
Temat na czasie

Marian Kurpas, dyrektor kopalni 
Krupiński: – Mimo 
napiętej sytuacji 
moi współpra- 
cownicy nie  
ulegają pokusie 
ucieczki 
w alkohol.
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Rozwiązujmy 
problemy docelowo
Zanim wypiszemy cudowną 
receptę, zadajmy sobie proste 
pytanie: do czego potrzebne jest 
górnictwo Polsce 
i  Unii Europejskiej? 
– mówi Maksymilian 
Klank, wiceprezes 
FASING SA, były 
prezes KW, były pre-
zydent i  wiceprezy-
dent EURACOAL.

strona 4

Stres i przykre emocje 
można rozładować
Rozmowa z Krzysztofem 
Duszycem, nadsztygarem ds. 
BHP KWK Murcki-Staszic, Ruch 
Staszic.

strona 5

Za ciężki mieszek
Czy w ogóle, a jeśli tak, to z czyjej 
kieszeni płacić emeryckie depu-
taty?

strona 8

Miasto potrzebuje 
nowych miejsc pracy

Ja s t r z ęb i e - 
- Z d r ó j 
p o t r z e b u -
je nowych 
miejsc pracy 
dla mieszkań-
ców. Rozwój 
t e r e n ó w 
inwestyc y j-

nych, przyciągnięcie i  zatrzyma-
nie dużych inwestorów to zadanie 
dla samorządu na najbliższe lata.

strona 9

Sukces przed startem
Informacje motoryzacyjne.

strona 10

KWK MysłoWice-Wesoła. Po tragedii

Ostatnie pożegnania
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W kopalni Mysłowice-Wesoła 6 października o godz. 20.55 na poziomie 665 m pod ziemią, w ścianie 
wydobywczej 560 zapalił się metan. W strefie pożaru przebywało 37 górników. Czterech z nich, 
hospitalizowanych w siemianowickim CLO, zmarło w wyniku poparzeń. Ciało jednego górnika 

ratownicy znaleźli w kopalni po 12 dobach akcji. W pogrzebach tragicznie zmarłych górników brały 
udział tysiące osób. Żegnały ich rodziny, koledzy z pracy, przyjaciele i znajomi. Na zdjęciu pogrzeb 

Tymoteusza Knapa.
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Zwróciłem uwagę 
na Wojciecha Kałużę
Zaczyna się szał. Las rozklejonych plakatów informuje, 

że tabuny ludzi szukają pracy w samorządach. Ci, 
którzy kończą kadencję, znów coś obiecują, z czego 
zapomną się rozliczyć. Ci, którzy pierwszy raz chcą załapać 
się na posadę samorządową, zapewniają, że zrobią 
wszystko, a nawet więcej. Parada blagierów i wodospad 
pustosłowia atakuje nas ze wszystkich stron. Można 
dostać oczopląsu i oszaleć ze szczęścia, gdyby tylko 
parę procent z tych obietnic zostało zrealizowanych. 
Dlatego z uwagą przeczytałem w poprzednim numerze 
Nowego Górnika rozmowę z panem Wojciechem Kałużą, 
kandydatem na prezydenta Żor. Facet ma odwagę. Nie 
obiecywał gruszek na wierzbie. W dodatku poważnie 
podszedł do problemu zgody na wydobycie węgla 
pod Żorami. Nikomu nie muszę przypominać, jak nasz 
związek walczył o to, aby w planach JSW znalazł się punkt 
mówiący o tym, że od strony Ruchu Borynia warto byłoby 
iść po węgiel po dawnej kopalni Żory. Przekonaliśmy 
zarząd. Niestety obecny prezydent miasta Żory i jego 
koalicjanci sprzeciwili się. Jest pat. Pomyślałem sobie, 
że Wojciech Kałuża wykorzysta to i naobiecuje na łamach 
Bóg wie co. A tu niespodzianka. Całkiem rozsądnie 
i rzeczowo wytłumaczył, że to pomysł, o którym trzeba 
poważnie rozmawiać. „Nie można JSW powiedzieć «nie, 
bo nie» i sprawa załatwiona. Potrzebne są merytoryczne 
rozmowy, podczas których trzeba jasno określić, jakie 
korzyści będą mieli z tego mieszkańcy. Dopiero wtedy 
można podjąć odpowiedzialną decyzję. Musimy pamiętać 
o tym, że złoże pod naszym miastem «nie wyparuje». Ono 
tam będzie, i jak nie teraz, to może za kilka, kilkanaście lat 
temat wróci. O tym też powinni wiedzieć nasi mieszkańcy” 
– powiedział dziennikarzowi Nowego Górnika.

I dalej: „Gdybym chciał zdobyć tani poklask, 
zadeklarowałbym: wprowadzę JSW do Żor, będziemy 

mieli profity, będą miejsca pracy i szansa na rozwój usług 
dla górnictwa. Uważam jednak, że takich decyzji nie 
powinno się podejmować w czasie kampanii wyborczej. 
To musi być element szerokiej propozycji rozwoju 
przemysłu w naszym mieście i najbliższej okolicy.

Uważam, że czas skończyć igrzyska. Dotychczasowe 
pieniądze z Unii Europejskiej zrobiły z każdego 

wójta, burmistrza i prezydenta wielkiego budowniczego. 
Przed nami ostatnia duża transza pieniędzy unijnych. 
Dlatego trzeba się zastanowić, co zrobić, aby tak 
zainwestować te pieniądze, żeby trwale poprawić jakość 
życia mieszkańców. Trwałe i dobrze płatne miejsca pracy 
są jednym ze sposobów”.

Mądre, wyważone słowa. Lepsze niż umizgi. 
Sensowniejsze niż wodospady pustosłowia. 

Zobaczymy, czy wyborcy dadzą szansę panu Kałuży.  l

Kandydaci lewicy startujący w wyborach samorządo-
wych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie 
stoją przed Jastrzębiem-Zdrojem, naszym regionem 
i przed Polską. Zapewniam, że na pewno sprostają 
oczekiwaniom wyborców. W programie wyborczym 
można znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, 
jakie zadają sobie mieszkańcy. – Czy minione lata były 
stracone? – często słyszę to pytanie. Byłbym obłud-
ny, gdybym potępiał to, co zostało zrobione. Byłbym 
nierozsądny, gdybym nie widział błędów. Zapew-
niam, że zauważam zmiany, jakie nastąpiły w mieście 
w ostatnich latach. Jednocześnie dostrzegam również 
zaniechania i błędy obecnie rządzącej ekipy z prawicy. 
Program wyborczy lewicy wnosi świeżość i poważne 
traktowanie potrzeb mieszkańców.

O d kilku lat na łamach Nowego Górnika co jakiś 
czas alarmuję, że jesteśmy pod presją zapaści 
demograficznej. Nie chodzi tylko o to, że rodzi 

się zbyt mało dzieci. Przynajmniej 2 miliony mło-
dych Polaków wyjechało za chlebem za granicę. Wiele 
razy udowadniałem, że oni w znaczącej większości nie 
wrócą do Polski. Nie wracają. Pisałem, że emigranci 
z Jastrzębia-Zdroju też nie będą wracać. Niestety mia-
łem rację. Młode pokolenie nie widzi szans w swo-
jej ojczyźnie – tej małej i tej dużej. Przekonywałem, 
że o młodych trzeba dbać. I co? I nic. Zamiast tego 
na portalach internetowych i w gazetach od długiego 
czasu pojawiają się teksty nawołujące do tego, abyśmy 
dbali o imigrantów, bo są nam potrzebni bardziej, niż 
nam się wydaje. Informuje o tym portal onet.pl. Autor 
tekstu napisał: „Polska jest obecnie w głębokim kry-
zysie demograficznym. To jedno z najpoważniejszych 
wyzwań, jakie przed nami stoi. Fundacja Energia dla 
Europy przygotowała niedawno raport, z którego wyni-
ka, że aby w Polsce nie zabrakło rąk do pracy, do 2060 
roku musi się tu osiedlić ponad 5 miliony imigrantów. 
Najzwyczajniej w świecie będziemy potrzebowali rąk 
do pracy.

Do podobnych wniosków w 2012 roku doszła Fun-
dacja Ośrodek Badań nad Migracjami, która opierała 
się m.in. na prognozach demograficznych Biura Staty-
stycznego Komisji Europejskiej. A te nie pozostawiają 
złudzeń. Za 50 lat będzie nas o 7 milionów mniej niż 
dziś, za to liczba starców (osób, które przekroczyły 
sędziwy wiek 80 lat) zwiększy się o 3 miliony”.

Nie chciałbym być uznany za  zaściankowego 
ksenofoba, ale moim zdaniem najpierw powinniśmy 
zadbać o swoich obywateli, a dopiero później zająć się 
dbaniem o emigrantów. Mamy teraz 2 miliony naszych 
młodych obywateli za granicą i około 2 miliony ludzi 
w sile wieku, którzy są bez pracy. Marnujemy potencjał 
4 milionów obywateli. Ilu obywateli Jastrzębia-Zdroju 
musiało nas opuścić, żeby szukać przyszłości w innych 
polskich miastach i za granicą? Moim zdaniem tysią-
ce. Ile osób ze Śląska szuka przyszłości za granicą? 
Znacznie więcej. Jastrzębie-Zdrój i Śląsk wyludniają 
się. Polska się wyludnia. Dlatego najwyższy czas zacząć 
myśleć o naszej społeczności. Chodzi o program dla 
miasta Jastrzębie-Zdrój, jak również dla województwa 
śląskiego. Jeżeli chcemy budować pomyślność Polski, 
musimy zacząć od budowy pomyślności naszych ma-
łych ojczyzn – osiedli, dzielnic, miast, gmin, powiatów 
i województw. To są fundamenty, na których opiera 
się kraj. Zdaniem lewicy najlepszy program wyborczy 
to taki, który ma charakter umowy społecznej, gdzie 
określamy konkretnie, a nie hasłowo, czego dokonamy 
w następnej kadencji w przypadku sprawowania wła-
dzy. Będzie to nowe rozwiązanie w mieście i bardzo 
łatwe do zweryfikowania na zasadzie – jest czy nie 
jest zrobione. Uważam, że tylko w taki sposób można 
uczciwie rozmawiać z ludźmi. Jeżeli ktoś nie realizuje 
swoich zobowiązań, takiemu komuś dziękujemy.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć losy planów 
zagospodarowania terenów po Ośrodku Wypoczyn-
ku Niedzielnego, do czego zobowiązywali się wszy-
scy w 2011 roku z urzędującym prezydentem na czele. 
I jaki mamy efekt – przez cztery lata nie było chętnego, 

by zdobyć środki i przywrócić tym terenom ich dawną 
funkcjonalność. Takich przykładów można przytoczyć 
wiele. Uważamy, że lepiej zobowiązać się do realnych 
założeń, niż obiecywać gruszki na wierzbie. Zasadni-
czym celem powinno być stworzenie miasta zasobnego, 
bezpiecznego, tolerancyjnego i rozwijającego się.

Chcemy, by miasto Jastrzębie-Zdrój przyciągało 
młodych ludzi swoją atmosferą, klimatem i możliwo-
ściami realizacji marzeń. Nie zgadzamy się z polityką 
krótkowzrocznego mydlenia oczu młodym ludziom. 
Nie będziemy składać im pustych obietnic, dzięki 
którym rosną słupki poparcia w sondażach. Chcemy, 
by młodzi ludzie świadomie wskazali rozwiązania 
i zadbali o swoją przyszłość, co pozwoli im na sprawne 
funkcjonowanie w mieście. Chcemy, by miasto to za-
spokajało podstawowe potrzeby ludzi.

Praca, edukacja, możliwości wypoczynku, szacu-
nek dla rodzin i osób wymagających wsparcia to cele, 
o których obecnie rządzący miastem często zapominają 
lub po prostu nie chcą pamiętać. A potem dziwimy 
się, że jest nas w mieście coraz mniej. Samymi hasłami 
o patriotyzmie młodzieży nie zatrzymamy.

Dlatego program lewicy koncentruje się na tym, 
co najważniejsze. Na dobrej edukacji, gdyż wiemy, 
że tylko w ten sposób zwiększymy szanse młodych 
jastrzębian na dobry start w dorosłe życie. Nie można 
zaprzepaścić tego, że młodzi jastrzębianie odnoszą suk-
cesy międzynarodowe w innowacyjnych rozwiązaniach 
technicznych. Trzeba ze wszystkich sił doprowadzić 
do systemowego wsparcia tak uzdolnionej młodzieży 
przez samorząd. Na zasadzie „Od pomysłu – do re-
alizacji”. Nie możemy dopuścić, żeby tak zdolni ludzie 
szukali swojego miejsca gdzie indziej.

