
Temat na czasie

Prof. Andrzej Karbownik: – Albo 
politycy dadzą pieniądze 
na restrukturyzację, 
albo dadzą je na 
pokrycie strat. 
Oba rozwiązania 
wymagają podjęcia 
przez nich decyzji.
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Pniówek najlepszy
Konkurs BHP.

strona 3

Tylko dialog daje 
efekty
Katowicki Holding Węglowy.

strona 3

Bliżej indeksu
Konkurs „Bezpieczny skok z BHP 
do górnictwa” rozstrzygnięty.

strona 4

Informacja musi 
być jasna
Rozmowa z Wojciechem Jaro-
sem, kierownikiem 
działu komunikacji 
korporacyjnej KHW 
SA.

strona 5

Czekają, aż kopalnia 
tchnie życie
Koło Nowej Rudy, w miej-
scu dawnej kopalni pod nazwą 
Kopalnia Węgla Kamiennego 
Nowa Ruda, może powstać 
nowoczesny zakład górniczy. 
Spółka Coal Holding Sp. z o.o. 
z Grupy Kapitałowej Balamara 
Resources Limited przygotowuje 
się do budowy nowej kopalni.

strona 8

Paliwowi oszuści

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Kompania WęgloWa. Czekają na premier Kopacz

Związkowcy w siedzibie
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Kiedy zsyłaliśmy to wydanie Nowego Górnika, trwała okupacja siedziby Kompanii Węglowej. Działacze 
związkowi zdecydowali się na nią 13 listopada, po tym, jak dowiedzieli się, że mogą być zagrożone 
wypłaty grudniowe. – Wypłaty i inne świadczenia należne górnikom w grudniu będą zrealizowane 
– poinformował Tomasz Zięba, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej KW. – Nam nie chodzi 

tylko o grudniowe wypłaty. Czekamy na systemowe rozwiązania – powiedział Jarosław Grzesik, 
przewodniczący górniczej Solidarności.

Więcej na s. 3
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Zaskoczenie 
ministra

Ciekawy jestem, czy rząd odwoła prezesów spółek 
węglowych za to, że wykonywali i wykonują polecenia 

wydawane przez Warszawę. W listach słanych do pani 
premier Ewy Kopacz liderzy związkowi domagają się 
głów. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej w referendum 
zorganizowanym przez związki zawodowe niemal 
wszyscy, którzy głosowali, stwierdzili, że trzeba byłoby 
zmienić zarząd. 

U liderów związkowych przechlapane ma zarząd 
Kompanii Węglowej. Związki nie zgadzają się 

na nic, co proponuje prezes Mirosław Taras. Na wiosnę 
premier Donald Tusk rozpoczął negocjacje ze związkami 
zawodowymi. Po zmianie na stanowisku premiera 
związkowcy oczekują, że rozmowy będą kontynuowane 
na poziomie rządowym. Działacze postanowili 
w budynku biura zarządu czekać na panią premier 
albo przedstawicieli rządu z pełnomocnictwami 
do podejmowania decyzji. Zapewne chodzi o decyzje, 
dzięki którym znalazłyby się pieniądze na utrzymanie 
Kompanii Węglowej.

W fatalnej sytuacji jest zarząd Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Prezes Zygmunt Łukaszczyk zaczął 

pełnić obowiązki prezesa po protestach w Kazimierzu-
-Juliuszu. Wydawało się, że gorszego startu nie można 
mieć. Okazało się, że można. Katastrofa w kopalni 
Mysłowice-Wesoła była wielką tragedią dla ludzi 
i wielkim ciosem finansowym dla KHW. Prezes negocjuje 
ze związkami program oszczędnościowy. Jego talent 
negocjacyjny jest ogromny. Ale czy tym razem da 
radę? W takiej sytuacji „odstrzał” prezesa Łukaszczyka 
byłby decyzją absurdalną. Tak samo absurdalne byłoby 
domaganie się takiej decyzji.

Sytuacja, w jakiej są spółki górnicze, powinna 
konsolidować zarządy i związki zawodowe. Nie 

konsoliduje. Trwa polowanie na czarownice. Protesty, 
groźby protestów i żądania głów zbiegły się w czasie 
z podróżami przedstawicieli zarządów po świecie 
w poszukiwaniu pieniędzy. Kiedy prezes JSW Jarosław 
Zagórowski negocjował warunki emisji euroobligacji, 
w jego firmie trwało referendum, w którym załoga 
stwierdziła, że nie ufa zarządowi. Zaproponowano 
mu warunki emisji obligacji takie, jakie proponuje się 
firmom, których ocena brzmi: firma śmieciowa. Mirosław 
Taras, prezes Kompanii Węglowej, jeździł po świecie, 
a za nim ciągnęła się informacja, że związki zawodowe 
nie zgadzają się na plany ratowania firmy. Nawet 
informacja, że KW dostanie wsparcie państwa, nie była 
na tyle budująca, żeby prezes Taras wytargował pieniądze 
na akceptowalnych warunkach. Jako ostatni ruszył 
w świat prezes Zygmunt Łukaszczyk. Za nim ciągnie 
się informacja, że załoga KHW nie zgadza się na cięcia 
w funduszu płac. Jeżeli wspólnie z wiceprezesem Arturem 
Trzeciakowskim załatwią pieniądze na akceptowalnych 
warunkach, to są cudotwórcami.

Niepowodzeniami prezesów wydaje się zaskoczony 
minister skarbu Włodzimierz Karpiński. 

– Niepowodzenie z pozyskaniem finansowania przez 
KW to silny sygnał z rynku, że dotychczasowe działania 
dotyczące restrukturyzacji górnictwa są niewystarczające 
– powiedział dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej. 
Jeżeli minister sądził, że ktokolwiek da pieniądze 
na dobrych warunkach firmom, które mają od właściciela 
zakaz wprowadzania radykalnych zmian służących 
poprawie efektywności, to rzeczywiście ma prawo być 
zaskoczony. l

Jak długo właściciel działki w centrum miasta może 
robić z niej śmietnik? Dopóty, dopóki straż miejska 
nie zacznie wystawiać mandatów. A jak długo wła-
ściciel polskiego górnictwa może tolerować ruinę 
branży? Okazuje się, że w nieskończoność. Właściciel 
jest bezkarny, bo wszystkie służby państwowe, które 
mogłyby mu coś nakazać, są na jego smyczy. Dlatego 
bezkarnie pada górnictwo i coraz częściej padają firmy 
współpracujące z nim. Wkrótce ruszy lawina. Bezkar-
ność właściciela doprowadzi do katastrofy.

P rzez kilka lat można było nie podejmować decyzji, 
ponieważ koniunktura na węgiel dawała poczucie 
spokoju i dostatku. Jeszcze rok temu w Jastrzę-

biu-Zdroju pan premier Donald Tusk wspólnie z panią 
wicepremier Elżbietą Bieńkowską śpiewali barbórkowe 
piosenki przy stole pełnym górników. Łza w oku się kręci, 
jak przypomnę sobie ciepłe słowa o górnictwie, jego 
znaczeniu dla Śląska i dla Polski. Także słowa o szacunku 
dla górniczego trudu były piękne. Jeszcze piękniej było 
w czasach, kiedy pieniądze sypały się na konta spółek gór-
niczych. Politycy dumnie prężyli piersi, tak jakby to była 
ich zasługa. Tabuny dziennikarzy spijały z ich ust zapew-
nienia o wspaniałej przyszłości górnictwa. W tym roku 
pewnie wszyscy będą udawać, że Barbórki nie ma. Nikt 
nie będzie chciał się grzać w świetle jupiterów, stroić sym-
patycznych min przed kamerami. Jeżeli już ktoś zauważy 
to święto, to tylko po to, aby opowiedzieć o niezbędnej 
restrukturyzacji, efektywności i potrzebie zwiększenia wy-
siłków. Nastał czas pogardy dla górnictwa. Politycy zawsze 
wychodzili z założenia, że jak są sukcesy, to ich zasługa. 
Jak są porażki, to wina górnictwa. Wszyscy liczyliśmy 
na nowe otwarcie po zmianie na stanowisku premiera. 
Pani premier Ewa Kopacz dostała petycje od przedsta-
wicieli związków zawodowych. Oto, czego się domagają:

1. Natychmiastowego wprowadzenia mechani-
zmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi 
węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Fede-
racji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw 
dotyczących certyfikacji paliw wprowadzanych do ob-
rotu handlowego i koncesji na obrót węglem, wpro-
wadzenia kontyngentu importowego, zmiany ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a także stworzenia sieci 
certyfikowanych sprzedawców polskiego węgla.

2. Stworzenia długoterminowej strategii funkcjo-
nowania całego sektora paliwowo-energetycznego 
zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
opierającej się na węglu, która powinna zawierać kon-
cepcję konsolidacji państwowych spółek zajmujących 
się wydobyciem i sprzedażą węgla energetycznego, 
a także uporządkowania nadzoru właścicielskiego nad 
całym sektorem paliwowo-energetycznym, np. po-
przez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. 
Obecnie niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem 
koordynacji działań pomiędzy Ministerstwem Gospo-
darki nadzorującym górnictwo i Ministerstwem Skarbu 
Państwa nadzorującym energetykę.

3. Czasowego obniżenia wysokości bądź zawie-
szenia części obciążeń publicznoprawnych spółek do-
tkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń 
dla polskiego górnictwa uwzględniającej szczególną 
rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-
-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepi-
sów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycz-
nej, a także wprowadzenia własnej polityki klimatycznej 
uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-go-
spodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

5. Wykorzystania środków unijnych z perspekty-
wy finansowej na lata 2014–2020 do prac związanych 
z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań wyko-
rzystujących węgiel kamienny (tzw. czyste technologie 
węglowe).

Na razie żaden z tych postulatów nie został zreali-
zowany. Zamiast weta w sprawie zaostrzenia pakietu 
klimatycznego (tak zwanego drugiego pakietu klima-
tycznego) mamy zgodę na jego zaostrzenie. W dodatku 
propaganda ogłosiła, że ta zgoda to sukces. Sukcesem 
jest także takie przygotowanie norm jakościowych 
dla węgla, że zamiast zablokowania importu z Rosji 
mamy groźbę zablokowania sprzedaży węgla z kilku 
polskich kopalń. Jak nasi politycy nic nie robią, mamy 
opłakane skutki ich lenistwa. Jak już coś zrobią, mamy 
dramat. Nie wiem, jak ten problem rozwiązać. Może 
zmienić polityków? Przecież w Polsce zajęcie nazywa-
ne uprawianiem polityki nie jest funkcją dożywotnią. 
Chyba że jest, ale społeczeństwo nie zostało o tym 
poinformowane. l

Pięścią w stół

Czas pogardy dla górnictwa

Przez kilka lat 
można było nie 
podejmować 
decyzji, ponieważ 
koniunktura 
na węgiel dawała 
poczucie spokoju 
i dostatku.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Coraz częściej słyszę, że najwyższy czas, aby zacząć 
zamykać nierentowne kopalnie. Moim zdaniem zanim 
zaczniemy zamykać, trzeba siąść i wszystko policzyć. 
Na razie wszystkie pomysły uzdrowienia górnictwa 
są hasłami, a nie koncepcjami.

P owinniśmy zacząć od odpowiedzi na proste py-
tanie: czego oczekujemy od górnictwa węgla ka-
miennego. Jeżeli ma to być wyłącznie węgiel tańszy 

od rosyjskiego, to rzeczywiście, trzeba pozamykać więk-
szość kopalń. Jeżeli chcemy, żeby górnictwo pełniło rolę 
dobrze rozwiniętej branży paliwowej, trzeba stworzyć 
warunki, aby mogło ją spełniać. Większość uczestni-
ków medialnej debaty o górnictwie węgla kamiennego 
mówi i pisze tak, jakby w kopalniach wydobywano tony 
skały, z którą na powierzchni zaczyna się kłopot. Chciał-
bym zwrócić uwagę, że w kopalniach węgla kamien-
nego wydobywa się energię zmagazynowaną w węglu. 
W elektrowniach tę energię przetwarza się na energię 
elektryczną. W elektrociepłowniach i ciepłowniach 
przetwarza się ją także na energię cieplną. Dlatego po-
winniśmy traktować górnictwo jak pierwsze ogniwo 
łańcucha, dzięki któremu mamy prąd i ciepło. Gdyby nie 
było elektrowni i ciepłowni węglowych, gdyby nie było 

pieców węglowych i przemysłu stalowego, który potrze-
buje koksu wytwarzanego z węgla koksowego, nie byłyby 
potrzebne kopalnie węgla kamiennego. To oznacza, że nie 
mielibyśmy problemu. Obecne problemy z górnictwem 
mamy na własne życzenie. Zachłysnęliśmy się spala-
niem biopaliw w elektrowniach węglowych. Koszt energii 
wytwarzanej z biopaliw krajowych jest dwa razy wyż-
szy niż koszt wytwarzania energii z węgla kamiennego. 
Okazuje się, że między innymi z Indonezji sprowadza-
my odpady z palm koksowych, aby je spalać w naszych 
elektrowniach. Ta energia jest trzy razy droższa od ener-
gii z polskiego węgla. Dlaczego elektrownie korzystają 
z droższego paliwa? Ponieważ dostają na to dotacje. Jeżeli 
mamy wypełnić nasze zobowiązania związane z ochro-
ną klimatu, będziemy musieli wydawać na to rocznie 
od 5 do 13 mld złotych. Te pieniądze zostaną ściągnięte 
z odbiorców energii. Dlatego uważam, że najwyższy czas, 
abyśmy zaczęli korzystać z węgla w sposób nowoczesny.

Oczywiście spółki węglowe należy restruktury-
zować. Trzeba dbać o to, aby węgiel był jak najtaniej 
wydobywany. Jednak skazywanie go na zagładę oznacza 
gigantyczne wydatki. Zanim zacznie się wielkie maj-
strowanie przy górnictwie, trzeba policzyć wszystkie 
koszty. l

Czego oczekujemy 
od górnictwa 
węgla 
kamiennego?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Policzmy koszty majstrowania

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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Kopalnia Kazimierz-Juliusz została sprzedana 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń za złotówkę 
plus VAT. Poinformowali o tym na konferencji 
prasowej Zygmunt Łukaszczyk, prezes Ka-
towickiego Holdingu Węglowego, i Marek 
Tokarz, szef Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Prezes KHW przekonywał, że powinno dojść 
do porozumienia ze związkami zawodowymi 
w sprawie zawieszenia niektórych świadczeń 
dla górników w KHW. – Uważam, że dialog 
jest najlepszym sposobem ratowania firmy 
– powiedział.

