
Rozmowa na czasie
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Prawa i Sprawiedliwości:  
– Trzeba skończyć 
z fikcją o absolutnie 
wolnym rynku 
w gospodarce 
surowcowej.
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Zwycięzcy z kopalni 
Murcki-Staszic
Zawody ratownicze zastępów 
KHW.
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Zawody w Zarzeczu
Górnicze Regaty Żeglarskie 
w klasie Omega.
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Pompy ciepła, 
kolektory, a może 
własny prąd
Ekologiczne grzanie domu.
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Volkswagen uśmierci 
silniki spalinowe?
Informacje motoryzacyjne.
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Amsterdam, czyli 
wolność
Podróże marzeń.

strona 10

Rząd podjął decyzję w sprawie Kompanii Węglowej. Firma nie zbankrutuje, górnicy dostaną wypłaty, 
powstanie Nowa Kompania Węglowa, a później koncern paliwowo-energetyczny. Związki zawodowe 

zapowiadają protesty. Zdaniem liderów związkowych rząd nie wywiązał się z zapisów porozumienia ze 
stycznia tego roku.

Więcej na s. 3

Kompania WęgloWa. Nie będzie bankructwa

Silesia zapewni finanse
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Nie dopuszczać 
do pożarów
K ompania Węglowa ma stać się spółką córką 

Towarzystwa Finansowego Silesia. Operacja 
bardzo ciekawa. Jeszcze ciekawsza jest reakcja 
spółek energetycznych. Dosłownie tuż po ogłoszeniu 
decyzji rządu okazało się, że energetyka jest bardzo 
zainteresowana tworzeniem grupy paliwowo- 
-energetycznej na bazie Kompanii Węglowej, chociaż 
przez dziewięć miesięcy stanowczo odżegnywała się 
od jakichkolwiek związków z górnictwem. Czy to tylko 
przedwyborcza gra? Oby nie. Trudno ocenić, na ile 
decyzja o przekazaniu największej firmy górniczej w Unii 
Europejskiej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
jest skutecznym rozwiązaniem problemów, a na ile 
kolejnym kupowaniem czasu. W październiku górnicy 
na pewno dostaną wypłatę. Magiczną datą jest 25 
października – dzień wyborów. Jeżeli komuś wydaje się, 
że 26 października znikną wszystkie kłopoty, bo obudzimy 
się w doskonalszej rzeczywistości, to jest w błędzie.

Z awsze twierdziłem, że warto ratować górnictwo. 
Trzeba myśleć o zasobach, efektywności i wdrażać 

procedury, które pozwolą nie tylko rozwiązywać narosłe 
problemy, ale kształtować przyszłość. Od wielu lat 
na łamach Nowego Górnika zachęcałem do negocjacji 
z Unią Europejską na temat górnictwa i energetyki 
wykorzystującej węgiel kamienny. Przekonywałem, 
aby od tego zacząć wszystkie działania. Dlaczego jest 
to takie istotne? Ponieważ musimy wiedzieć, co chcemy 
osiągnąć, ratując Kompanię Węglową i cały sektor górniczy. 
Rozmowy na szczeblu UE byłyby dla nas dodatkowym 
bodźcem do przygotowania realnego planu, z którego 
wynikałyby korzyści dla gospodarki polskiej i unijnej. Nikt 
nie zgodzi się na to, abyśmy wspierali górnictwo tylko 
dlatego, żeby zachować spokój społeczny. Natomiast 
udowodnienie, że górnictwo węgla kamiennego może być 
mocnym fundamentem dla nowoczesnej i przyjaznej dla 
środowiska energetyki, że może przyczynić się do rozwoju 
przemysłu elektromaszynowego, przemysłu chemicznej 
przeróbki węgla, a w dodatku może być podwaliną dla 
programu reindustrializacji gospodarki, jest argumentem.

R ząd zrobił coś, co pozwoli przez jakiś czas 
utrzymać KW. Jaki ma pomysł, aby były efekty 

długoterminowe? Nie wiem. Dla gospodarki regionu 
ważne jest, aby Kompania Węglowa płaciła zobowiązania 
wobec firm okołogórniczych. Wciąż żyjemy w stanie 
niepewności. „Starczy dla nas pieniędzy czy ich nie 
starczy” – to pytanie zadają sobie dostawcy Kompanii 
Węglowej od ponad roku.

W ażne, aby kopalnie dbały o odtwarzanie mocy 
produkcyjnych. Nie wspominam o inwestycjach, 

bo na razie sytuacja finansowa je wyklucza. Co z tego, 
że teraz są oszczędności, bo za dostawy płaci się z wielkim 
opóźnieniem, a tak zwana racjonalizacja kosztów 
spowodowała, że praktycznie wstrzymano wszystkie 
zakupy? Kopalnie wybiorą udostępniony węgiel i co dalej? 
Co się stanie, kiedy awarie unieruchomią maszyny? Nie 
chodzi o to, aby krytykować działania rządu. Jednak 
decyzja o przekazaniu KW to tylko decyzja. Nic ponadto. 
Wciąż bez konkretnego planu na przyszłość.