Sojusz Lewicy Demokratycznej w Jastrzębiu-Zdro-
ju chce doprowadzić do tego, by każdy, kto tu mieszka, 
był dumny ze swojego miasta. By nie szukał swojego 
miejsca i nowego domu poza Jastrzębiem. By tutaj 
poszukiwał możliwości swojego rozwoju oraz szans 
na przyszłość.

Istotą prowadzenia polityki jest dialog oraz wy-
pracowywanie takich rozwiązań, które zagwarantują 
realizację założonych celów.

Reindustrializacja Unii Europejskiej i  Polski 
to chwytliwe hasło. Politycy dostrzegli, że bez prze-
mysłu Europa straci na znaczeniu. Bez przemysłu 
i miejsc pracy na znaczeniu straci także Jastrzębie-
-Zdrój. Dlatego należy dążyć wszelkimi środkami 
do rozwoju przedsiębiorczości. Każda firma, nawet 
jednoosobowa, to zmniejszenie bezrobocia. Każda 
ulga proprzedsiębiorcza to szansa na kolejne miejsca 
pracy. Dzisiaj gołym okiem można zobaczyć, jak uboga 
jest polityka samorządu względem przedsiębiorców. 
Spokojne życie w cieniu kopalń to już przeszłość. JSW 
nie wchłonie wszystkich rąk do pracy. Miasto powinno 
być przyjazne dla inwestorów, zarówno naszych miej-
scowych, jak i tych zewnętrznych. Musimy wykorzystać 
ten fakt, że u nas jest siedziba jednej z największych 
firm wydobywczych na świecie, a nie ma tu przemysłu 
pracującego na rzecz górnictwa. Trzeba dążyć do roz-
woju taniego budownictwa, dzięki któremu młodzi 
ludzie nie będą za wszelką cenę szukać swojego miejsca 
na świecie w innych miastach. Jeżeli będziemy mar-
notrawić szansę rozwoju dzięki młodym obywatelom, 
przegramy przyszłość.

Miasto nie może zapominać o osobach wymaga-
jących wsparcia. Seniorzy i osoby niepełnosprawne 
zdają się nie istnieć w naszym mieście. Szanujemy 
pogląd każdej osoby na czasy minionej epoki, gdzie 
funkcjonował inny system polityczny. Natomiast jeste-
śmy po to, by przypominać o osobach, które właśnie 
w tamtym czasie zasłużyły się dla miasta, dały z siebie 
wszystko, by to miasto powstało i otrzymało prawa 
miejskie. To dzięki nim powstało wielkie Jastrzębie-
-Zdrój. Dzięki nim także nasze miasto zapisało się 
na kartach historii. Bez nich nie byłoby demokratycz-
nych zmian. Należy dzisiaj ich szanować i korzystać 
z ich bogatego doświadczenia. Nie można o nich za-
pominać i udawać, że ich nie ma! l

Pięścią w stół

Abyśmy byli dumni

Od kilku lat 
na łamach 
Nowego Górnika 
co jakiś czas 
alarmuję, 
że jesteśmy pod 
presją zapaści 
demograficznej. 
Nie chodzi tylko 
o to, że rodzi się 
zbyt mało dzieci. 
Przynajmniej 
2 miliony 
młodych Polaków 
wyjechało 
za chlebem 
za granicę. 
Wiele razy 
udowadniałem, 
że oni w znaczącej 
większości nie 
wrócą do Polski. 
Nie wracają. 
Pisałem, 
że emigranci 
z Jastrzębia- 
-Zdroju też nie 
będą wracać. 
Niestety miałem 
rację.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Panu Dyrektorowi
Franciszkowi 

Wróblowi
Wyrazy głębokiego współczucia,  

słowa otuchy i wsparcia w trudnych 
chwilach po śmierci 

Żony 
Składa Zarząd ZZG JSW SA 

Krupiński

Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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SLD w Jastrzębiu-Zdroju to lewica nowoczesna w sty-
lu europejskim dostosowana do dzisiejszych realiów. 
To lewica ludzi młodych, wykształconych – którzy chcą 
odważnie zmieniać miasto. Dlatego proponujemy kon-
kretny program dla mieszkańców:

1 Współpraca samorządu z Jastrzębską spółką Wę-
gloWą sa dla zapeWnienia stabilnych mieJsc pracy.
Obecna sytuacja w górnictwie, delikatnie mówiąc, 

jest zła! Oczywiście można wszystko zwalać na światową 
sytuację na rynku energetycznym i pozostawić Spółkę 
samą sobie. Ale czy taka jest rola samorządu? Obecne 
władze nie robią nic, by pomóc największemu praco-
dawcy w mieście w trudnym czasie. Czyżby ktoś zapo-
mniał, że JSW SA zatrudnia ponad 20 tys. ludzi, którzy 
utrzymują swoje rodziny? Sprawa jest przecież banalnie 
prosta! Wszyscy – mamy tu na myśli pana prezydenta, 
parlamentarzystów – którzy chodzili z głowami podnie-
sionymi do góry i błyszczeli w blasku kamer, gdy tona 
węgla kosztowała znacznie więcej niż jej realna wartość, 
zapomnieli, że to był czas na podejmowanie działań zmie-
rzających w kierunku umocnienia współpracy między 
samorządem a Spółką. Efekt mamy taki, że absolwenci 
szkół górniczych nie są zatrudniani w JSW SA, a władze 
miasta i owi parlamentarzyści umyli ręce od problemu. 
Nikt nie wpadł na to, by właśnie wtedy współpracując 
mocno z JSW SA, „dołożyć drugą nogę” do jastrzębskie-
go przemysłu. Dzisiaj mamy zagrożone miejsca pracy, 
a górnikom wmawia się, że prezydent nic nie mógł zro-
bić. Plan jest konkretny – należy JSW SA traktować jak 
najpoważniejszego partnera przemysłowego w mieście, 
liczyć się z jego zdaniem i prowadzić do zrealizowania 
wspólnego projektu dla tworzenia nowych miejsc pracy.

2 rozWinięcie, a praktycznie rozpoczęcie praWdziWe-
go funkcJonoWania stref ekonomicznych miasta, 

które obecnie stoJą i nic się tam nie dzieJe, oraz zbudo-
Wanie JastrzębskieJ strefy biznesu dla WproWadzenia 
specJalnych ulg dla rodzinnych firm lokalnych.

Nic tak nie zadziwia jak zarośnięte chaszczami, za-
sypane śmieciami, niby-strefy ekonomiczne w naszym 
mieście. Wystarczy je odwiedzić, by uzyskać odpowiedź 
na pytanie: Co zrobiły obecne władze, by te strefy funk-
cjonowały? Z przeprowadzonych rozmów z lokalnymi 
przedsiębiorcami wynika, że nikt im nawet nie dał szans, 
by zaproponowali rozwiązania, które podjąłby samo-
rząd dla wspierania lokalnego biznesu. Należy skopiować 
rozwiązanie, jakie wprowadził prezydent Częstochowy. 

Po prostu zaakceptował propozycje lokalnych przedsię-
biorców. Z tego powstał program współpracy samorządu 
z lokalnym biznesem. Okazuje się, że można stymulować 
działania mające na celu zatrudnianie mieszkańców miasta 
czy wprowadzić ulgi dla mieszkańców miasta prowa-
dzących biznes. Jest prosta zasada – jak się nie znasz 
na biznesie, to poproś o pomoc tych, co się odważyli 
zaryzykować wszystkim i założyli własny biznes. O tym 
nasz prezydent zapomniał. Nie zna się na biznesie i in-
nym pomagać w tej materii nie zamierza. Proponujemy, 
by podjąć szereg działań na rzecz partnerskich kontaktów 
z lokalnymi firmami i tworzenia przyjaznej atmosfery 
dla rozwoju przedsiębiorczości, co pozwoli na utworze-
nie Jastrzębskiej Strefy Biznesu, czyli forum współpracy 
i rozwoju gospodarczego.

3 zagospodaroWanie terenu oWn oraz byłego tar-
goWiska przy ulicy północneJ.
Na temat terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego 

nasłuchaliśmy się podczas poprzedniej kampanii wybor-
czej do samorządu wiele. Okazało się jak zwykle, że były 
to puste frazesy i dyrdymały. Wszyscy lokalni politycy wie-
dzą, że problemy związane z własnością terenów na OWN 
są na tyle złożone, że utworzenie tam czegokolwiek jest 
niezwykle trudne i bardzo kosztowne. Mimo to w dalszym 
ciągu padają puste obietnice o utworzeniu tam basenów, 
aquaparków czy innych cudów, które tak naprawdę tam 
nie powstaną. Należy porozumieć się z właścicielami 
terenu i niskim nakładem kosztów stworzyć Jastrzębski 
Park Aktywności Fizycznej. Mieszkańcy mieliby miejsce 
do biegania, spacerowania, uprawiania nordic walking, 
krótko mówiąc – aktywności na świeżym powietrzu. Na-
tomiast wspomniany wyżej miejski basen z kompleksem 
saun, grot solnych i innych atrakcji utworzyć w miejscu 
opuszczonego targowiska na ulicy Północnej. W ten spo-
sób uciekniemy z kolosalnymi kosztami z OWN-u i zago-
spodarujemy strefę centrum niekoniecznie pod kolejne 
obiekty handlowe.

4 WproWadzenie zeWnętrznego inWestora dla za-
peWnienia mieJsc pracy dla kobiet.

Problem bezrobocia wśród kobiet w Jastrzębiu-Zdroju 
jest znany nie od dziś. Wydaje się, że rozwiązanie nasu-
wa się samo. Trzeba po prostu zakasać rękawy i zamiast 
jeździć po miastach partnerskich, zwiedzając Europę, 
stworzyć warunki dla inwestora, który zechce utworzyć 
nowe miejsca pracy. Dlaczego nie może u nas powstać 

fabryka przemysłu lekkiego zatrudniająca kobiety czy też 
nie można stworzyć preferencyjnego programu zatrud-
niania kobiet? Przedsiębiorca musi wiedzieć, że będzie się 
mu opłacało zatrudnić kobietę, przeszkolić ją i uzyskać 
z tego tytułu stosowne ulgi. Jest to założenie odważne, 
ale chyba dużo lepsze niż utrzymywanie bezrobotnych.

5 WproWadzenie W życie pakietu Junior-senior.
Wspomniany pakiet to nic innego jak uporząd-

kowanie spraw ze żłobkami, przedszkolami, szkolnictwem 
oraz sposobem zagospodarowania wolnego czasu osobom 
przebywającym na emeryturze. Normalne powinno być to, 
że kobieta, która pracuje bądź wyraża chęć pracy, powinna 
mieć pierwszeństwo w pozyskaniu miejsca w żłobku czy 
przedszkolu dla swojego dziecka. W naszym mieście to nie 
jest normalne. Mamy jeden żłobek i można powiedzieć 
żartobliwie, że to sztandar prowadzenia polityki proro-
dzinnej miasta. Proste jest to, że żłobków musi być więcej. 
Podobna sytuacja jest z przedszkolami.

W przypadku szkolnictwa chyba wszyscy mieszkańcy 
nie chcą się dłużej wstydzić, że nasze miasto jest na szarym 
końcu w większości rankingów poziomu polskich szkół. 
Nie wspominając o ostatnich wynikach matur. Pewnie 
możemy zwalić wszystko na uczniów! Tylko dokąd pro-
wadzi ta droga? Czy nie powinno być impulsu płyną-
cego od prezydenta miasta, by ta sytuacja się zmieniła? 
A złośliwie można przypomnieć, że obecny prezydent 
to były nauczyciel, a jeden z tegorocznych kandydatów 
na prezydenta też jest nauczycielem. Obyśmy nie wpadli 
z deszczu pod rynnę.

Nie wolno zapomnieć o jastrzębskich seniorach. Na-
leży ich wspierać w codziennej działalności, by czerpać 
mądrość z ich doświadczenia. Są to wspaniali ludzie, 
którzy kiedyś pełnili zaszczytne i odpowiedzialne funkcje, 
a dziś o nich zapomniano. Zakładamy powstanie przy 
każdym zarządzie osiedla miejskich klubów seniorów. 
Opisane wyżej działania mają wspólny mianownik. Otóż 
mają zapobiec temu, by zarówno osoby młode, jak i starsze 
nie opuszczały naszego miasta.

