
Temat na czasie

Edward Szlęk, nowy prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
przedstawił 29 kwietnia 
najważniejsze  
założenia, które  
pozwolą uratować 
Spółkę i przywrócić  
jej stabilną pozycję.
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D W U T Y G O D N I K

IV Forum 
Gospodarcze 
Europa–Chiny
Dwudziestego pierwszego kwiet-
nia, w  czasie Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach, odbyło się Forum 
Gospodarcze Europa-Chiny. 

strona 4

Manifestacja OPZZ
50 tysięcy związkowców demon-
strowało w marszu gwiaździstym.

strona 4

Dla banków sektor 
górniczy jest 
toksyczny
Firmy okołogórnicze muszą za- 
pewnić kompleksową ofertę dla 
spółek wydobywczych. To ozna-
cza, że dostarczają nie tylko maszy-
ny i urządzenia, ale także oferują 
możliwość ich finansowania.
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Albo dostosują się, 
albo padną
VII Europejski Kongres Gospo-
darczy. Agencja Bloomberg 
poinformowała, że PZU może 
kupić udziały w Nowej Kompanii 
Węglowej. 
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Fedrujemy 
i sprzedajemy.  
Z tego żyjemy
Rozmowa z Krzysztofem Sędzi-
kowskim, prezesem Kompanii 
Węglowej. 

strona 7

Zielone Czeki 2015
Po raz 22. przyznano nagrody dla 
pasjonatów ekologii.

strona 8

Kiedy zamykaliśmy to wydanie Nowego Górnika, wciąż trwała akcja poszukiwania dwóch górników 
uwięzionych pod ziemią w ruchu Śląsk kopalni Wujek po wstrząsie z 18 kwietnia. Spowodował  

on wielkie zniszczenia. Specjaliści ratownictwa podjęli decyzję, że w akcji zostanie wykorzystany 
kombajn. Na powierzchni zamontowano wiertnicę, która ma za zadanie wywiercić otwór, przez który 

ratownicy wtłoczyliby świeże powietrze i podali prowiant uwięzionym. W środę, 29 kwietnia, pracujący 
kombajn był na 216. metrze. Odległość jest liczona od wejścia do dowierzchni centralnej. 

Otwór wiercony za pomocą wiertnicy sięgał 659 metrów. Do odprężania górotworu 
doszło na głębokości około 1050 metrów.

KWK WujeK. Na pomoc uwięzionym górnikom

Trwa akcja ratunkowa
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B E Z  F A J R A N T U

Prezes Edward Szlęk 
nie chce przegrać

J astrzębska Spółka Węglowa potrzebuje kilkuset 
milionów złotych, aby złapać finansowy oddech. 

Albo zaoszczędzi te pieniądze, albo wpadnie w wielkie 
tarapaty. Ta informacja powinna mieć decydujący wpływ 
na relacje między związkami zawodowymi a zarządem 
firmy. Chyba najwyższy czas zdać sobie sprawę, 
że polityka zarządu nie zależy od sympatii czy antypatii 
do ruchu związkowego, tylko wyłącznie od sytuacji 
ekonomicznej. Prezes Edward Szlęk w czasie pierwszej 
konferencji prasowej, dwa dni po objęciu funkcji, 
poinformował, co będzie dla niego priorytetem.

P owiedział między innymi: – To jest rok, w którym albo 
zatrzymamy tendencję pogarszania wyników spółki, 

albo przegramy. Zakładam, że nie przegramy. Ponieważ 
nie możemy liczyć na rynek, musimy liczyć na organiczną 
pracę. Jeżeli chcemy przetrwać, musimy redukować 
koszty i poprawiać efektywność.

J astrzębska Spółka Węglowa nie może liczyć na pomoc 
państwa. Albo plan zarządu będzie realizowany, albo 

firma padnie. Prezes Edward Szlęk nie ukrywał podczas 
konferencji, że jest to realne zagrożenie, jeżeli JSW nie 
przystosuje się do warunków rynkowych. Dostosowanie 
się oznacza, że trzeba dążyć do wydajności około 1000 
ton na zatrudnionego i zmniejszyć koszt wydobycia 
tony węgla do około 80 dolarów. To dwie liczby, które 
będą decydować o przeżyciu. Założenie, że można 
wydobywać drogo, sprzedawać tanio i przetrwać, nie 
sprawdzi się. W Europie potrzeba rocznie 50–60 mln ton 
węgla koksowego. JSW ma rynek. Jednak nie ma wpływu 
na ceny. Nie należy spodziewać się, że w najbliższym 
czasie zacznie się hossa. Skoro jej nie będzie, to tylko przy 
utrzymaniu kosztu wydobycia tony węgla na poziomie 
około 80 dolarów firma może przetrwać.

T emat efektywności w polskim górnictwie nie jest 
nowy. Doskonale pamiętam oburzenie części 

czytelników Nowego Górnika, kiedy około trzy lata temu 
publikowaliśmy cykl tekstów o tym, jakie zagrożenia 
czekają polskie kopalnie, jeżeli nie poprawią wydajności 
i nie zaczną zbliżać się do 1000 ton na zatrudnionego. 
Ideałem byłoby 1200 ton. Od tego czasu ceny znacznie 
spadły, a większość polskich kopalń z trudem osiąga 
wydajność niewiele ponad 600 ton na zatrudnionego. 
Kilkakrotnie obrywało mi się za komentarze w stylu 
„koniunktura zagraża polskiemu górnictwu, ponieważ 
zbyt szybko zaczyna być uważana za stan normalny”. 
Możliwe, że taki komentarz nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością. W takim razie jak wytłumaczyć fakt, 
że w ciągu kilku minionych lat wydajność spadała?

P olscy specjaliści górniczy udowodnili, że potrafią 
fedrować w trudnych warunkach geologiczno-

górniczych. Dzięki koniunkturze robili to często z zyskiem. 
– Czy teraz udowodnią, że w czasie dekoniunktury mogą 
to robić bez straty?

T o nie jest żaden pstryczek w nos. To podstawowe 
pytanie i od odpowiedzi na nie zależy, czy większość 

kopalń przetrwa czy nie przetrwa. W czasie Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach Michal Heřman, 
prezes PG Silesia, tak streścił założenia polityki w swojej 
firmie: – Wydajność na jednego pracownika planujemy 
na poziomie około 1200 ton na rok. Robimy wszystko, 
żeby ten cel osiągnąć. Musimy dostosować się do rynku. 
Albo spółka będzie rentowna, albo będzie zamknięta. 
To uniwersalne przesłanie, które pasuje do każdej firmy 
górniczej. l

Świętowanie 1 Maja najlepiej wychodzi tym, którzy 
żyją z cudzej pracy. Oni wiedzą najlepiej, jak smakuje 
ciężka robota, na czym polega etos pracy i jak bardzo 
należy ją szanować. Wiedzą także, że tania praca jest 
lepsza niż dobrze wynagradzana. Łatwiej im pozbyć 
się pracownika niż ulubionego samochodu. Pracow-
nik to koszt i niedoskonałe urządzenie, które zawsze 
pracuje poniżej swoich możliwości. Ich zdaniem go-
spodarka bez taniej siły roboczej padnie. Nie przeszka-
dza im fakt, że wśród państw z najlepszą gospodarką 
nie ma ani jednego, w którym praca byłaby nędznie 
opłacana. Żadne z najbardziej uprzemysłowionych 
państw świata nie zgodziłoby się, aby robotnicy za-
rabiali tak mało jak w Polsce. Dlaczego? Bo to znisz-
czyłoby gospodarkę.

K lasyczny przykład stanowią Niemcy. Ich rząd 
wprowadził płacę minimalną dla kierowców, 
którzy dostarczają towary niemieckim odbior-

com albo nawet przejeżdżają przez Niemcy z towa-
rem do innych krajów. W Polsce podniósł się płacz, 
bo to ponoć zabije nasze firmy transportowe. To chyba 
niemożliwe – pomyślałem. Przecież o kosztach firm 
transportowych nie decydują wyłącznie zarobki kie-
rowców. A jeżeli tak by było, to te firmy w Niemczech, 
Francji, Anglii, krajach skandynawskich i USA powinny 
już dawno paść. Dlaczego nie padły, chociaż kierowcy 
zarabiają tam znacznie więcej niż Polacy? To zagadka 
dla tęgich głów naszych ekonomistów, którzy chcieli-
by, aby płace utrzymywać na minimalnym poziomie.

Od kilku lat na łamach Nowego Górnika udo-
wadniam, że niskie płace hamują rozwój. Niszczą 
innowacyjność, inicjatywę pracowników i pogrążają 
krajową gospodarkę w niemocy. Dziękuję redakcji, 
że nie znudziła się tym tematem, bo w końcu z naj-
poważniejszych ust Rzeczypospolitej zaczynają płynąć 
zdania jakby żywcem wyjęte z moich felietonów. Pan 
prezydent Bronisław Komorowski publicznie zaczął 
mówić o tym, że niskie płace nie są motorem gospo-
darki. Kiedy otwierał Europejski Kongres Gospodarczy 
w Katowicach, zapewniał, że chce, abyśmy eksporto-
wali technologie, a nie technologów, patenty, a nie 
ich twórców. Poinformował, że gospodarka nie może 
się rozwijać i opierać na niskich płacach. Prezydent 
wprost stwierdził, że nie da się dalej konkurować niski-
mi kosztami pracy. Trzeba dać szansę wykształconym 

ludziom, których w swojej historii Polska nigdy nie 
miała tak dużo jak teraz.

Szybko ogłosiłbym się podnóżkiem pana prezy-
denta, gdyby nie to, że muszę wziąć poprawkę na kam-
panię wyborczą. Trudno mi uwierzyć w nagły zwrot 
w polityce społecznej, chociaż Kancelaria Prezydenta 
opracowała raport, z którego wynika, że największą 
przeszkodą w rozwoju polskiej innowacyjności są małe 
i średnie firmy. Autorzy twierdzą, że jest tak dlatego, 
ponieważ są one zbyt małe, niechętne do pozyskiwania 
środków na rozwój i do współpracy z innymi małymi 
i średnimi firmami. Niestety, nikt nie przytacza in-
formacji o zarobkach w tych firmach. Z innych badań 
wynika, że w małych i średnich firmach płace są wy-
raźnie niższe niż w pozostałych. Skoro ich właściciele 
mają tanich robotników, to jaki mogą mieć interes, aby 
inwestować w nowoczesne rozwiązania? Nie inwestują, 
bo im to w żaden sposób się nie opłaca.