P otrzebny jest program stabilizujący energetykę 
i gospodarkę. Potrzebny jest plan rozwiązywania 

problemów, dzięki któremu przyszłość będzie lepsza. 
Teraz koncentrujemy się na przeszłości i gaszeniu 
pożarów w teraźniejszości. Działanie strażaka jest 
potrzebne, ale po co dopuszczać do pożarów? Jestem 
za tym, aby strażakom dawać jak najrzadziej zajęcie. Aby 
tak było, wystarczy nie dopuszczać do pożarów.  l

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej reprezentatywne 
związki zawodowe zgodziły się podpisać porozumie-
nie z zarządem w sprawie bolesnych dla pracowni-
ków cięć. Nie mieliśmy wyjścia. Trzeba było ratować 
firmę przed pazernymi bankami. Jednak dla banków 
to mało. Czego jeszcze chcą? Dały czas do końca listo-
pada i czekają na plan restrukturyzacji. Czy chcą nas 
zadusić? Pewnie tak. Zwrócę tylko uwagę, że po pod-
pisaniu porozumienia Dom Maklerski banku PKO BP 
wydał dla JSW rekomendację „trzymaj” – znacznie 
lepszą od poprzedniej.

W  uzasadnieniu do rekomendacji podkreślono, 
że JSW w reakcji na wciąż spadające ceny 
udało się porozumieć ze związkami i na trzy 

lata efektywnie obniżyć koszty pracy o 17 proc. Pozwoli 
to obniżyć koszty jednostkowe, a wraz z założoną po-
prawą ceny poprawić dochody. Również cięcia w wy-
datkach inwestycyjnych mają swoje znaczenie. JSW 
liczy na wsparcie z Polskich Inwestycji Rozwojowych 
w projekcie realizowanym przez SEJ. Wysiłek podję-
ty przez załogę jest na tyle istotny, że nawet cena 75 
dolarów za tonę węgla nie powinna nas przygniatać. 
Tyle biuro maklerskie, które zna się na rynkach kapi-
tałowych. Tymczasem bank uważa, że potrzeba jeszcze 
bardziej przykręcić śrubę. Moim zdaniem to perfidna 
gra, która ma doprowadzić naszą Spółkę do ruiny. 
Z czego mamy jeszcze ciąć, panowie bankierzy?

Rząd zebrał się 30 września i podjął decyzję, 
że mała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

o nazwie TF Silesia wchłonie Kompanię Węglową, któ-
ra jest największą firmą górniczą w Unii Europejskiej. 
Tę decyzję nazwano realizacją porozumień ze stycznia 
2015 roku na temat powołania Nowej Kompanii Wę-
glowej. Śmiechu warte. Większość najistotniejszych 
zapisów porozumienia nie została zrealizowana. Związ-
ki zapowiadają, że będą protestować. Rząd się dziwi. 
Ja się dziwię, że rząd się dziwi.

Zgodnie ze styczniowym porozumieniem o tej po-
rze wszystko już miało być załatwione. Na razie jest etap 
„kiedyś będzie załatwione”. Kopalnia Brzeszcze powinna 
mieć już branżowego inwestora z sektora energetyki. 
Chce ją kupić firemka prędko powołana na tę okazję 
i proponuje za kopalnię złotówkę plus VAT. To nie żart. 
W dodatku oni chcą, żeby na etatach została najwyżej 
połowa załogi. To jest pomysł rządu na górnictwo? Ile 
kopalń chcecie sprzedać za złotówkę? Paranoja jakaś. 
Obawiam się, że zanim rząd wyda ostatnie tchnienie, 
chce szybko sprywatyzować górnictwo. Wyprzedać 
kopalnie po złotówce i mieć z głowy problem? To trzeba 
ścigać prawnie, a nie bawić się w dyskusje.

W czasie wyborów będziemy rozliczać polityków. 
Ja będę pamiętał, kto doprowadził do sytuacji, w której 
1,23 złotego za kopalnię staje się poważną ofertą.

A tak przy okazji – chciałbym dowiedzieć się, ile 
jeszcze polskich kopalń może przed wyborami zostać 
wystawionych do sprzedaży za podobną kwotę i czy 
każdy, kogo stać na wyłożenie 1,23 złotego, może stać 
się ich właścicielem. Niestety do banków dołączyli 
politycy i wspólnymi siłami duszą górnictwo. l

Pięścią w stół

Politycy i bankierzy duszą górnictwo

Wyprzedać 
kopalnie 
po złotówce i mieć 
z głowy problem?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Spółki górnicze mogą trafić na listę spółek strategicz-
nych. Będzie powstawać Nowa Kompania Węglowa. 
Rząd podjął decyzję, dzięki której firma zachowa płyn-
ność finansową. Wszystkie akcje Kompanii Węglowej 
zostaną wniesione, w zamian za udziały, do również 
państwowego Towarzystwa Finansowego Silesia.