Jest kierunek: mówić konkretnie i realizować, zamiast 
koloryzować.

To jest właśnie NOWA JAKOŚĆ I ROZWÓJ MIA-
STA – czyli hasło wyborcze, z jakim idziemy do wyborów. 
NOWA JAKOŚĆ dlatego, by zmienić skostniałe i sche-
matyczne zarządzanie miastem, a ROZWÓJ MIASTA 
dlatego, by zapewnić temu miastu dobrą przyszłość. 

Materiał wyborczy    SLD Lewica Razem

NOWA JAKOŚĆ  
I ROZWÓJ MIASTA
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 XNowy GórNik: Związkom zawodowym 
zależało na wprowadzeniu norm jakościo-
wych dla węgla z importu. Miał to być spo-
sób na zablokowanie importu z Rosji. Oka-
zuje się, że możemy zablokować spalanie 
węgla z kilku największych polskich ko-
palń. Czy ten samobój przejdzie do historii?
MaksyMiliaN klaNk: 
Szukamy rozwiązań, 
które są medialnie nośne, 
ale niczego nie załatwiają. 
Powinniśmy skoncentro-
wać się na działaniu, a nie 
na zabranianiu.

 X Co  będzie, jeśli się 
okaże, że zablokujemy import węgla z USA, 
naszego najlepszego sojusznika?

– Ktokolwiek dostarcza węgiel na nasz 
rynek i będzie administracyjnie ograniczany 
w konkurencji, nie będzie temu obojętny. Bę-
dzie walczył o swoją pozycję handlową. Nie 
zgodzi się na sekowanie.

 X Przed głosowaniem w Sejmie ustawiała 
się kolejka ojców tej propozycji, dumnie wy-
pinali piersi, jakby czekali na ordery. Teraz 
nikt nie chce się przyznać do ojcostwa usta-
wy, która może nam zaszkodzić.

– Bo nie ma się czym chwalić. Admini-
stracyjnie nie zapewnimy górnictwu rentow-
ności. To nie są rozwiązania dla gospodarki 
wolnorynkowej. Nigdy też nie dają długo-
trwałych korzyści.

 XMożna stworzyć politykę ekonomiczną, 
w której byłoby miejsce dla górnictwa? 
Na razie jest to zbiór koncepcji pod hasłem 
„widzimisię”.

– Potrzebne są klarowne decyzje właści-
ciela. Górnictwo ma ważne dla kraju znacze-
nie ekonomiczne, społeczne i energetyczne. 
Żeby mówić o korzyściach, trzeba stworzyć 
koncepcję efektywnego działania. Ja wiem, 
że zaraz padnie argument: przecież mamy 
kryzys w węglu. Właśnie dlatego trzeba dzia-
łać efektywnie. Czekanie na cud nie pomoże. 
Kryzys nie zwalnia z działania. Wręcz prze-
ciwnie. Każda ze spółek węglowych powinna 
mieć wyznaczone zadania. Nie można także 
oddzielnie rozwiązywać problemów ekono-
micznych, społecznych i energetycznych. Nie-
stety do tej pory tak robiono i dlatego mamy 
stan ciągłego konfliktu. Doraźnymi sposobami 
nie rozwiązuje się problemów. Teraz jest pro-
wadzona polityka strażaka – jest jakiś ostry 
konflikt albo wielki problem, trzeba go wyci-
szyć za cenę jakichś ustępstw. Jak jest cisza, 
nic się nie robi. 

Moim zdaniem należy jednocześnie roz-
wiązywać problemy ekonomiczne, społeczne 
i energetyczne. Co z tego, że uda się uspokoić 
na chwilę nastroje społeczne, skoro nadal sła-
ba kondycja ekonomiczna spółek węglowych 
nie gwarantuje stabilnego funkcjonowania, 
a wręcz zagraża narastaniu napięć społecz-
nych. Nawet jeżeli udałoby się załatwić pro-
blemy ekonomiczne i społeczne, to otwarty 
pozostaje problem energetyczny. Nie mamy 
pomysłu na miejsce węgla w naszej gospodar-
ce. To oznacza, że wszystkie działania nie mają 
celu strategicznego. Proszę się zastanowić: 
dlaczego chcemy uzdrowić górnictwo? Czy 

to ma być sztuka dla sztuki czy górnictwo 
ma czemuś służyć? Może tak się zdarzyć, 
że zreformujemy całą branżę i nagle okaże 
się, że węgiel z polskich kopalń nie będzie 
potrzebny, bo energetyka zawrze kontrakty 
z dostawcami zagranicznymi.

 X To bardzo teoretyczna wizja.
– Wizja teoretyczna, ale podstawowe 

pytanie pozostaje: do czego nam potrzebne 
górnictwo, jakie korzyści ma mieć gospo-
darka i czego oczekujemy od branży? Mówi 
się, że górnictwo gwarantuje bezpieczeństwo 
energetyczne. To prawda. Ale nie wiemy, jak 
długo chcemy korzystać z tego bezpieczeń-
stwa. Chodzi mi o to, czy plany energetyki 
są w jakikolwiek sposób powiązane z planami 
górnictwa i na odwrót – czy górnictwo wie, 
że będzie miało rynek, do którego warto się 
dostosować. W ten sposób znów wracamy 
do  pytania: do  czego potrzebne jest nam 
górnictwo?

 X Górnictwo jest potrzebne do zagwaran-
towania spokoju społecznego. Spółki wę-
glowe mają pełnić rolę socjalną. Tego ocze-
kują politycy. Mówią, że spokój społeczny 
nie ma ceny.

– Wszystko ma swoją cenę. Także brak 
polityki wobec sektora węglowego. Spokój 
społeczny można kupić na chwilę. Jeżeli gór-
nictwo będzie oferować stabilne miejsca pra-
cy, będzie w dobrej kondycji ekonomicznej 
i będzie napędzało gospodarkę w swoim oto-
czeniu, wtedy problem spokoju społecznego 
rozwiążemy docelowo. W firmach z solidnymi 
podstawami ekonomicznymi i dobrymi ukła-
dami pracy nie ma niepokojów społecznych.

 X Dlaczego właściciel fabryki butów dosko-
nale wie, jakie rozmiary obuwia są najbar-
dziej poszukiwane, a jakich można wypro-
dukować mniej?

– Bada rynek i populację, dla której robi 
buty. Wie, jaki jest statystyczny rozkład nume-
racji butów. Polskie kopalnie wydobyły dużo 
węgla, na który nie ma chętnych. Maszyny, 
energia, wysiłek ludzki i pieniądze zostały 
skierowane nie tam, gdzie trzeba.

 XW planach, które przygotowywał pan 
około 10 lat temu dla KW, był zapis, że moż-
na uruchamiać tylko te ściany, z których bę-
dzie przynajmniej 3 tys. ton węgla na dobę. 
Można było wydobywać tylko ten węgiel, 
na który był gwarantowany zbyt. Kolejne 
zarządy zapomniały o tym? Dlaczego?

– Wiara w nieprzemijającą koniunktu-
rę pogrążyła większe firmy niż Kompania 
Węglowa.

 X Czy zarządy spółek węglowych są mniej 
inteligentne niż właściciel fabryki butów?

– On wykłada swoje pieniądze. W spółce 
państwowej pieniądze są „bardziej niczyje”. 
Wydłużona droga nadzoru właścicielskiego 
powoduje, że zatraca się ostrość gospodar-
skiego spojrzenia.

 X Trzeba prywatyzować górnictwo?
– Trzeba dbać o ekonomię i o  to, aby 

zarządy wiedziały, że jest właściciel, który 
zapyta, jak wygląda efektywność ekonomiczna 

firmy i czy zgodna jest z założonymi oczeki-
waniami. Zawsze należy szukać lepszej orga-
nizacji zarządzania.

 X Trzeba dofinansować z budżetu państwa 
upadające spółki górnicze?

– Uważam, że jeżeli zostanie wyznaczony 
cel służący gospodarce, warto zainwestować 
w górnictwo. Podkreślam – zainwestować, 
a nie podarować. Chodzi o to, aby państwo 
miało korzyści. Zwykłe łatanie dziur finanso-
wych nie da żadnego pożytku. Przez lata wal-
czyłem z poglądem, który głosił: co obchodzi 
menedżera górniczego los węgla za płotem 
zwałowiska. To absurd. Właśnie za płotem 
zaczyna się rynek, o który trzeba walczyć. 
Zarządzanie górnictwem zostało sprowa-
dzone do  administrowania wydobyciem. 
Dlaczego górnictwo nie mogłoby kształto-
wać konkurencyjnych relacji ekonomicznych 
albo współpracować z ośrodkami naukowymi 
w dziedzinach innowacyjnych technologii 
wykorzystania węgla? Do tej pory restruk-
turyzacja koncentrowała się na usuwaniu 
skutków zapaści finansowej. To jest łatanie 
dziur, które trzeba zastąpić efektywnym za-
rządzaniem. Tylko ono zagwarantuje rozwój, 
dobre wykorzystanie węgla i zaangażowanie 
nowoczesnych technologii.

 X Słowo „efektywność” stało się kluczem, 
który ma otworzyć przed górnictwem świet-
ną przyszłość. Jest już tak wyświechtane, 
że nic nie znaczy.

– Moim zdaniem należy zmienić struktu-
rę zatrudnienia w spółkach węglowych, a płace 
powiązać z wydajnością pracy. Najprościej 
mówiąc – zatrudniać tylko osoby niezbędne 
do wykonania konkretnych działań i płacić 

im za efekt. Najprostsza zasada sprawdza 
się w stosunku do górników, pracowników 
administracji i menedżerów. Po co w gór-
nictwie tabun specjalistów organizujących 
górnikom pracę, skoro ta organizacja powo-
duje, że od kilku lat systematycznie spada 
wydajność. Może gdyby tych specjalistów było 
znacznie mniej, to decyzje byłyby wprowa-
dzane w życie dwa razy szybciej i byłyby dwa 
razy efektywniejsze?

 X Zdaniem związków zawodowych powo-
łanie jednej firmy górniczej specjalizującej 
się w wydobyciu węgla energetycznego po-
zwoliłoby górnictwu wyjść z zapaści. Podo-
ba się panu ten pomysł?

– Wszystko zależy od tego, jak odpowie-
my na pytanie: do czego Polsce jest potrzeb-
ne górnictwo? Jeżeli do zachowania spokoju 
społecznego i realizacji przez spółki węglo-
we celów socjalnych, to pomysł nie ma ra-
cjonalnego uzasadnienia. Zanim zaczniemy 
mówić o powołaniu jakiejś nowej struktury 
holdingowej, należy powiązać politykę ener-
getyczną z polityką wobec górnictwa. Jeżeli 
już będziemy mieli spójną strategię paliwowo-
-energetyczną, powinniśmy zająć się stroną 
prawną normującą funkcjonowanie górnictwa. 
Przecież możliwe jest ubieganie się w Komisji 
Europejskiej o zgodę na pomoc rozwojową 
dla branży. Chodzi o nowoczesne technologie 
wykorzystania węgla, badanie i rozpoznanie 
złóż i ekologiczne wykorzystanie tego pali-
wa. Myślę, że to wszystko jest możliwe, ale 
znów sobie i Komisji Europejskiej musimy 
odpowiedzieć na proste pytanie: do czego 
w Polsce potrzebne jest górnictwo i jakie ko-
rzyści z niego będzie miała Unia Europejska?

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Zanim wypiszemy cudowną receptę, zadajmy sobie proste pytanie: do czego potrzebne jest 
górnictwo Polsce i Unii Europejskiej? – mówi MaksyMilian klank, wiceprezes FASING SA,  

były prezes KW, były prezydent i wiceprezydent EURACOAL.