– Wszyscy wiemy, że złotówka za kopal-
nię to symboliczna cena. Przed transakcją 
przeprowadzono dwie niezależne wyceny. 
W obu rzeczoznawcy wycenili wartość ko-
palni na zero złotych – powiedział Zygmunt 
Łukaszczyk. Prezes Holdingu podziękował 
wszystkim, którzy byli zaangażowani w trud-
ny proces przejmowania Kazimierza-Juliu-
sza. Operacja odbyła się przed terminem. 
Wszystko po to, aby spokojnie przygoto-
wać się do wypłaty zaległych świadczeń dla 
załogi i rozwiązania problemu mieszkań 
zakładowych.

Uwłaszczenie najemców lokali zakłado-
wych będzie trudnym procesem, ponieważ 
mieszkania muszą zostać wydzielone z księgi 
wieczystej, do której kilka lat temu wpisano 
je razem z innymi nieruchomościami kopalni. 

– W najlepszym razie zajmie to kilka miesię-
cy. W sytuacjach bardziej skomplikowanych 
do dwóch lat – powiedział prezes SRK Ma-
rek Tokarz. Kilka budynków stoi na cudzych 
działkach. Działki które trzeba będzie wykupić 
od prawowitych właścicieli.

Zygmunt Łukaszczyk poinformował, 
że zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa przez były zarząd spół-
ki Kazimierz-Juliusz, ponieważ wiele działań 
odbiegało od przyjętych standardów. Prezes 
nie powiedział nic poza tym dyplomatycz-
nym zdaniem, gdyż sprawa jest zbyt świeża. 
Kolejne doniesienie do prokuratury dotyczy 
ujawnienia 1,8 tys. danych adresowych lokato-
rów mieszkań komornikowi z Torunia, który 
domaga się od lokatorów czynszu. Prezes Łu-
kaszczyk jest przekonany, że to niemożliwe, 
aby komornik w ciągu kilkudziesięciu godzin 
ustalił tyle adresów. Ktoś musiał mu przeka-
zać bazę danych. – Nieładnie to pachnie. Nie 
będziemy tolerować tego typu zachowań – 
powiedział prezes KHW.

Pytany o propozycję zawieszenia niektó-
rych świadczeń dla górników KHW, prezes 
Łukaszczyk odpowiedział, że nie chce komen-
tować rozmów ze związkami zawodowymi, 
ponieważ obie strony zobowiązały się do nie-
informowania mediów. – Liczę na zawarcie 
kompromisu, który pozwoli KHW uzdrowić 
i postawić na tory. Sytuacja KHW jest bardzo 

trudna, ale nie beznadziejna – powiedział 
prezes.

– Przedstawiłem stronie społecznej 
pewne uwarunkowania do dialogu. Masówki 
w kopalniach nie powinny przysłonić naj-
ważniejszego celu. Jest nim dochodzenie 
do porozumienia drogą dialogu – podkreślił 
prezes Łukaszczyk. Jego zdaniem propozy-
cja złożona stronie społecznej była bardzo 

uczciwa i na pewno z wachlarza zapropo-
nowanych rozwiązań uda się wybrać ele-
menty, dzięki którym Holding złapie oddech 
finansowy.

– Gdyby nie tragedia w kopalni Mysło-
wice-Wesoła, zakończylibyśmy rok na pew-
no stratą, ale taką, która byłaby uzasadniona 
sytuacją rynkową – powiedział prezes KHW.

ST

Katowicki Holding Węglowy

Tylko dialog daje efekty

„Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii 
Węglowej SA kolejny dzień oczekuje w siedzi-
bie Centrali KW SA w Katowicach na przybycie 
upełnomocnionego przedstawiciela Premiera 
Rządu RP w kwestii rozwiązania katastrofal-
nej sytuacji spółki. 

Pomimo ustnych deklaracji o zaproszeniu 
na spotkanie celem podjęcia rozmów w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, do chwili obecnej 
nie mamy żadnej pisemnej informacji potwier-
dzającej ten stan rzeczy. Po przeprowadzonych 

w dniu wczorajszym masówkach zauważamy 
znaczną radykalizację postaw pracowników 
i rosnącą lawinę żądań eskalacji działań przez 
związki zawodowe. Przeciąganie w czasie pod-
jęcia rozmów nie służy żadnej ze stron.

Dlatego oczekujemy, że Pani Premier Ewa 
Kopacz osobiście przybędzie do siedziby Cen-
trali Kompanii Węglowej SA na spotkanie 
rozpoczynające dialog, którego celem będzie 
wypracowanie rozwiązań umożliwiających 
dalsze funkcjonowanie naszej firmy.”

Katowice, 15 listopada

Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 
Kompanii Węglowej SA

Związkowcy 
czekają
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Konkurs BHP

Pniówek 
najlepszy

Maksymilian Jasiński, nadsztygar wentylacji 
ds. klimatyzacji w kopalni Pniówek, został 
zwycięzcą 5. edycji Konkursu z zakresu znajo-
mości zasad i przepisów BHP o Puchar Prezesa 
JSW SA. Finał konkursu odbył się 7 listopada 
w siedzibie Spółki.

Maksymilian Jasiński zdobył 41 punktów. 
O jeden punkt wyprzedził Marcina Rączkę 

z Ruchu Zofiówka i o 6 punktów Jarosława 
Gąskę z kopalni Krupiński. W klasyfikacji 
drużynowej pierwsze miejsce zajęła kopal-
nia Pniówek.

– W górnictwie bezpieczeństwo nie może 
być tylko sloganem. Mam nadzieję, że dzięki 
takim konkursom wiedza teoretyczna znajdzie 
odzwierciedlenie w praktyce – powiedział 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA. l
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A K T U A L N O Ś C I

Jakie elementy przenośnika taśmowego po-
winny być osłonięte? Czego musi dopilnować 
pracownik przed jego uruchomieniem? Jak 
postępować podczas pożaru na dole i za po-
mocą jakich środków można zdławić ogień?

Na takie między innymi pytania w czwar-
tek, 13 listopada odpowiadała w podziemnym 
ośrodku szkoleniowym na poziomie 370 m 
w kopalni Wujek ósemka finalistów konkursu 
„Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”. Kolej-
nym wyzwaniem i sitem w rywalizacji było 
zaznaczenie poprawnych odpowiedzi na 30 
testowych pytań.

Do Wujka zjechała uczniowska śmie-
tanka. We wcześniejszych fazach IV edycji 
konkursu, upowszechniającego znajomość 
zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk w tej 
dziedzinie, uczestniczyło łącznie 700 młodych 
ludzi ze śląskich i małopolskich szkół ponad-
gimnazjalnych, kształcących w górniczych 
specjalnościach. Głównymi organizatorami 
przedsięwzięcia były: Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy 
i Katowicki Holding Węglowy.

Po trzynastej wszystko stało się jasne. Spi-
ker sądu konkursowego ogłosił lokaty ósem-
ki finalistów. Odnotujmy zatem, że pierwsze 
miejsce zajął Jarosław Tekla z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Paw-
łowicach, drugie – Bartosz Grabiec z Zespołu 
Szkół Zawodowych, trzecie – Dawid Zmarzły 
z Zespołu Szkół w Libiążu. Kolejne: Franciszek 
Chowaniec, Łukasz Piech, Mateusz Malik, 
Samuel Izmer i Bartłomiej Durło.

Istotą konkursu jest wskazywanie najlep-
szych. Jednak zdaniem Waldemara Kuśmier-
czyka, kierownika działu rekrutacji w Wujku, 

zaangażowanego w przygotowanie podziem-
nej części rywalizacji w tutejszym ośrodku 
szkoleniowym, cała ósemka finalistów była 
doskonale przygotowana.

– Ci chłopcy zdumiewali nie tylko impo-
nującą wiedzą, ale też – jak zaobserwowałem 
– sprytem oraz umiejętnością logicznego my-
ślenia. Nawet kiedy wyczuwało się, że z powo-
du braku obycia z podziemnymi urządzeniami 
mają kłopot z udzieleniem poprawnych od-
powiedzi, to raz-dwa celnie dedukowali, jak 
powinny one brzmieć – zauważył.

W podobnym tonie poziom przygoto-
wania finalistów oceniali przedstawiciele or-
ganizatorów konkursu i spółek węglowych.

– Z badań wynika, że najwięcej wy-
padków przy pracy zdarza się w górnictwie 
w piątym dniu tygodnia. Cieszy mnie zna-
komity poziom waszej wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa. Liczę, że wykorzystacie 
ją w przyszłej pracy i pozytywnie zmieni-
cie tę statystykę – gratulowała całej ósemce 
okręgowa inspektor pracy w Katowicach, 
Beata Marynowska, dziękując zarazem po-
zostałym organizatorom i przedstawicielom 
spółek węglowych za zaangażowanie w przy-
gotowanie konkursu.

– Praca w górnictwie jest zajęciem dla 
mężczyzn, którzy lubią wyzwania, ale i od-
powiedzialność. Bezpieczeństwo w tym 

zawodzie opiera się na przestrzeganiu zasad 
podstawowych. Wierzę, że wasza ponadprze-
ciętna wiedza będzie użyteczna w przyszłej 
pracy – życzył finalistom kolejnych sukcesów 
w nauce prezes Wyższego Urzędu Górniczego, 
Mirosław Koziura.

Najbardziej satysfakcjonującą dla laure-
atów częścią podsumowania konkursu była 
ceremonia wręczenia dyplomów i nagród. 
W pojemnych firmowych torbach znajdowały 
się m.in. tablety i aparaty fotograficzne. Opie-
kunowie najlepszej trójki odebrali też statuetki 
dla szkół, skąd ich podopieczni wynieśli tak 
doskonałe przygotowanie.

JERZY CHROMIK

Konkurs „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa” rozstrzygnięty

Bliżej indeksu

 XNowy GórNik: W Pawłowicach macie 
tak świetną szkołę czy tak błyskotliwych 
uczniów?
AGNieszkA DworAk: Jedno i drugie. Mamy 
kadrę nauczycielską z doskonałym przygoto-
waniem merytorycznym i pedagogicznym, 
a jednocześnie dobrych, ambitnych uczniów.

 X Konkursowy prymat Jarka i odebrana 
przez panią statuetka powiększą zapew-
ne kolekcję szkolnych trofeów?

A.D.: To prawda. Ale sukces naszego 
czwartoklasisty będzie też przede wszyst-
kim nieobojętny dla niego samego, zwłaszcza 
po ubiegłorocznym trzecim miejscu w po-
przedniej edycji konkursu. Jarek aspiruje 
do studiów w Politechnice Śląskiej, toteż są-
dzę, że zajęcie tak doskonałych miejsc przy-
bliży go do upragnionego indeksu.

 X Przypuszczam, że skoro uczysz się w Paw-
łowicach, to tato pracuje w Pniówku.
JArosłAw TeklA: Pracował. W rodzinie mam 
zresztą więcej górników. Tradycja.

 XNie sądzę, że tylko ona popchnęła cię 
do górniczej szkoły.

J.T.: Na ten wybór wpłynęło, oczywiście, 
kilka czynników. Jednym z ważniejszych była 
gwarancja zatrudnienia po ukończeniu szkoły 
i pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego.

 XMłodości bliski jest zazwyczaj smak i po-
wab ryzyka. Czy na przystąpieniu do kon-
kursu z zakresu bezpieczeństwa też zawa-
żył wpływ ojca i górniczych familiantów?

J.T.: Nawet w moim wieku życie uczy przy-
wiązania do bezpieczeństwa. Trzeba mieć roz-
wagę. Także nauka w szkole zawiera akcenty te-
goż bezpieczeństwa w odniesieniu do górnictwa.

 X Jurorzy mocno cisnęli?
J.T.: Niektóre z pytań były bardzo szcze-

gółowe i dość trudne. Ale cztery lata nauki 
i ubiegłoroczne doświadczenie zaprowadziły 
mnie na najwyższy stopień podium. Bardzo 
się cieszę.

 X Z nagród też?
J.T.: Są zacne.

Rozmowa z Jarosławem Teklą i Agnieszką Dworak, nauczycielką z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Pawłowicach

Dobra kadra, ambitni uczniowie

Praca w górnictwie jest zajęciem dla mężczyzn, którzy lubią wyzwania, ale i odpowiedzialność

Agnieszka Dworak (pierwsza z lewej) i Jarosław Tekla (pierwszy z prawej, na pierwszym planie)
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 XNowy GórNik: Prawie przez dwa tygo-
dnie dziennikarze dostawali codziennie 
po kilka maili z najnowszymi informacjami 
o akcji ratunkowej w kopalni Mysłowice-We-
soła. Przez znaczną część kilkunastodnio-
wej akcji było kilka konferencji prasowych 
w ciągu dnia. To pierwszy przypadek w hi-
storii polskiego górnictwa, kiedy do dzien-
nikarzy na bieżąco spływały informacje tak, 
jakby były one przekazywane bezpośred-
nio ze sztabu akcji.
wojciech jaros: Były 
przekazywane bezpo-
średnio ze sztabu ak-
cji. W dodatku były tak 
przygotowywane, aby nie 
traciły na jasności przez 
hermetyczny język, pełen 
fachowych nazw.

Schemat zbierania informacji i przeka-
zywania ich dziennikarzom mieliśmy go-
towy od kilku lat. Dzięki zrozumieniu tych 
potrzeb przez kolejne zarządy KHW w każ-
dej kopalni zostały wyznaczone dwie osoby, 
z którymi kontaktuję się w razie potrzeby, 
aby mieć dostęp do informacji z pierwszej 
ręki. Dwukrotnie przeprowadziliśmy szkolenia 
dla tych współpracowników, wskazując, jak 
zachowywać się przed kamerą, podkreślając, 
jak ważny jest prosty język informacji. Zasa-
da podstawowa: mów tak, żeby nawet twoje 
dziecko zrozumiało, o co chodzi, unikaj okre-
śleń fachowych, omawiaj je, bo – nawet bez 
złej woli – dziennikarz może je źle zrozumieć.

 XGiętki język nie zastąpi merytorycznej 
informacji.