Nie opłaca im się także zatrudniać młodych pra-
cowników, ponieważ najpierw trzeba ich wyszkolić. 
Nasze szkoły nie interesują się tym, co w życiu będzie 
robił absolwent. Jak jest moda na piekarzy, kształci się 
piekarzy. Jak są modne kierunki związane z socjologią, 
psychologią albo marketingiem, kształci się w tych 
specjalnościach. Nikt w Polsce w sposób systematyczny 
nie sprawdza, jakich specjalistów potrzebujemy i jakich 
będziemy potrzebować na przykład za trzy lata. Doszło 
do takiej paranoi, że zagraniczne firmy w Polsce nie 
robią tego, co uważają za naturalne w swoich krajach. 
Otóż tam przedsiębiorstwa współpracują ze szkołami, 
przyjmują praktykantów, którzy w szkole zdobywają 
wiedzę teoretyczną, a w firmie wiedzę praktyczną. Pła-
cą uczniom za wykonywaną pracę. Spróbujcie w Polsce 
znaleźć nawet dużą spółkę giełdową, która tak działa.

W Polsce nie szanuje się ucznia, który za jakiś czas 
będzie pracownikiem, nie szanuje się pracownika, który 
zaczyna pracę, i nie szanuje się fachowca.

Szanowni Czytelnicy Nowego Górnika, jeżeli 
gdzieś usłyszeliście albo przeczytaliście sentymentalne 
wypowiedzi na temat Święta Pracy, to niech włączy się 
wam czerwona lampka podejrzliwości. Zadajcie takie-
mu złotoustemu proste pytanie: Czy ty przypadkiem 
nie żyjesz wyłącznie z tego, że inni na ciebie pracują? 
Może jesteś politykiem szukającym poparcia? Ludzie 
żyjący z pracy najemnej nie wygłaszają gładkich for-
mułek i nie karmią rodaków pustosłowiem. l

Pięścią w stół

Uwaga na pustosłowie

Żadne z naj-
bardziej uprze-
mysłowionych 
państw świata 
nie zgodziłoby 
się, aby robotnicy 
zarabiali tak 
mało jak w Pol-
sce. Dlaczego? 
Bo to zniszczyłoby 
gospodarkę.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Tragedia Górnośląska jest jednym z tematów, który 
przez dziesiątki lat funkcjonował jako historia prze-
kazywana z ust do ust. Nie było oficjalnych publikacji 
na jej temat. Nawet wtedy, gdy historycy likwidowali 
białe plamy, mało kto się nią zajmował. W podręczni-
kach historii nie pisze się o niej.

W  kwietniu w Sejmie RP odbyła się konferencja 
poświęcona wydarzeniom, o których wiele 
moich koleżanek i kolegów z sejmowych ław 

usłyszało po raz pierwszy. Wielkie zdziwienie budzi-
ły informacje, że po wkroczeniu Armii Czerwonej 
na Śląsk zaczęła się fala represji. Dla czerwonoarmi-
stów Ślązacy byli niemal faszystami. Aresztowania, 
wywózki w głąb ZSRR, do kopalń i do przymusowej 
pracy stały się normą. Ci, którzy nie zostali wywiezieni, 
w każdej chwili mogli trafić do obozu. Przeszło przez 
nie ponad 200 tys. osób. Właśnie ten czas represji 
nazywamy Tragedią Górnośląską. Patronat nad kon-
ferencją i towarzyszącą jej wystawą objął marszałek 
Sejmu Radosław Sikorski.

Najważniejsze jednak jest to, że Tragedią zain-
teresowało się naprawdę wielu posłów i senatorów. 
W błędzie jest ten, kto doszukiwałby się jakichkol-
wiek podtekstów ze znamionami konfliktu przy okazji 
omawiania tego tematu. Nie o to chodzi. Uczestnicy 
historycznej konferencji w polskim Sejmie dowiedzieli 
się o latach terroru wobec mieszkańców Górnego Ślą-
ska. Zorganizowały go armia sowiecka i władze komu-
nistyczne zaraz po II wojnie światowej. Organizacja 
konferencji to zasługa Danuty Pietraszewskiej (PO) 
oraz Ryszarda Galli – posła mniejszości niemieckiej. 
Zamiast doszukiwać się w naszej historii powodów 
do konfliktów, proponuję, abyśmy szukali powodów 
do działania, które zapobiegnie powtórkom z historii. 
Wiem, że może to zabrzmieć zbyt patetycznie, ale po-
kój w Europie nie jest dany na zawsze. Historia znów 
staje się orężem w podsycaniu narodowościowych 
i etnicznych konfliktów. Łatwo wywołać nienawiść. 
O wiele trudniej zniwelować jej skutki. Czasem dzie-
sięcioleci nie wystarcza.

  l

Trudno 
zniwelować 
skutki 
nienawiści.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Tragedia Górnośląska

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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O tym, jak ważna jest ochrona środowi-
ska, nie trzeba nikogo przekonywać. I nie 
chodzi tylko o bardzo ważne sprawy, jak 
niszczone lasy deszczowe czy wymierające 
przez głupotę i próżność ludzi gatunki, ale 
także o pozornie małe aktywności, które 
mogą mieć wielki wpływ na przyszłość na-
szego bliskiego otoczenia. Na tym właśnie 
skupia się idea „Listów dla Ziemi“ pisanych 
przez dzieci i młodzież, a później przekazy-
wanych dorosłym członkom rodziny, żeby 
wspólnie podejmować proste proekologicz-
ne działania. – W ten sposób dzieci eduku-
ją dorosłych, a akcja dociera do kolejnych 
uczestników – wyjaśnia Wojciech Owczarz, 
pomysłodawca akcji i prezes Fundacji Eko-
logicznej Arka.

Trzecia edycja akcji została zainauguro-
wana 28 kwietnia na katowickiej ulicy Mariac-
kiej. Program przewidywał happening „Ziemia 
w naszych rękach” z aktorem na szczudłach 
i wielką kulą ziemską, występ orkiestry re-
cyklingowej (muzyka z odpadów), układanie 
gigantycznych puzzli ekologicznych oraz gry 
i warsztaty przestrzenne. Na miejscu powstała 
również „wirtualna strefa ekologiczna”, w któ-
rej uczniowie mogli korzystać z aplikacji i gier 
komputerowych. – Akcję zorganizowano 
po raz pierwszy w 2013 roku i już stała się 
jednym z głównych wydarzeń ekologicznych 
w kraju. Docelowo ma się odbywać każdego 

roku, ale tematy i pomysły będą się zmieniać 
– dodaje Wojciech Owczarz.

Organizatorzy przewidują, że w tym roku 
do akcji włączy się około 300 tys. dzieci i mło-
dzieży, dzięki czemu będzie to największa taka 
impreza ekologiczna w Polsce. Pisanie listów 
jest także poprzedzone lekcjami tematycznymi 
w szkole. – Cieszymy się, ponieważ już do tej 
pory zgłosiło się ponad 250 samorządów oraz 
ponad 3 tys. szkół i przedszkoli – podkreśla 
Wojciech Owczarz.

Jeden z młodszych uczestników akcji, 
pięcioletni Adaś, powiedział podczas inau-
guracji, że postara się przekonać rodziców 
do mądrzejszej segregacji śmieci w domu. 
Dwa lata starszy brat chłopca dodał, że rów-
nie ważne wydaje mu się zakręcanie wody 
i niemarnowanie jej na przykład przy myciu 
zębów, o czym obaj często zapominają. Z kolei 
Ola Reder ze SP nr 10 w Katowicach zasta-
nawiała się, jak przekonać mieszkańców jej 
osiedla do odpowiedzialnego pozbywania się 
zużytych telewizorów, starych komputerów 
czy innych niepotrzeb-
nych i niedziałających 
sprzętów domowych, któ-
re wyrzucane na zwykły 
śmietnik mogą poważ-
nie zagrażać środowisku 
naturalnemu. – Myślę, 
że sporo starszych osób 
nie zdaje sobie sprawy 

z zagrożenia, jakim są takie śmieci – pod-
kreśliła dziewczynka.

I taka jest też tematyka tegorocznych 
listów i całego programu, która dotyczy pra-
widłowego zagospodarowania odpadów. No-
wością jest możliwość pisania listów także 
w formie cyfrowej dzięki aplikacji na stronie 
www.listydlaziemi.pl.

Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana 
jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Nie bądź jednorazowy” dofinansowanej 
ze środków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Patronat nad akcją sprawuje Ministerstwo 
Środowiska, a partnerem merytorycznym 
jest Rekopol Organizacja Odzysku Opa-
kowań SA.

  HK

Ochrona środowiska

Akcja „Listy dla Ziemi”

W tym roku do akcji włączy się około 300 tys. dzieci i młodzieży, dzięki czemu będzie to największa taka 
impreza ekologiczna w Polsce

 – Do złapania oddechu i stanu równowagi 
brakuje nam kilkaset milionów złotych. Nie 
zdobędziemy ich na pewno z rynku. Ograni-
czenie kosztów to być albo nie być dla JSW 
– powiedział prezes Szlęk.

W JSW ma być ograniczane zatrudnienie. 
W ciągu kilku lat na emerytury będzie od-
chodziło średnio około 1500 osób w każdym 
roku. – Chcemy przyjmować rocznie około 
500 nowych pracowników, ale tylko w dzia-
łach produkcyjnych. Dzięki temu w każdym 
roku ograniczymy zatrudnienie o 1000 osób. 
Wybraliśmy rozwiązanie najbardziej prospo-
łeczne. Ten proces będzie trwał kilka lat i jest 
jednym z elementów planu oszczędności – 
powiedział prezes Szlęk.

Koszt wydobycia tony węgla ma być 
zmniejszony tak, aby wahał się w okolicach 80 
dolarów. – Chcemy to osiągnąć w ciągu dwóch 
lat. Oznacza to, że rocznie będziemy zmniej-
szać koszt wydobycia tony węgla o mniej wię-
cej 30 złotych. Nie mogę podać precyzyjnych 
kwot, bo wszystko zależy od kursu dolara – 
poinformował prezes. Kopalnie JSW muszą 
poprawić efektywność. Wydobycie na jednego 
pracownika w ciągu roku powinno wynosić 
1000 ton. – Jeżeli zmniejszymy koszty wydo-
bycia i zwiększymy wydajność, to przetrwamy 
– zapewnił prezes.