Rozwiązujmy problemy docelowo
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Górnictwo ma ważne dla kraju znaczenie ekonomiczne, społeczne i energetyczne. Żeby mówić 
o korzyściach, trzeba stworzyć koncepcję efektywnego działania
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Rozmowa z Krzysztofem Duszycem, nadsztygarem ds. BHP KWK Murcki-Staszic, Ruch Staszic

Stres i przykre emocje 
można rozładować

 XNowy GórNik: Zagrożenie metanowe 
to dyżurny straszak, z którym każdy gór-
nik już się oswoił?
krzysztof Duszyc: 
To nie jest dyżurny stra-
szak. Mam nadzieję, 
że żaden z górników nie 
oswoił się z tym zagro-
żeniem. Rutyna jest wro-
giem bezpiecznej pracy. 
Mamy bardzo dobre prze-
pisy, instrukcje i  oceny 
ryzyka na każdym stanowisku pracy. Jednak 
trzeba brać także pod uwagę zmienność wa-
runków pracy pod ziemią. W tej samej ścianie, 
w tym samym przodku nie ma identycznych 
warunków przez cały czas. Dlatego zawsze 
tłumaczę górnikom, że koncentracja i ana-
liza sytuacji powinny być stałym elementem 
ich pracy. Schodzimy z wydobyciem coraz 
głębiej. Zagrożenie metanem wzrasta. Wy-
padek w kopalni Mysłowice-Wesoła jest tra-
gicznym przypomnieniem, że metan to wielki 
wróg. Zawsze też podkreślam, że w każdym 
wypadku kolosalną rolę odgrywa tak zwany 
czynnik ludzki.

 X Stres w pracy bardzo przeszkadza?
– W pewnych sytuacjach działa mobili-

zująco. Jednak życie w ciągłym stresie osła-
bia uwagę, opóźnia reakcje, burzy logiczne 
myślenie. Oczywiście w górnictwie nie da się 
uniknąć stresowych sytuacji. Jednak trzeba 
umieć sobie radzić ze stresem.

 X Setka wódki, działka narkotyku albo psy-
chotropy pomagają?

– To złudzenie, że pomagają. W KHW 
obowiązuje surowy regulamin pracy. Nikt, 
kto ma w wydychanym powietrzu zawartość 
alkoholu powyżej 0,00 promila, nie zostanie 
dopuszczony do pracy. Kontrola na bramie 
kopalni to nie wszystko. Są także kontrole 
na stanowiskach pracy. Górnicy, którzy czują 
się niepewnie, mogą sami się skontrolować 
przed wejściem do kopalni. Gorąco odradzam 
pracę po wypiciu alkoholu. Jesteśmy także 
przygotowani do wykrywania narkotyków. 
Mamy odpowiednie testy. Nie przypominam 
sobie, abyśmy wykryli przypadek pracy pod 
ich wpływem.

 X Narkotyki trudniej wykryć.
– Załoga naszej kopalni jest bardzo świa-

doma zagrożeń wynikających z pracy pod 
wpływem alkoholu albo innych środków odu-
rzających. Na przykład mieliśmy jeden sygnał, 
że górnik po wyjeździe zachowuje się bar-
dzo dziwnie. Byliśmy przekonani, że jest pod 
wpływem narkotyków. Okazało się, że pod 
wpływem leków – był lekomanem. Po leczeniu 
wrócił do pracy. Dyrekcja kopalni stara się 
pomóc osobom uzależnionym. Jeżeli docho-
dzi do rażących naruszeń regulaminu pracy, 
pracownik jest zwalniany dyscyplinarnie. Nie 
można tolerować zagrożenia dla innych gór-
ników i całej kopalni.

 XNie wolno się napić, nie wolno przy-
ćpać ani nafaszerować się psychotropami. 
Co wolno?

– Do dyspozycji pracowników jest psy-
cholog. Tak zorganizowaliśmy porady psycho-
logiczne, że można z nich skorzystać niemal 

w każdej chwili. Proszę pamiętać, że my mamy 
teraz trudny czas. Pracują u nas brygady z ko-
palń Wieczorek, Kazimierz-Juliusz i Mysło-
wice. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy 
mają problemy w pracy czy w rodzinie, aby 
korzystali z pomocy psychologa. Alkohol, nar-
kotyki czy leki psychotropowe zażywane nało-
gowo nie pomogą. Uważam, że dobrze pojęta 
solidarność górnicza powinna polegać także 
na tym, że jeżeli koledzy zauważą, że ktoś 
z ich brygady nie radzi sobie z problemami, 
niech przekonają taką osobę do skorzystania 

z fachowej pomocy. Jesteśmy przygotowani, 
żeby pomagać pracownikom kopalni w sposób 
profesjonalny.

 X Proponować kumplowi wizytę u psycho-
loga to tak, jakby powiedzieć mu, że jest 
świrem.

– Żyjemy w czasach, w których korzy-
stanie z pomocy psychologa nie jest czymś 
wstydliwym. Stres i przykre emocje można 
rozładować dzięki fachowej pomocy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

ArkADiusz Bąk, iNży-
Nier weNtylAcji kwk 
Murcki-stAszic, ruch 
stAszic, zAstępcA kie-
rowNikA stAcji rAtow-
NictwA: Przed chwilą 
wróciłem z akcji ratow-
niczej w kopalni Mysło-
wice-Wesoła. Czy taki dramat powoduje, 
że stres związany z zagrożeniem metanowym 
jest większy? Na pewno tak. W minionych 
latach mieliśmy kilka przypadków zapalenia 
się metanu. W 2013 roku miesiąc po miesiącu 
mieliśmy dwa takie przypadki. Dzięki wy-
śmienitemu wyszkoleniu, fachowej wiedzy 
i opanowaniu wszystkie przypadki zakończyły 
się sprawnym ugaszeniem pożarów. To jest 
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zapa-
nować nad stresem. Trzeba robić wszystko, 
aby z każdym dniem stawać się coraz lepszym 
profesjonalistą, jednak pamiętać o tym, aby nie 
popaść w rutynę. W przypadkach zapalenia 
się metanu interweniowali górnicy pracują-
cy przy wydobyciu. Mieli odpowiedni sprzęt 
gaśniczy i wiedzieli, jak go użyć. Wiedza, opa-
nowanie i pełna koncentracja w miejscu pracy 
są wspomagane przez najnowocześniejsze 
systemy zabezpieczeń. Dodatkowe czujniki 

metanu montowane na sekcjach i w ścianach 
pozwalają na czas wyłączyć wszystkie ma-
szyny i urządzenia. Wszyscy górnicy wiedzą, 
że zagrożenie metanowe z każdym rokiem jest 
większe, bo schodzimy coraz głębiej z wydo-
byciem. Czy ta świadomość powoduje, że stres 
może paraliżować? W niektórych przypadkach 
na pewno. Jeżeli ktoś czuje, że ma kłopoty 
ze stresem, powinien skorzystać z pomocy 
psychologa. W żadnym wypadku nie wolno 
zmniejszać poziomu stresu za pomocą alko-
holu, narkotyków czy nawet leków zażywa-
nych bez konsultacji z lekarzem. To powoduje 
uzależnienie. Pracuję już 25 lat. W górnictwie 
były takie czasy, że alkohol był traktowany jako 
świetny lek na stres. Na szczęście to już prze-
szłość. Teraz w kopalniach KHW obowiązuje 
zasada „zero alkoholu, zero tolerancji”. To do-
bra zasada. Proszę sobie wyobrazić, do jakich 
tragedii mogło dojść, gdyby w przypadkach, 
kiedy zapalił się metan, pracujący górnicy byli 
pod wpływem alkoholu?

toMAsz wróBel, rAtowNik GórNiczy, 
MechANik sprzętu rAtowNiczeGo: Zwal-
czanie stresu za pomocą alkoholu to zły 
pomysł. Udział w akcji pod jego wpływem 
groziłby wielką tragedią. Często pracujemy 

w wysokich temperatu-
rach. Mimo specjalnych 
kombinezonów żaro-
odpornych jesteśmy 
w stanie wytrzymać kil-
kanaście minut. Dlate-
go nie wyobrażam sobie 
sytuacji, żeby ktokolwiek 
przymknął oko na ratownika, który bierze 
udział w akcji i jest pod wpływem alkoho-
lu. Znam kilku ratowników, którzy wpadli 
w nałóg, ponieważ zwalczali stres za  jego 
pomocą. Nie pili w pracy, tylko w domu. 
W pracy zawsze byli w bardzo dobrej for-
mie. Nagle z dnia na dzień dowiadywałem 
się, że  idą na  leczenie, bo nie potrafili so-
bie poradzić z nałogiem. To było totalne 
zaskoczenie. Po  leczeniu wracali, radzili 
sobie świetnie. Na podstawie 20 lat doświad-
czenia w ratownictwie mogę powiedzieć, 
że najlepszym sposobem na stres jest roz-
mowa z psychologiem. W naszej kopalni 
z pomocy można korzystać w zasadzie non 
stop. Jeżeli spod ziemi wydobywa się zwłoki 
kolegów, którzy zginęli w wypadku, kiedy 
ma się za sobą wiele godzin maksymalnego 
wysiłku fizycznego i psychicznego, ciężko 
jest otrząsnąć się z takich przeżyć. Kiedyś 

wizyta u psychologa była traktowana jak 
dopust boży. Teraz świadomość zmieniła się.

rAfAł kAszA, przoDo-
wy prp-3: Jeżeli ktoś 
ma  kłopoty ze  stresem 
wynikającym na  przy-
kład z  pracy w  strefie 
zagrożenia metanem, 
powinien zmienić pracę 
albo skorzystać z pomo-
cy psychologa. Nie wyobrażam sobie, żeby 
któryś z moich kolegów zjechał do pracy pod 
wpływem alkoholu. Tłumaczenie, że przeżywa 
stres, jest dziecinne. Wygoniłbym do domu. 
Sam wybieram sobie kolegów, z którymi chcę 
pracować w brygadzie. U nas nie ma miejsca 
dla tych, którzy muszą się wspomagać alko-
holem, żeby pracować. Kilka lat temu górnicy 
z mojej brygady zgasili w zarodku pożar me-
tanu. Uważa pan, że gdyby nie maksymalna 
koncentracja w czasie pracy, świetny refleks 
i doskonała forma, byliby w stanie zapobiec 
tragedii? Zagrożenie metanowe nie jest tylko 
podręcznikowym zagrożeniem. Od naszego 
wyszkolenia i profesjonalizmu zależy nasze 
życie.
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Najlepiej porozmawiać z psychologiem
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Koncentracja i analiza sytuacji powinny być stałym elementem pracy
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Jest pan odporny na stres?
MariaN kurpas: Po-
trafię nad nim pano-
wać. Staram się nie 
uzewnętrzniać swoich 
obaw, lęków i niepoko-
ju. Jestem dyrektorem 
kopalni i  nie mogę lę-
kiem zarażać swoich 
współpracowników.

 X Proszę w skali od 1 do 10 określić swój 
poziom stresu, kiedy mówi pan o sytuacji 
kopalni.

– Uważam, że w czasie spotkań ze współ-
pracownikami nie przekraczam 2 w tej skali.

 X Żeby nie zarażać stresem?
– Tak.

 X Jak jest w rzeczywistości?

– Myślę, że w przedziale 8 do 10. Wszyst-
ko zależy od informacji, które do mnie docie-
rają. Kopalnia jest w ciężkiej sytuacji. Załoga 
robi wszystko, co w ludzkiej mocy, aby można 
było wyjść na prostą. Dla nas „prosta” to wynik 
na tak zwane zero plus. Chodzi o to, aby nie 
przynosić strat.

 X Czy straty Krupińskiego można liczyć 
w setkach milionów złotych?

– Jesteśmy częścią spółki giełdowej. Nie 
należę do grupy osób uprawnionych do udzie-
lania takich informacji.

 X Jak w takim razie przekonał pan związ-
kowców i załogę do zgody na zmianę orga-
nizacji pracy?

– Związki zawodowe i załoga znają naszą 
sytuację finansową. Nie dociekam skąd, ale ich 
informacje są bardzo zbliżone do aktualnych 
danych. To żaden problem dla sprawnych 
związkowców, aby policzyć straty. Wspól-
nie uznaliśmy, że trzeba ratować kopalnię. 

Wybraliśmy najskuteczniejsze i  najmniej 
uciążliwe rozwiązanie. Jest nim taka zmiana 
organizacji pracy, aby zachować pięciodniowy 
tydzień pracy dla górników, ale żeby kopalnia 
pracowała sześć dni w tygodniu.

 XDyrekcja, liderzy kopalniani i załoga do-
stali fangę w nos. Liderzy związkowi na po-
ziomie spółki uznali, że  to  rozwiązanie 
niezgodne z prawem, ponieważ narusza 
postanowienia porozumienia podpisane-
go przed wejściem JSW na giełdę.