– Osoby wskazane do współpracy 
z mediami są albo członkami sztabów akcji 

powoływanych w sytuacjach kryzysowych, 
albo tak posadowione w strukturze kopalni, 
by mogły bez problemu wchodzić do szta-
bu i uzyskiwać wiadomości. W czasie akcji 
ratowniczej w kopalni Mysłowice-Wesoła 
osobą, z którą ściśle współpracowałem, był 
inżynier Grzegorz Standziak. Jestem pełen 
podziwu dla niego, gdyż współpraca tak 
ze mną, jak z dziennikarzami relacjonującymi 
przebieg akcji ratunkowej nie powodowa-
ła, że miał mniej normalnych obowiązków 
zawodowych.

Po kilku pierwszych godzinach, gdy infor-
macje były podawane praktycznie na bieżąco, 
uporządkowaliśmy zasadę spotkania z dzien-
nikarzami. W odstępach kilkugodzinnych od-
bywały się krótkie konferencje prasowe. Chyba 
że działo się coś nadzwyczajnego.

Do końca prawie dwutygodniowej akcji 
zawsze byliśmy do dyspozycji, choć często-
tliwość minikonferencji prasowych z czasem 
stawała się coraz mniejsza. Oczywiście poli-
tyka otwartości przyjęta przez kierownictwo 
kopalni i zarząd KHW miała pierwszorzędne 
znaczenie. W czasie dramatycznych zdarzeń 
dziennikarze starają się być jak najbliżej akcji 
ratowniczej. W górnictwie jest to niemożliwe. 
Dlatego staraliśmy się, aby przekazywane in-
formacje były obrazowe.

 X Kiedy czytam maile z tych kilkunastu dni, 
układają się one w kronikę pełną dramatu, 
nadziei, bólu i tragedii. Informacje są jasne, 
zrozumiałe dla laika. To przełom w polityce 
informacyjnej branży górniczej?

– To był jedyny sposób, żeby nie oszaleć. 
W ciągu godziny miałem czasem po 30‒40 
nieodebranych połączeń, gdyż w tym cza-
sie rozmawiałem z innymi dziennikarzami 

albo z osobami ze sztabu akcji. Bez uporząd-
kowanego systemu pracy i przekazywania 
informacji pogubiłbym się. Naprawdę ła-
twiej było zamieszczać informacje na stronie 
internetowej KHW i rozsyłać je do około 
160 dziennikarzy, niż z każdym rozmawiać. 
Maile i krótkie konferencje – to najlepszy 
sposób informowania w czasie sytuacji 
kryzysowej.

 XMożna też nie informować.
– To najgorsze rozwiązanie. Powoduje 

lawinę plotek. Oczywiście plotki i jakieś nie-
odpowiedzialne opinie zawsze się pojawią.

 X Na przykład?

– Na przykład opinia, że za komuny coś 
takiego, to znaczy katastrofa, było niemoż-
liwe. Usłyszałem to od jakiegoś mężczyzny, 
który przysłuchiwał się mojej rozmowie 
z dziennikarzami.

 X Jak walczyć z plotkami?
– Nie da się z nimi walczyć. Można im 

jedynie w jakimś stopniu zapobiec, udzielając 
pełnej informacji. Nie mielibyśmy jej, gdyby 
nie talent inżyniera Standziaka. On potrafił 
najbardziej zawiłe informacje techniczne prze-
tłumaczyć na język potoczny. Ja – na wszelki 
wypadek – nie rozstawałem się ze słownikiem 
terminów górniczych.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

Od 15 listopada każdy ubezpieczony pacjent 
z Polski może na koszt Narodowego Fundu-
szu Zdrowia wybrać się na zabieg usunięcia 
zaćmy do Kliniki Okulistyczej NeoVize w Cze-
skim Cieszynie. Dla osób, które mogą samo-
dzielnie opłacić ten zabieg, a potem wystą-
pić o refundację do NFZ, będzie to szansa 
na szybki powrót do zdrowia w komforto-
wych warunkach.

Leczenie ambulatoryjne – w tym usunię-
cie zaćmy, nie wymaga żadnej zgody NFZ. 
Ta jest niezbędna tylko w przypadkach, gdy 
leczenie wiąże się z co najmniej jednodnio-
wym pobytem w szpitalu. Nasi pacjenci mogą 
na podstawie wystawionych przez naszą kli-
nikę rachunków otrzymać zwrot w wysokości 
około 2300 złotych w przypadku usunięcia 
zaćmy niepowikłanej i około 2800 złotych 
w przypadku zaćmy powikłanej. Dodaj-
my, że podobny zabieg w prywatnej klinice 
w Polsce kosztuje około 1000 złotych więcej 
i co najważniejsze nie podlega refundacji.

koNiec kolejek – czas 
Na NormalNe traktowaNie 
pacjeNtów
Aby poddać się leczeniu w NeoVize, pa-

cjent nie potrzebuje skierowania z Polski. 
Wystarczy, że w czasie wizyty lekarskiej, 
po wszechstronnym specjalistycznym ba-
daniu, nasz lekarz zaleci usunięcie zaćmy. 
W tej chwili czas oczekiwania na zabieg 

to maksymalnie dwa–trzy tygodnie. – Zda-
jemy sobie sprawę, że u nas pacjent musi 
za zabieg zapłacić. Ale polskie prawo gwa-
rantuje mu zwrot poniesionych kosztów. Czyli 
w ostatecznym rozrachunku – usuwa zaćmę 
za darmo – podkreślają w NeoVize.

Dla Czytelników czasopisma Nowy Gór-
nik, z okazji wprowadzenia w Polsce nowych 
przepisów, przygotowaliśmy wyjątkową pro-
pozycję. – Jeżeli zarejestrujecie się Państwo 
na badanie kwalifikujące do zabiegu usunięcia 
zaćmy do 26 listopada, wtedy towarzysząca 
Wam osoba zostanie bezpłatnie przebadana 
w kierunku wykrycia jaskry – zaprasza Ewa 
Nieć z Kliniki NeoVize w Czeskim Cieszy-
nie. – Z naszymi „zaćmowymi” pacjentami 
zazwyczaj ktoś przyjeżdża i czeka na nich 
ok. 1,5 godziny, bo tyle trwa badanie. Posta-
nowiliśmy więc dać osobom towarzyszącym 
możliwość sprawdzenia wzroku pod kątem 
jaskry, choroby, o której ciągle za mało się 
mówi – podkreśla Ewa Nieć.

Jaskra to niebezpieczna, prowadząca 
do całkowitej ślepoty choroba, która uszkadza 
nerw wzrokowy. Objawy jaskry pierwotnej 
są prawie niezauważalne, natomiast jej ostre-
mu atakowi towarzyszy silny ból oka, a także 
nudności, zaburzenia pracy serca, silne bóle 
brzucha i głowy. Jaskra jest chorobą przewle-
kłą, dotyka osoby w każdym wieku. Również 
dzieci i młodzież. Tylko wczesne wykrycie 
i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia może 
zapobiec utracie wzroku. l

Pozbądź się zaćmy w Czechach 

R E K L A M A

Rozmowa z Wojciechem jarosem, kierownikiem działu komunikacji korporacyjnej KHW SA

Informacja musi być jasna

Przychody Grupy Kapitałowej JSW 
wzrosły w trzecim kwartale o 13 proc. 

w stosunku do poprzedniego kwartału

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej w okresie od lipca do września 2014 
roku wyprodukowała ponad 3,9 mln ton 
węgla, czyli blisko 60 proc. więcej niż kwar-
tał wcześniej, na co złożyło się przezwycię-
żenie problemów geologicznych i przeję-
cie od sierpnia Kopalni Węgla Kamiennego 
Knurów-Szczygłowice. 

Dzięki wyższej produkcji wyraźnie spa-
dły jednostkowe koszty wydobycia, znacząco 
w ujęciu kwartał do kwartału wzrosła także 
sprzedaż węgla. Zarówno ceny węgla kokso-
wego, jak i do celów energetycznych pozostały 
w trzecim kwartale na niezmiennym pozio-
mie, a ceny koksu nieznacznie spadły.

– Wyniki III kwartału pokazują, że spółka 
systematycznie poprawia efektywność dzia-
łania. Wciąż funkcjonujemy w trudnym oto-
czeniu makroekonomicznym, ale nie stoimy 
z założonymi rękami i nie czekamy na odbicie 
cen węgla, ale skutecznie działamy. W obecnej 
sytuacji dla zarządu ważne jest – oprócz ciągłej 
racjonalizacji kosztów – obniżenie wydatków 
inwestycyjnych. Wprowadzamy rozwiązania, 
które – w naszym zamierzeniu –pozwolą 
w przyszłym roku doprowadzić do dodatnich 
przepływów pieniężnych. Wiemy, że nie obę-
dzie się bez redukcji kosztów w obszarze nie-
których przywilejów pracowniczych, co zresztą 

wprowadzają wszystkie spółki górnicze – mówi 
Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW.

Zysk operacyjny powiększony o amortyza-
cję (czyli EBITDA) Grupy Kapitałowej JSW wy-
niósł w trzecim kwartale 375 mln złotych, wobec 
ujemnej EBITDA w wysokości 14 mln złotych 
kwartał wcześniej. Do tak mocnej poprawy tego 
wskaźnika przyczyniły się dwa główne czynniki 
– oczekiwany wzrost wolumenu sprzedanego 
węgla oraz księgowy zysk na okazjonalnym na-
byciu KWK Knurów-Szczygłowice.

W III kwartale rosło systematycznie 
wydobycie węgla. W porównaniu z drugim 
kwartałem, kiedy ze względu na nawarstwie-
nie się wyjątkowo niekorzystnych warunków 
geologicznych dobowe wydobycie było na ni-
skim poziomie, obecnie osiągnęło już satys-
fakcjonujący poziom. We wrześniu wydoby-
cie dobowe przekroczyło 55 tys. ton (71 tys. 
ton razem z KWK Knurów-Szczygłowice). 
Wzrosła o ponad 38 proc. kwartał do kwartału 
sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych. 
– Istotne jest dla nas to, że produkcja węgla 
w naszych kopalniach powróciła na właściwe 
poziomy. Przyszły rok będzie też pierwszym 
pełnym rokiem produkcji kopalni Knurów-
-Szczygłowice na rzecz JSW i sądzę, że mo-
żemy mówić o wydobyciu rzędu 17 mln ton 
w 2015 roku – podkreśla prezes JSW. 

 MAT. PRAS. JSW SA
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: W dzienniku Rzeczpospo-
lita ukazał się tekst pański i Janusza Stein-
hoffa. Krótko po jego publikacji ukazała 
się rozmowa z panem w Gazecie Wybor-
czej. W obu tekstach myślą przewodnią jest 
straszne słowo „restrukturyzacja”.
ANdrzej kArbowNik: 
Jeżeli dla kogoś to słowo 
jest straszne, to mógłbym 
odpowiedzieć banalnie, 
że to jego problem. My-
ślę, że strach ten wynika 
z  niezrozumienia jego 
znaczenia. Wszystkim, 
których straszy słowo „re-
strukturyzacja”, można zadać jedno pytanie: 
co zrobić zamiast restrukturyzacji w sytuacji 
kryzysowej firmy?

 XOgłosić upadłość?
– Upadłość jest pojęciem prawnym. Roz-

strzyga o niej sąd, a nie zarząd firmy ani jej 
właściciel. Natomiast restrukturyzacja jest 
pewnym procesem, który trzeba przepro-
wadzić w spółce, aby mogła stać się firmą 
rentowną. O tym, czy ją przeprowadzić i jak 
przeprowadzić, decyduje właściciel i zarząd 
firmy. Jednak ani restrukturyzacją, ani upa-
dłością nie wolno straszyć. Nie wyobrażam 
sobie, aby jakikolwiek sąd ogłosił upadłość 
takiej firmy jak np. Kompania Węglowa SA.

 X Nie mówię o upadłości na postrach, ale 
o sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia.

– Wyjściem z sytuacji kryzysowej firmy 
jest jej restrukturyzacja. Moim studentom 
tłumaczę, że oznacza ona przebudowę firmy, 
czyli gruntowną zmianę, którą trzeba prze-
prowadzić w sytuacji kryzysowej. Jest ona za-
zwyczaj alternatywą dla upadłości. Oczywiście 
w praktyce restrukturyzacja bywa bolesna.

 X Skąd wziął się strach przed 
restrukturyzacją?

– W latach 90. ubiegłego wieku restruktu-
ryzacja dostosowawcza w naszej postkomuni-
stycznej gospodarce spowodowała pewne spu-
stoszenie wśród przedsiębiorstw państwowych.

 X Powstała zbitka znaczeń – restrukturyza-
cja – zwolnienia – likwidacja – bezrobocie?

– W  ekonomii restrukturyzacja nie 
ma negatywnego czy też strasznego znacze-
nia. Przeprowadza się ją, aby uzdrowić firmę, 
odzyskać płynność finansową oraz tak ją zor-
ganizować, aby mogła dalej rentownie działać. 

Jest to zmiana, tzn. głęboka przebudowa firmy 
w wybranych albo też we wszystkich aspektach 
jej działania. Dotyczy zatrudnienia, zadłuże-
nia, produkcji, majątku, czasem własności.

 X Restrukturyzacja wymaga wysiłku.
– Wymaga programu, pieniędzy i skutecz-

nej realizacji. Wymaga przede wszystkim woli 
działania, aby przygotować dobry program 
restrukturyzacji, a potem go konsekwentnie 
zrealizować.

 X Po co to robić, skoro Kompania Węglo-
wa może spokojnie funkcjonować, bo, jak 
pan powiedział, nie ma takiego sądu, któ-
ry ogłosiłby jej upadłość.

– Za chwilę mogą skończyć się pieniądze 
w kasie KW, jeżeli nie będzie ich dopływu 
z zewnątrz. Pisałem o tym wspólnie z dr. Ja-
nuszem Steinhoffem w Rzeczpospolitej i o tym 
mówiłem w wywiadzie w Gazecie Wybor-
czej. Jeżeli zabraknie pieniędzy, będziemy 
mieli do czynienia z ogromnym konfliktem 
społecznym, który oznacza sytuację groźną 
politycznie dla rządzących.