Teraz wydajność w JSW to niespełna 700 
ton na pracownika. To zbyt mało, aby Spółka 
mogła przez długi czas konkurować z firmami 

światowymi. JSW nie zwiększy wydobycia 
węgla energetycznego. – Skoncentrujemy się 
na węglu koksowym. Będziemy dążyć do tego, 
aby wydobywać rocznie 10 mln ton węgla 
koksowego typu 35 oraz 4 mln ton rocznie 
węgla typu 34. To odpowiada proporcjom 
stosowanym przy produkcji koksu – powie-
dział prezes.

Ograniczanie wydatków na inwestycje nie 
oznacza ich zaprzestania. JSW będzie reali-
zować tylko te projekty, które gwarantują sto-
sunkowo szybki zwrot poniesionych kosztów.

Inwestycje prowadzone w polu Bzie Dębi-
na i w kopalniach Knurów-Szczygłowice oraz 
Budryk są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim 
JSW skoncentruje się na wydobyciu węgla 
koksowego. Spółka chciałaby znaleźć partnera, 
dzięki któremu będzie można ukończyć w ter-
minie planowane prace. Prezes nie wymienił 
potencjalnych partnerów.

Na pytanie, czy JSW chce sprzedać ko-
palnię Krupiński, Edward Szlęk odpowiedział, 
że Spółka nie będzie inwestować w tę kopal-
nię, aby zwiększać jej wydobycie. Teraz w ko-
palniach JSW wydobywa się około 30 proc. 
węgla energetycznego. Ponieważ w Polsce 
jeszcze długo będzie nadpodaż tego węgla, 
jego wydobycie nie przyniesie spółce korzyści. 
Edward Szlęk zapowiedział, że chce prowadzić 
konsultacje ze stroną społeczną. Zaproponuje 
związkom zawodowym nowoczesny układ 
zbiorowy pracy.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Edward Szlęk, nowy prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przedstawił 29 kwietnia 
najważniejsze założenia, które pozwolą uratować Spółkę i przywrócić jej stabilną pozycję

JSW musi sobie poradzić sama
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Edward Szlęk, prezes JSW SA: – Ograniczenie kosztów to być albo nie być dla JSW
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Osiemnastego kwietnia wspólny marsz 50 
tysięcy związkowców z różnych branż sku-
pionych w OPZZ przeszedł ulicami Warsza-
wy. Demonstranci starali się zwrócić uwagę 
rządu na potrzebę tworzenia dobrej jakości 
miejsc pracy, walki z ubóstwem i wspierania 
dialogu społecznego. Protestujący podnosi-
li problemy osób pracujących na umowach 

śmieciowych, które nie mają prawa zrzeszania 
się w związkach zawodowych. 

– Mamy recepty na tworzenie miejsc 
godnej pracy, równości w społeczeństwie 
i sprawiedliwej dystrybucji bogactwa – mó-
wił Jan Guz, przewodniczący OPZZ. – Nie-
zwykle ważne jest, aby analizować bieżącą 
sytuację, a nie przyglądać się biernie niskim 

standardom życia i rosnącemu bezrobociu. 
Taka sytuacja nie daje stabilności w życiu ro-
dzinnym – dodał.

W czasie manifestacji złożono w minister-
stwach petycje, w których związki wskazywały 
trudną sytuację w zakładach i branżach.

Demonstracja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem za granicą. Organizatorzy otrzy-
mali wiele listów poparcia od związkowców 

z Danii, Łotwy, Norwegii, Grecji, Hiszpanii, 
Belgii i Czarnogóry. We wszystkich podnoszo-
no wspólnotę interesów ludzi pracy, potrzebę 
walki o prawa pracownicze w kontekście eu-
ropejskim, a nie tylko krajowym. Zwracano 
uwagę na uświadomienie rządzącym potrzeby 
wzmocnienia i polepszenia ochrony socjalnej 
swoich obywateli.

HK

50 tysięcy związkowców demonstrowało w marszu gwiaździstym

Manifestacja OPZZ
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Jedno uJęcie

IV Forum Gospodarcze Europa–Chiny
Dwudziestego pierwszego kwietnia, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach, odbyło się Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Jeden z paneli był poświęco-
ny współpracy na linii Chiny–Polska. Uczestnicy debaty rozmawiali o tym, jak można sobie 
radzić na rynku chińskim. Zdzisław Bik (pierwszy z lewej), prezes zarządu FASING SA: – Na 
chińskim rynku ważna jest cierpliwość. Jesteśmy tam od dziewięciu lat – przez sześć lat in-

westowaliśmy,  a od trzech mamy zyski. Ważne, aby mieć innowacyjne produkty, ponieważ 
chińska gospodarka  ich potrzebuje – mówił Krzysztof Domarecki (drugi z prawej), prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Seleny: – Jesteśmy obecni na chińskim rynku od ośmiu lat. 
Budujemy swoją pozycję. Mamy dwa zakłady. Jednak nie mogę powiedzieć, że odnieśliśmy 
sukces. Firmy europejskie średniej wielkości są małymi graczami na tamtym rynku. ST
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 XNowy GórNik: Któraś ze spółek gór-
niczych poprosiła pana o roczny termin 
płatności?
Mirosław BeNdzera: 
Takie propozycje sły-
szałem już parokrotnie. 
Terminy 120 czy nawet 
180 dni oczekiwania 
na zapłatę obecnie są już 
powszednią praktyką. 
W ciągu kilku minionych 
miesięcy narastała tendencja do wydłużania 
terminów płatności.

 X Sądzi pan, że za kilka miesięcy normal-
ną praktyką będzie roczne oczekiwanie 
na zapłatę?

– Może do tego dojść i będzie to poważny 
problem, którego nie da się rozwiązać bez 
ścisłej współpracy z instytucjami finansowymi. 
Oczekiwanie, że kooperanci spółek górniczych 
przejmą rolę finansowania sektora wydobyw-
czego, jest błędem w samym założeniu. Możli-
wości finansowe firm okołogórniczych są bar-
dzo ograniczone w porównaniu z potrzebami 
górnictwa. W sytuacjach wyjątkowych może-
my wesprzeć naszych partnerów, jednak nie 
może to być rozwiązanie systemowe.

 X Jakie rozwiązanie uznałby pan za sku-
teczne i bezpieczne?

– Potrzebne jest wsparcie instytucji fi-
nansowych, ponieważ bez niego prędzej czy 
później spółki okołogórnicze zaczną tracić 
płynność finansową. Co z tego, że górnictwo 
będzie im winne setki milionów złotych, jeżeli 
nikt nie da tym spółkom kredytu na bieżą-
cą działalność i rozwój ich aktywności za-
równo na rynku krajowym, jak i na rynkach 
zagranicznych.

 XMa powstać Nowa Kompania Węglowa. 
Czy wie pan, kto spłaci zobowiązania KW?

– Według ogólnie dostępnych infor-
macji oraz zapewnień składanych branży 

okołogórniczej intencją twórców Nowej Kom-
panii Węglowej jest, aby przejęła ona do-
tychczasowe zobowiązania KW. Na razie 
są to zapewnienia, które nie zostały jeszcze 
sformalizowane w postaci umów czy poro-
zumień. Nie ukrywam, że taki dokument 
zdecydowanie pomógłby spółkom w możli-
wości pozyskiwania środków finansowych, 
potrzebnych również do współpracy ze spół-
kami górniczymi.

 X Górnictwo ma bardzo duże zobowiąza-
nia wobec kooperantów, wielkie oczekiwa-
nia (roczne terminy płatności) i duże kło-
poty z zachowaniem płynności finansowej. 
Czy Famur ma się czego obawiać? Pańska 
firma przecież nie może liczyć na pomoc 
publiczną.

– Wracamy do tematu roli, jaką powinny 
spełniać instytucje finansowe. Tylko skoordy-
nowana współpraca instytucji finansowych 
i ubezpieczeniowych kontrolowanych przez 
państwo, takich jak BGK, banki komercyjne 
oraz firmy okołogórnicze, pozwoli wspólnie 
stworzyć model finansowania produkcji dla 
górnictwa. Jednak do tego potrzebny jest 
skrystalizowany i uruchomiony plan popra-
wy sytuacji w polskim sektorze górnictwa 
kamiennego. Wszyscy mamy świadomość, 
że bez wsparcia finansowego ani Famur, ani 
inne firmy okołogórnicze razem wzięte nie 
zdołają przejąć ciężaru kredytowania sektora 
wydobywczego.

 X Firmy okołogórnicze próbują się zorgani-
zować, aby wspólnie walczyć o swoje. Zrobi-
cie to mimo różnic, jakie was dzielą?

– Staramy się znaleźć rozwiązania, które 
pozwolą nam nadal prowadzić biznes i spraw-
nie nim zarządzać oraz wspólnie wspierać 
rozwój rodzimego górnictwa.

 X Pańska wypowiedź propagandowo brzmi 
bardzo ładnie. Jednak firmy okołogórni-
cze chcą wyłącznie odzyskać zamrożone 

pieniądze. To dosadne, ale prawdziwe 
stwierdzenie.

– To oczywiste, że odzyskanie pieniędzy 
jest jednym z naszych celów. Jednak najważ-
niejsze jest zbudowanie mechanizmów, które 
pozwolą spółkom górniczym oraz spółkom 
z zaplecza branży funkcjonować przez wiele 
lat w stabilnym otoczeniu. Nie chcemy sku-
piać się wyłącznie na „tu i teraz”. Musimy 
planować, co będzie za pięć, 10, a nawet 20 
lat. Myślę, że wszyscy zgadzają się, że sektor 
węglowy jest i będzie istotnym elementem 
naszej gospodarki jeszcze przez kilkadziesiąt 
lat. Od naszych decyzji zależy, czy potrafimy 
zbudować mechanizmy wspierające górnic-
two. Nie chodzi o dotacje, ale o rynkowy sys-
tem kredytów, poręczeń i gwarancji. Dlatego 
chcemy stworzyć stowarzyszenie, które bę-
dzie partnerem w wypracowaniu rozwiązań 
wspierających sektor górniczy w przyszłości.

 XMówił pan o gwarancjach. Najprostszym 
rozwiązaniem byłaby jakaś forma gwaran-
cji państwowych.