– Ja i moi współpracownicy wyszliśmy 
z racjonalnego założenia: zróbmy coś od-
dolnego. Uważałem, że powinniśmy prze-
konać zarząd JSW i Wspólną Reprezentację 
Związków Zawodowych, że dla ratowania 
kopalni warto wytężyć siły. Postanowili-
śmy postawić ich przed faktem: „oto załoga 
Krupińskiego znalazła sposób na ratowanie 
kopalni, a teraz wy powiedzcie, czy nasz 
pomysł jest dobry”. Zarząd JSW zgodził 
się na to rozwiązanie. Najważniejsi liderzy 
Wspólnej Reprezentacji Związków Zawo-
dowych powiedzieli nam „nie”. Inicjatywa 
załogi została utrącona.

Większość liderów kopalnianych nadal 
podziela moje zdanie, że było to rozwiązanie 
najmniej uciążliwe dla załogi. Jednak my nie 
rezygnujemy. Szukamy innych sposobów, aby 

uratować kopalnię. Jestem przekonany, że na-
sze wysiłki zakończą się sukcesem.

 X Znów zostanie oprotestowany i na tym 
skończy się seria oddolnych inicjatyw.

– Ja i moi współpracownicy nie zgadzamy 
się z rozumowaniem w stylu: „Skoro sytuacja 
jest zła, to dajmy sobie spokój. Zawsze znajdę 
pracę w innej kopalni”. To prawda, ale trzeba 
sobie zadać pytanie: czy dostanę równorzęd-
ne stanowisko, taką samą płacę i czy łatwo 
odnajdę się w nowym miejscu pracy. Odpo-
wiedź jest jasna – trzeba będzie dostosować 
się do nowych warunków i tylko sporadycznie 
będą to identyczne warunki jak w Krupińskim. 
Trzeba będzie czekać w kolejce na awans. 
Każda kopalnia ma swoją specyfikę. Górnicy 
doskonale wiedzą, że nie ma identycznych 
ścian ani przodków nawet w tej samej kopal-
ni, a co dopiero w różnych. Dlatego każdego 
dnia szukamy sposobu na wyjście z sytuacji 
kryzysowej. Musimy się skupić na jednym – 
znaleźć taką drogę, która pozwoli na ratunek.

We wrześniu spotkałem się z załogą i lidera-
mi związków. Wzywałem do dbałości o własne 
miejsce pracy. Górnicy słuchali mnie, była cisza 
jak makiem zasiał. To znak, że moje słowa trafiły 
do nich. Co wtedy zaproponowałem? Rozwiąza-
nie najmniej uciążliwe – sześć dni pracy kopalni 
i pięć dni pracy górnika. Bez uszczerbku dla 
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Kopalnia KrupińsKi. O załodze mówi „współpracownicy”. 
Ma ich prawie 2580. Wspólnie ustalili, że trzeba ratować kopalnię. 

Liderzy związkowi zgodzili się na zmianę organizacji pracy. 
Kopalnia miała pracować sześć, a górnicy pięć dni w tygodniu. 

To najmniej uciążliwy sposób ratowania zakładu. – Przekonałem 
do tego pomysłu większość liderów związkowych. Przemawiałem 
na masówce do moich współpracowników. Przyjęli to rozwiązanie 

przez aklamację – mówi Marian Kurpas, dyrektor kopalni 
Krupiński. Jednak liderzy związkowi na szczeblu spółki uznali, 
że takie rozwiązanie łamie porozumienie między centralami 
związkowymi działającymi w JSW a zarządem firmy zawarte 

przed debiutem giełdowym. Nie ma znaczenia, że zarząd JSW 
zgodził się na takie rozwiązanie. Czy kopalnia padnie? – Szukamy 
innych rozwiązań. Nie będą one tak mało uciążliwe, ale może uda 

się je wprowadzić w życie – mówi dyrektor. Krupiński miał być 
zamykany już kilka razy. Ostatnio ponad 10 lat temu. Perspektywy 

rozwoju uzyskał po wejściu JSW na giełdę. Niestety nowe złoże 
okazało się trudniejsze, niż wynikało z rozpoznania geologicznego. 

Górnicy muszą przedrzeć się przez pokłady, w których połowa 
to kamień. Kamienia nie da się sprzedać. Szyby wydobywcze 

i zakład przeróbczy nie są w stanie przepuścić tyle urobku, aby 
uzyskać odpowiednią ilość węgla. Skałę i węgiel trzeba wyciągnąć 

na powierzchnię, przerobić i z każdej wyciągniętej tony zostaje 
około 500 kg węgla. Gdyby fedrować, wyciągać i przerabiać węgiel 

przez sześć dni w tygodniu, efektywność wzrosłaby, koszty stałe 
rozłożyłyby się na więcej ton wydobytego surowca i kopalnia 

wyszłaby przynajmniej na zero. Jeżeli mówi o kopalni, przedstawia 
ją na tle gminy. Suszec to gmina o charakterze wiejskim. 

W Krupińskim jest zatrudnionych 2577 pracowników. Większość 
to miejscowi. Dlatego stres wśród załogi jest duży. Zamknięcie 
kopalni będzie katastrofą społeczną w gminie. – Staramy się 

uspokajać nastroje. Nadmierny stres dekoncentruje, nie pozwala 
spokojnie pracować. To zagraża bezpieczeństwu. Czasem szuka 

się prostych rozwiązań – na przykład ucieczka w alkohol. Zdajemy 
sobie sprawę z ryzyka – mówi dyrektor. Jednak wieloletnie 

doświadczenia służące wyeliminowaniu zagrożenia wynikającego 
z pracy pod wpływem alkoholu dają gwarancję, że z tego powodu 

zagrożenie nie wzrośnie. Kontrola przy wejściu do kopalni, 
kontrole na jej terenie, a nawet pod ziemią, dały efekty. – Mimo 

napiętej sytuacji moi współpracownicy nie ulegają pokusie 
ucieczki w alkohol. To dowód, że systematyczne i konsekwentne 

działania dają efekty. Widać to nawet w sytuacjach kryzysowych – 
mówi dyrektor Kurpas.

Stres – to normalne

Zamknięcie kopalni będzie katastrofą społeczną w gminie, dlatego stres wśród załogi jest duży. – Staramy się uspokajać nastroje. Nadmierny stres dekoncentruje, nie pozwala 
spokojnie pracować. To zagraża bezpieczeństwu. Czasem szuka się prostych rozwiązań – na przykład ucieczka w alkohol. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka – mówi Marian Kurpas, 
dyrektor kopalni Krupiński

alkohol – to nienormalne
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 X Bardziej uciążliwym?
– Obawiam się, że tak. Ten pierwszy był 

optymalny.

 X Związkowcy obawiali się, że to rozwiąza-
nie zostanie rozszerzone na inne kopalnie.

– W porozumieniu było wyraźnie za-
znaczone, że dotyczy ono wyłącznie kopal-
ni Krupiński. Ja i moi współpracownicy nie 
mamy zamiaru przygotowywać rozwiązań 
dla innych kopalń. To rozwiązanie wynikało 
z odpowiedzi na proste pytanie, które zadał 
sobie każdy z moich współpracowników: „Te-
raz pracuję w ścianie albo mam inne, dobrze 
płatne stanowisko. Czy w innej kopalni będę 
także pracował w ścianie czy może na odsta-
wie?”. Prawie 70 proc. załogi stanowią osoby, 
które pracują krócej niż 10 lat. Mamy młodą 
załogę, która rozwija się zawodowo i życiowo. 
Codziennie zastanawiam się, co mamy im 
do zaoferowania, aby ich rodziny nie prze-
żywały stresu? Co mamy do zaoferowania 
tym młodym mieszkańcom gminy Suszec, 
aby dzięki nim budować dostatek w gminie? 
My jesteśmy kopalnią bardzo mocno związaną 
ze społecznością lokalną. I co mamy teraz 
zrobić? Powiedzieć wszystkim mieszkańcom 
gminy, że zostaliśmy bez pomysłu na rato-
wanie kopalni? Nie, tak nie można. Jestem 
przekonany, że dla wszystkich ta sytuacja jest 
stresowa, ale poradzimy sobie.

 X Jak ten stres wpływa na bezpieczeństwo 
pracy?

– Stres może być mobilizujący. Jeżeli 
jednak przekroczy pewien poziom, działa 
paraliżująco. Mam nadzieję, że profesjona-
lizm wszystkich pracowników Krupińskiego 
pozwala panować nad stresem. Ale ma pan 
rację, nasze służby BHP biorą pod uwagę także 
ryzyko wynikające ze stresu. Pełna i szybka 
informacja ma rozładować tę sytuację.

 X Często ci, którzy nie radzą sobie ze stre-
sem, sięgają po narkotyki i alkohol. W Kru-
pińskim to duże zagrożenie?

– Od przynajmniej 10 lat prowadzimy 
politykę zapobiegającą tym zagrożeniom. Mó-
wię o zagrożeniu, bo chyba nikomu nie muszę 
tłumaczyć, jak ważną rolę w bezpieczeństwie 
pracy odgrywa czynnik ludzki. Praca pod 
wpływem alkoholu jest ryzykiem wynikającym 
z czynnika ludzkiego. Dlatego ochrona kopalni 
kontroluje wyrywkowo pracowników, którzy 
wchodzą do pracy. Są kontrole na terenie ko-
palni. Przyjęliśmy tak zwaną zasadę kodekso-
wą. Do 0,2 promila alkoholu pracownik jest 
dopuszczany do pracy. Powyżej 0,2 promila 
musi wziąć urlop na żądanie. Trzy przypadki 
niepuszczenia do pracy powodują, że pono-
si konsekwencje dyscyplinarne. Natomiast 
na terenie kopalni nie ma usprawiedliwienia. 
Są przypadki osób uzależnionych i tym do-
radzamy skorzystanie z leczenia odwykowe-
go. Choroba alkoholowa jest traktowana jak 
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Stres – to normalne

Zamknięcie kopalni będzie katastrofą społeczną w gminie, dlatego stres wśród załogi jest duży. – Staramy się uspokajać nastroje. Nadmierny stres dekoncentruje, nie pozwala 
spokojnie pracować. To zagraża bezpieczeństwu. Czasem szuka się prostych rozwiązań – na przykład ucieczka w alkohol. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka – mówi Marian Kurpas, 
dyrektor kopalni Krupiński
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pracownika, z gwarancją zachowania miejsc pra-
cy. To nie jest jakiś odkrywczy pomysł. Na świe-
cie kopalnie pracują w ruchu ciągłym, przez 
siedem dni w tygodniu. Ja uważam, że niedziela 
jest Boża i nasza. Tak zawsze mówił śp. biskup 
Herbert Bednorz. Funkcjonujemy w strukturach 
JSW SA. Wszystkie ustalenia obowiązują nadal, 
ale w kopalni Krupiński robimy tylko jeden wy-
jątek: kopalnia pracuje sześć dni w tygodniu, 
a górnicy pięć dni. Jedyną niedogodnością ta-
kiego rozwiązania jest tak zwany ruchomy drugi 
dzień wolny. Wolna sobota wypadałaby czasem 
w środę, czasem w poniedziałek, czwartek, wto-
rek. To ustalenie obowiązywałoby przez dwa 
lata z możliwością skrócenia albo wydłużenia. 
Co pół roku mieliśmy oceniać efekty zmian.

 X Liderzy największych związków kopalnia-
nych po konsultacjach z załogą zgodzili się 
z tą argumentacją. Ich koledzy ze szczebla 
JSW okrzyknęli, że są zdrajcami.

– Ratowaliśmy własne miejsca pracy. 
To  nie zdrada. Nie zaniechaliśmy robót 
przygotowawczych. Cel jest jeden – musi-
my mieć odpowiedni front wydobywczy. Jest 
on niezbędny, żeby można było pracować 
przez sześć dni. Kopalnia jest przygotowana. 
Co nie wyszło? Właściwie to nie wyszedł 
najmniej uciążliwy projekt. Teraz pracujemy 
nad innym.

alkohol – to nienormalne

Uważam, że działacz 
związkowy nie 

powinien mieć prawa do 
posiłku profilaktycznego. 
To niesprawiedliwe. 
Jestem też zdziwiony, że 
lider związkowy może 
zablokować decyzje 
służące ratowaniu kopalni. Nie potrafię 
wytłumaczyć naszym górnikom, dlaczego jest 
to możliwe. – To wszystko zgodne z prawem. 
Tak ma być – słyszę na spotkaniach z liderami 
związkowymi.