M a ono pełnić rolę finansowego ochroniarza. 
Jeżeli spółce zabraknie pieniędzy, dostanie po-
życzkę od Silesii. Będzie to możliwe dzięki temu, 

że KW stanie się jej spółką córką. Rząd wybrał rozwiąza-
nie niedoskonałe, ale jedyne możliwe. Czy ma ono wady? 
Tylko prestiżowe. Kompania Węglowa, największa spółka 
górnicza w Unii Europejskiej, będzie uzależniona od pań-
stwowej spółki, która specjalizuje się w restrukturyzacji 
firm. Prestiż prestiżem, a z czegoś trzeba żyć. 

Dziwią mnie głosy krytyków, którzy wieszają psy 
na rządzie, bo ponoć nie dotrzymał słowa. Przez dzie-
więć miesięcy konsultował z Komisją Europejską różne 
warianty wsparcia dla KW. Za każdym razem polscy 
negocjatorzy dostawali sygnał, że grozi nam oskarżenie 
o niedozwoloną pomoc publiczną. Jeden z projektów 
padł z przyczyn ekonomicznych. Energetyka uznała, 
że jest on zbyt ryzykowny i nie chciała zaangażować 
się finansowo w tworzenie Nowej Kompanii Węglowej. 
W takiej sytuacji rząd miał do wyboru albo działać, albo 
patrzeć, jak pada firma, od której zależy los kilkudzie-
sięciu tysięcy rodzin górniczych i pewnie około 150 tys. 
rodzin, które utrzymują się z dochodów uzyskiwanych 
dzięki temu, że są miejsca pracy w sektorze usług górni-
czych. Związki zawodowe zapowiadają serię protestów 
i demonstracji. Przeciwko czemu? Przeciwko ratowaniu 
Kompanii Węglowej? Przeciwko zapewnieniu pieniędzy 
na wypłaty? Przeciwko ratowaniu gospodarki regionu?

Trwa kampania wyborcza. Rozumiem, że każdy 
chce dołożyć rządowi, bo to medialnie się przebije 
w natłoku nijakich informacji, jakimi jesteśmy codzien-
nie zasypywani. Jednak nawet najbardziej bezduszna 

gra polityczna powinna mieć swoje granice. Sam 
chciałbym, aby w czasie kampanii móc powiedzieć: 
„Górnictwo dostało tyle pieniędzy, ile potrzebuje. 
Od dzisiaj nic nie grozi kopalniom, będą się rozwijać 
i zapewnią godziwe płace górnikom, a ich rodzinom 
zagwarantują stabilizację”. Niestety, nie ma możliwo-
ści prawnej, aby przeprowadzić tak prostą operację. 
Górnictwo jest bacznie obserwowane przez Komisję 
Europejską. Każde ułatwienie dla branży przyciąga 
uwagę i powoduje, że zaczynają się analizy: to dozwo-
lone wsparcie czy już niedozwolona pomoc publiczna. 
Musimy sobie radzić w realnym świecie, a nie anali-
zować sytuację tak, jakbyśmy byli niezależną wyspą. 

Decyzja rządu spowodowała, że do czasu, aż okrzep-
nie Nowa Kompania Węglowa, załogi nie muszą martwić 
się o wypłaty. To dużo w sytuacji, kiedy istniało realne 
zagrożenie, że nie będzie ich w terminie. I to nie wina 
rządu, że tona węgla kosztuje nawet poniżej 50 dolarów. 
Potężne, globalne koncerny górnicze mają kłopoty. Za-
mykają kopalnie węgla, zwalniają górników, sprzedają 
swoje kopalnie dziwnym inwestorom, którzy chcą z nich 
wydoić co się da i zostawić wszystko na pastwę losu. 

Teraz przed Nową Kompanią Węglową kolejny 
krok – zorganizowanie się, aby jak najszybciej firma 
stanęła mocno na nogach. Już teraz płyną sygnały, 
że energetyka jest zainteresowana budową silnych grup 
paliwowo-energetycznych. To początek powiązania 
górnictwa węgla kamiennego z energetyką węglową. 
Takie rozwiązanie spowodowałoby, że nasze kopal-
nie zyskałyby solidne fundamenty biznesowe. Nowe 
technologie węglowe to kolejna szansa dla branży. 
Polskie górnictwo może wpisać się w ogólnoeuropejski 
program reindustrializacji. Chodzi o odbudowę prze-
mysłu w krajach Unii Europejskiej. Rząd decydując 
o powiązaniu TF Silesia i Kompanii Węglowej, zrobił 
kolejny krok umożliwiający działanie Nowej Kompa-
nii Węglowej i odbudowę polskiego górnictwa węgla 
kamiennego. l

Związki zawodowe 
zapowiadają 
serię protestów 
i demonstracji. 
Przeciwko czemu?
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Komentuje Maksymilian Klank
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Powstanie silny koncern paliwowo-energetyczny. Towarzystwo Finansowe Silesia – spółka, 
która około 15 lat temu pomagała finansować upadające huty i ratowała pensje hutników 

przed komornikami – będzie teraz pełnić rolę parasola finansowego dla Kompanii Węglowej. 
– Rząd zrealizował dziś porozumienie zawarte z górnikami. Wymagało to długiej i ciężkiej pracy, 
ponieważ chcieliśmy, by wszystko, co zrobimy, miało solidne podstawy prawne i gwarantowało 

dobrą przyszłość dla polskiego górnictwa – powiedział minister skarbu Andrzej Czerwiński