 X Zmiany w  górnictwie są  konieczne. 
Nie można przeprowadzać zmian kosz-
tem miejsc pracy. Górnicy nie mogą stra-
cić na zmianach. Górnictwo musi być efek-
tywne i gwarantować tanią energię. Jak 
pogodzić sprzeczności wygłaszane jednym 
tchem przez polityków?

– To są tylko teksty, z których nic nie wy-
nika. Dopóki nie pojawi się wola polityczna 
przeprowadzenia zmian, dopóty będziemy 
dryfować. Jak długo? Tak długo jak będą pie-
niądze na finansowanie bieżącej działalności.

 X Co się stanie, jeżeli zabraknie pieniędzy?
– Politycy będą musieli rozwiązać ten pro-

blem. Brakuje mi wyobraźni, żeby powiedzieć, 
co się stanie, jeżeli w Kompanii Węglowej za-
braknie pieniędzy na realizację najważniejszych 
zobowiązań, tj. na wypłaty dla pracowników.

 X Trzeba będzie je dać. Dadzą politycy?
– Są dwa wyjścia – albo dadzą pieniądze 

na restrukturyzację, albo dadzą je na pokrycie 
strat. Oba rozwiązania wymagają podjęcia 
przez nich decyzji.

 X Żeby dać pieniądze na restrukturyzację, 
trzeba je mieć. Nawet jeżeli one są, trzeba 
chcieć restrukturyzacji. Trzeba także prze-
konać górników. Który z tych warunków 
jest najtrudniejszy do spełnienia?

– Najtrudniej będzie przekonać poli-
tyków, że  należy przeprowadzić głęboką 
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RestRuktuRyzacja. Polskie górnictwo potrzebuje 
natychmiast kilku miliardów złotych prawdziwych pieniędzy. 
Albo będzie potrzebowało miliardów w każdym roku przez 

najbliższych kilka lat, albo tak się zmieni, że wyjdzie na prostą. 
Nawet przeczekanie najgorszego czasu w oczekiwaniu 

na koniunkturę będzie bardzo dużo kosztowało. Kto wyłoży 
te pieniądze? W Polsce banki nie chcą kredytować spółek 

górniczych. Ratunkiem mogłyby być euroobligacje. JSW SA już 
przekonała się, że warunki proponowane przez międzynarodowe 

instytucje finansowe są bardzo nieatrakcyjne. Jastrzębska 
spółka na razie zrezygnowała z programu euroobligacji. KHW 
SA i KW SA prowadzą negocjacje. Czy wynegocjują warunki 

do przyjęcia? Jeżeli negocjuje się wsparcie finansowe na „jedzenie”, 
a nie na rozwój, będzie ciężko. Poza tym te pieniądze trzeba 

będzie oddać. Prof. Andrzej Karbownik uważa, że najlepszym 
rozwiązaniem byłaby restrukturyzacja. Słowo „restrukturyzacja” 

straszy załogi górnicze. Z punktu widzenia ekonomii i zarządzania 
nie ma ono negatywnego znaczenia. 

Są dwa wyjścia – albo politycy dadzą pieniądze na restrukturyzację, albo dadzą je na pokrycie strat. Oba rozwiązania wymagają podjęcia przez nich decyzji

podjąć decyzję
Nie czekać, 

restrukturyzację spółek węglowych zagrożo-
nych upadłością. Proszę także pamiętać, że po-
trzebny jest odpowiedni program rządowy.

 X Zakładam, że  chęć przeprowadzenia 
zmian oznacza, że jest gotowy program.

– Nie mamy programu. Punktem wyjścia 
do zmian o charakterze restrukturyzacji jest wola 
polityczna, później potrzebny jest program oraz 
pieniądze i determinacja w jego realizacji.

 X Alternatywą może być finansowanie ze-
wnętrzne. Mówiąc po ludzku – kredyty, emi-
sja obligacji.

– Czym innym jest korzystanie z finan-
sowania zewnętrznego, aby sfinansować bie-
żącą działalność operacyjną, a czym innym 
jest pożyczanie pieniędzy na pokrywanie 
strat. Trzeba się zastanowić, o czym mówi-
my? Czy o zasileniu firmy pieniędzmi po to, 
aby mogła dalej funkcjonować ze stratami, 
czy o sytuacji, kiedy inwestujemy pienią-
dze po to, aby firma dalej działała bez strat. 
Na razie spółki szukają pieniędzy na pokry-
cie strat. Ja uważam, że trzeba sfinansować 
restrukturyzację, żeby mogły przynosić 
zyski.

 X Kompania Węglowa sprzedała kopalnię 
Knurów-Szczygłowice, żeby się zrestruktu-
ryzować i rozwijać. Okazuje się, że 1,5 mld 
złotych zostało przeznaczone na „jedze-
nie”, a nie na rozwój. Kompania zmarno-
wała te pieniądze?

– To był zbieg okoliczności. Przypadek 
spowodował, że pieniądze z JSW zaczęły wpły-
wać wtedy, kiedy w KW zabrakło pieniędzy 
na wypłaty. Niestety przypadek staje się oby-
czajem. Teraz Węglokoks kupi cztery kopal-
nie od KW, a pieniądze znów zapewne pójdą 
na płace. Moim zdaniem jest to „przejadanie” 
majątku Skarbu Państwa. Taka praktyka po-
winna być prawnie zabroniona w odniesieniu 
do spółek Skarbu Państwa.

 X Prezes Mirosław Taras obejmując stano-
wisko, zapowiadał restrukturyzację. Teraz 
spuszcza z tonu. Właściciel nakazuje umiar?

– Trudno mi to oceniać, gdyż nie znam 
założeń programu prezesa Tarasa. Natomiast 
znam sytuację finansową Kompanii Węglowej. 
Od ubiegłego roku generuje co miesiąc ok. 100 
mln złotych strat. Albo je pokryje, ograniczając 
koszty (zrestrukturyzuje się), albo dostanie 
pieniądze z zewnątrz. Jeżeli program restruk-
turyzacji KW nie doprowadzi w krótkim czasie 
(rok, najwyżej półtora roku) do jej rentowności, 
to ja nie widzę wyjścia dla KW. Obowiązkiem 
menedżerów najwyższego szczebla jest takie 
zarządzanie, aby te straty wyeliminować.

 X Kompania Węglowa i jej kolejne zarządy 
są dyżurnymi chłopcami do bicia. Załóżmy, 
że pan jest prezesem zarządu KW. Ma pan 
podejmować decyzje zgodnie z zaleceniem: 
„Zmiany w górnictwie są konieczne. Nie moż-
na przeprowadzać zmian kosztem miejsc pra-
cy. Górnicy nie mogą stracić na zmianach. 
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Są dwa wyjścia – albo politycy dadzą pieniądze na restrukturyzację, albo dadzą je na pokrycie strat. Oba rozwiązania wymagają podjęcia przez nich decyzji

Górnictwo musi być efektywne i gwarantować 
tanią energię”. Jak w takiej sytuacji można rzą-
dzić firmą? Po ilu dniach zalałaby pana krew?

– Opracowałbym odpowiedni program re-
strukturyzacji firmy. Po jakimś czasie, nie widząc 
szans na jego realizację, poszedłbym do domu.

 X Co zrobić, żeby pustosłowie zostało za-
stąpione decyzjami?

– Proszę odwołać się do woli polityków.

 X Czytał pan opinie pod rozmową z pa-
nem na portalu gazeta.pl? Poza nieliczny-
mi przypadkami wszystkie wpisy były w jed-
nym tonie.

– Nieprzyjazne dla górnictwa i dla mnie?

 X Pozamykać kopalnie, wyrzucić na bruk 
górników, zabrać przywileje, pogonić 
do pracy. Przypominano wypowiedź pre-
zydenta Nowej Soli, który po podpisaniu 
porozumienia w sprawie kopalni Kazimierz-
-Juliusz zapytał, czy dzieci górników mają 
inne żołądki niż dzieci mieszkańców Nowej 
Soli. Pan był rzadziej opluwany.

– Nie czytam anonimowych wpisów 
na forach internetowych. Dla mnie anoni-
mowe, bezkarne i złośliwe opinie nie mają 
znaczenia i nie będę ich komentował. Ja za-
bieram głos publicznie i odpowiadam swoim 
nazwiskiem za wygłaszane opinie.

 X Będziemy wkrótce obchodzić drugą rocz-
nicę stawiania na nogi Kompanii Węglowej. 

podjąć decyzję
że nadmierne zatrudnienie było na poziomie 
11 tys. osób. Skoro w tym roku KW ma co mie-
siąc 100 mln złotych straty, to oznacza, że znów 
zakończy rok stratą ok. 1,2 mld złotych. Wciąż 
mamy o 11 tys. osób za dużo. To jest 11 tys. 
nieefektywnych miejsc pracy. Teraz trzeba zadać 
sobie pytanie: czy KW może funkcjonować bez 
tych 11 tys. pracowników? Żeby odpowiedzieć 
na nie, trzeba przeanalizować poszczególne 
kopalnie. Może się okazać, że warto zwiększyć 
produkcję w kilku kopalniach i dzięki temu staną 
się one bardzo rentowne. Na tym właśnie polega 
sens restrukturyzacji – wycofując środki i ludzi 
z jednych kopalń, koncentrujemy wysiłki na ko-
palniach, które mogą być bardziej rentowne, 
jeżeli zwiększymy wydobycie i zmniejszymy 
przez to koszty jednostkowe.

 X Ile kosztowałoby wyprowadzenie z KW 
11 tys. ludzi? Każdemu trzeba byłoby zaofe-
rować 100 tys. czy 150 tys. złotych?

– Tego nie mogę w tej chwili oszacować. 
Trzeba zrobić analizy i na ich podstawie za-
oferować konkretne kwoty, a przede wszyst-
kim ustalić zasady. Przed 15 laty koszt jednej 
osłony wyniósł średnio 60 tys. złotych brutto. 
Budżet państwa kosztowało to 4,3 mld złotych.

 X Gdyby zachować proporcje, teraz trzeba 
byłoby zaoferować każdemu górnikowi ja-
kieś 150 tys. złotych.

– Myślę, że więcej. Nie można porów-
nywać rzeczywistości sprzed 15 lat z obec-
ną sytuacją. Proste przeliczniki nie mają 
zastosowania.

 X Proszę na  chwilę znów przenieść się 
do fotela prezesa KW. Zaproponowałby 
pan takie rozwiązanie w sytuacji, gdy jest 
pan regularnie bombardowany komuni-
katami: „Zmiany w górnictwie są koniecz-
ne. Nie można przeprowadzać zmian kosz-
tem miejsc pracy. Górnicy nie mogą stracić 
na zmianach. Górnictwo musi być efektyw-
ne i gwarantować tanią energię”?

– Tak. Gdyby właściciel miał inne zdanie, 
niż zawierałby „mój” projekt restrukturyza-
cji, poszedłbym do domu. Nie odważyłbym 
się brać odpowiedzialności za generowanie 
co miesiąc 100 mln złotych strat finansowych, 
nie mając perspektyw na wyjście z tego.

 X Co musi się stać, żeby politycy przestali 
się bać i zaczęli podejmować decyzje?

– Nie wiem co. Może pani premier zechce 
to spowodować.

 X Związkowcy twierdzą, że alternatywą dla 
restrukturyzacji jest powołanie holdingu 
skupiającego kopalnie węgla energetyczne-
go. Będą oszczędności na zarządzaniu, nie 
będzie konkurencji polsko-polskiej.

– I będzie można podnieść ceny węgla dla 
energetyki. Wtedy import tańszego węgla bę-
dzie jeszcze większy, gdyż energetyka nie kupi 
droższego węgla od krajowych producentów.

 X Krajowi producenci mają do dyspozycji 
100 tys. kilofów. Mogą zmusić energetykę 
do droższych zakupów.

– Nie, to nie jest rozwiązanie. Kiedy rząd 
AWS reformował górnictwo, postulowaliśmy 
powołanie dwóch firm górniczych, a później 
trzech. Wynikało to z prostej przyczyny – 
byłoby łatwiej koordynować restrukturyzację 
kopalń skupionych w dwóch spółkach, niż 
koordynować taką restrukturyzację w siedmiu 
spółkach.

 X Kilofami można wywalczyć jakiś mi-
liard złotych corocznej dotacji do górnic-
twa? Jesteśmy tak bogatym państwem? 
Brak jakichkolwiek decyzji może nas dro-
go kosztować.

– Potrzeba byłoby więcej niż miliard 
złotych. Teraz powinniśmy mówić już 

o miliardach złotych, ponieważ Kompania 
Węglowa wciąż się zadłuża. Zobowiązań wo-
bec banków nie da się ustawowo umorzyć. 
Trzeba zadać sobie pytanie: gdzie jest granica 
zadłużania się tej spółki?

 XOstatecznie długi będzie musiał spłacić 
właściciel?

– Prawdopodobnie tak. W przypadku 
Kompanii Węglowej w tej chwili można mówić 
o około 3 mld złotych zobowiązań, których 
nie da się ustawowo anulować.

 X Trzeba pokładać nadzieję w politykach. 
Wierzyć, że  zauważą problem i  dojdą 
do wniosku, że trzeba coś zrobić, a na koń-
cu podejmą decyzję.

– Wierzę, że tak się stanie.

 X Sytuacja jest tak beznadziejna, że nawet 
nie trzeba wymieniać kolejnych przeszkód 
uniemożliwiających naprawę górnictwa?

– W wywiadzie dla Gazety Wyborczej 
kończę rozmowę pytaniem: „Jak długo może 
to trwać?”.

 X Panie profesorze, jak długo może to 
trwać?

– Brakuje mi wyobraźni, żeby na to pyta-
nie odpowiedzieć.

 X Zakończymy rozmowę krótkim przeka-
zem: porzućcie nadzieję?

– Nie. Kompania Węglowa opracowała 
swój program naprawczy. Rada nadzorcza 
KW przyjęła ten program. Zarząd KW pla-
nuje sprzedaż części majątku. To racjonalne 
rozwiązanie, ale nie znam odpowiedzi na za-
sadnicze pytanie: czy te pieniądze zostaną 
przeznaczone na restrukturyzację spółki czy 
wyłącznie na pokrycie strat?

 X Chciałbym przypomnieć, że od roku jest 
gotowy raport firmy Roland Berger. Cięcie 
kosztów, restrukturyzacja, poprawa efek-
tywności i wydajności – tak można stre-
ścić zalecenia ekspertów. Raport koszto-
wał ponoć 1,5 mln złotych. Wszyscy udają, 
że nie znają jego treści. Po co było zama-
wiać taki raport?