Jeżeli prawo dopuszcza i sankcjonuje 
niesprawiedliwe i społecznie szkodliwe 

decyzje, powinno zostać zmienione. Załoga 
kopalni Krupiński pracuje wyśmienicie, jednak 
wciąż żyje w  niepewności, gdyż z przyczyn 
geologicznych kopalnia stała się nieefektywna. 
Rozumiem stres wynikający z tej niepewności. 
Od kopalni Krupiński zależy przyszłość gminy 
Suszec, wielu rodzin i firm z Pszczyny, Mikołowa, 
Żor. Zarząd nie chce zamykać kopalni Krupiński, 
w której pracuje świetna załoga. Najbardziej 
boli mnie to, że przewodniczący związku Kadra 
w JSW SA Zdzisław Chętnicki i przewodniczący 
Solidarności w naszej spółce Sławomir Kozłowski 
jako pierwsi powiedzieli, że  nie zgadzają się, aby 
ta kopalnia podejmowała działania, które mogą 
ją uratować. Proszę zwrócić uwagę – związkowcy 
z kopalni Pniówek, którzy stoją wyżej w hierarchii 
związkowej, zabraniają kolegom z innej kopalni 
wydania zgody na działania służące ratowaniu 
ich zakładu. Okazuje się, że mogą skazać 
inną kopalnię na zagładę.  Trudna sytuacja 
Krupińskiego nie jest zjawiskiem przejściowym. 
Warunki geologiczne w eksploatowanym 
złożu nie zmienią się w ciągu kilku miesięcy. 

Górnicy w tej kopalni wydobywają głównie 
węgiel energetyczny i tańszy węgiel do celów 
koksowniczych, przy czym około połowa 
urobku to kamień. Te parametry nie zmienią się 
w perspektywie kilku najbliższych lat. Załoga 
Krupińskiego wie o tym doskonale. Dlatego 
zgodziła się na zmianę organizacji pracy, dzięki 
której można uratować kopalnię. Moim zdaniem 
to znak, że jest wola załóg, aby wprowadzać 
zmiany. Zachowanie dwóch liderów pokazuje 
natomiast, że hamulcowymi są związki. Czy 
w takiej sytuacji można zmienić społeczny obraz 
branży, która jest oceniana jako roszczeniowa? 
Można, ale trzeba pokonać opór niektórych 
związkowców. 

Nadszedł najwyższy czas, aby naprawić 
fundamenty górnictwa. Niestety wciąż 

wykonujemy działania pozorne, które nie 
uratują branży górniczej, jak choćby zakaz 
importu węgla z Rosji. Zamiast takich działań 
trzeba przeprowadzić proces naprawczy. Należy 
zmienić prawo zewnętrzne regulujące działanie 
górnictwa i prawo wewnętrzne w spółkach 
węglowych. Konieczne są też zmiany w procesie 
zarządzania. Działania powinny iść w obu tych  
kierunkach, gdyż tylko wtedy można uratować 
górnictwo. Im dłużej będziemy wierzyć , że 
uratuje nas zakaz importu węgla z Rosji albo 
jakiś cudowny pomysł z Warszawy, tym więcej 
stracimy miejsc pracy. Zawsze będę bronił 
prawa górników do wcześniejszej emerytury 
i barbórki, gdyż wykonują wyjątkowo ciężką 
i niebezpieczną pracę. Nikt mnie natomiast nie 
przekona, że administracja ma dostawać to 
samo. To kłóci się z fundamentalnym poczuciem 
sprawiedliwości i szacunkiem dla pracy 
górniczej. Przywileje górnicze powinny być 
wyłącznie dla górników.

każda inna choroba i pracownik ma prawo 
się leczyć. W wielu przypadkach to daje po-
zytywny skutek.

 X Jest pan czuły na tłumaczenie „pracuję 
w stresie, musiałem wypić”?

– Profesjonalizm polega także na umiejęt-
ności zapanowania nad stresem. Nie, dla mnie 
to nie jest wytłumaczenie. Oczywiście byłbym 
człowiekiem bezdusznym i bezmyślnym, gdy-
bym uważał, że stres zawodowy połączony 
ze stresem wynikającym z niepewności nie 
wpływa na bezpieczeństwo pracy i że czasem 
może doprowadzić do nadużywania alkoholu. 
Jednak od tego są służby BHP, przełożeni i pion 
dyrektora pracy, aby pomóc pracownikowi. 

Nawet kontrola przy bramie wejściowej jest for-
mą pomocy. Przecież pracownik cofnięty unika 
najgorszej kary – zwolnienia dyscyplinarnego. 
Dlatego na spotkaniach poświęconych BHP 
wciąż przypominam, że maszyny nie są do-
stosowane do logiki postępowania człowieka. 
Jeżeli komuś się wydaje, że gdy np. taśmociąg 
zacznie mu wciągać dłoń i on krzyknie „au-
uuu”, to taśmociąg się zatrzyma – nie zatrzy-
ma się. Żadna maszyna nie weźmie poprawki 
na pracownika pod wpływem alkoholu. Dlatego 
apeluję: nie wspomagajmy się używkami, żeby 
zmniejszyć stres. Praca pod wpływem alkoholu, 
narkotyków czy dopalaczy jest prowokowaniem 
zdarzenia wypadkowego. 

 l

Jest wola załóg, 
aby wprowadzać zmiany
Komentuje Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA

KWKKrupiński
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W brzózkach pięciu chłopa osuszało trzy flasz-
ki w ciągu 15 minut. Trzeba było się spieszyć, 
bo autobus odjeżdżał. Teraz brzózki są wycię-
te. Na ich miejscu jest parking. Ochrona nie 
użera się z podchmielonymi chłopami. Czasy 
zmieniły się. Zwycięża moda na trzeźwość.

Górnicy przechodzący przez bramę ko-
palni są sprawdzani przy pomocy alkotestera. 
Kontrolę prowadzą ochrona kopalni i służby 
BHP. Obowiązuje zasada z Kodeksu drogo-
wego. Do 0,2 promila w wydychanym powie-
trzu można iść do pracy. Powyżej – trzeba 
brać urlop na żądanie. Każde przekroczenie 
tego stężenia w wydychanym powietrzu jest 
rejestrowane i trafia do raportu. Po trzecim 
razie będzie kara. W rażących przypadkach 
zwolnienie dyscyplinarne. Raporty codziennie 
trafiają do dyrektora kopalni. Przed wejściem 
do kopalni można samemu skontrolować stan 
trzeźwości. Jeżeli jest ponad 0,2 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu, wystar-
czy zadzwonić do szefa, wziąć dzień urlopu 
i nie ma żadnych konsekwencji. W przypad-
ku wątpliwości warto samemu kontrolować 
się, bo zapisy w raportach nie przedawniają 
się. Wystarczy np. przez trzy lata trzy razy 
mieć powyżej 0,2 promila alkoholu i należy 
spodziewać się kary. – W kopalni Krupiński 
od 10 lat prowadzimy codzienną kontrolę. 
To jeden z elementów profilaktyki zmierza-
jącej do zminimalizowania wpływu czyn-
nika ludzkiego na poziom bezpieczeństwa 
pracy – mówi Franciszek Wróbel, dyrek-
tor pracy w KWK Krupiński. – Sprawami 

ochrony w kopalniach zajmuję się od 1994 
roku. W Krupińskim od 1997 roku. Przez ten 
czas nastąpiły kolosalne zmiany. Dzięki sys-
tematycznej profilaktyce prowadzonej od 10 
lat problem osób przychodzących do pracy 
pod wpływem alkoholu stał się marginalny 
– mówi Eugeniusz Ponicki, kierownik działu 
spraw obronnych i ochrony. – W ciągu tygo-
dnia pracownicy ochrony wykrywają średnio 
od jednego do trzech przypadków – dodaje.

Powiedzieli nam

Franciszek wróbel, 
dyrektor Pracy kwk 
kruPiński: Stres na pew-
no powoduje, że  ludzie 
chętniej sięgają po  al-
kohol. To  zła metoda. 
Może prowadzić do uza-
leżnienia. Czy niepewna 
sytuacja kopalni może 
być powodem stresu? Na pewno tak. Jednak 
nie spotkałem się z przypadkiem, aby któryś 
z górników tłumaczył problemy alkoholowe 
stresem wynikającym z trudności kopalni 
Krupiński. Najczęściej są to niepowodzenia 
i konflikty rodzinne. Często w takich sytu-
acjach proponuję, aby zaprosił na spotkanie 
swoją żonę. We trójkę szukamy rozwiązania. 
Wielu górników korzysta z możliwości lecze-
nia odwykowego. Oczywiście nikogo nie mogę 
zmusić, ale mogę sugerować takie rozwiązanie. 
Leczenie bardzo często pomaga. Co sprawia 
mi największą satysfakcję? Kiedy górnik, któ-
ry już przeszedł na emeryturę, podchodzi 

do mnie po mszy w kościele i mówi, że gdyby 
nie pomoc moja i dyrekcji kopalni, pewnie 
zapiłby się i nie doczekałby emerytury. Jestem 
zawsze gotów pomagać tym, którzy chcą sko-
rzystać z pomocy. Nikogo nie mogę zmusić, 
ale mogę tłumaczyć. Kopalnia Krupiński jest 
specyficzna. Większość pracowników mieszka 
w gminie Suszec albo w okolicy. W takim śro-
dowisku łatwiej pomagać. Jestem dyrektorem 
pracy w Krupińskim od 17 lat. Przez 13 lat pra-
cowałem w tej kopalni fizycznie. Nikt nie musi 
mi tłumaczyć, z jakimi trudnościami zmaga 
się zwykły górnik. Ponieważ rozumiem górni-
czą pracę, łatwiej mi przekonywać i pomagać 
w wychodzeniu z życiowych zakrętów. Ja na-
wet z własnego doświadczenia wiem, jak przed 
20 laty szybko można było wypić z kumplami 
kilka butelek wódki w tak zwanych brzózkach. 
Wystarczał kwadrans. Dobrze, że te czasy się 
skończyły.

eugeniusz Ponicki, kie-
rownik działu sPraw 
obronnych i ochrony 
kwk kruPiński: System 
kontroli trzeźwości w ko-
palni Krupiński funkcjo-
nuje od 10 lat. Pracownicy 
mogą być kontrolowani 
przy wejściu do kopalni, 
na stanowiskach pracy, a także tuż przed zjaz-
dem i tuż po wyjeździe. Oczywiście kontrolę 
w miejscach, w których mogą przebywać tylko 
pracownicy kopalni, prowadzą nadsztygarzy 
BHP albo upoważnieni pracownicy działów 

BHP. Przy wejściu do  kopalni tak zwaną 
kontrolę przesiewową prowadzą pracownicy 
ochrony. Jest sporządzany codzienny raport 
z takich kontroli. Dostarczam go dyrekto-
rowi kopalni. Do końca września tego roku 
pracownicy ochrony przeprowadzili 36 347 
kontroli. Jeżeli u któregoś z pracowników 
zostanie stwierdzone przekroczenie dopusz-
czalnego stężenia alkoholu w wydychanym 
powietrzu, jest badany alkomatem. Wszystko 
odbywa się z zachowaniem pełnej dyskrecji. 
Nie chodzi nam o robienie pokazówek i stwa-
rzanie atmosfery nagonki. Te działania służą 
bezpieczeństwu pracy. W przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu 
w wydychanym powietrzu sporządzany jest 
raport na specjalnym formularzu. Raporty 
są przechowywane w sejfie. Ma do nich do-
stęp tylko dyrektor. Oczywiście pracownik, 
który nie może podjąć pracy, musi wziąć 
urlop na żądanie. Jeżeli w sejfie są trzy ra-
porty na jednego pracownika, musi on liczyć 
się z karą. Moim zdaniem ten system spraw-
dza się. Jest on nastawiony na profilaktykę. 
Każdy pracownik może sam skontrolować 
się przed wejściem do kopalni. Aby zapewnić 
całkowitą anonimowość, poza bramą zostały 
zainstalowane aparaty telefoniczne, z których 
można skorzystać, aby powiadomić przeło-
żonego o chęci wzięcia urlopu na żądanie. 
Wtedy w dokumentach nie ma śladu. Dlacze-
go? Ponieważ kontrola przesiewowa odbywa 
się po odbiciu dyskietki przez pracownika. 
Samokontrola – przed wejściem.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Systematyczna profilaktyka jest skuteczna

Zwycięża moda na trzeźwość KWKKrupiński

W  „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego 
na poddanych tak długo nakładano kolej-
ne mieszki ciężarów, aż ci w odruchu bun-
tu zrzucali je z prostujących się grzbietów. 
W przypadku górnictwa swoistą analogią jest 
wielość ciężarów na – jak obiegowo zwykło 
się mawiać – łopacie szlepra. Jednym z nich, 
które górnictwo chce właśnie zrzucić, jest naj-
wyraźniej emerycki węgiel deputatowy. Ten 
mieszek uwiera tym bardziej, że w warunkach 
kryzysu cała branża znalazła się w dramatycz-
nym wręcz położeniu finansowym.