Silesia uratuje Kompanię Węglową
W środę odbyło się specjalne posiedzenie rzą-
du poświęcone Kompanii Węglowej. Zgodnie 
z porozumieniem między rządem a związka-
mi zawodowymi ze stycznia 2015 roku do 30 
września miała powstać Nowa Kompania Wę-
glowa. W jej finansowanie miała zaangażować 
się energetyka. Jednak zarządy spółek energe-
tycznych powiedziały Radzie Ministrów „nie”. 
W ciągu minionych dziewięciu miesięcy padały 
kolejne pomysły finansowania nowej firmy. Ko-
misja Europejska poinformowała naszych ne-
gocjatorów, że ostatni pomysł zaangażowania 
pieniędzy TF Silesia i Polskich Inwestycji Roz-
wojowych może być uznany za niedozwoloną 
pomoc publiczną. Wydawało się, że padł nie 
tylko projekt pod nazwą Polska Grupa Górnicza 
(roboczo nazywany Nowa Kompania Węglowa), 
ale upadłość grozi samej Kompanii Węglowej. 
Związki zawodowe ogłosiły akcję protestacyj-
ną. Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera 
po ewentualnym zwycięstwie tej partii w wy-
borach, ogłosiła w środę rano na Śląsku, że Plat-
forma Obywatelska oszukała górników.

Niespełna cztery godziny później w War-
szawie zebrał się rząd. Posiedzenie dotyczyło 
wniosku MSP o wyrażenie przez Radę Mini-
strów zgody „na zbycie w trybie innym niż 
określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji poprzez wniesienie 
do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. 
należących do Skarbu Państwa do 100 proc. 
akcji Spółki Kompania Węglowa SA, w zamian 
za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym tej Spółki”. Wkrótce Kompania 
Węglowa będzie spółką-córką Towarzystwa 
Finansowego Silesia. Po tej decyzji na Śląsku 
przez kilka godzin mało kto wiedział, o co cho-
dzi. Jeszcze rano nie było nadziei dla KW. Przed 

południem rząd informował o spełnieniu zo-
bowiązań wobec górników. Wczesnym popo-
łudniem minister skarbu Andrzej Czerwiń-
ski zapowiedział, że powstanie silny koncern 
paliwowo-energetyczny, oparty na TF Silesia. 
Politycy opozycji oniemieli. Politycy koalicji nie 
potrafili wytłumaczyć, o co chodzi, ale popierali 
decyzję rządu. Stacje telewizyjne i radiowe pre-
zentowały w serwisach informacyjnych poran-
ną wypowiedź Beaty Szydło o wiarołomstwie 
rządu i popołudniową ministra Andrzeja Czer-
wińskiego o stworzeniu podwalin pod silną 
grupę paliwowo-energetyczną.

– Wybraliśmy rozwiązanie najkorzyst-
niejsze dla Kompanii Węglowej. TF Silesia 
zostanie dokapitalizowane tak zwanymi resz-
tówkami akcji spółek giełdowych, w których 
Skarb Państwa ma udziały. Są one warte około 
1,4 mld złotych. Dzięki temu Silesia będzie 
mogła brać kredyty i na warunkach rynko-
wych pożyczać pieniądze Kompanii Węglowej 
wtedy, gdy KW będzie miała kłopoty finanso-
we. Ponieważ KW ma być spółką-córką Silesii, 
będzie to operacja zgodna z prawem unijnym 
i nie będzie miała charakteru niedozwolonej 
pomocy publicznej – mówił Nowemu Górni-
kowi minister Andrzej Czerwiński.

KomuniKat mSP – PierwSzy 
KroK w tworzeniu nowej 
KomPanii węglowej
„Decyzja rządu o przejęciu kopalń przez 

TF Silesia to pierwszy krok do utworzenia 
tzw. Nowej Kompanii Węglowej” – poinfor-
mowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Zda-
niem resortu analizę zaangażowania w projekt 
rozpoczęły lub rozpoczną m.in. PGE, Ener-
ga i PGNiG. „Rada Ministrów zdecydowała 
o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii 

Węglowej do spółki Towarzystwo Finanso-
we Silesia. To pierwszy krok do bezpiecznego 
wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów 
zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kom-
panii Węglowej. Analizę projektu rozpoczę-
ły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz 
Energa, które wyraziły zainteresowanie budo-
waniem na bazie Kompanii Węglowej silnych 
koncernów paliwowo-energetycznych. Analizę 
projektu rozpocznie także PGNiG Termika, 
spółka z grupy kapitałowej PGNiG” – podano 
w komunikacie.

Ministerstwo zapewniło, że projekt bę-
dzie prowadzony z poszanowaniem bizne-
sowych interesów wszystkich akcjonariuszy 

i udziałowców zaangażowanych podmiotów. 
Proces zbliżania sektorów energetycznego 
i surowcowego musi też zagwarantować sta-
bilne ceny i dostawę energii do odbiorców. 
Kompania Węglowa będzie kontynuowała 
proces restrukturyzacji.