– To jedna z naszych propozycji. Sposób 
realizacji zamówień dla górnictwa z dużym 
prawdopodobieństwem nie zmieni się. Za-
bezpieczenie zobowiązań sektora wydobyw-
czego przez państwo czy instytucje finanso-
we, na które ma ono wpływ, spowodowałoby, 
że nasze funkcjonowanie w tym trudnym 
okresie byłoby nieco łatwiejsze. Zwłaszcza 
w kwestii, o której już wspominałem, tj. uła-
twiłoby pozyskiwanie środków finansowych. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że górnic-
two nadal będzie potrzebować tak zwanego 
kredytu kupieckiego. Jednak już teraz banki 
współpracujące z firmami okołogórniczymi 
nie chcą ryzykować i bardzo ograniczają nasze 
linie kredytowe. Jeżeli doszłoby do sytuacji, 
w której nie otrzymywalibyśmy kredytów, 
ucierpiałoby górnictwo, ponieważ nie byli-
byśmy w stanie zaspokoić jego potrzeb. Tego 
chcielibyśmy uniknąć, dlatego potrzebne jest 
wsparcie instytucji finansowych.

 X Przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie: „Nas 
stać na roczne terminy płatności”?

– Takie ryzyko jest minimalne – nasi kon-
kurenci są również firmami produkującymi 
maszyny, a nie bankami, które są w stanie 
zgodzić się na takie warunki płatności. Jed-
nak niektóre oferty naszej zagranicznej kon-
kurencji mają lepsze warunki finansowania, 
niż są w stanie zapewnić rodzime instytucje 
finansowe. Rozmawiamy o setkach tysięcy 
miejsc pracy w firmach kooperujących z gór-
nictwem. Jeżeli nie znajdziemy skutecznych 
rozwiązań, firmy będą w bardzo poważnej 
sytuacji, co może mieć negatywny wpływ 
na rynek pracy. Banki traktują górnictwo i jego 
kooperantów jak jeden sektor. W ocenie in-
stytucji finansowych górnictwo jest obecnie 
coraz bardziej wrażliwą branżą, którą darzą 
coraz mniejszym zaufaniem. Powoduje to, 
że mamy coraz większe trudności ze znale-
zieniem banku, który chciałby udzielić kre-
dytu na obsługę projektów inwestycyjnych 
dla branży górniczej.

Jeżeli zaczną pojawiać się zagraniczne 
firmy konkurencyjne, mogące finansować 
dostawy dla spółek górniczych, to przy ogra-
niczonym zaufaniu rodzimych instytucji 
finansowych, jaki obserwujemy, będziemy 
na słabszej pozycji. Zdolność do obsługi in-
westycji to zdolność budowania komplek-
sowych rozwiązań łącznie z dostarczaniem 
rozwiązań finansowych, a nie tylko sprzętu. 
Zasady te obowiązują także przy realiza-
cji kontraktów zagranicznych i zwłaszcza 
tu oczekujemy zdecydowanego wsparcia 
ze strony rodzimych instytucji finansowych, 
które pozwoli nam konkurować na równych 
zasadach. W praktyce jest tak, że górnic-
twu trzeba dostarczyć maszyny i urządzenia, 
a wraz z nimi kredyt. Posiadając wsparcie 
instytucji finansowych, zachowamy moż-
liwość oferowania kompleksowych roz-
wiązań zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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– Firmy okołogórnicze muszą zapewnić kompleksową ofertę dla spółek wydobywczych. To oznacza, że dostarczają nie 
tylko maszyny i urządzenia, ale także oferują możliwość ich finansowania. Jeżeli z powodu kłopotów na rynku krajowym 

instytucje finansowe będą nadal ograniczać finansowanie dla spółek z branży okołogórniczej, w konsekwencji może się 
to przełożyć również na ich zdolność do obsługi kontraktów zagranicznych, a ta sytuacja może być bardzo groźna dla 

całej branży – mówi Mirosław Bendzera, prezes Famur SA

Dla banków sektor górniczy 
jest toksyczny

Od 5 do 7 maja br. WUG będzie gospodarzem 
wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa 
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Turcji. 
Gośćmi nadzoru górniczego są dwaj inżynie-
rowie górniczy: Mehmet Cobanoglu i Tolga 
Ozbilge oraz inżynier geologii Serdar Ertu.

WUG przyjmuje wizytę studyjną, zapro-
ponowaną przez Komisję Europejską, w ra-
mach projektu TAIEX. Turecka delegacja 
jest zainteresowana nawiązaniem współpra-
cy z polskim nadzorem górniczym, ponie-
waż Turcja przygotowuje się do wdrożenia 

unijnych przepisów dotyczących środków 
ochrony osobistej. W ramach wizyty studyj-
nej TAIEX przedstawiciele resortu chcieliby 
zapoznać się z unijnymi procedurami oce-
ny zgodności oraz metodami badań i sprzę-
tem do badań w odniesieniu do środków 
ochrony dróg oddechowych stosowanych 
w górnictwie.

W siedzibie WUG goście z Turcji będą 
przebywać 5 maja br. Podczas przygotowanych 
dla nich spotkań seminaryjnych zapoznają 
się m.in. z: organizacją i funkcjonowaniem 
polskiego nadzoru górniczego, polskimi 

aktami prawnymi dotyczącymi stosowania 
środków ochrony dróg oddechowych w za-
kładach górniczych, podziałem i dopusz-
czeniem do stosowania środków ochrony 
indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/686/
EWG w zakładach górniczych, zakresem norm 
zharmonizowanych: EN 149+A1, EN 136, EN 
404 i EN 13794 oraz certyfikacją i procedu-
rami oceny zgodności dotyczącymi środków 
ochrony dróg oddechowych. Uzyskają także 
informacje o roli prezesa WUG w procedurze 
nadzoru rynku, w szczególności w zakresie 
środków ochrony dróg oddechowych oraz 

kontroli środków ochrony dróg oddechowych 
w ramach nadzoru rynku.

W kolejnych dniach pobytu w Polsce 
będą gościć w CSRG w Bytomiu. Zapoznają 
się tam z funkcjonowaniem akredytowane-
go laboratorium badającego środki ochrony 
dróg oddechowych. Ponadto odwiedzą: firmę 
FASER SA w Tarnowskich Górach – produ-
centa aparatów izolujących – oraz Kopalnię 
Doświadczalną Barbara w Mikołowie i KWK 
Piast, w której zaznajomią się z organizacją 
punktu wydawania środków ochrony dróg 
oddechowych. J.T. WUG

Wyższy Urząd Górniczy

Wizyta gości z Turcji
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Nie można powołać firmy z kapitałem 
ujemnym, a jakakolwiek próba powtórzenia 
łamańców prawnych towarzyszących po-
wołaniu Kompanii Węglowej w 2003 roku 
skończyłaby się w najlepszym przypadku 
skandalem na skalę Unii Europejskiej. Przy-
pomnę, że wtedy około 90 proc. długów po-
zostawiono w pięciu spółkach-wydmuszkach. 
Gdyby taką operację przeprowadził prywatny 
przedsiębiorca, służby specjalne wykopałyby 
go spod ziemi, żeby postawić przed sądem. 
Ponieważ operacja powołania KW z pięciu 
bankrutujących spółek została opieczętowana 
najważniejszymi stemplami Rzeczypospoli-
tej, skończyło się na cichych ugodach z wie-
rzycielami górnictwa. Teraz jesteśmy w Unii 
Europejskiej i państwo nie może bezkarnie 
przeprowadzać takich operacji. Czy to ozna-
cza, że jest bezsilne, skoro nie może robić 
krzywych interesów na taką skalę?

W czasie Europejskiego Kongresu Gospo-
darczy w Katowicach odbyły się dwa panele 
górnicze. Poza teoretycznymi rozważaniami 
o tym, jakie korzyści można odnieść, kiedy 
koszty wydobycia są mniejsze niż cena sprze-
daży, niewiele się wydarzyło. Pewnym zasko-
czeniem była wypowiedź Michala Heřmana, 
prezesa PG Silesia. – Ceny są takie, że brak 
mi słów. Dwa lata temu nikt nie przewidy-
wał, że energetyka będzie płacić 7–8 złotych 
za gigadżul. Mamy dwa wyjścia: albo kopalnia 
dostosuje się do rynku i będzie rentowna, albo 
będzie zamknięta – mówił. Jeszcze rok temu 
Michal Heřman udzielał rad polskim mene-
dżerom górniczym. – Gdybyśmy mieli taką 
wydajność i organizację pracy jak w Silesii, 
polskie spółki górnicze byłyby rentowne – 
mówili prezesi firm węglowych. Okazuje się, 
że na kryzys nie ma mocnych.

Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka, 
poinformował, że kopalnia z Lubelszczyzny 
nie ma wyjścia i musi ograniczać koszty. Tę in-
formację ubrał w słowa, które miały nadać 
jego wypowiedzi choćby odrobinę optymi-
zmu. – Zmierzamy w kierunku optymalizacji 
wykorzystania maszyn. Maszyny i urządzenia 
muszą być dobierane do konkretnych warun-
ków, abyśmy mogli maksymalnie wyczerpać 
ich możliwości. Trzeba w pełni wykorzystać 
czas pracy w przodkach. Wtedy zmaksyma-
lizujemy wydobycie z przygotowanych ścian 
– mówił prezes Stopa.

Bogdanka znalazła się w trudnej sytuacji, 
ponieważ Kompania Węglowa wyprzedaje 
zapasy węgla. Przez to ceny na rynku krajo-
wym spadły. W czasie panelu górniczego nie 
doszło do spięcia między prezesem Bogdan-
ki a prezesem Kompanii Węglowej, chociaż 

konflikt interesów jest oczywisty. KW musi 
sprzedać węgiel bez względu na cenę, bo nie 
ma gotówki. Jednak taka wyprzedaż powodu-
je, że pozostałe spółki wydobywające węgiel 
energetyczny muszą obniżać ceny albo czekać 
z transakcjami na lepsze czasy. Drugie rozwią-
zanie jest mało realne, ponieważ węgla energe-
tycznego jest zbyt dużo i najwcześniej za rok 
można spodziewać się poprawy sytuacji.