Według danych katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu uprawnionych 
do deputatowego świadczenia jest prawie 342 
tys. osób. Rocznie jego koszty sięgają pra-
wie 560 mln złotych. „Mieszek” przypada-
jący na górniczą łopatę przekracza 360 mln 
złotych. Pozostałą część świadczeń – tę dla 
byłych pracowników zlikwidowanych kopalń 
– wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Spośród spółek węglowych największy de-
putatowy ciężar dźwiga krajowy potentat, 
czyli Kompania Węglowa. W ubiegłym roku 
liczba uprawnionych wynosiła tu około 160 
tys. osób, a roczny koszt realizacji deputatu 
przekroczył 261 mln złotych. To mniej wię-
cej tyle, co miesięczny fundusz wynagrodzeń 
(netto) czynnych zawodowo pracowników. 
W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
liczba beneficjentów deputatu wynosi 38,5 tys. 
osób, a roczny koszt jego realizacji sięga około 
64 mln złotych. Katowicki Holding Węglowy 
na emeryckie deputaty wydaje rocznie prawie 

40 mln złotych. Rzecz wynika z prostego ilo-
czynu: liczba uprawnionych razy wartość de-
putatu, który w tym roku, według wskaźnika 
Ministerstwa Gospodarki, wynosi 597,54 zło-
tych za tonę. Zobowiązania długoterminowe, 
na które – tylko z tytułu emeryckiego węgla – 
zostały utworzone rezerwy w spółkach, sięgają 
blisko 3 mld złotych.

alternatywą uPadłość?
W obliczu finansowego dramatu podob-

nym śladem zamierzają pójść teraz wielcy. Oto 
19 września br. zarząd Kompanii Węglowej 
podejmuje uchwałę o likwidacji uprawnień 
emerytów, rencistów i  innych uprawnio-
nych osób do bezpłatnego węgla, poczynając 
od 1 stycznia 2015 roku. Tym samym wypo-
wiedział porozumienia w tej sprawie z orga-
nizacjami związkowymi z 20 grudnia 2013 
roku i 6 lutego 2014 roku. Wypowiedzenia 
dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu, który upływa 31 grudnia br. Jako po-
wód firma podała nadzwyczaj trudną sytuację 
ekonomiczno-finansową, która sprawia, że nie 
jest dalej w stanie zaliczać tegoż świadczenia 
w swoje koszty. W towarzyszącym uchwale 
komunikacie akcentuje się, że Kompania Wę-
glowa, wraz z innymi firmami wydobywczymi, 
wystąpiła do rządu z wnioskiem, aby to Skarb 
Państwa przejął ciężar tego świadczenia dla 
uprawnionych osób.

– To była trudna, ale i niezbędna decyzja. 
Alternatywą była utrata kapitałów własnych 
i złożenie wniosku o upadłość. Działania za-
rządu nie mają restrykcyjnego charakteru 

wobec byłych pracowników. Szanujemy prawa 
nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego 
deputatu węglowego. Kompania nie może jed-
nak dalej ponosić kosztów tego świadczenia. 
Jest to obowiązek państwa, które te prawa 
przyznaje i gwarantuje. Tak jak w przypadku 
kolejarzy ich uprawnienia do deputatu wę-
glowego realizowane są przez państwo, tak 
powinno też być z górnikami – uzasadnia 
prezes Kompanii Węglowej, Mirosław Taras.

Identyczny zamiar – mimo że tegorocz-
ne świadczenie ma jeszcze zostać zrealizo-
wane w całości – ma również Jastrzębska 
Spółka Węglowa. W konsekwencji likwidacji 
(zawieszenia?) deputatów przedsiębiorstwo 
mogłoby rozwiązać utrzymywane na ten cel 
rezerwy w wysokości 1,2 mld złotych. Ba, zbli-
żony krok jest rozważany nawet w Bogdance, 
a więc kopalni w dużo lepszym położeniu 
ekonomicznym, a przy tym relatywnie młodej, 
co powoduje, że stosunek emerytów do czyn-
nych zawodowo pracowników nie jest aż tak 
przytłaczający jak na Śląsku.

– Mamy do  czynienia z  obciążeniem, 
którego pracodawca nie powinien ponosić. 
Będziemy rozmawiać ze związkami zawo-
dowymi, by tę kwestię rozwiązać – deklaruje 
prezes Bogdanki, Zbigniew Stopa.

twardy orzech

Nie trzeba dużej wyobraźni, by przewi-
dzieć reakcję 340 tys. beneficjentów deputatu 
na zamach na ów historyczny przywilej. Nie-
którzy, którym deputat okrojono w tym roku 
tylko o jedną trzecią, już uciekają się do sądów. 

Ewentualnej likwidacji świadczenia na pew-
no nie przełkną też gładko górnicze związki 
zawodowe, chociaż wielu z ich liderów nie 
ma zupełnie zamkniętych oczu na trudną rze-
czywistość spółek węglowych. Priorytetowym 
dobrem jest dla nich wprawdzie utrzymanie 
miejsc pracy, ale wzdragają się również przed 
„sprzedaniem” emerytów. To trudny dylemat.

– Problem emeryckiego węgla – uwzględ-
niając liczbę beneficjentów tego świadczenia 
w proporcji do malejącej liczby czynnych pra-
cowników – jest na pewno dużym wyzwaniem 
i wymaga, jak sądzę, nie tylko doraźnego, lecz 
przyszłościowego rozwiązania. Rzeczywiście, 
w przypadku samej tylko Kompanii Węglowej 
w grę wchodzi około 160 tys. uprawnionych, 
co kosztuje firmę przeszło 260 mln złotych 
rocznie. To spory ciężar na przysłowiowej gór-
niczej łopacie. Na pewno pora się więc zasta-
nowić, jak ten problem rozumnie rozwiązać. 
Nasz punkt widzenia jest taki, że nie tak łatwo 
i szybko po prostu zabrać. Można rozważać, 
czy nie postąpić tak, jak w przypadku kopalń 
zlikwidowanych, kiedy zobowiązanie to prze-
jęła spółka restrukturyzacyjna, czyli de facto 
budżet państwa. Można myśleć o Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych.  Na  pewno jest 
to bardzo twardy orzech do zgryzienia, ale też 
z całą pewnością trzeba zacząć na ten temat 
poważnie rozmawiać. Dla mnie jest przy tym 
oczywiste, że emerycki deputat nie może ot, 
po prostu z dnia na dzień zniknąć – mówi prze-
wodniczący Związku Zawodowego Górników 
w Polsce, Dariusz Potyrała.

 JERZY CHROMIK

Czy w ogóle, a jeśli tak, to z czyjejś kieszeni płacić emeryckie deputaty?

Za ciężki mieszek
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R E K L A M A

Praca odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. 
To dzięki niej zaspokaja się potrzeby, rozwija  
i realizuje zamierzenia. Nie wszyscy jednak 
mają możliwość zatrudnienia. Z problemem 
bezrobocia walczą kolejne rządy. Nie jest on 
obcy jastrzębskiemu samorządowi. W po-
wiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych 
jest ponad 3500 osób, z czego 60 proc. sta-
nowią kobiety. Sytuacja pań na rynku jest 
trudna głównie z racji tego, że miasto „gór-
nictwem stoi” i gros ofert związanych jest 
z pracą w tej branży. A i o pracę w kopalni 
coraz trudniej. Sytuację ratują powstające 
markety, ale to wciąż za mało.

– Dziś jesteśmy 89-tysięcznym miastem. 
Mieszkańców ciągle ubywa. Młodzi, bardzo 
często dobrze wykształceni ludzie opusz-
czają miasto, bo nie znajdują zatrudnienia. 
Jeśli tak nadal będzie, za kilka lat Jastrzębie 
będzie liczyło 50 tys. mieszkańców. Trzeba 
stworzyć warunki do tego, by powstawały 
nowe miejsca pracy poza górnictwem, by po-
kolenia mogły godnie żyć – mówi Ryszard 

Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Największym pracodawcą w mieście, 
od  jego powstania, są kopalnie należące 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potrze-
by kadrowe firmy z roku na rok są coraz 
mniejsze. Z uwagi na trudną sytuację eko-
nomiczną Spółka ogranicza zatrudnienie 
i wprowadza rozwiązania poprawiające kon-
dycję finansową, które uderzają w portfel 
pracowników. Mimo tego zainteresowanie 
zatrudnieniem w JSW jest wciąż ogromne. 
Podania o pracę w spółce JSW Szkolenie 
i Górnictwo do października tego roku zło-
żyły 6322 osoby.

– Liczba podań dobitnie świadczy o sy-
tuacji na rynku pracy. Młodzi ludzie chcą 
pracować i otrzymywać godziwe pensje. Ja-
strzębskie kopalnie są w nie najgorszej sytu-
acji. Powiedzmy, że w najbliższych 20 latach 
utrzymane będą miejsca pracy. Ale co później? 
Problem w tym, że nie mamy alternatywnego 
zakładu pracy, który zatrudniłby 3–4 tys. ludzi 
– mówi Ryszard Piechoczek.

Radny szansę na rozwój miasta i walkę 
z bezrobociem upatruje w tworzeniu i rozwoju 
terenów inwestycyjnych.

– Trzeba konstruktywnie myśleć i ak-
tywnie działać, by przyciągać inwestorów. 
W naszym mieście powinny powstać nowe 
zakłady pracy. Musimy stworzyć warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości. Trzeba szu-
kać również kapitału zagranicznego. Tereny 
przeznaczone na rozwój przemysłu i usług 
powinny być konkurencyjne. Jeżeli maszy-
ny górnicze produkuje się 500, 300 km stąd, 
to co stoi na przeszkodzie, by takie urządze-
nia powstawały w Jastrzębiu-Zdroju? Myślę, 
że podstawową rolą prezydenta i przyszłej 
rady powinno być pozyskanie inwestorów – 
podkreśla radny.

Jak przyciągnąć kapitał do miasta? Ry-
szard Piechoczek nie ukrywa, że nie będzie 
to łatwe zadanie. Przede wszystkim stawia 
na dogodne warunki terenowe, komunika-
cyjne i podatkowe.

– Nie wydaje się, by punkt komunikacyjny 
miasta był zły czy gorszy od np. pobliskich 

Żor. Mamy w pobliżu autostradę, mamy Drogę 
Główną Południową. Ważną sprawą jest rów-
nież kontynuacja budowy uzbrojenia terenu 
KWK Moszczenica, promocja terenów w Ka-
towickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Trzeba wykorzystać nasze atuty i wyróżnić 
się od konkurencji innych miast. PR

Jastrzębie-Zdrój potrzebuje nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Rozwój terenów inwestycyjnych, przyciągnięcie 
i zatrzymanie dużych inwestorów to zadanie dla samorządu na najbliższe lata

Miasto potrzebuje 
nowych miejsc pracy
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Nowy Opel Corsa dopiero za kilka dni trafi do 
pierwszych klientów, ale w kolejce ustawiło 
się już ponad 30 tys. chętnych. Piąta generacja 
Corsy oficjalnie debiutowała w październiku 
podczas salonu samochodowego w Paryżu, 
ale pierwsze zamówienia niemieccy dealerzy 
przyjęli już w sierpniu. 

Czterometrowa Corsa ma w komforto-
wych warunkach pomieścić pięciu pasażerów. 
Całkowicie nowe nadwozie jest bardzo charak-
terystyczne głównie dzięki wysuniętej w przód 
atrapie chłodnicy i nowym reflektorom, któ-
rych klosze mają w dolnej części nietypowe 
wcięcie. Za ich nietypowymi szybami można 
schować biksenonowe reflektory. 

We wnętrzu stylistom udało się połączyć 
sportowy charakter tablicy rozdzielczej i kie-
rownicy z elegancją pozostałej części deski 
rozdzielczej. Na zdjęciach przedstawiających 
centralną konsolę widać siedmiocalowy, do-
tykowy wyświetlacz, który jest częścią opcjo-
nalnego systemu multimedialnego InterLink. 
Może łączyć się ze smartfonami i urządze-
niami z systemami operacyjnymi Apple iOS 
oraz Android. 