Rada Ministrów w pierwszej dekadzie 
września podjęła decyzję o dokapitalizowaniu 
TF Silesia. Wniesiono do niej akcje PGNiG, 
PZU i PGE. Ich wartość wynosi ponad 1,4 mld 
złotych. TF Silesia nie może bez zgody mini-
stra Skarbu Państwa sprzedać wniesionych 
akcji. Mogą one jednak stanowić zabezpie-
czenie dla kredytów bankowych.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

1. Towarzystwo Finansowe Silesia przej-
mie 100 proc. akcji starej Kompanii Węglowej. 
To pierwszy krok.

2. Do grupy TF Silesia i KW przystąpią 
inwestorzy zewnętrzni i stworzą Nową Kom-
panię Węglową. Nie wiadomo, czy zostanie 
utrzymana nazwa Polska Grupa Górnicza.

3. Kolejny etap to stworzenie silnego kon-
cernu paliwowo-energetycznego. Minister 
skarbu zapewnia, że są już wstępne deklara-
cje koncernów chętnych do udziału w takim 
przedsięwzięciu.

4. Do czasu wypracowania ostatecznej 
formuły właścicielskiej nowej firmy górni-
czej i koncernu paliwowo-energetycznego TF 
Silesia zapewnia bezpieczeństwo finansowe 
kopalniom.

5. Kompania się restrukturyzuje. Są już 
dobre efekty działań zarządu, którym kieruje 
Krzysztof Sędzikowski.

l

jedno ujęcie

Będzie powtórka ze stycznia?
Czy górnicy będą protestować tak jak w połowie stycznia 2015 roku? Związki zawodowe 
zapowiadają, że protesty będą, bo działania rządu nie są zgodne ze styczniowym po-
rozumieniem w sprawie ratowania górnictwa, w tym Kompanii Węglowej. Związkowcy 
z KHW SA i JSW SA na razie udzielają kolegom wsparcia moralnego. 
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Konferencja prasowa ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego była zaskoczeniem dla środowiska 
górniczego. Po transmisji w TVN24 BiS mało kto wiedział, o co chodzi w planie zaakceptowanym przez rząd

Rząd dla górnictwa

Nowa Kompania Węglowa w nowej formule
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17 i 18 września w Katowickim Holdingu 
Węglowym SA odbyły się zawody ratow-
nicze. Wzięło w nich udział 43 ratowników 
górniczych z czterech kopalń należących 
do spółki.

Pierwszego dnia uczestnicy zawodów mu-
sieli w symulowanej akcji ratowniczej zloka-
lizować miejsce pożaru lub samozapalenia 

węgla oraz odnaleźć dwóch zaginionych pra-
cowników. Zdawali też egzamin ze sprawności 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 
w wypadkach. Drugi dzień otwierały konku-
rencje dla mechaników sprzętu ratowniczego 
i pomiarowców. Zsumowanie punktów z czte-
rech kategorii wyłoniło zwycięzcę zawodów 
– został nim zastęp z Kopalni Murcki-Staszic, 
zastępowego Waldemara Damiana. Kolejne 

miejsca zajęły zastępy z kopalń Mysłowice-
-Wesoła, Wujek i Wieczorek.

– Już sama wasza obecność tutaj ozna-
cza, że jesteście najlepsi. Wybrano was w ko-
palniach, byście je reprezentowali w trudnej 
walce fair play – mówił na otwarciu zawodów 
wiceprezes zarządu KHW SA ds. produkcji, 
Robert Łaskuda. – W normalnych konkur-
sach, zmaganiach sportowych ludzie pokazują 

swą siłę, zręczność, opanowanie technik – 
dla nich samych albo dla pokazu. To, czym 
wy się wykazujecie, służy ratowaniu zdrowia 
i życia ludzkiego. To zupełnie inna kategoria 
zmagań…

Na zakończenie zawodów gratulacje 
uczestnikom przekazał w imieniu zarządu 
spółki wiceprezes ds. pracy Tadeusz Skotnicki.
 l

Zawody ratownicze zastępów KHW

Zwycięzcy 
z kopalni Murcki-Staszic
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Zwycięski zastęp z kopalni Murcki-Staszic 

Zawody otworzył Robert Łaskuda, wiceprezes zarządu KHW SA ds. produkcji 

Jedna z konkurencji sprawdzała sprawność w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

Od 24 do 26 września przeprowadzono ko-
lejne, XIX Warsztaty Autoryzowanych Sprze-
dawców Węgla KHW SA. Z powodu aktualnej 
sytuacji rynkowej, braku stabilizacji w krajo-
wym górnictwie, trudnych do przewidzenia 
konsekwencji nowych regulacji w wykorzy-
staniu węgla w sektorze komunalno-byto-
wym wielogodzinne obrady plenarne i dys-
kusje panelowe przebiegały w niezwykle 
nerwowej atmosferze. Chodzi o los ponad 
200 firm współtworzących międzynarodową 
sieć sprzedaży węgla produkowanego w ko-
palniach KHW SA.