Jak przeżyć?
Ratunkiem dla 11 śląskich kopalń ze starej 

KW ma być Nowa Kompania Węglowa. Pre-
zes KW Krzysztof Sędzikowski przekonywał, 
że jeżeli NKW będzie wydobywać węgiel efek-
tywnie i tylko taki, na który jest zapotrzebo-
wanie, to 11 kopalń składających się na NKW 
przetrwa. Trzeba zwiększyć wydobycie węgla 
koksowego i energetycznego lepszej jakości. 
Należy analizować rentowność każdej ściany 
i zmniejszać koszty jednostkowe. Prezes KW 
poinformował, że trwają rozmowy ze związ-
kami zawodowymi na temat sześciodniowego 
tygodnia pracy kopalń z zachowaniem pię-
ciodniowego tygodnia pracy dla górników. 
– Pozwoli to na lepsze wykorzystanie maszyn. 
Będziemy mogli zintensyfikować wydoby-
cie w mniejszej ilości ścian – mówił prezes 
Sędzikowski.

Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowic-
kiego Holdingu Węglowego, proponował, aby 
skoncentrować się na jak najlepszym wyko-
rzystaniu czasu pracy. – Brygady górnicze 
powinny wymieniać się w ścianie, aby drogie 
maszyny były maksymalnie wykorzystywane. 
Należy zastanowić się nad wprowadzeniem 
czwartej, a nawet piątej zmiany. Wprowa-
dzenie sześciodniowego tygodnia pracy jest 
do rozważenia, ale wykorzystanie rezerw jest 
najpilniejsze. Zastanówmy się, czy nie nale-
żałoby skoncentrować się na paru ścianach, 
żeby liczba zmian była większa. Trzeba dobrze 
zorganizować transport górników do ścian – 
mówił Łukaszczyk.

– W KHW wydobycie w soboty prowa-
dzone jest na podstawie umów z firmami ze-
wnętrznymi. Zarząd analizuje, jakie rozwiąza-
nie będzie lepsze w ostatecznym rozrachunku: 
czy bardziej opłaca się organizować pracę 
w soboty jako Katowicki Holding Węglowy 
czy też wybrać outsorcing – dodał prezes 
Łukaszczyk.

rozmowy z komisJą 
europeJską

W czasie debaty górniczej na Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Katowicach Woj-
ciech Kowalczyk, wiceminister skarbu i peł-
nomocnik rządu ds. górnictwa, powiedział, 
że wniosek notyfikacyjny dotyczący pomocy 

VII EuropEjskI kongrEs gospodarczy.
Agencja Bloomberg poinformowała, że PZU może kupić 

udziały w Nowej Kompanii Węglowej. Reakcja akcjonariuszy 
firmy ubezpieczeniowej była podobna jak kilka miesięcy temu 

udziałowców spółek energetycznych po wypowiedzi wiceministra 
Tomasza Tomczykiewicza, że zaangażują się one w górnictwo 

węgla kamiennego – spadki notowań. Górnictwo węgla 
kamiennego jest traktowane przez tak zwane rynki finansowe 

niczym trędowaty przed wiekami. Dlatego w czasie Europejskiego 
Kongresu Gospodarczy w Katowicach nikt nie chciał wymieniać 

nazw potencjalnych partnerów biznesowych przy tworzeniu 
Nowej Kompanii Węglowej. Wiadomo, że ciężar finansowy 

ratowania starej KW wziął na siebie Węglokoks i na razie taka 
informacja ma wystarczyć. Jednak Nowa Kompania Węglowa 
będzie potrzebowała kilka miliardów złotych na start. Choćby 

dlatego, że ma przejąć zobowiązania KW.

Albo dostosują się,

publicznej dla kopalń trafił do KE na początku 
lutego. Odbyły się trzy spotkania. Zapewniał, 
że rozmowy w sprawie notyfikacji pomocy 
publicznej dla górnictwa są konstruktywne. 
Po złożeniu wniosku notyfikacyjnego polscy 
negocjatorzy otrzymali ponad 40 szczegóło-
wych pytań. Odpowiedzi na nie zajmą około 
200 stron. – Jestem optymistą między innymi 
dlatego, że z Komisją Europejską rozmawiają 
fachowcy, a nie politycy – powiedział minister 
Kowalczyk. Kłopoty z notyfikacją pomocy dla 
górnictwa ma także Hiszpania. – Niedawno 

spotkałem się z ministrem ds. energii w rzą-
dzie Hiszpanii, który również ma problemy 
z górnictwem i notyfikacją pomocy. Planu-
jemy spotkanie z przedstawicielami Niemiec, 
jako znaczącego kraju w UE – powiedział mi-
nister Kowalczyk.

Czy to oznacza, że Polska stara się, aby 
Hiszpania i Niemcy stały się naszymi sojusz-
nikami w przekonywaniu KE? Minister Ko-
walczyk nie skomentował tych przypuszczeń. 
Z oszczędnych informacji przekazanych przez 
niego można wywnioskować, ze Polska chce 
udowodnić wyjątkowość swojej sytuacji albo 
przeforsować stanowisko, że przypadek polski 
w żaden sposób nie jest objęty jakimikolwiek 
limitami pomocy, ponieważ nigdy nie doto-
waliśmy kopalń przeznaczonych do likwidacji. 

Zgodnie z decyzją UE z 10 grudnia 2010 
roku w sprawie pomocy państwa ułatwiają-
cej zamykanie kopalń węgla możliwe są dwie 
kategorie pomocy. Pierwsza – na zamknięcie 
kopalń; druga – na pokrycie kosztów mię-
dzy innymi przekwalifikowania pracowni-
ków albo na świadczenia socjalne. Pieniądze 
na zamknięcie kopalń, zgodnie z przepisa-
mi unijnymi, nie mogą przekraczać kwoty 
przyznanej w ramach pomocy państwa dla 
górnictwa w 2010 roku. Zdaniem polskiego 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jest to kwota 400 mln złotych.

– Nigdy nie dotowaliśmy kopalń prze-
znaczonych do likwidacji. Pomoc z 2010 
roku, oprócz pomocy dla SRK na utrzymanie 

Gdyby proponowane 
zmiany przepisów 
BHP zaczęły obowiązywać, 
KHW kosztowałoby to 420 
mln złotych, 500 mln złotych 
musiałaby przeznaczyć JSW, 
a KW 600 mln złotych.

Ważna informacja
zygmunt 

Łukaszczyk, 
prezes KHW SA

Zbyszek Zaborowski, poseł SLD: Trzeba powiązać górnictwo węgla kamiennego z energetyką, tak jak powiązano kopalnie węgla brunatnego z elektrowniami. Rząd powinien wymusić 
to powiązanie, podobnie jak inwestycje w polskie górnictwo
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albo padną
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Albo dostosują się,

 XNowy GórNik: Często mówi pan o sze-
ściodniowym tygodniu pracy kopalń Nowej 
Kompanii Węglowej przy zachowaniu pię-
ciodniowego tygodnia pracy dla górników. 
Zdaje pan sobie sprawę, że aby ten system 
wprowadzić, potrzebne są zmiany w prawie 
i może je przeprowadzić tylko parlament?
krzysztof sędzikow-
ski: Zmiany prawne po-
mogłyby, ale my musimy 
działać szybko. Dlatego 
rozmawiamy na ten te-
mat ze związkami zawo-
dowymi. Nikt nie planuje 
wprowadzenia sześcio-
dniowego tygodnia pracy 
we wszystkich kopalniach. Chcemy, aby ten 
system obowiązywał tylko tam, gdzie ma uza-
sadnienie ekonomiczne. Podchodzimy do tego 
selektywnie. Głównym celem jest zmniejszenie 
kosztów jednostkowych. Nie możemy znaczą-
co zwiększać wydobycia węgla, ponieważ go 
nie sprzedamy. Jednak możemy zintensyfiko-
wać wydobycie ze ścian, z których uzyskamy 
dobry węgiel, a koszty będą stosunkowo ni-
skie. Praca przez sześć dni w tygodniu przy 
wydobyciu z takich ścian ma sens ekonomicz-
ny. Jednym z podstawowych warunków, jakie 
trzeba spełnić, aby taki sposób organizacji 
pracy przyniósł dobre efekty, jest zgoda związ-
ków zawodowych, aby praca w sobotę była 
opłacana jak w tzw. czarny dzień. Szukamy 
rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania 
przez związki zawodowe.

 X Kiedy te poszukiwania mogą zakończyć 
się sukcesem?

– Myślę, że to kwestia kilku miesięcy.

 X Czekałem na starcie między panem a pre-
zesem Bogdanki w czasie panelu górnicze-
go na EEC. Nie pokłóciliście się i to mnie 
dziwi, bo prezes Zbigniew Stopa ostro kry-
tykował pana za decyzję o wyprzedaży wę-
gla. Jego zdaniem KW psuje rynek i sprze-
daje węgiel poniżej kosztów wydobycia.

– Szanuję prezesa Stopę, bo to bardzo do-
bry fachowiec. Jednak menedżerowie w sytu-
acjach nadzwyczajnych muszą podejmować 
decyzje nadzwyczajne, a to znaczy, że są one 
często kontrowersyjne, ale konieczne. Cieszy 

mnie, że emocje opadły, bo niczemu nie służą. 
W gruncie rzeczy razem z prezesem Bogdanki 
mamy ten sam cel – zwiększenie efektywności 
polskiego górnictwa, bo to zapewni przyzwo-
ite profity naszym firmom w przyszłości.

 X Jak się panu żyje z opinią killera Bogdan-
ki i Katowickiego Holdingu Węglowego?

– Źródłem tego typu stwierdzeń mogą być 
wyłącznie sfrustrowani komentatorzy plotkar-
skich portali. Moim zadaniem jest uratowanie 
Kompanii Węglowej i przekształcenie jej w do-
chodową firmę. Zrobię wszystko co w mojej 
mocy, by tego dokonać. Sprzedajemy węgiel 
za cenę możliwą do uzyskania w obecnej sytu-
acji rynkowej. Mamy na zwałach 5 mln ton wę-
gla. Obowiązkiem zarządu KW jest sprzedaż 
zapasów, ponieważ potrzebne są nam pienią-
dze. Zarzut, że sprzedajemy poniżej kosztów 
wydobycia, jest nietrafiony. Nie my dyktujemy 
ceny, tylko odbiorcy.

 X Z czego żyje Kompania Węglowa?
– Z wydobycia i sprzedaży węgla.

 XWydobywacie mało i drogo, sprzeda-
jecie mało i tanio. Da się wyżyć z takiego 
interesu?