– Żeby mieć rzeczywisty obraz sytuacji 
w branży górniczej. Ale znów wracamy do roli 
polityków. Od nich zależy, a dokładniej rzecz 
biorąc, od skuteczności nadzoru właściciel-
skiego, czy spółki Skarbu Państwa zaczną dzia-
łać zgodnie z dobrymi wnioskami ekspertów 
zapisanych w tym raporcie.

 X Zależy to także od liderów związkowych. 
Związki zawodowe nie zgadzają się na żad-
ne działania, które spowodują ogranicze-
nie zatrudnienia. Nie zgadzają się także 
na ograniczenia socjalne i odebranie czę-
ści przywilejów.

– Jeżeli działaczy związkowych przekona 
się do sensowności rządowego programu re-
strukturyzacji spółek węglowych, zgodzą się 
na proponowane rozwiązania. Kiedy AWS 
przygotował swój program restrukturyzacji 
górnictwa, potrafiliśmy przekonać do nie-
go liderów związkowych. Jej celem nie była 
likwidacja miejsc pracy, ale doprowadzenie 
do sytuacji, w której firmy będą rentowne. 
Jednak proszę pamiętać, że restrukturyzacja 
górnictwa jest przedsięwzięciem związanym 
z polityką społeczną. W rzeczywistości jest 
ona działaniem  przede wszystkim społecz-
nym, a dopiero później biznesowym i dlatego 
potrzebne jest przyzwolenie związków zawo-
dowych. Wiem, że związkowcy nie zgadzają 
się na ograniczenie zatrudnienia w spółkach 
węglowych. W czasach rządu AWS potrafili-
śmy jednak przekonać liderów związkowych, 
że restrukturyzacja górnictwa była konieczna 
i miała ekonomiczny i społeczny sens.
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Nie czekać, 
Miały jej pomóc normy jakościowe na wę-
giel sprowadzany z  Rosji. Okazuje się, 
że po wprowadzeniu tych norm Ziemowit, 
Bogdanka i kilka mniejszych kopalń nie 
będzie mogło sprzedawać węgla w Polsce. 
Po co tak wysilać się, żeby strzelać sobie 
w stopy?

– Nie wiem. Ktoś podsunął pomysł, ktoś 
go zrealizował i o czym tu dyskutować? Pro-
blemem nie jest jakość węgla, ale koszty jego 
wydobycia. Gdyby były niższe albo mogły być 
niższe, nie trzeba byłoby walczyć z importem. 
Na przykład węgiel z Rosji nie jest w stanie 
wyprzeć z rynku węgla z kopalni Bogdanka. 
Trzeba mieć rezerwę w kosztach produkcji 
węgla i w jego cenie, żeby móc je obniżać 
w warunkach konkurencyjnego rynku.

 XWygłasza pan bardzo niepolityczną tezę. 
Tylko kilka polskich kopalń może ten waru-
nek spełnić. Grono pańskich wrogów po-
większa się, gdyż daje pan do zrozumienia, 
że reszta kopalń jest niepotrzebna.

– Kilka kopalń należałoby rzeczywiście 
zamknąć. A poza tym cały czas mówię, że za-
trudnienie w niektórych spółkach węglowych 
jest zbyt wysokie.

 XMimo luki pokoleniowej i niepełnej ob-
sady stanowisk pracy w wielu kopalniach?

– Kiedyś kopalnia Ziemowit wydobywała 
30 tys. ton węgla na dobę, a kopalnia Piast – 24 
tys. ton. Ich koszty były porównywalne z kosz-
tami Bogdanki. Teraz w Kompanii Węglowej 
obniżono wydobycie we wszystkich kopalniach, 
ponieważ nie można było sprzedać całej pro-
dukcji węgla. Gdy obniżono wydobycie, wzrosły 
koszty jednostkowe. Co trzeba zrobić w takiej 
sytuacji? Tak jak 15 lat temu – wyprowadzić 
część pracowników z kopalń. Podkreślam – 
wyprowadzić, a nie zwolnić. Wtedy okaże się, 
że niektóre kopalnie nie mogą funkcjonować. 
Powodów może być kilka. Na przykład za duża 
infrastruktura – kilkanaście szybów, kilka po-
ziomów, 300 kilometrów wyrobisk. W dodat-
ku zdekoncentrowane wydobycie, za krótkie 
wybiegi ścian i złej jakości węgiel. Zbyt duża 
infrastruktura kosztuje i wymaga obsługi.

Co z tym zrobić? Zamknąć. To wszystko 
można przeanalizować, kierując się kryterium 
rentowności poszczególnych kopalń, ale przede 
wszystkim kryterium rentowności całej firmy. 
Taką analizę należy zrobić rzetelnie. Nie na za-
sadzie prognozy, bo prognozy zawsze można tak 
przygotować, że wyjdzie nam tak jak zazwyczaj, 
tzn. za dwa, trzy lata będzie dobrze, a po dwóch 
latach okaże się, że jest źle. Wtedy znów można 
opracować optymistyczną prognozę. Popadłem 
w akademicki ton, ale moim zdaniem rzetelność 
diagnozy firmy i działań naprawczych jest pod-
stawą projektu jej restrukturyzacji.

 X Szkoda, że się pan zreflektował. Liczy-
łem, że powie pan, ile osób trzeba wypro-
wadzić z KW, ile pieniędzy trzeba na reali-
zację programu głębokiej restrukturyzacji.

– W zeszłym roku KW straciła na sprze-
daży węgla około 1,2 mld złotych. To oznacza, 
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Koło Nowej Rudy, w miejscu dawnej kopal-
ni pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego 
Nowa Ruda, może powstać nowoczesny za-
kład górniczy. Spółka Coal Holding Sp. z o.o. 
z Grupy Kapitałowej Balamara Resources Li-
mited przygotowuje się do budowy nowej 
kopalni.

Żadnych przywilejów. Do pracy przycho-
dzi się tylko wtedy, gdy jest robota do zro-
bienia. Maszyny, automatyzacja, techniki 
informatyczne w służbie górnictwa. Czło-
wiek powinien spędzać jak najmniej czasu 
pod ziemią. Ideałem byłaby inteligentna 
kopalnia. Zautomatyzowana, bezpieczna 
i wydajna. Oczywiście związki zawodowe 
są potrzebne, ale mają zajmować się spra-
wami załogi, a nie rządzeniem firmą. Kiedy 
Andrzej Zibrow, dyrektor generalny Coal 
Holding, przedstawiał mi w skrócie filozofię 
organizacji firmy, emerytowani związkowcy 

z kilkudziesięcioletnim stażem pracy pod 
ziemią przytakiwali mu i nie kryli zadowo-
lenia. – Chcemy, żeby znów była tu kopalnia. 
Wiadomo, czasy się zmieniły. Zmieniły się 
także oczekiwania pracodawców. Trzeba się 
z tym pogodzić – mówi Edward Śledź, prze-
wodniczący noworudzkiego koła Związku 
Zawodowego Górników w Polsce.

– Najważniejsze, żeby powstała kopalnia. 
Zamiast tradycyjnych przywilejów niech będą 
uczciwe płace. Moje pokolenie pobudowało 
wielkie chałupy, a dzieci powyjeżdżały i nie 
chcą wracać, bo nie mają do czego – mówi 
Janusz Krawczyszyn, emerytowany górnik.

– Likwidacja kopalni w Nowej Rudzie 
była wielkim nieporozumieniem. Dobrze, 
żeby udało się naprawić ten błąd – przeko-
nuje Jerzy Strzelec. – Dzieci i wnuki bez pracy. 
Miasto wymiera. Ja mam 82 lata i chciałbym 
doczekać czasów, kiedy znów zacznie tu tętnić 
życie – dodaje.

Lekarstwo na bezrobocie
Kopalnia ma być lekarstwem na bezrobo-

cie. Powinna zatrzymać młodych na miejscu. 
Pokolenie emerytowanych górników tyrało 
i dorabiało się, żeby coś zostawić dla dzieci. 
Teraz one machają ręką na krwawicę rodzi-
ców i wyjeżdżają szukać chleba. Dobrze, je-
żeli przenoszą się do Wrocławia. To blisko. 
Wpadają często. Gorzej, jeżeli zatrzymują się 
dopiero w Anglii. Rzadko przyjeżdżają. I ci 
z Wrocławia, i ci z Anglii mówią, że do Nowej 
Rudy nie wrócą. – Po co było te domy budo-
wać, po co było sobie żyły wypruwać? – pyta 
Janusz Krawczyszyn.

Kopalnia będzie zbawieniem. Dlatego 
nikt z działaczy związkowych nie przyjmuje 
do wiadomości złych informacji. Jeżeli są prze-
szkody, to trzeba je pokonać. – Kopalnia to ży-
cie dla miasta – mówi Edward Śledź, prze-
wodniczący noworudzkiej organizacji ZZG 
w Polsce. To nieprawdopodobne. Od 20 lat 
nie ma kopalni, ale jest górnicza organizacja 
związkowa. Grupa emerytowanych górników 
dba o zachowanie tradycji górniczych. Wszy-
scy wierzą, że bliski jest czas, kiedy będą mogli 
znów zorganizować barbórkowe uroczysto-
ści w fedrującej kopalni. – Wokół kopalni 
koncentrowało się życie. Ona cementowała 
napływową ludność. Teraz scementowałaby 
młodych, którzy są zagubieni w świecie bez 
perspektyw – mówi Edward Śledź.

MaMy skarb pod zieMią

W rejonie Ludwikowic, w byłej kopalni 
Wacław i byłej kopalni Piast w Nowej Ru-
dzie czeka na wydobycie ponad 100 mln ton 

węgla. – Może nawet 150 mln ton? – mówią 
z nadzieją w głosie emerytowani górnicy. Nie 
jest to zwykły węgiel, ale najwyższej jakości, 
koksujący, typ 37. Jest jakieś sześć razy droż-
szy od zwykłego. Koksownie biłyby się o ten 
węgiel. Okolice Nowej Rudy to jedyne miejsce 
w Europie kryjące takie bogactwo.

Do skarbu chce dotrzeć spółka Coal 
Holding Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Ba-
lamara Resources Limited. Zamierza ona 
wybudować kopalnię węgla koksującego 
koło Nowej Rudy. – Chcemy wykorzystać 
przy budowie kopalni najnowocześniejsze 
technologie dostępne w świecie – zapewnia 
Andrzej Zibrow, dyrektor generalny Coal 
Holding. – Zainwestujemy przynajmniej 150 
mln dolarów. Planujemy wydobywać ok. 1,5‒2 
mln ton węgla rocznie. Pracę w kopalni zna-
lazłoby około 2000 osób. Kopalnia będzie 
największą firmą w regionie – mówi. Eme-
rytowani górnicy chcieliby, aby na miejscu 
powstała szkoła górnicza. O czym jeszcze 
marzą? Najkrócej mówiąc – niech w Nowej 
Rudzie będzie znów gwarno jak w czasach, 
kiedy fedrowało się pełną parą.

Planów budowy kopalni nie byłoby, 
gdyby nie zaangażował się w nie wicestaro-
sta powiatu kłodzkiego Adam Łącki. To on 
z upoważnienia zarządu powiatu podjął się 
szukania inwestora i nadzoruje proces inwe-
stycji. Na początku nikt nie wierzył, że złożami 
może się zainteresować jakiś inwestor. – Po-
mógł nam poseł Ryszard Zbrzyzny z KGHM. 
Wkrótce okazało się, że marzenia mogą stać 
się rzeczywistością – mówi Edward Śledź.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Nowa Ruda

Czekają, aż kopalnia 
tchnie życie

edward ŚLedź: Nowa 
Ruda i powiat kłodzki 
potrzebują zakładów 
pracy. Nie można budo-
wać przyszłości regionu 
wyłącznie na turystyce. 
Jeżeli chcemy zatrzymać 
młodzież, musimy zaofe-
rować miejsca pracy. Dzięki górnictwu Nowa 
Ruda rozwijała się. Kopalnia była miejscem 
pracy, zapewniała dobre zarobki, mieszkania 
i cementowała społeczność lokalną. Tradycje 
górnicze są wciąż żywe. Najlepszym przy-
kładem jest noworudzka organizacja ZZG 
w Polsce. Od około 20 lat nie ma wydobycia 
węgla, a my działamy. Mundury górnicze, gór-
nicze tradycje i ceremoniał są wciąż ważne dla 
naszej społeczności.

Jerzy strzeLec: Z ra-
dością przyjęliśmy in-
formację, że jest szansa 
na wznowienie wydoby-
cia węgla. Przepracowa-
łem pod ziemią 30 lat. 
Mam 82 lata i smutno 
mi, że dzieci i wnuki nie 
mogą tutaj znaleźć pracy. Kiedyś Nowa Ruda 
tętniła życiem. Chciałbym, żeby znów stała się 
miastem, które gwarantuje przyszłość. Pod 
ziemią leży bardzo dobry węgiel. To dla nas 
szansa na rozwój.