W swych wypowiedziach przedstawiciele 
firm wskazywali przede wszystkim na ich wie-
loletnią działalność na rynku i związany z tym 
potencjał. Podkreślali znaczenie funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw dla lokalnych społeczności 
i rynków pracy. Według dostępnych danych 
w kilkuset składach należących do sieci ASW 
KHW łącznie zatrudnionych jest do 10 tys. 
pracowników.

Uczestnikami spotkania plenarnego, pro-
wadzonego przez Alicję Nowicką – prezeskę 
Stowarzyszenia ASW KHW SA, było ponad 
160 osób na co dzień sprzedających produk-
ty handlowe KHW SA. Handlowcy zgłaszali 

obawy o płynność dostaw węgla opałowego 
w okresie jesienno-zimowym.

Waldemar Rasała, wiceprezes zarządu 
KHW SA ds. handlowych, Adam Hochuł, 
dyrektor zespołu sprzedaży w KHW SA, oraz 
Marek Klusek, prezes Katowickiego Węgla 
sp. z o.o., precyzyjnie informowali o harmo-
nogramach biegów ścian w kopalniach KHW 
SA i przewidywanej wielkości produkcji. Za-
pewniło to merytoryczną dyskusję o możli-
wościach rozwoju rynku oraz doskonaleniu 
współpracy.

Prezentując referat „Fakty i mity 
elektroenergetyka – klimat, polityka UE 

a możliwości efektywnego funkcjonowania 
polskiego górnictwa węgla kamiennego”, Da-
niel Borsucki, dyrektor zespołu w BZ KHW 
SA, omawiał stereotypy dotyczące prze-
mysłowego wykorzystania węgla. Drugim 
referatem, zatytułowanym „Portal Klienta 
Szyk2/KSP/SPK narzędzie przyszłości”, za-
interesował słuchaczy Michał Mokrus, re-
prezentujący COIG SA.

Podsumowując spotkanie, uczestnicy su-
gerowali zaproszenie do kolejnych dyskusji 
przedstawicieli władz samorządowych.

l

KHW

Holding pogłębia współpracę z Autoryzowanymi Sprzedawcami Węgla
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W ostatnią sobotę września sześć załóg z KW 
SA i jedna z JSW SA ścigały się w Zarzeczu 
w Górniczych Regatach Żeglarskich w klasie 
Omega. Główną nagrodą był Puchar Prezesa 
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej – Piotra 
Wilchelma. Zawody sponsorowały firma Trakt 
z Gliwic i Centrum Badań i Dozoru Górnictwa 
Podziemnego z Lędzin.

Zawodników i zaproszonych gości po-
witała Aneta Poraniewska – kierownik regat. 
Na rozpoczynające się rano zawody zaplano-
wano siedem biegów w systemie przesiadko-
wym, jednak ze względu na mocny deszcz 
i słabnący wiatr przeprowadzono tylko pięć, 
które na szczęście wystarczyły do sklasyfiko-
wania drużyn. Puchary zdobyły załogi: I miej-
sce – KW SA, KWK Bolesław Śmiały (sternik: 
Grzegorz Szymon), II miejsce – JSW, KWK 
Knurów Szczygłowice (sternik: Jan Zadroga), 
III miejsce – KW SA, KWK Piast (sternik: 
Maciej Świerczek).

– Niekorzystna aura nie przeszkodziła 
żeglarzom w sportowej rywalizacji, a zgro-
madzonym kibicom w dopingowaniu swoich 
załóg. Wręcz przeciwnie – pozwoliła zawod-
nikom wykazać się hartem ducha, a trzyma-
jącym za nich kciuki rodzinom i współpra-
cownikom lepiej się poznać. Takie imprezy 
są świetną okazją do integracji załogi, spotka-
nia się w innych okolicznościach i odpoczynku 
– tłumaczyła Aneta Poraniewska, kierownik 
regat.

Na uroczystym zakończeniu zawodów 
puchary wręczył Rafał Kincer, dyrektor ope-
racyjny NAT, który podziękował żeglarzom 
za sportową rywalizację, a widzom za wspa-
niały doping. Wszystkie załogi i zaproszeni 
goście wysoko ocenili organizację zawodów 
i zadeklarowali udział w przyszłorocznej edy-
cji. Dzień zakończył się występem szantowego 
zespołu P.A.G.A.J., a dobrej zabawie, śpiewom 
i tańcom nie było końca.

l

Górnicze Regaty Żeglarskie w klasie Omega

Zawody w Zarzeczu

Popularyzacyjno-edukacyjna gra multime-
dialna „Robota na grubie” otrzymała nagrodę 
III Stopnia w 43. edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii 
Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 
września 2015 roku w sali im. Andrzeja Bącz-
kowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

Konkurs jest organizowany przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej przy współ-
pracy: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Naczelnej Organizacji Technicznej, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, 
Wyższego Urzędu Górniczego, ZUS, KRUS, 
Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, 
Pracodawców RP, NSZZ Solidarność, OPZZ 
oraz Forum Związków Zawodowych.