– Nie zgadzam się z takim przedstawie-
niem sprawy, bo brzmi ono sensacyjnie, ale 
jest nieprawdziwe. Nie ma znaczenia, czy wy-
dobywa się dużo czy mało albo czy sprzedaje 
się drogo czy tanio. By biznes był opłacalny, 
musi być efektywny, czyli zyskowny. I to jest 
podstawowa miara decydująca o tym, czy 
spółka jest fundamentalnie zdrowa czy też 
nie. To jest cel, który przyświeca całemu reali-
zowanemu programowi naprawczemu. Drugą 
kwestią są miejsca pracy. Ich ochrona jest też 
jednym z naszych priorytetów.

 XW Kompanii Węglowej w 2014 roku ze sta-
nu środków pieniężnych na koniec roku ob-
rotowego 2014–2015 wyłączono tzw. rachu-
nek środków specjalnego przeznaczenia 
na ewentualne zwiększenie nakładów in-
westycyjnych. Chodzi o 3–3,5 mld złotych. 
Może z tego żyje KW?

– W spółce nie ma „ukrytych pieniędzy”, 
choć zabiegami księgowymi można wiele rze-
czy zrobić. Może trudno panu w to uwierzyć, 

ale powtórzę raz jeszcze – nasze przychody 
pochodzą przede wszystkim z wydobycia 
i sprzedaży węgla.

 X Banki zdjęły zastawy ze zwałów?
– Nie. Mamy jeszcze 5 mln ton na zwa-

łach. Sprzedajemy węgiel z bieżącego 
wydobycia.

 X Jest pan zadowolony, że choć tanio, 
to udaje się coś sprzedać z bieżącego 
wydobycia?

– Zamieniamy węgiel na gotówkę. 
I z punktu widzenia interesów spółki oraz 
tysięcy osób w niej zatrudnionych to bar-
dzo racjonalne działanie, dla którego nie 
ma alternatywy.

 X Jednak Bogdanka, KHW, a nawet JSW 
tracą rynek, bo węgiel z KW jest tańszy. 
Nie można było taniego węgla sprzedać 
za granicę?

– Rozwój eksportu dla większych wolu-
menów może potrwać około dwóch lat. Część 
naszego węgla trafia na rynki zagraniczne. 
Jednak większość kupią odbiorcy krajowi.

 X Liczy się pan z tym, że dofinansowywanie 
Węglokoksu po to, aby mógł angażować się 
biznesowo w górnictwo, może zostać uzna-
ne przez Komisję Europejską za niedozwo-
loną pomoc publiczną?

– Zaangażowanie biznesowe Węglokoksu 
jest poprzedzone testami prywatnego inwe-
stora. Są to transakcje rynkowe.

 X Pan i przedstawiciele rządu zapewnia-
cie, że firmy okołogórnicze odzyskają swo-
je pieniądze, ponieważ zobowiązania KW 
zostaną przeniesione do Nowej Kompanii 
Węglowej. Z czego będzie żyła NKW, jeże-
li zacznie działalność z wielkimi długami?

– Będzie się utrzymywać z wydobycia 
węgla. Prowadzimy rozmowy z potencjal-
nymi partnerami finansowymi, którzy za-
pewniliby kapitał nowej firmie. Na razie 
są to informacje poufne. Możliwe, że za kilka 
tygodni będę mógł podać krótką listę poten-
cjalnych partnerów, pod warunkiem że oni 
się na to zgodzą.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Krzysztofem sędziKowsKim, prezesem Kompanii Węglowej

Fedrujemy i sprzedajemy. 
Z tego żyjemy

wentylacji i odwadniania kopalń, które zostały 
zamknięte wcześniej w latach 1999–2000, wy-
niosła rzeczywiście 400 mln złotych, ale była 
przeznaczona na tzw. inwestycje początkowe. 
Nie możemy zaliczyć jej jako dopłat do pro-
dukcji – tłumaczył minister Kowalczyk.

Nie zapomiNajmy o roli 
państwa

Zbyt często pomija się rolę państwa przy 
analizie rentowności kopalń. Regulacje, które 
zależą od władz centralnych, mogą mieć decy-
dujący wpływ na opłacalność wydobycia. Pre-
zes Łukaszczyk podał przykład planowanego 
rozporządzenia w sprawie BHP. Jego zdaniem 
gdyby przepisy zaczęły obowiązywać, KHW 
kosztowałoby to 420 mln złotych, 500 mln 
złotych musiałaby przeznaczyć JSW, a KW 
600 mln złotych.

– Trzeba obniżyć daniny publiczne 
na czas dekoniunktury. Obciążenia górnictwa 
są zbyt duże – mówił Zbyszek Zaborowski, 
poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jego 
zdaniem dekoniunktura trwa od trzech lat 
i nie zanosi się na szybki powrót koniunktury. 
Dlatego państwo powinno zrezygnować z czę-
ści danin. – Trzeba powiązać górnictwo węgla 
kamiennego z energetyką, tak jak powiązano 
kopalnie węgla brunatnego z elektrowniami. 
Rząd powinien wymusić to powiązanie, po-
dobnie jak inwestycje w polskie górnictwo 
– przekonywał poseł Zaborowski.

l

Zbyszek Zaborowski, poseł SLD: Trzeba powiązać górnictwo węgla kamiennego z energetyką, tak jak powiązano kopalnie węgla brunatnego z elektrowniami. Rząd powinien wymusić 
to powiązanie, podobnie jak inwestycje w polskie górnictwo
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Podczas uroczystej gali w kinoteatrze Rialto 
w Katowicach wręczono Zielone Czeki 2015. 
To doroczna nagroda finansowa przyznawa-
na od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi osobom 
wyróżniającym się w działalności proekolo-
gicznej na terenie województwa śląskiego. 
Dotychczas nagrodzonych zostało ponad 220 
osób, a wśród nich twórcy i realizatorzy no-
woczesnych i często niekonwencjonalnych 
rozwiązań w zakresie ekologii, szczególnie 
aktywnie działający na rzecz ekologii i po-
prawy stanu środowiska w naszym regionie.

Przybyłych na uroczystość przywitał 
Andrzej Pilot – prezes zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, a wśród 
uczestników gali byli m.in. Gabriela Lenar-
towicz i Kazimierz Karolczak – członkowie 
Zarządu Województwa Śląskiego, Tomasz 
Jędrzejczak – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki, Bronisław Ka-
rasek – przewodniczący Komisji Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa 
Śląskiego, członkowie rady nadzorczej i zarzą-
du WFOŚiGW w Katowicach, samorządowcy 
miast i gmin województwa śląskiego, władze 
uczelni wyższych, przedstawiciele służb mun-
durowych, beneficjentów, członków Kapituły 
Zielonych Czeków, działacze ekologiczni oraz 
dziennikarze. Uroczystość uświetnił koncert 
Miki Urbaniak.

Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW 
w Katowicach, zaznaczył, że Zielone Czeki 
to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy 
realizują różne zadania, poświęcając swój 
czas i często także pieniądze. – To niezwy-
kle wzruszająca chwila. Laureaci Zielonych 
Czeków to ludzie o zielonych sercach. Dzięki 
pracy w Funduszu i dzięki ludziom, z którymi 
współpracowałam, mogę dziś powiedzieć, 
że zielone serce również we mnie bije. Życzę 
dalszego rozwoju tej inicjatywy i uzewnętrz-
niania tego, co rośnie w naszych zielonych 
sercach – podkreśliła Gabriela Lenartowicz. 
Kazimierz Karolczak dodał, że odpowiedzial-
ność za środowisko to obecnie nasze najważ-
niejsze wyzwanie na przyszłość, a propago-
wanie postaw proekologicznych znakomicie 
służy temu celowi.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 
55 zgłoszeń, z których kapituła wybrała lau-
reatów 13 Zielonych Czeków. Przyznano trzy 
nagrody zespołowe i cztery nagrody indywi-
dualne. Nadano także jeden dyplom uznania 
i 15 dyplomów honorowych.

Zielone CZeki 2015 
– laureaCi nagród 
i dyplomów
Kategoria: INNOWACJE I TECHNOLO-

GIE – nie wyłoniono laureata ZC.
dyplom honorowy:
• zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glin-

ka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr inż. Robert 
Rossa za opracowanie i wdrożenie nowocze-
snego, bezemisyjnego napędu elektrycznego 
e-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów 
osobowych i dostawczych o masie całkowitej 
do 3,5 ton.

Kategoria: PROGRAMY I AKCJE PRO-
EKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY 
PRZYRODY

dyplom honorowy:
• zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, 

Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec – od 1996 

roku corocznie organizują proekologiczne 
konferencje oraz szkolenia, których celem 
jest integracja działań władz samorządowych, 
przemysłu górniczego, nadzoru górniczego, 
przedsiębiorstw proekologicznych i jedno-
stek naukowych w rozwiązywaniu trudnych 
problemów wpływu prowadzonej działalności 
górniczej na środowisko.

Zielony Czek:
• zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, 

Radosława Radziwończyk-Gabryś za cało-
kształt działalności proekologicznej w ramach 
Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które popu-
laryzuje wiedzę ekologiczną wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Kategoria:
PRACE NAUKOWO-BADAWCZE
dyplom honorowy:
• dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład mery-

toryczny (obok prof. Pawła Miguli i dr. An-
drzeja Woźnicy) do koncepcji projektu „Zinte-
growany system wspomagający zarządzaniem 
i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap” 
współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2010‒2014.

• prof. dr hab. Janusz Hereźniak za długo-
letnią pracę naukową na rzecz ochrony przy-
rody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych 
kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przy-
rody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego.

Zielony Czek:
• dr inż. Robert Mysłajek za wieloletnie 

badania nad składem gatunkowym, ekologią, 
behawiorem, genetyką i problemami ochrony 
ssaków województwa śląskiego.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Zielony Czek:
1. zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, 

Justyna Soblik – edukatorki z Ośrodka Eduka-
cji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa – nomino-
wane za ogromne zaangażowanie i poświęce-
nie, jakim kierują się podczas przygotowania 
i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2. hm Andrzej Lichota – od wielu lat kre-
ator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; 

dzięki jego aktywności powstało Harcerskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej.

Kategoria:
PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA
Zielony Czek:
• Jarosław Myśliwski za działania mają-

ce na celu promocję trasy rowerowej „Leśno 
Rajza”, w tym m.in. zainicjowanie nakręcenia 
o niej filmu przyrodniczego.