Opel Corsa jest zbudowany na całko-
wicie nowym podwoziu. Ma o 5 cm niżej 

umieszczony środek ciężkości i zawieszenie 
o nowej geometrii. Auto będzie wyposażone 
w wiele systemów wspomagających kierowcę 
podczas jazdy po  mieście. Będzie wśród nich 
system wspomagający: ruszanie pod górkę, 
parkowanie z funkcją automatycznego wy-
szukiwania i zajmowania miejsca oraz układ 
monitorujący odległość od poprzedzającego 
pojazdu. 

Nowością jest także trzycylindrowy ben-
zynowy silnik 1,0 Ecotec Direct Injection Tur-
bo, który będzie dostępny w dwóch warian-
tach mocy – 90 KM i 115 KM. Obie będą miały 
taki sam maksymalny moment obrotowy 170 
Nm. Słabszy ma palić 4,3 l/100 km. 

W Polsce najtańsza wersja samochodu, 
Essentia wyposażona w 70-konny silnik 1,2, 
ma kosztować 40 800 złotych w trzydrzwio-
wym nadwoziu, a w pięciodrzwiowym o 1300 
złotych więcej. 

Radwańska 
– lexusowe piękno

W zasadzie to niewiele mówi o samocho-
dzie, ale ilustrujące wywiad dla pisma Viva 
zdjęcia Agnieszki Radwańskiej z nowym Le-
xusem NX są zachwycające. Skoro jednak to 
strona o motoryzacji, to trzeba powiedzieć 

o hybrydowym napędzie nowego samochodu, 
łączącym silnik elektryczny z dwuipółlitrową 
jednostką benzynową. Auto ma także trady-
cyjny napęd z dwulitrowym, turbodoładowa-
nym silnikiem benzynowym. Lexus NX jest 
oferowany zarówno z napędem na przednią 
oś, jak i na obie osie.

W samochodzie zastosowano szereg in-
nowacyjnych rozwiązań, m.in. technologię 
Nanoe, która uwalniając ujemnie naładowane 
jony, odświeża powietrze wewnątrz, nawilża-
jąc włosy oraz skórę.

We wnętrzu modelu NX znaleźć można 
szereg innych niespotykanych rozwiązań, ta-
kich jak debiutującą w marce Lexus funkcję 
bezprzewodowego ładowania przenośnych 
urządzeń, panoramiczny system wizyjny, 
rozbudowany wyświetlacz wielofunkcyjny – 
obejmujący m.in. akcelerometr i wskaźnik 
doładowania – oraz czołowy wyświetlacz 
projekcyjny.

Mazda2 
– Model iMpRezowy

Mazda rozpoczyna europejską promo-
cję nowego modelu 2. Nowy samochód trafi 
do sprzedaży w przyszłym roku, ale w tym 
będzie go można oglądać na kilku wielkich 

europejskich imprezach. Poczynając od Bar-
celony, gdzie latem otwarto Mazda Space – 
specjalny pawilon o powierzchni 2 tys. mkw., 
w którym połowa miejsca jest przeznaczona 
do prezentacji aut czy firmowych spotkań, 
a resztę podzielono na salki konferencyjne, 
biura i warsztaty. Pojawi się także na tar-
gach motoryzacyjnych w Zurychu, Wiedniu 
i Brukseli. 

Nowy „maluch” Mazdy będzie w Eu-
ropie dysponował gamą czterech silników. 
Wspólna cecha to pojemność 1,5  l. Jeden 
z nich jest jednak 105-konnym turbodieslem, 
dysponującym maksymalnym momentem 
obrotowym 220 Nm i zapewniającym spa-
lanie na poziomie 3,4 l/100 km. Trzy pozo-
stałe wersje są benzynowe, o mocach od 75 
KM do 115 KM i spalaniu od 4,5 l/100 km 
do 4,9 l/100 km. Do wyboru pięcio- i sze-
ściobiegowe skrzynie manualne i sześcio-
stopniowy automat. W wyposażeniu po raz 
pierwszy w Europie Mazda zastosuje system 
wykrywania pojazdów w polu martwym 
lusterek. Przy czym system Blind Spot Mo-
nitoring działa nie tylko w przypadku po-
jazdów z boku samochodu, ale także z tyłu, 
podczas cofania.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Sukces przed startem

Czterometrowa Corsa ma w komfortowych warunkach pomieścić pięciu pasażerów Auto będzie wyposażone w wiele systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy po  mieście

Samochód trafi do sprzedaży w przyszłym rokuNowy „maluch” Mazdy będzie w Europie dysponował gamą czterech silników. 
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Piwo przez wieki

Z Vitz do Witnicy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Rząd pRowadzi pRogRam aktywizacji 
zawodowej osób 50+. stwoRzył Roz-
wiązania, któRe dają pRacodawcom 
wymieRne koRzyści z zatRudnienia osób 
w tym wieku. Najistotniejszymi są zwolnienia 
z obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, gdy zatrudnia się kobiety, któ-
re ukończyły 55. rok życia, i mężczyzn, którzy 
ukończyli 60 lat. Natomiast gdy pracodawcy 
zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne 
w wieku 50+, są czasowo, tj. przez okres 12 
miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowa-
dzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Pracodawca, który zatrudni osobę w wieku 
50+ i będzie chciał ją przeszkolić, może liczyć 
na zwrot kosztów w wysokości do 80 proc. 
i  do  wysokości 300  proc. przeciętnego 
wynagrodzenia.

pRawie 13 mln osób w kRajach ue pozo-
staje bez pRacy od ponad Roku – wynika 
z najnowszego pRzeglądu kwaRtalnego 
komisji euRopejskiej na temat zatRud-
nienia. W Polsce odnotowano poprawę, gdyż 
zatrudnienie w  drugim kwartale wzrosło 
o 0,5 proc. Z raportu opublikowanego przez 
KE wynika, że ożywienie gospodarcze, które 
rozpoczęło się wiosną 2013 roku, nadal po-
zostaje dość niestabilne, a perspektywy w za-
kresie zatrudnienia są niepewne. Stopa bez-
robocia w UE w sierpniu wynosiła 10,2 proc. 
(blisko 24,6 mln osób), a w krajach strefy euro 
11,5 proc. (ok. 18,3 mln ludzi). Poprawiła się sy-
tuacja młodych ludzi na rynku pracy. W sierp-
niu bez pracy w krajach członkowskich było 
ok. 21,6 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat, 
a w państwach strefy euro – 23,3 proc. Jednak 
bezrobocie młodzieży pozostaje na bardzo 
wysokim poziomie w takich krajach jak Grecja 
czy Hiszpania. 

stRes stanowi dRugi najczęściej zgła-
szany pRoblem zdRowotny związany 
z pRacą w euRopie – po zabuRzeniach 
układu mięśniowo-szkieletowego. Oko-
ło połowa pracowników uważa ten problem 
za powszechny w swoim miejscu pracy. Sza-
cuje się, że do ok. 50–60 proc. utraconych 
dni roboczych może być spowodowanych 
stresem związanym z  pracą. Wśród jego 
przyczyn najczęściej wskazywanych w ramach 
europejskiego sondażu przeprowadzonego 
przez EU-OSHA znalazły się: restrukturyzacja 
w miejscu pracy i niestabilność zatrudnienia 
(72 proc. respondentów), długie godziny pracy 
lub nadmierne obciążenie pracą (66 proc.) 
oraz prześladowanie i nękanie w pracy (mob-
bing) (59 proc.). Około czterech na 10 pra-
cowników uważa, że problem stresu nie jest 
właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy. 

Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „akumulacja natuRalna”. 
Nagrodę wylosowała: baRbaRa nawRocka z katowic.

Droga do sukcesu nie jest usłana różami. 
Im starsze przedsiębiorstwo, tym więcej 
ma za sobą kryzysów i historycznych zawi-
rowań. Już sam wiek wskazuje na jego wy-
jątkowość, ponieważ udało mu się utrzymać 
na rynku przez tak długi czas i pokonać wszel-
kie przeciwności losu. Właśnie takie miejsce 
jest bohaterem tego tekstu.

Historia Browaru Witnica jest ściśle 
związana z początkami browarnictwa na Zie-
mi Lubuskiej, sięga więc średniowiecza. 
Właśnie w XIV wieku miejscowość Witnica 
(wtedy jeszcze funkcjonująca pod niemiecką 
nazwą Vitz) znalazła się w posiadaniu zako-
nu cystersów, którzy właśnie w tym miejscu 
postanowili warzyć swoje piwo. Za faktyczną 
datę założenia browaru uznaje się jednak 
1848 rok, wtedy bowiem rodzina Feuerher-
mów wydzierżawiła gospodę i  warzelnię 
piwa Ernestowi Ferdinandowi Handkemu. 
Kilka lat później niemiecki przedsiębiorca 
wykupił to miejsce na własność i nadał mu 
nazwę Stern Brau. Browar został w znacznym 
stopniu rozbudowany, dzięki czemu stał się 
jednym z najnowocześniejszych przedsię-
biorstw w tej części Niemiec. Produkowa-
no tu dwie marki trunku – pierwsze znane 
było jako „bawarskie”, drugie, które wpro-
wadzono na rynek na początku XX wieku, 
to Sternbrau.

W 1945 roku browar został znacjona-
lizowany przez państwo polskie i  stał się 
częścią Kombinatu Rolnego w Lubniewi-
cach. Wreszcie w 2000 roku nazwa firmy 

została zmieniona na Boss Browar Witnica 
SA. Czas ten przyniósł wiele zmian, do któ-
rych należy m.in. wybudowanie w piwnicy 
browaru karczmy Piwosz. Jednak w historii 
przedsiębiorstwa zdarzały się także chwile 
trudne. Jedną z nich były kłopoty finansowe 
w 2007 roku, które jednak nie spowodowały 
zatrzymania produkcji. Kryzys szybko minął, 
gdyż już dwa lata później znalazł się nowy 
inwestor, który wypromował witnickie piwa 
w całym kraju.

Oferta piwna Browaru Witnica jest na-
prawdę bogata i z pewnością każdy znajdzie 
w niej coś dla siebie. Propozycją może być 
Lubuskie Miodowe, dostępne w dwóch wa-
riantach: ciemnym i jasnym. Pierwsze z nich 
ma brunatną barwę, beżową i gęstą pianę, 
która pozostaje w kuflu do końca spożywania 

trunku. Wersja jasna ma bursztynowy kolor 
i wyraźny aromat użytych tu słodów. Jest śred-
nio wysycone, dzięki czemu piwo cały czas 
delikatnie musuje. Dla tradycjonalistów bro-
warnicy przygotowali trunek o nazwie Lubu-
skie, które reprezentuje typ lager jasny mocny. 
W smaku wyczuwalne są przede wszystkim 
chmiel i nuty kwiatowe, które zdominowały 
goryczkę. Jeśli jednak ktoś szuka wyraźnej 
goryczki, powinien sięgnąć po piwo Celtyckie. 
Tutaj jest ona wyraźnie wyczuwalna i idealnie 
współgra z nutą orzechowo-owocową. Cie-
kawą propozycją witnickiego browaru jest 
Lubuskie Zielone, które nawiązuje do irlandz-
kich piw produkowanych na obchody dnia św. 
Patryka. Browarnicy do jego produkcji użyli 
naturalnego barwnika. W smaku jest słodkie, 
z wyczuwalną goryczką. Witnica oferuje także 
szereg piw smakowych. Przykładem jest m. in. 
cytrynowy Slow Lime, którego lekki smak 
sprawia, że nadaje się ono idealnie na ciepłe 
dni. Hitem jest piwo kąpielowe, które można 
tradycyjnie pić, ale również stosować do za-
biegów pielęgnacyjnych wykonywanych w spa. 
Oprócz piw Browar Witnica sprzedaje także 
inne produkty, np. kwas chlebowy, napój ener-
getyczny Dynamik i bezalkoholowy Podpiwek.

Trunki witnickiego browaru podbiły nie 
tylko rynek polski. Część piw produkowanych 
w tej małej miejscowości trafia na eksport 
do Niemiec, Włoch, USA i Skandynawii. Nie 
można więc wątpić w smak oraz jakość tych 
produktów i warto sięgnąć po nie przy naj-
bliższej okazji.

ŹRÓDŁO: WWW.ALKOHOLEBEATA.PL
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