Jego celem jest wyróżnianie rozwiązań 
technicznych, organizacyjnych i edukacyj-
nych, a także opracowań naukowych, których 
zastosowanie może przyczynić się do poprawy 

warunków pracy. W tym roku na konkurs 
wpłynęły 83 zgłoszenia. Nagrody I, II i III 
stopnia oraz wyróżnienia wręczyli: minister 
pracy i polityki społecznej Władysław Kosi-
niak-Kamysz, dyrektor Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy, profesor Danuta Koradecka, 
oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Pra-
cy i Polityki Społecznej, Radosław Mleczko.

Niewiele konkursów może pochwalić się 
tak długą tradycją. – „Robota na grubie” daje 
poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo 
istotne w miejscu pracy. Nie będzie dobrych 
pod względem jakości miejsc pracy bez za-
pewnienia odpowiednich warunków pracy. 
Ich tworzenie to inwestycja, która przynosi 
zysk zarówno pracodawcy, jak i pracownikom 
– powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Robota na grubie” jest pierwszym tego 
typu rozwiązaniem w Polsce w zakresie popu-
laryzacji wiedzy o kopalni węgla kamiennego 
i występujących w niej zagrożeniach. Wpisuje 
się w bardzo ważną dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Dotychczas zarówno w skali przedsię-
biorstwa, jak i kraju nie były znane i stosowane 

przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzacyjne 
w dziedzinie BHP w górnictwie o tak dużej 
skali tematycznej, realizowane w formie gry.

– Inspiracją do stworzenia gry multime-
dialnej był pomysł na grę planszową Danuty 
Prasoł z kopalni Budryk (laureata konkursu). 
W takiej wersji gra pojawiła się w firmowej 
gazecie oraz na platformie „Strefa sztygara 
i nie tylko”. W wersji multimedialnej została 
udostępniona także na stronie internetowej 
Spółki oraz bez ograniczeń w Internecie – 
mówi Zbigniew Schinohl, jeden z pomysło-
dawców projektu gry. Podkreśla również duże 
zaangażowanie laureata konkursu – Roberta 
Zająca, pracownika firmy Advicom, należącej 
do Grupy JSW.

Gra obrazuje drogę pracownika kopalni 
od momentu przyjęcia go do pracy do przej-
ścia na emeryturę. Zawiera m.in. takie ele-
menty jak: biuro przepustek, przydzielenie 
do oddziału (wydobywczego, robót przygo-
towawczych, zbrojeniowego, przewozowego, 
elektrycznego lub maszynowego), szkolenie 
BHP, łaźnia, lampownia, zjazd szybem na dół, 
przejazd pociągiem osobowym, transport 

materiałów kolejką, przejście przez tamę 
wentylacyjną, wyrobisko eksploatacyjne 
(ściana) prowadzone w warunkach zagroże-
nia klimatycznego i metanowego, wyrobisko 
przygotowawcze (chodnik), przekop, wyjazd 
szybem na powierzchnię, szkolenie okresowe, 
szkolenie nowo przyjętych itd. Przekazuje też 
elementy tradycji górniczej, takie jak: św. Bar-
bara, kapliczka, pozdrowienie górnicze, hymn 
górniczy oraz liczne motywy humorystyczne.

Zasadniczym celem gry jest przybliżenie 
specyfiki pracy górniczej i towarzyszących jej 
niebezpieczeństw. Może w niej uczestniczyć 
od jednej do czterech osób. Całość została 
przygotowana tak, by z przymrużeniem oka, 
a czasem z odrobiną nostalgii, przekazać pod-
stawowe i nieco bardziej zaawansowane infor-
macje o kopalni, w tym także z zakresu BHP. 
Opisy pól i narracja są napisane i wygłoszone 
w gwarze śląskiej. Gra zawiera różnorodne 
materiały poglądowe, w tym krótkie filmy 
„z życia kopalni”, ciekawostki oraz informacje 
o zagrożeniach występujących w górnictwie 
węgla kamiennego.

Gratulujemy nagrodzonym! l

JSW

Państwowa nagroda dla „Roboty na grubie”!
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Niekorzystna aura nie przeszkodziła żeglarzom w sportowej rywalizacji Zawodnicy wykazali się hartem ducha

Takie imprezy są świetną okazją do integracji załogi
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ROZMAWIA SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Dzień dobry. Czy ja roz-
mawiam z przyszłym wiceministrem gór-
nictwa i energetyki odpowiedzialnym 
za górnictwo w ewentualnym rządzie Pra-
wa i Sprawiedliwości?
GrzeGorz Tobiszow-
ski: Trwa kampania wy-
borcza, a pan już obsadza 
stanowiska.

 X Piotr Naimski jest 
pewnym kandydatem 
na stanowisko szefa 
nowego resortu, a pan 
jest uznawany w Prawie i Sprawiedliwości 
za specjalistę w sprawach górnictwa. Kieru-
je pan zespołem, który wspólnie z eksperta-
mi i związkami zawodowymi przygotowu-
je program ratunkowy dla polskich kopalń.

– Piotr Naimski ma niekwestionowane 
kompetencje, żeby kierować ministerstwem 
koordynującym sektor energetyczny i wę-
glowy. Ja mam upoważnienie Beaty Szydło 
do koordynowania prac nad programem ra-
tunkowym dla górnictwa. Biorą w nich udział 
specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Śląskiej, eksperci, przedstawi-
ciele związków zawodowych, konsultujemy 
się z samorządowcami. Mam prośbę – nie 
chciałbym, żeby nasza rozmowa koncentro-
wała się na sprawach personalnych.