Kategoria: DZIAŁANIA POPULA-
RYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW 
PROEKOLOGICZNYCH:

dyplom uznania:
• Marek Kras – za działania społeczne 

i zawodowe związane z promocją postaw 
proekologicznych, w tym akcje społeczne 
dotyczące ochrony przyrody.

dyplom honorowy:
• zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, 

Jarosław Wesołek – nominowani to nauczy-
ciele przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogól-
nokształcących w Tarnowskich Górach, 
pomysłodawcy i organizatorzy konkursów 
ekologicznych, organizatorzy cyklicznych 
warsztatów, wykładów, w tym konferencji dla 
samorządów, przedsiębiorców i nauczycieli.

• zespół: Józef Smolorz, Lucyna Kwiat-
kowska, Marcin Smolorz – za niezwykłą pasję 

w ratowaniu drzew, działania na rzecz pod-
niesienia świadomości ekologicznej w społe-
czeństwie i pokazanie sposobu ekologicznego 
traktowania choinek świątecznych.

• prof. dr hab. Stanisław Wika – za długo-
letnią pracę naukową na rzecz ochrony przy-
rody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych 
kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przy-
rody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego.

Zielony Czek:
• dr Agnieszka Bielska-Brodziak za bu-

dowanie mostów i komunikacji między wo-
lontariuszami działającymi na rzecz huma-
nitarnej ochrony zwierząt a środowiskami 
prawniczymi.

Do NAGRODY SPECJALNEJ Kapituła 
wybrała:

• zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, 
Michał Siedlaczek – za działania populary-
zatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środo-
wiska naturalnego, promocję zasad zrówno-
ważonego rozwoju, wspomaganie edukacji 
formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie 
świadomości ekologicznej i postaw młodego 
pokolenia – publikacje o zasięgu ogólnopol-
skim i promocja na terenie całego kraju.

Serdeczne gratulacje dla laureatów.
HK

Po raz 22. przyznano nagrody dla pasjonatów ekologii

Zielone Czeki 2015

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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W ostatniej serii testów zderzeniowych 
EuroNCAP rozbijało cztery auta – dwa 
z nich uzyskały po pięć gwiazdek, a dwa 
po cztery. Nie da się nie zauważyć, że mniej 
gwiazdek otrzymały mniejsze samochody. 
W podstawowych testach skorupy mniej-
szych aut spisywały się całkiem dobrze. 
Jednak w obu przypadkach punkty odjęto 
za braki w wyposażeniu z dziedziny bez-
pieczeństwa. Dokładniej mówiąc – za brak 
systemów automatycznego hamowania 
w ruchu miejskim.

RENAULT ESPACE
ocena łączna: pięć gwiazdek:
– bezpieczeństwo dorosłych pasażerów: 

82 proc.;
– bezpieczeństwo przewożonych dzieci: 

89 proc.;
– ochrona pieszych przy zderzeniu z au-

tem: 70 proc.;
– ocena aktywnych/pasywnych systemów 

bezpieczeństwa: 80 proc.
SUZUKI VITARA
ocena łączna: pięć gwiazdek:
– bezpieczeństwo dorosłych pasażerów: 

89 proc.;
– bezpieczeństwo przewożonych dzieci: 

85 proc.;

– ochrona pieszych przy zderzeniu z au-
tem: 76 proc.;

– ocena aktywnych/pasywnych systemów 
bezpieczeństwa: 75 proc.

FIAT 500X
ocena łączna: cztery gwiazdki:
– bezpieczeństwo dorosłych pasażerów: 

86 proc.;
– bezpieczeństwo przewożonych dzieci: 

85 proc.;
– ochrona pieszych przy zderzeniu z au-

tem: 74 proc.;
– ocena aktywnych/pasywnych systemów 

bezpieczeństwa: 64 proc.
MAZDA2
ocena łączna: cztery gwiazdki:
– bezpieczeństwo dorosłych pasażerów: 

86 proc.;
– bezpieczeństwo przewożonych dzieci: 

78 proc.;
– ochrona pieszych przy zderzeniu z au-

tem: 84 proc.;
– ocena aktywnych/pasywnych systemów 

bezpieczeństwa: 64 proc.

Przerośnięte ego 
AventAdorA

Jak zmusić klienta, którego stać na każdą 
motoryzacyjną ekstrawagancję, żeby wydał pół 

miliona dolarów na nasz samochód? Przekonać 
go, że dostaje coś super, ekstra, nie wiadomo 
jak dobrego. I że tylko wybrańcy mogą to mieć. 
Podczas salonu samochodowego w Szanghaju 
Lamborghini zaprezentowało takie właśnie 
hipercudo do wyciągania pieniędzy. Nazywa 
się Aventador SV. To specjalna wersja, która 
w stosunku do standardowego modelu zyskała 
50 KM mocy i ma ich w sumie 750 KM, a stra-
ciła 50 kg masy, schodząc do 1525 kg. Ma przy 
tym bardziej agresywny wygląd, co jednak nie 
jest tylko stylizacją – wydajność aerodynamicz-
na samochodu jest o 150 proc. lepsza, a siła 
docisku wzrosła o 170 proc. Auto ma także 
specjalne fotele, koła i układ hamulcowy.

Wszystkie te magiczne sztuczki spra-
wiły, że Aventador SV może rozpędzać się 
do 100 km/h o 0,1 s szybciej niż standardowy 
samochód, a więc w 2,8 s, i pojechać z prędko-
ścią ponad 350 km/h. Jeżeli uważacie, że war-
to, to ustawiajcie się w kolejkach, bo sprzedaż 
ma ruszyć z nadejściem lata. Wystarczy wydać 
na to „cudo” pół miliona dolarów, czyli ponad 
327 tys. euro.

nie możesz sPAć w nocy? 
UwAżAj zA kierownicą

Czy miewasz trudności z zasypianiem? 
Badania wykazały, że tego rodzaju objawy 

mogą znacząco wpływać na twoje bezpie-
czeństwo. Osoby, które na co dzień doświad-
czają problemów z zaśnięciem, są dwa razy 
bardziej narażone na śmierć w wypadku 
drogowym.

– Niewyspany kierowca jest mniej uważny 
i wolniej reaguje. Senność ogranicza także jego 
umiejętność podejmowania decyzji – wylicza 
Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Re-
nault. Jego zdaniem kierowca, który zauważy 
u siebie objawy związane z bezsennością – 
trudności z zaśnięciem, częste budzenie się 
w nocy czy brak uczucia wyspania po dosta-
tecznej ilości snu – powinien zrezygnować 
z prowadzenia auta.

– Po wielu nieprzespanych godzinach 
prowadzący pojazd zaczyna zachowywać 
się jak pijany, w niekontrolowany sposób 
zmienia pas ruchu czy zahacza o pobocze. 
To pokazuje, jakie niebezpieczeństwo dla 
siebie i innych stwarza taka osoba – mówi 
Zbigniew Weseli.

Przepracowanie, nadmiar obowiązków 
i brak snu to zwykle główne powody senności 
za kierownicą. – Bez względu na pierwotną 
przyczynę senny, niewyspany kierowca stwa-
rza poważne zagrożenie na drodze – ostrze-
gają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Renault i Suzuki dobrze rozbite

Mazda w testach otrzymała cztery gwiazdki Ocena Suzuki Vitary to pięć gwiazdek

Lepiej wyspać się w domuLamborghini zaprezentowało nową wersję Aventadora - SV
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Podróże marzeń

San Francisco – kalifornijski sen
Strażnicy w Alcatraz mówili, że w niektóre dni 
na wyspie czuć było zapach czekolady od Ghi-
rardelliego. W Nowy Rok więźniowie słyszeli 
dochodzący z wybrzeża huk fajerwerków. 
Miasto było tak blisko, a jednocześnie tak da-
leko. Dziś twierdza jest jedną z największych 
atrakcji turystycznych San Francisco.

Przez ponad 150 lat nazwa Alcatraz bu-
dziła dreszcz zgrozy nawet u najbardziej pra-
worządnych obywateli. Owiane ponurą sławą 
więzienie o zaostrzonym rygorze znajdowało 
się na wyspie oddalonej o niecałe 3 kilometry 
od wybrzeży San Francisco. Przetrzymywano 
w nim wielu najgroźniejszych przestępców 
epoki prohibicji, m.in. gangstera Ala Capone. 
Król nielegalnego handlu alkoholem został ska-
zany na 11 lat za oszustwa podatkowe – władze 
nie były w stanie udowodnić mu innych prze-
stępstw. Podczas odsiadki dodatkową karą był 
dla niego obowiązek czyszczenia latryn.

Ucieczka z alcatraz

Zakład karny pobudzał wyobraźnię pisarzy 
i reżyserów. Podczas jego istnienia odnotowano 
14 prób ucieczki, ale tylko jedna zakończyła się 
sukcesem. Historia Anglików, braci Johna i Cla-
rence’a Anglinów oraz Franka Morrisa, stała się 

kanwą filmu „Ucieczka z Alcatraz” z Clintem 
Eastwoodem. Trójka skazańców uciekła ze swo-
ich cel podkopami, a następnie przedostała się 
na dach szybem wentylacyjnym. Tratwa, któ-
rą odpłynęli z wyspy, została ostrzelana przez 
strażników, ale ich ciał nigdy nie odnaleziono. 
FBI uznało, że zbiegowie utonęli.

Bilety do Alcatraz najlepiej zamawiać 
z wyprzedzeniem, bo najczęściej w dniu wy-
cieczki nie mamy co liczyć na ich zakup.

złota brama

Położone na 42 wzgórzach San Francisco 
stało się tłem wielu hollywoodzkich produkcji. 
W pamięć zapadają szczególnie kręcone tutaj 
sceny efektownych pościgów.

Wizytówką miasta jest most Golden 
Gate, zaprojektowany przez architekta Jo-
sepha Straussa. Jego budowę ukończono do-
piero w 1937 roku, ponieważ projekt spotkał 
się z ostrym sprzeciwem właścicieli promów. 
Most ma prawie 2,8 kilometra długości i po-
malowany jest na soczyście pomarańczowy 
kolor, kontrastujący z błękitem nieba i oceanu. 
Najlepszym sposobem na jego zwiedzenie jest 
wypożyczenie roweru w Fisherman’s Wharf 
i przejażdżka do mieszczącej się po drugiej 
stronie cieśniny miejscowości Sausalito.