Janusz krawczyszyn: 
Wicestarosta Adam Łącki 
udowodnił, że górnictwo 
może być naszą przyszło-
ścią. Udało mu się znaleźć 
inwestorów. Do tej pory 
wydali kilka milionów 
złotych na wiercenia i do-
kumentację. Mam nadzieję, że to początek 
działań, dzięki którym wkrótce ruszy kopalnia.

kaziMierz Makaroń-
ski: W kopalni pracowa-
łem 30 lat. Wciąż wydaje 
mi się, że w cudowny 
sposób spełniają się nasze 
marzenia. Każdy, kto wi-
dzi, jak nasze dzieci wy-
jeżdżają i szukają szczę-
ścia w świecie, cieszy się, 
że na miejscu powstanie firma gwarantująca 
pracę.

ryszard witczak: Za-
mknięcie kopalni było 
dla całego miasta wiel-
kim szokiem. Chyba 
wszyscy marzyliśmy, 
że kiedyś ktoś zechce 
sięgnąć po miliony ton 
węgla, który nie ma sobie 
równych w Europie. Mam nadzieję, że nasze 
marzenia spełnią się.  l

Jedno uJęcie

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
30 października 2014 roku na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach, w miejscu byłej 
kopalni Katowice, odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy w kształcie gra-
niastej bryły węgla, umieszczonej na fundamencie wieży wyciągowej szybu Warszawa. 
Upamiętnia ona ponad 190-letnią historię tego wyjątkowego miejsca, w którym powsta-
ła nowoczesna strefa kultury. Oficjalnego odsłonięcia dokonał przedstawiciel Bractwa 
Gwarków – Jerzy Ludwik Mańka. Bractwo Gwarków, Muzeum Śląskie, KHW SA oraz wła-
dze miasta i regionu oddały w ten sposób hołd pokoleniom górników i temu miejscu. 
Obecny na spotkaniu ks. Damian Zimoń, arcybiskup-senior, powiedział: – To miejsce-
-muzeum sprawia, że trudy pokoleń górniczych nie pójdą na marne. Górnictwo to na-
sza tożsamość, tak niezbędna w dynamicznym świecie, gdzie prawie wszystko stało się 
zmienne. Bez pamięci nie ma teraźniejszości ani przyszłości. Fragment inskrypcji na ta-
blicy pod szybem Warszawa: „Historię kopalni tworzyli nie tylko jej założyciele i kolejni 
właściciele (…). Przede wszystkim tworzyła ją cała rzesza bezimiennych i zapomnianych 
już górników, sztygarów, nadsztygarów. Ich nieliczne nazwiska możemy dziś odczytać 
jedynie na tablicach upamiętniających znaczące wydarzenia i katastrofy górnicze. (…) 
My bracia górnicy, świadkowie likwidacji kopalni «Katowice» w wyniku przemian go-
spodarczych ostatnich lat, czujemy się zobowiązani do kultywowania i kontynuowania 
tradycji rzetelnej i uczciwej pracy w nowych warunkach gospodarczych i kulturalnych. 
(…) Synom śląskiej ziemi, jak i tym, którzy połączyli swe losy z kopalnią, przybywając 
z odległych rejonów Europy, którzy na co dzień pozdrawiali się słowami Szczęść Boże 
lub Glück auf, poświęcamy tę tablicę”.  l
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Od dawna już wiadomo, że deklarowane 
przez producentów średnie spalanie jest 
w zasadzie nie do osiągnięcia w realnej eks-
ploatacji. Nie ulega wątpliwości, że produ-
cenci przeprowadzają badania w specjalnie 
stworzonych warunkach, które na drodze 
są nie do spełnienia. Jak bardzo jednak fir-
my przekłamują spalanie i jak mocno mody-
fikują warunki?

Według European Federation for Trans-
port and Environment (T&E) stosują wie-
le sztuczek. Wśród najpopularniejszych są: 
oklejanie taśmą atrapy chłodnicy, klamek czy 
szczelin nadwozia, minimalizacja wagi, czyli 
wyrzucenie z samochodu części wyposażenia, 
które normalnie się w nim znajduje, używanie 
specjalnych smarów, zbyt mocno napompo-
wanych opon, a nawet testowanie aut na więk-
szych wysokościach, w nierealistycznie wy-
sokich temperaturach, a nawet na specjalnie 
przygotowanych nawierzchniach. Wydaje się, 
że parcie w kierunku zmniejszenia spalania, 
a wraz z tym emisji dwutlenku węgla, po-
woduje, że producenci coraz chętniej zdają 
się sięgać po takie „wsparcie”. Według T&E 
różnica między spalaniem testowym poda-
wanym przez producentów a rzeczywistością 
rośnie. W roku 2001 wynosiła średnio 8 proc., 

a w ubiegłym roku już 31 proc. w wypadku 
kierujących prywatnymi samochodami, gdyż 
firmowi kierowcy podnoszą tę różnicę do na-
wet 43 proc.! Przeliczając na pieniądze, daje 
to średnio 500 euro rocznie.

Oczywiście dążenie do zmniejszenia spa-
lania przynosi rzeczywiste efekty, ale według 
raportu European Federation for Transport 
and Environment poprawa w warunkach 
drogowych to połowa, a w niektórych przy-
padkach nawet mniej niż 20 proc. tego, co de-
klarują producenci. Oczywiście testy mają być 
przeprowadzane w określonych warunkach, 
ale według autorów raportu obowiązująca 
obecnie procedura jest przestarzała i pełna 
luk, wynikających ze zmian technologicznych, 
które bardzo chętnie i niezwykle kreatywnie 
wykorzystują producenci aut.

W roku 2017 mają zostać wprowadzone 
nowe procedury testów, ale na razie unijne 
rządy tej daty nie potwierdzają – producenci 
starają się naciskać na przesunięcie wprowa-
dzenia ich do roku 2022.

Różnica między rzeczywistym spalaniem 
a wynikami oficjalnych testów zaczyna być 
przepastna. – Jeżeli Europa nie wprowadzi 
nowych norm testów w roku 2017, produ-
cenci nadal będą oszukiwać przepisy stwo-
rzone w celu zmniejszenia spalania i poziomu 

emisji spalin. Koszty tego poniosą kierowcy, 
którzy zapłacą dodatkowe 5600 euro na pa-
liwo w czasie całego cyklu życia samochodu 
– mówi Greg Archer, odpowiedzialny w T&E 
za czyste samochody. Według badań bez no-
wych norm przepaść między rzeczywistością 
a testami w roku 2020 przekroczy 50 proc., 
a wynikające z tego koszty sięgną biliona euro.

Z drugiej strony, trzeba jednak przyznać, 
że do sięgania po paliwowe oszustwa może skła-
niać tempo, w jakim rządy krajów rozwiniętych 
starają się wymusić na producentach obniżenie 
spalania i emisji spalin przez wprowadzanie 
coraz ostrzejszych norm czystości spalin.

Nowe A6 w Polsce

Audi zaprezentowało w Polsce zmoder-
nizowane A6 z liczną gamą wersji, takich jak 
Allroad Quattro, S6 czy RS6. Nieco wyostrzo-
ne rysy z techniczną prostotą detali mogą 
być odbierane zarówno jako eleganckie, jak 
i sportowe. Zwiększono zestaw dostępnych 
w samochodzie zaawansowanych rozwiązań 
z dziedziny rozrywki i elektronicznego wspo-
magania kierowcy. Rozwinięty system nawi-
gacji i multimediów z ośmiocalowym ekra-
nem dotykowym otrzymał nową platformę 
technologiczną opartą na szybkim procesorze 
graficznym Tegra 30 firmy Nvidia.

Odmłodzono także gamę silników, która 
obejmuje w sumie osiem jednostek. Trzy sil-
niki to benzynowe TFSI o mocach od 190 KM 
do 333 KM, a kolejne pięć to turbodiesle TDI 
o mocach od 150 KM do 326 KM.

VolVo V60 idzie w lAs

Volvo przygotowuje V60 w terenowej 
wersji Cross Country. Auto będzie miało 
wzmocnione zawieszenie, wykorzystujące 
pewne elementy modelu XC70, napęd na czte-
ry koła i ponad 20-centymetrowy prześwit, 
zwiększone w stosunku do zwykłego o 6,5 cm. 
Dostępne będą także zewnętrzne elementy 
stylizacji i ochrony nadwozia podczas jazdy 
poza asfaltowymi drogami.

Auto będzie mieć premierę w USA, więc 
na razie wskazywane są przede wszystkim 
jego amerykańskie cechy, takie jak pięciocy-
lindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 l 
i mocy 250 KM, współpracujący z automatycz-
ną skrzynią biegów. Po światowym debiucie 
w połowie przyszłego roku samochód będzie 
miał nie tylko pięciocylindrowe silniki o po-
jemności 2,4 l, napędzające wszystkie koła. 
Dostępna będzie także wersja z napędem tylko 
na przednie koła i dwulitrowym turbodieslem 
z serii Drive-E.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Paliwowi oszuści

Audi A6 z liczną gamą wersji, od Allroad Quattro, S6 do RS6 Rozwinięty system nawigacji i multimediów z ośmiocalowym ekranem dotykowym

Volvo będzie miało wzmocnione zawieszenie, wykorzystujące pewne elementy modelu XC70Odmłodzono gamę silników, która obejmuje w sumie osiem jednostek

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 410 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

G Ó R N I C T W O  N A  Ś W I E C I E

AustrAliA
Górnicze media z zadowoleniem odnoto-

wały decyzję ministra środowiska o odmowie 
przyznania koncesji na wydobycie węgla ka-
miennego na obszarze K–6–7 dla LW Bog-
danka. W uzasadnieniu ministerstwo podało, 
że odmowa ta wiąże się z wcześniej przyznaną 
dla australijskiej firmy PD Co koncesją na geo-
logiczne rozpoznanie złoża węgla na tym ob-
szarze. Na tej podstawie australijska firma 
ma pierwszeństwo do tej koncesji. Przyznanie 
jej LW Bogdanka byłoby w tej sytuacji naru-
szeniem polskiego prawa geologicznego i gór-
niczego oraz naruszeniem polsko-australijskiej 

umowy o ochronie inwestycji. Argumentacja 
ministerstwa nie została zaakceptowana przez 
LW Bogdanka, która zamierza odwołać się 
od tej decyzji.

szwecjA

Energetyczny gigant Vattenfall został 
ostro skrytykowany we własnym kraju za in-
westycje związane z wydobyciem węgla bru-
natnego na terenie Łużyc. Wszystkie partie 
w parlamencie poparły zakaz dalszych tego 
rodzaju inwestycji prowadzonych przez 
koncern w Niemczech Wschodnich. Jednym 
z kluczowych argumentów dla tej decyzji było 

„ogromne zagrożenie” dla dekarbonizacji kon-
tynentu. Spółka Vattenfall jest w 100 proc. 
własnością państwa i musi przestrzegać tego 
rodzaju decyzji. Pani Annie Lööf, lider Partii 
Centrum i minister energetyki, powiedziała, 
że niemieckie aktywa Vattenfall zostaną sprze-
dane. Zaznaczyła, że zaangażowanie firmy 
w eksploatację niemieckiego węgla brunatne-
go nie jest „dobrze widziane” w Szwecji, która 
ma ambicje być liderem ochrony środowiska.

chiny

Koncerny Sino Cooking i Chemical In-
dustries podpisały z Instytutem Inżynierii 

Procesowej Chińskiej Akademii Nauk oraz 
z Północnym Instytutem Nauki i Technologii 
umowę na wdrożenie technologii zgazowania 
węgla kamiennego w likwidowanych kopal-
niach podziemnych. Począwszy od październi-
ka tego roku, w czterech kopalniach na terenie 
prowincji Henan zgazowywane będzie 21 mln 
ton węgla rocznie. Początkowa wydajność syn-
tezowanego gazu to 60 tys. m sześć. na godz. 
Do końca 2016 roku, wyniesie ona 880 tys. m 
sześć. na godzinę (7,2 mld m sześć. rocznie). 
Koszt całości tych prac wyniesie ok. 280 mln 
dolarów.

 AM

Wyjątkowo bogate było tegoroczne lato w ważne i ciekawe wydarzenia sportowe. Najpierw 
obserwowaliśmy futbolowe zmagania na stadionach Brazylii, z których zwycięsko wyszła 
reprezentacja Niemiec. Następnie odbyło się wiele zawodów lekkoatletycznych, wyścigów 
kolarskich, zawodów strzeleckich i turniejów zapaśniczych. No i polskie mistrzostwa świata 
w męskiej siatkówce. Oj, było tego sporo. Sprawa najważniejsza, że w tych wszystkich imprezach 
widoczni byli polscy sportowcy. Śmiem twierdzić, że tegoroczne lato było bardzo pomyślne 
dla Polaków. Ba, takiego lata, w którym polscy sportowcy zaliczyli wspaniałe sukcesy, nie było 
od ładnych paru lat. Nasi zawodnicy zaprezentowali swoje duże możliwości okraszone pięknymi 
zwycięstwami, medalami i różnymi trofeami. Jakie to były sukcesy?

super AnitA

Niewątpliwie bohaterką letnich zmagań sportowych była Anita Włodarczyk. Wyśmienicie 
zaprezentowała się w mistrzostwach Europy w Zurichu. Zwyciężyła zdecydowanie w konkursie 
rzutu młotem, zdobyła złoty medal. Oczywiście cieszyła się ze zwycięstwa, ale nie była do końca 
zadowolona. Przymierzała się bowiem do ustanowienia nowego rekordu świata. Nie udało 
się jej tego dokonać w Zurichu. Minęło kilkanaście dni i Anita Włodarczyk dopięła swego. 
Na zawodach w Berlinie pobiła rekord świata. Jej marzeniem jest przekroczenie 70 metrów 
w rzucie młotem.

Skoro jestem przy lekkoatletyce, trzeba wspomnieć o Piotrze Małachowskim. Nasz wy-
śmienity dyskobol, srebrny medalista olimpijski z Pekinu 2008, nie stanął na podium mi-
strzostw Europy w Zurichu. Na pocieszenie pozostało mu zwycięstwo w klasyfikacji w Lidze 
Diamentowej w swojej konkurencji. A to też się bardzo liczy. No i jeszcze Adam Kszczot. Jego 
zwycięstwo w biegu na 800 metrów należy zaliczyć do jednych z najważniejszych osiągnięć 
polskiej lekkoatletyki.

BohAterowie dwóch pedAłów

Trochę niespodziewanie wiele emocji i radości dostarczyli nam polscy kolarze. Większość 
z nich jeździ w zawodowych grupach międzynarodowych. Ich sukcesy trzeba jednak zaliczyć 
na poczet polskiego kolarstwa. Na pewno zasłużone gratulacje zebrał Rafał Majka. Błysnął 
w Tour de France. Wygrał dwa trudne etapy i zwyciężył w klasyfikacji na najlepszego górala 
we francuskim wyścigu. A potem zwyciężył w Tour de Pologne.

Przyszły mistrzostwa świata kolarskiej elity w Hiszpanii i w nich błysnął Michał Kwiatkowski. 
Po wyśmienitej jeździe na ostatnich kilkunastu kilometrach sięgnął po tytuł mistrza świata. 
Za sobą pozostawił wszystkie sławy kolarskiej elity. Przypomnijmy, że Michał Kwiatkowski 
cały sezon miał udany. Wiosną wygrywał w kilku wyścigach. Tour de France rozpoczął dobrze. 
Potem nastąpiło załamanie formy. Potrafił jednak walczyć o zwycięstwo w wyścigu Dookoła 
Anglii. Ostatecznie zajął w nim drugie miejsce. Z dobrej strony pokazał się Przemysław Nie-
miec, który wygrał m.in. jeden etap w wyścigu Vuelta a España. Dodajmy, że tegoroczny sezon 
był bardzo udany dla wszystkich naszych kolarzy jeżdżących w różnych grupach zawodowych. 
W klasyfikacji Międzynarodowej Unii Kolarskiej polscy kolarze zebrali bardzo dużo punktów. 
To z kolei pozwoliło zgłosić do wyścigu indywidualnego mistrzostw świata aż dziewięciu za-
wodników. Najwięcej. Tyle samo co ekipy Francji, Włoch i Hiszpanii. Na przykład Norwegia 
i Szwajcaria mogły tylko zgłosić po trzech, a Niemcy czterech zawodników. Mając do pomocy 
ośmiu kolegów, Michał Kwiatkowski mógł walczyć o mistrzowski tytuł.

No i przyszły emocje związane z mistrzostwami świata siatkarzy. O tym wspaniałym sukcesie 
już pisałem. Na pewno wielu sympatyków siatkówki długo będzie wspominać heroiczną walkę 
naszych siatkarzy. Trener Stephane Antiga stworzył drużynę, która może walczyć o olimpijskie 
medale w Rio de Janeiro 2016.

nA strzelnicy

Znacznie mniejszym echem odbiły się sukcesy naszych sportowców w innych dyscyplinach. 
Może i dlatego, że te ważne zawody odbywały się poza granicami naszego kraju.

Okazało się, że nasi strzelcy nadal liczą się w światowej rywalizacji. W hiszpańskiej Gra-
nadzie, w której odbyły się mistrzostwa świata, polskie strzelectwo wzbogaciło się o kolejne 
trofea. Najcenniejsze wywalczył Łukasz Czapla. Zdobył tytuł mistrza świata w strzelaniu 
do ruchomej tarczy na 50 metrów.

 HENRYK MARZEC

Nierówności w domu Korzyckich było zawsze widać już na pierwszy rzut oka. Pani Ko-
rzycka korpulentna, niska, z nalaną twarzą i całkowicie pozbawiona szyi zawsze wszystkich 
ustawiała. To ona rządziła domowymi wydatkami, ordynowała, dokąd pojadą na wakacje 
i nigdy nie przyjmowała sprzeciwu. Jej mąż był jej całkowitym przeciwieństwem – bardzo 
wysoki, z pociągłą twarzą, zdawał się nieco flegmatyczny, choć po prostu przez cały czas 
chodził zamyślony. Inteligentny i pracowity, z dobrego domu, od zawsze utrzymywał całą 
rodzinę, choć chyba nigdy nie widział ani grosza ze swojej wypłaty od razu przejmowanej 
przez niepracującą żonę.

Podobny podział widać było między dwiema córkami Korzyckich – starsza Agata odziedzi-
czyła po ojcu szczupłą sylwetkę, pociągłe, szlachetne rysy twarzy, ale także galopującą głupotę 
po matce. Trzy lata młodsza od niej Ania zawsze była najniższa w klasie, miała jasnorude wło-
sy, widoczną nadwagę, kulfoniasty nos swojej matki, ale do tego zgodny charakter ojca i jego 
nieprzeciętną inteligencję. Agata całe swoje dorosłe życie spędzała na bywaniu i pokazywaniu 
się, zawsze otoczona sporym wianuszkiem wielbicieli, którzy zdawali się nie zwracać uwagi, 
że interesują ją głównie buty i torebki. Agata, mimo że Korzyccy byli dość zamożni, praco-
wała w hotelowej recepcji – bo jej ojciec uparł się, że może chociaż ją uda mu się przekonać, 
że pieniądze nie biorą się znikąd. W ten sposób szybko poznała swojego przyszłego męża, 
także recepcjonistę, i błyskawicznie wzięli ślub, przyspieszony także z powodu jej ciąży. Agata 
później już nie wróciła do pracy – zamieszkali z mężem w domu kupionym przez jej rodziców 
i w części przez nich utrzymywanym.

W tym czasie Ania zajęła się robieniem kolejnych studiów podyplomowych i doktora-
tem. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy tuż przed świętami przedstawiła swojego narzeczonego. 
Mężczyzna był młodym, przystojnym trenerem tenisa i od początku wszystkim wydawało się 
podejrzane, że mógł zakochać się w Ani. Agacie, której od razu wpadł w oko, i matce sióstr 
wydawało się niemożliwe, żeby ktoś taki zainteresował się Anią. Ojcu sióstr nie mieściło się 
w głowie, że jego mądra, ukochana córeczka wybrała sobie mężczyznę, który najwidoczniej 
nie miał nigdy w życiu w rękach ani jednej książki. I choć para znała się dość krótko, ślub 
zaplanowano na lato.

Wcześniej Ania zamieszkała z wybrankiem w większym mieszkaniu, kupionym z jej 
oszczędności, niewielkiej sumy dołożonej przez ojca i kredytu na Anię, bo Wojtek na razie 
nie miał stałej pracy. Zresztą mężczyzna głównie skupiał się na planowaniu swojej „kariery”. 
Jeszcze przed ślubem zdążył także parokrotnie zdradzić Anię. Tuż po ślubie, pewny tego, 
że zapatrzona i dumna z niego żona zawsze już będzie przymykać oko na jego wybryki i go 
utrzymywać, znalazł sobie nową kochankę „na stałe”. Była nią Agata, która znudzona siedziała 
całymi dniami z dziećmi w domu, a że nie lubiła się nimi zajmować, miała do pomocy nianię 
zatrudnioną przez jej zapobiegliwą matkę.

Agacie nie układało się z mężem, który nie miał większych ambicji niż pozostanie 
recepcjonistą, a kilka lat temu stał się także grubawym, zaniedbanym misiem. Starsza 
siostra była także pewna, że Wojtek podobnie jak ona planuje z nią wspólną przyszłość 
i  tym większe było jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że Ania spodziewa się swojego 
pierwszego dziecka.

Gdy więc młodsza siostra znalazła się w szpitalu, Agata czym prędzej pognała tam, żeby 
potwierdzić rodzinne plotki. Jeszcze na podjeździe spotkała Wojtka, dla którego wiadomość 
o ciąży żony była takim samym zaskoczeniem. Mężczyzna twierdził, że jest to absolutnie 
wykluczone, że od miesięcy nie sypia z żoną. Nie protestował także, gdy uspokojona tymi 
informacjami Agata rzuciła się na niego i zaczęła całować. Świadkiem tej sytuacji była matka 
dziewczyn, która od dawna wszystkiego się domyślała. Wzięła na bok Agatę i wyraziła całkowite 
zrozumienie dla jej nowego związku, ale nade wszystko nakazała jej zachować dyskrecję. Nie 
minęła jednak nawet godzina, gdy na obściskującą się w toalecie parę wpadła sama Ania. Jej 
ciąża okazała się fałszywym alarmem. W szpitalu jednak wylądował Wojtek – zaalarmowany 
przez rozpłakaną ukochaną Anię ojciec stracił swoje opanowanie i kilkoma mocnymi ciosami 
złamał Wojtkowi nos, obie ręce i kilka żeber.

Ania spakowała rzeczy męża, wynajęła swoje mieszkanie i wyjechała na od dawna od-
kładane stypendium do Australii. Pracę załatwił jej ojciec, który planował do niej dołączyć, 
jak tylko upora się z długim i trudnym rozwodem. Agata, po odejściu zdradzanego męża, 
zamieszkała z matką.

 l
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Piwo przez wieki

Czas na dynię

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
942 mln euro, czyli ok. 4 mld złotych, 
przekazali w i kw. tego roku do kraju 
polscy migranci pracujący za grani-
cą – wynika z ostatnich danych nBp. 
Ich transfery pieniężne od lat zasilają naszą 
gospodarkę i rodzinne budżety miliardami 
złotych rocznie. Migranci zarobkowi nie 
tylko na bieżąco ślą pieniądze bliskim, ale 
też wracając, przywożą wypracowany tam 
kapitał. I to nie tylko finansowy, gdyż wielu 
Polaków wraca do kraju z kapitałem wiedzy, 
nowych doświadczeń i dobrych praktyk pod-
patrzonych na Zachodzie. 

Bieżące wykonanie dochodów z Vat jest 
wyższe od poziomu oczekiwanego w Bu-
dżecie na 2014 rok, wyższe od planów 
Budżetowych Będą też dochody pań-
stwa w całym 2014 roku. Wpływy z VAT 
po wrześniu wyniosły 93 mld 102 mln 980 
tys. złotych, co stanowiło 80,5 proc. z plano-
wanych w tym roku wpływów z tego podatku 
w wysokości 115,7 mld złotych. Dla porówna-
nia w analogicznym okresie ubiegłego roku 
budżet uzyskał z VAT 83 mld 559 mln 969 tys. 
złotych. Ma na to wpływ znacząco lepsza niż 
w ubiegłym roku koniunktura gospodarcza. 
Oznacza to prawie dwukrotnie wyższe realne 
tempo wzrostu PKB.

po słaBszej pierwszej połowie roku 
najBardziej nowoczesne firmy znów 
zatrudniają, i to chętniej niż przed ro-
kiem – podaje puls Biznesu. W III kwartale 
br. przedsiębiorstwa zaliczane do tzw. nowo-
czesnej gospodarki odnotowały 4,03-proc. 
wzrost zatrudnienia w porównaniu z tym 
samym okresem ub.r. Firmy mniejsze, za-
trudniające do 500 pracowników, zwiększyły 
zatrudnienie o 4,39 proc., zaś w większych 
przedsiębiorstwach zanotowano wzrost 
o 3,85 proc.

tylko co ósmy polak regularnie odkła-
da pieniądze, choć coraz więcej z nas 
deklaruje, że widzi potrzeBę oszczę-
dzania. Nadal jednak większość nie myśli 
o swojej emeryturze. Obecnie trzy czwarte 
z nas uważa, że warto oszczędzać. W 2013 
roku odsetek ten był zdecydowanie niższy, 
wynosił 61 proc. Niestety nie idzie to w parze 
ze stanem faktycznym. Regularnie pieniądze 
odkłada zaledwie  12 proc. Polaków. Możliwe, 
że istotną barierą są zbyt niskie dochody, ale 
najczęściej jest tak, że nie myślimy o przyszło-
ści, nie oszczędzamy na emeryturę, większe 
wydatki planujemy najczęściej jedynie z mie-
sięcznym wyprzedzeniem. Mamy bardzo nie-
wielką wiedzę o finansach, opieramy ją przede 
wszystkim na intuicji lub radach znajomych 
i przyjaciół.

Krzyżówka panoramiczna nr 22

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „atmosfera kopalniana”.  
Nagrodę wylosowała: daniela niziołek z jastrzęBia- zdroju.

Za oknami jesień pełną parą. Dla wielu z nas 
jest to smutna pora roku, która kojarzy się 
przede wszystkim z deszczem, brakiem ener-
gii, depresją i tęsknotą za słońcem… To jed-
nak tylko jedna strona medalu. Właśnie jesie-
nią możemy korzystać z wielu darów natury, 
o które próżno starać się w innych porach 
roku. Od kilku lat na polskich stołach króluje 
dynia. Można spotkać ją pod wieloma posta-
ciami: zupy, kremu, ciasta. Niewielu jednak 
wie, że jest to doskonały składnik piwa, uwa-
rzonego w stylu Pumpkin Ale (Dyniowe Ale).

historia

Początki dyniowego piwa sięgają XVIII 
wieku, a najstarszy przepis datuje się na rok 
1771. Wtedy właśnie kolonizatorzy, którzy 
przybyli do Ameryki, stanęli przed problemem 
związanym z brakiem dostępności dwóch nie-
zbędnych składników do warzenia piwa – słodu 
i cukru. W okolicy nie brakowało za to dyni, 
której miąższ szybko zaczęto stosować jako 
alternatywę dla tradycyjnych słodów. Dzięki 
temu do dzisiaj Amerykanie mogą co roku ra-
czyć się smakiem swojego rodzimego trunku.

produkty 
na polskim rynku

W Polsce piwo dyniowe, mimo wszech-
ogarniającego zalewu kultury amerykańskiej, 
nie cieszy się popularnością. Z tego względu 
żaden ze znanych z reklam browarów nie 
pokusił się do tej pory, aby zaproponować 
tego typu trunek konsumentom. Odważyły 

się na to jednak dwa browary kontraktowe, 
które były bohaterami poprzednich artykułów.

Pierwszy z nich, Browar Pinta, oferuje dy-
niowe piwo o nazwie Dyniamit. Już sama ety-
kieta produktu nawiązuje do amerykańskiego 
święta Halloween, jednak ta dyniowa latarnia 
nie straszy konsumentów, lecz uśmiecha się i za-
chęca do spróbowania. Trunek jest niefiltrowany 
i pasteryzowany, o kolorze ciemnej pomarańczy. 
Po spróbowaniu czuć wyraźnie dyniowy smak 
oraz użyte przyprawy. Pozostawia ono wytraw-
ny posmak, dzięki czemu idealnie nadaje się 
na sezon jesienno-zimowy. Ma 6 proc. alkoholu.

Drugą propozycją jest Naked Mummy Ale-
Browaru. Od razu widać, że to zupełnie inne 
piwo niż to proponowane przez Pintę. Z ety-
kiety spogląda postać przerażającego mumio-
-kościotrupa, który intryguje i przykuwa uwagę 
kupującego. Samej dyni jest tu jak na lekarstwo. 
Jej smak został zdominowany przez żywiczny 

chmiel i goryczkę. Można jednak wyczuć kilka 
przypraw, przede wszystkim imbir i gałkę musz-
katołową. Poziom alkoholu jest podobny do tego 
w Dyniamicie – wynosi 6,2 proc.

receptura

Dla odważnych piwoszy, którzy spróbo-
wali już oferowanych w naszym kraju trun-
ków i pragną eksperymentować dalej, istnieje 
jeszcze możliwość uwarzenia Pumpkin Ale 
samodzielnie. Na forach i blogach interne-
towych roi się od sprawdzonych przepisów 
na naprawdę smakowite piwo.