Dolina win
Kalifornia słynie z wybornych win, a więk-

szość z nich powstaje w położonych niedale-
ko San Francisco dolinach Napa i Sonoma. 
W czym tkwi ich sekret? Panujący tutaj klimat 
sprawia, że dni są ciepłe i słoneczne, a wie-
czorami czuć chłodną bryzę znad oceanu. 
Ostatniego dnia pobytu ruszamy do winnicy 
Jacuzzi.

– Niedawno urządzaliśmy tutaj wesele 
saudyjskiej księżniczki – zdradza przewod-
nik. Oprócz degustacji win mamy okazję 
spróbować chrupiącego chleba z lokalną 
oliwą i świeżych serów. Następnie odwie-
dzamy butikową winnicę Roche. Jej właściciel 
zapewnia, że sam codziennie wypija dwie 
butelki swoich wyrobów. Pokazuje nam, jak 
prawidłowo smakować wino, i tłumaczy, 
dlaczego tak ważne jest, żeby pooddychało 
przed wypiciem. Wiedza ta z pewnością nie 
pójdzie w las, bo kilka butelek Roche’a wraca 
z nami do Polski.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: San Francisco najlepiej 
odwiedzić jesienią. Miesiące letnie bywają 
pochmurne i mgliste.

Język: Językiem urzędowym jest an-
gielski, ale można się porozumieć również 
po hiszpańsku.

Waluta: Dolar amerykański; 1 dolar = 3,69 
złotych.

Wiza: Wjeżdżając na terytorium Stanów 
Zjednoczonych, musimy posiadać ważną wizę 
turystyczną. Decyzję o jej przyznaniu podej-
muje konsul po osobistej rozmowie.

Trzy rzeczy, 
które musisz zrobić:

Zobacz Painted Ladies – kolorowe domy 
w stylu wiktoriańskim, znajdujące się przy 
Alamo Square.

Odwiedź Muir Woods – rezerwat se-
kwoi, położony niedaleko Sausalito. Te im-
ponujące drzewa uznawane są za najwyższe 
na świecie.

Wybierz się do Parku Narodowego Yose-
mite, gdzie można podziwiać bajeczne wo-
dospady i majestatyczne góry Sierra Nevada. 
W parku rozciąga się też największy na świecie 
polodowcowy kanion.

 MAGDALENA CHROMIK

Tętniące życiem ulice Fisherman’s Wharf, skąd odpływają promy na wyspę Alcatraz W dali wyspa Alcatraz, która zawdzięcza swą nazwę zamieszkującym ją pelikanom

Winnica Jacuzzi zaprasza na degustację swoich win Elektryczne tramwaje są ikoną San Francisco
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Piwo przez wieki

Bez ryzyka nie ma zabawy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska należy do najszybciej starzeją-
cych się sPołeczeństw w euroPie. W tym 
roku około 15,3 proc. mieszkańców naszego 
kraju będzie miało 65 lub więcej lat. Przez 
to klasyfikujemy się wśród narodów starych, 
a za 15 lat odsetek seniorów wzrośnie według 
prognoz aż do 22,1 proc. – wynika z raportu 
agencji Moody’s Investors Service. Właściwe 
dostosowanie się do zmian w strukturze lud-
ności staje się koniecznością. Coraz więcej 
osób będzie korzystało z ośrodków opieki, 
a część będzie wymagało dodatkowej pomo-
cy wykwalifikowanych pracowników. Należy 
przygotować do wdrożenia na rynek nowy za-
wód – opiekun osób niesamodzielnych. Obej-
mowałby umiejętności z kursów szkolenio-
wych z najbardziej pożądanych dziedzin, m.
in.: psychologii, opieki przedmedycznej, die-
tetyki i gotowania oraz utrzymania czystości. 
Szacowana liczba osób, które mogą znaleźć 
zatrudnienie jako opiekun osób niesamodziel-
nych, to w tej chwili około kilkadziesiąt tysięcy 
Polaków. W przyszłości należy spodziewać się 
dalszego wzrostu spowodowanego dynamicz-
nym starzeniem się społeczeństwa. Obecnie 
Polska Izba Gospodarcza Czystości prowadzi 
pilotażowy program wdrażania zawodu opie-
kuna osób niesamodzielnych.

bezrobocie w marcu wyniosło 11,7 Proc. 
wobec 12 Proc. w lutym – Podał Gus. 
W końcu marca 2015 roku było 1 mln 860 
tys. 600 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w urzędach pracy – o 58,1 tys. mniej niż w po-
przednim miesiącu. W stosunku do marca 
2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobot-
nych spadła o 321,6 tys. osób, czyli o 14,7 proc. 
Na koniec marca urzędy pracy dysponowały 
ofertami pracy dla 69,9 tys. osób.

szwajcaria to najszczęśliwszy kraj 
na świecie – tak wynika z oPublikowane-
Go zestawienia world haPPiness index, 
oPracowaneGo Przez instytucję onz 
Pod nazwą sieć rozwiązań na rzecz 
zrównoważoneGo rozwoju. Przeba-
dano 158 krajów na świecie – listę najmniej 
zadowolonych z obecnej sytuacji zamykają 
Togo, Burundi, Syria, Benin i Rwanda. Polska 
znalazła się na 60. miejscu obok Białorusi (59.) 
i Malezji (61.). Dla porównania w poprzedniej 
edycji obejmującej lata 2010-2012 zajmowali-
śmy 51. pozycję, za Japonią (43.), Koreą Połu-
dniową (41.) i Włochami (45.), ale przed Hong-
kongiem (64.), Rosją (68.) i Ukrainą (87.). Baza 
do opracowania miernika szczęśliwości kraju 
składa się m.in. z: PKB na głowę mieszkańca, 
przewidywanej długości życia, wskaźników 
korupcji i wolności obywatelskiej. Mierzenie 
szczęścia staje się ważnym parametrem słu-
żącym do porównywania kondycji państw.

Krzyżówka panoramiczna nr 9

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „w GruPie siła”.  
Nagrodę wylosowała: bożena dudek z rybnika.

Każdy biznes niesie ze sobą zarówno wiel-
kie nadzieje, jak i duże niebezpieczeństwo. 
Nie wszystkie pomysły okazują się strzałem 
w dziesiątkę, dlatego wielu przedsiębiorców 
zachowuje ostrożność. Czasem jednak ryzy-
ko się opłaca. Tak było w przypadku Browaru 
Jabłonowo.

Początki tego przedsiębiorstwa nie były 
łatwe. Pomysł na założenie browaru naro-
dził się w głowach trójki przyjaciół – Leona 
i Huberta Buksowiczów oraz Włodzimierza 
Parola – jeszcze w czasach PRL-u. Niósł jed-
nak ze sobą spore ryzyko, ponieważ żaden 
z pomysłodawców nie był obeznany z branżą 
piwowarską. Mimo to postanowili oni wcielić 
swój plan w życie i już w 1992 roku powstał 
Browar Jabłonowo. Początkowe trudności 
związane z zaistnieniem na rynku zostały 
szybko przezwyciężone, zarówno dzięki ce-
chom charakteru założycieli, jak i ciągłemu 
doszkalaniu. 

Pierwsze lata związane były z produko-
waniem piwa na małą skalę, a zasięg jego 
dystrybucji ograniczał się do najbliższego 
obszaru. Browarnicy chcieli jednak czegoś 
więcej, dlatego ciągle zwiększali ilość pro-
dukowanego rocznie trunku. Wprowadzili 
także wielką innowację jak na tamte czasy. 
Zrezygnowali z warzenia wyłącznie piwa 
jasnego pełnego, a swoją ofertę rozszerzyli 
na wyraziste, mocne piwa, których wówczas 
na rynku brakowało. Jako jedni z pierwszych 
wprowadzili również trunki w puszkach, 
dzięki czemu zyskali dodatkową pracę – 
rozlewali piwo innych znanych browarów, 

jak na przykład Perły czy Browarów War-
szawskich Królewskich. Wszystko to spra-
wiło, że obecnie trunki tu produkowane 
są dostępne w niemal całym kraju i cieszą 
się uznaniem wielu piwoszy.

Założyciele mogą pochwalić się długą, 
rodzinną tradycją warzenia piwa, sięgającą 
czasów przedwojennych. To jeden z czyn-
ników, który wpłynął na jakość produktów 
wytwarzanych w Browarze Jabłonowo. 
Do innych ważnych elementów bezpośred-
nio związanych ze wspaniałym smakiem piw 
należy zdecydowanie wykorzystanie naj-
wyższej jakości surowców oraz stosowanie 

tradycyjnej technologii warzenia. Ponadto 
browarnicy wciąż szukają nowych sposobów, 
aby wyjść naprzeciw bardziej wymagającym 
konsumentom, którzy znudzeni są zwykłymi, 
jasnymi piwami.

W ofercie jabłonowskiego browaru 
znajduje się wiele różnorodnych trunków, 
co sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Przykładem jest Pilsener light, które 
rekomendowane jest jako „typowe codzienne 
piwo”. Ma ono jasną barwę, wysokie nasyce-
nie i lekką goryczkę w smaku. Dla koneserów 
mocniejszych trunków browarnicy przygo-
towali szeroką gamę piw, które na pewno 
zaspokoją ich wymagania. Pierwszym jest 
Jabłonowo Mocne. Ma ono ponad 7 proc. al-
koholu i jasny, bursztynowy kolor. Po otwar-
ciu czuć słód, szyszki chmielu i karmel. 
Do wyboru mamy też Imperatora. Jest jed-
nym z najmocniejszych piw w Polsce – ma aż 
10 proc. alkoholu. Najlepiej raczyć się nim 
w obecności dobrej zagryzki, ponieważ jego 
moc po kilku łykach jest bardzo wyczuwalna. 
Prawdziwym hitem jabłonowskiego browa-
ru jest Belfast – stout o brunatnej barwie 
i wyczuwalnej w smaku palonej goryczce.

Dla wielbicieli innowacyjnych trunków 
browarnicy przygotowali piwa spod znaku 
Manufaktury Piwnej Browaru Jabłonowo. 
Zaliczają się do nich: Piwo na Miodzie Gry-
czanym, Koźlak Dubel, Klasztorne, Jabłono-
wo Mazowieckie oraz Gryczane. Wszystkie 
są wyjątkowe, cieszą oko oryginalną etykie-
tą i są wspaniałym doznaniem dla kubków 
smakowych.

MAŁGORZATA BERNATOWICZ
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