Głównym składnikiem jest oczywiście 
dynia. Należy pokroić ją w kostkę, posłodzić 
i upiec. Otrzymane dyniowe purée dodajemy 
do wody wymieszanej ze słodami jęczmienny-
mi (do wyboru mamy kilka odmian, wszystko 
zależy od naszego pomysłu). Następnie po-
stępujemy jak ze zwykłym piwem: filtrujemy, 
potem gotujemy razem z chmielem. Na koniec 
dodajemy przyprawy: cynamon, imbir, gałkę 
muszkatołową i ziele angielskie.

dyniowa moda?
Dyniowe piwo jest w Polsce sporą nowo-

ścią, ale mimo to zdążyło już podzielić piwo-
szy na dwie grupy. Pierwsza z nich z chęcią 
próbuje nowego eksperymentu i zachwyca się 
nim. Drugi obóz natomiast podchodzi do nie-
go z nieukrywaną rezerwą, gdyż dynia w piwie 
jest dla nich czymś zbyt ekstrawaganckim. 
Jedno jednak jest pewne: nikt nie pozostaje 
obojętny wobec Pumpkin Ale.

ŹRÓDŁO: WWW.ALEBROWAR.PL
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Wszelkie decyzje, jakie będą podejmowane, służyć 
będą zachowaniu miejsc pracy. Wymaga to jednak dzia-
łań zdecydowanych i przemyślanych, a przede wszystkim 
Waszego zrozumienia.

Obecny kryzys na rynku węgla jest inny od tego w 2009 
roku. Wtedy doszło do gwałtownego spadku cen i nie było 
zapotrzebowania na nasz węgiel. Wtedy skrócony został przez 
trzy miesiące czas pracy w kopalniach do czterech dni w tygo-
dniu i wstrzymano większość inwestycji. Na szczęście, to był 
krótki okres i na przełomie 2009 i 2010 roku ceny zaczęły ro-
snąć. Także węgiel na zwałach i ten z bieżącej produkcji znalazł 
swoich klientów. Niemniej jednak skutki decyzji z tamtego 
okresu – w tym wstrzymanie wydatków na odtwarzanie frontu 
wydobywczego – odczuwaliśmy jeszcze długo. Jak pamiętacie, 
decyzje wtedy podejmowane, mimo że były bolesne, wzbudzały 
niezadowolenie liderów związkowych, to jednak pozwoliły 
na utrzymanie miejsc pracy i dzięki temu nikt jej nie stracił! 
Tym razem jest inaczej. Gorzej.

Światowe ceny naszego podstawowego produktu – węgla 
koksowego – spadały systematycznie od 2011 roku z poziomu 
ok. 300 dolarów za tonę, do poziomu 120 dolarów za tonę 
w drugim i trzecim kwartale tego roku. Również ceny węgla 
energetycznego spadały z poziomu ok. 120 dolarów za tonę 
do ok. 70 dolarów za tonę dzisiaj. Spadki cen przy naszej pro-
dukcji spowodowały istotne zmniejszenie przychodów. Gdyby 
ceny węgla w okresie od początku 2012 do I półrocza 2014 
roku utrzymały się na poziomie z 2011 roku, to przychody 
ze sprzedaży węgla JSW w okresie tych 2,5 roku łącznie byłyby 
wyższe o około 3,4 mld złotych. Jak widać, ceny węgla kokso-
wego spadły o 60 proc., zaś ceny węgla energetycznego spadły 
o 42 proc, a mimo to Kompania Węglowa i Katowicki Holding 
Węglowy już od kilku miesięcy dotknięte są tym poważnym, 
bo długotrwałym kryzysem.

Dzięki pieniądzom, które zgromadziliśmy w dobrym okre-
sie, rozpoczęliśmy praktycznie we wszystkich kopalniach JSW 
procesy inwestycyjne, tak, aby zabezpieczyć wydobycie wę-
gla. Wielokrotnie powtarzaliśmy liderom związkowym, 
że płace są ważne, ale ich wzrost musi być umiarkowany, 
bo działamy na rynku zmieniającym się, gdzie są duże 
wzrosty, ale i spadki. W tak zmieniającej się sytuacji należy 
gromadzić środki finansowe, ponieważ procesy inwestycyjne 
w kopalniach nie mogą być przerywane w przypadku kryzysu, 
gdyż to zagrozi przyszłości naszych kopalń. Dodatkowym 
problemem dzisiaj jest brak planowanej wielkości wydobycia 
w większości kopalń. W chwili obecnej dodatkowym proble-
mem było zmniejszenie wielkości wydobycia w niektórych 
kopalniach. Mniejsze wydobycie również prowadzi, oprócz 
spadku cen węgla, do zmniejszenia przychodów. W I półro-
czu br. gdyby produkcja realizowana była zgodnie z planem, 
mogliśmy mieć ponad 162 mln złotych. więcej przychodów 
ze sprzedaży tego węgla. Przyczyny tego stanu są różne. Nie 
wszystko jednak można uzasadniać trudnymi warunkami 
geologicznymi. Mamy przecież dzisiaj rekordową ilość ścian, 
bo 28 (bez kopalni Knurów-Szczygłowice).

Proponuję, aby każdy pracownik, na każdym stanowisku, 
bez zwalania winy na innych, zastanowił się, czy dochował wszel-
kiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i wyciągnął 
wnioski na przyszłość, bo ani sytuacja geologiczna, ani sytuacja 
rynkowa nie poprawią się w najbliższym czasie. Oczywiście, 
sugestia ta nie dotyczy ok. 100 liderów związkowych na stałe 
oddelegowanych do pracy związkowej, gdyż oni zawsze wszyst-
ko wiedzą najlepiej. Od lat nie zgadzają się na nic, co mogłoby 
zwiększyć efektywność i konkurencyjność jastrzębskich kopalń, 
zasłaniając się potrzebą nowego układu pracy lub historią.

Jeśli chodzi o nowy układ zbiorowy pracy, to owszem, 
rozmowy idą marnie, bo przy tak zmiennej sytuacji rynkowej 
zarząd nie zgodzi się na sztywne zapisy dotyczące wszystkich 
dotychczas obowiązujących rozwiązań i to w maksymalnym ich 
wymiarze. To skutecznie uniemożliwi dostosowywanie firmy 

i części jej kosztów do sytuacji rynkowej! Dodatkowo pozo-
stawienie dotychczasowych rozwiązań utrwaliłoby też brak 
różnic między pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi 
a powierzchnią administracją lub chociażby pracownikami 
zatrudnionymi pod ziemią. Zarząd podziela w tej kwestii 
wielokrotnie sygnalizowane stanowisko pracowników doło-
wych pracujących bezpośrednio przy wydobyciu, że takich 
samych przywilejów nie mogą mieć pracownicy pracujący 
pod ziemią i administracja. To po prostu jest nieuczciwe. 
Oczywiście zmiana zasad będzie budzić niezadowolenie 
niektórych liderów związkowych, a przede wszystkim li-
dera związku zawodowego Kadra i innych odłamów tego 
związku, ale podstawowa uczciwość wobec ciężko pracu-
jącej części załogi nakazuje niewydawanie pracownikom 
administracji dodatku za pracę w warunkach szczególnie 
szkodliwych lub posiłku profilaktycznego pracownikom 
administracji lub pracownikom zaliczanym do dołowych, 
kiedy nie zjeżdżają na dół.

Co do historii – Porozumienie Jastrzębskie to piękna kar-
ta historii, ale należy zrozumieć, że wokół nas zmienia się 
wszystko. Rozwiązania dobre dla tamtego okresu niekoniecznie 
dobrze działają dzisiaj. I oby nie było tak, że liderzy związkowi 
będą kurczowo trzymać się porozumień sprzed 30 lat, tylko nie 
będzie ich gdzie stosować, bo kopalń, które się nie dostosowały 
do rzeczywistości, już nie będzie. Tak jak nie ma stoczni, nie 
ma Ursusa, nie ma FSO...

Bardzo złym przykładem jest postępowanie niektórych 
liderów w przypadku KWK Krupiński. Kopalnia, w której jest 
bardzo dobra załoga, która już nie raz mobilizowała się, aby 
uratować swoją kopalnię, zaproponowała zmianę organizacji 
pracy. Nowe podejście, częściowo zbliżone do organizacji, 
jaka jest w kopalni Silesia, zostało zablokowane przez kilku 
liderów związkowych z kopalni Pniówek i jednego byłego 
lidera z kopalni Budryk. Czy to normalne, aby liderzy z innych 
kopalń chcieli doprowadzić do braku możliwości dalszego 
funkcjonowania kopalni Krupiński? Czy rozwiązanie podobne 
do tego, jakie wynegocjowali z rządem w przypadku kopalni 
Kazimierz-Juliusz, będzie dla nich sukcesem? Obawiam się, 
że dla pracowników kopalni Krupiński będzie dramatem!

Zarząd JSW zrobi wszystko, aby utrzymać miejsca 
pracy dla wszystkich pracowników kopalń należących 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w tym również kopalni 
Krupiński. Obietnica, jaka została złożona w 2009 roku, zo-
stała wtedy dotrzymana. Aby tak się jednak stało w roku 2015, 
nie możemy wydawać więcej, niż zarabiamy. Po prostu koszty 
firmy nie mogą być większe niż jej przychody. Nie mamy już 
zapasu pieniędzy z poprzednich lat!

Wypłaty, przywileje i dodatkowe świadczenia w 2014 roku 
będą wypłacone na dotychczasowych zasadach. Natomiast 
jeśli sytuacja rynkowa w 2015 roku się nie zmieni, a na razie 
nic na pozytywną zmianę nie wskazuje, podejmowane będą 
decyzje mające przede wszystkim tak ukształtować wydatki 
i nakłady inwestycyjne, aby w pierwszej kolejności utrzymać 
możliwość przygotowania bieżącego frontu wydobywczego 
(przygotówki), następnie chronić inwestycje, które dają szybki 
zwrot (niektóre inwestycje w zakładach przeróbczych). Rów-
nocześnie działania oszczędnościowe związane z kosztami 
płac będą tak prowadzone, aby maksymalnie ochronić 
pracowników pracujących przy wydobyciu lub mających 
znaczący wpływ na proces produkcyjny. Zwłaszcza chodzi 
o pracowników dołowych. Działania powinny przynieść 
również zmianę proporcji wynagrodzeń w zależności od miej-
sca i uciążliwości warunków pracy oraz odpowiedzialności 
na danym stanowisku. Dodatkowo pragnę kolejny raz zaapelo-
wać do pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, 
zwłaszcza na powierzchni, o skorzystanie z tych uprawnień 
tak, aby dać szansę awansu młodszym kolegom.

W najbliższym czasie możliwe, że będziemy zmuszeni 
podejmować trudne decyzje, ale jeśli tak będzie, to będziemy 

to robić przy zachowaniu gwarancji zatrudnienia. Nierealizo-
wane lub zawieszone mogą zostać niektóre przywileje i świad-
czenia okołopłacowe. Można się też spodziewać zatrzymania 
stawek płacy zasadniczej na poziomie roku 2014. Można się też 
spodziewać zawieszenia bądź uzależnienia wypłaty 14. pensji 
od sytuacji finansowej firmy. Decyzje będą podejmowane roz-
ważnie, w zależności od sytuacji finansowej firmy i odwrotnie, 
jeśli sytuacja zacznie się polepszać, będą podejmowane decyzje 
pozwalające zwiększyć koszty, stawiając na pierwszej pozycji 
wydatki na roboty korytarzowe.

Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych decyzji może wśród 
Was wzbudzać niezadowolenie. Nie mamy jednak innej al-
ternatywy, bo to my jako zarząd ponosimy odpowiedzialność 
za 26 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście, można byłoby wziąć 
kredyt, aby wszystko pozostało według starego porządku, ale 
uprzedzenia banków w stosunku do sektora górniczego są tak 
duże, że oferowane nam dzisiaj warunki emisji euroobliga-
cji są dla nas nie do przyjęcia z powodu bardzo wysokiego 
oprocentowania. Spółka będzie się koncentrować na dalszej 
obniżce kosztów. Musimy w 2015 roku równoważyć wydatki 
z przychodami. Nie możemy jako firma wydawać więcej, niż 
zarabiamy. Mamy jeszcze gotówkę, ale nie możemy sobie 
pozwolić na wydanie tych pieniędzy do końca roku bez 
zastanawiania się co dalej. Musimy działać wyprzedzająco.

Jednocześnie należy wskazać, iż nieprawdą jest, jakoby 
zarząd nabył kopalnię Knurów-Szczygłowice na czyjekol-
wiek polecenie i to obciążyło finansowo JSW. Zakup kopalni 
został sfinansowany kredytem, a decyzja 0 zakupie była po-
przedzona wnikliwym badaniem i została podjęta zgodnie 
ze strategią budowy Grupy Węglowo-Koksowej. Kopalnia 
Knurów-Szczygłowice ma w swoich zasobach węgiel koksowy 
i ma potencjał zwiększenia jego produkcji. Już pierwsze mie-
siące funkcjonowania tej kopalni w strukturach JSW potwier-
dziły, że jest to bardzo dobra kopalnia z bardzo dobrą załogą, 
a cele produkcji węgla koksowego można uzyskać wcześniej, 
niż zakładano. Zarobki załogi tej kopalni są znacznie niższe 
od zarobków załogi pozostałych kopalń JSW, dlatego zamie-
rzamy zmniejszyć te dysproporcje. Te działania również jednak 
będą warunkowane sytuacją finansową firmy.

Proszę i apeluję o to, aby każdy na swoim miejscu pracy 
wykazał się zrozumieniem i dołożył wszelkiej staranności 
w wykonywaniu pracy tak, aby była ona bezpieczna i efektywna. 
Proszę też, abyście dbali o sprzęt i narzędzia, gdyż w najbliż-
szym czasie będziemy mieli problem z pozyskiwaniem nowych.

Mimo tak trudnej sytuacji wszystkim Pracownikom ży-
czę spokojnej i bezpiecznej pracy, wiary w dobrą przyszłość, 
bo przecież po latach chudych zwykle przychodzą lepsze czasy, 
ale przede wszystkim oczekuję rozwagi w podejmowanych 
decyzjach.

Z POWAŻANIEM,

JAROSŁAW ZAGÓROWSKI 

PREZES ZARZĄDU JSW SA

List Prezesa Zarządu JSW do pracowników

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej! Tym razem sytuacja 

jest bardzo poważna!
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