 XMa pan nerwy ze stali. Myślałem, że jak 
zacznę rozmowę od odpowiedzialności 
za górnictwo, złapie się pan z przerażenia 
za głowę. Nie wie pan, co dzieje się w bran-
ży, czy nie zrozumiał pan pytania?

– Obaj wiemy, że sytuacja górnictwa jest 
dramatyczna. Osiem lat bezczynności rządzą-
cej koalicji doprowadziło je na skraj przepaści. 
Wiem doskonale, jakie mamy zagrożenia.

 XNie przytłacza pana ta wiedza? Rozma-
wiamy dzień po oficjalnym ogłoszeniu in-
formacji o fiasku planów powołania Nowej 
Kompanii Węglowej. Nie wiadomo, skąd KW 
weźmie pieniądze na wypłaty. JSW otarła 
się o utratę płynności. Sytuacja KHW jest 
ciężka. Energetyka pokazała premier Ewie 
Kopacz gest Kozakiewicza i nie chce brać 
udziału w ratowaniu górnictwa. Związki 
grożą akcjami protestacyjnymi.

– Czy pan oczekuje, że Prawo i Sprawie-
dliwość cofnie czas i naprawi wszystkie błędy? 

Fakty są przytłaczające, a polityka bierności 
zbankrutowała. Środowisko Prawa i Sprawie-
dliwości przez wiele lat apelowało o aktywną 
rolę właściciela. Wskazywaliśmy zagrożenia. 
Interpelacje, zapytania i oświadczenia parla-
mentarzystów opozycji pozostawały bez echa. 
Górnictwo przespało czas koniunktury. Gdyby 
wtedy właściciel wymusił zmiany i określił, 
jaką rolę ma pełnić górnictwo węgla kamien-
nego, dzisiaj bylibyśmy na lepszej pozycji. 

Rozmawiamy kilkadziesiąt godzin przed 
upływem terminu powołania Nowej Kom-
panii Węglowej. Wiemy, że jej nie będzie, 
i nie wiemy, kiedy będzie. Plan ratunkowy dla 
największej spółki okazał się nierealny. Jak 
w takiej sytuacji PiS ma przedstawić swoją 
koncepcję, skoro nawet nie wiemy, czy przed 
wyborami ta firma nie upadnie? Nie zna-
my treści wniosku do Komisji Europejskiej. 
Co zakwestionowano? W kuluarach sejmo-
wych mówi się, że wniosek był tak przygo-
towany, że od razu było wiadomo, że KE go 
odrzuci. Uważam, że trzeba powołać Nową 
Kompanię Węglową.

 X Grzechem pierworodnym tworzenia No-
wej Kompanii Węglowej było to, że najpraw-
dopodobniej jacyś doradcy podpowiedzie-
li premier Ewie Kopacz, że będzie można 
zostawić w starej Kompanii przynajmniej 
część długów, górnicy w NKW będą praco-
wać bez przywilejów płacowych, uda zmusić 
się energetykę do zainwestowania w nową 
firmę, a w dodatku cała operacja nie jest 
niedozwoloną pomocą publiczną. Pani pre-
mier w styczniu przedstawiła pomysł ocie-
rający się o przekręt finansowy, podobny 
do procesu tworzenia obecnej KW z pięciu 
padających spółek węglowych w 2003 roku. 
Pan też mówi o Nowej Kompanii Węglowej. 
Rozumiem, że wie pan, jak uniknąć pułap-
ki, w którą wpadła pani premier, i rozumie, 
że bardzo nieuczciwej operacji z 2003 roku 
nie można powtórzyć w roku 2015?

– Przed przerwą wakacyjną prosiłem 
z mównicy sejmowej o tekst wystąpienia o no-
tyfikację planu dla górnictwa zgłoszonego 
przez polski rząd do Komisji Europejskiej. 
Nie otrzymałem żadnej informacji. Kiedy rząd 
Prawa i Sprawiedliwości prowadził negocjacje 
na szczeblu unijnym w sprawie wsparcia pie-
niędzmi publicznymi inwestycji początkowych 
w górnictwie, przekazywaliśmy teksty tego 
wystąpienia wszystkim zainteresowanym. 
Zastanawiam się, czy nasz rząd wystąpił ofi-
cjalnie z jakąkolwiek propozycją wsparcia dla 

górnictwa, czy zatrzymał się na etapie wstęp-
nych konsultacji z Komisją Europejską. 

Mówimy o potężnym sektorze, od któ-
rego losów zależy los kilkuset tysięcy rodzin. 
Porażka rządu to dla nich zagrożenie. Mar-
twię się o los rodzin, dla których głównym 
źródłem utrzymania jest praca w górnictwie 
albo w firmach z nim współpracujących. Oni 
są moimi sąsiadami i wyborcami. Problem do-
tyczy Śląska, czyli mnie także. Żeby utrzymać 
górnictwo węgla kamiennego, trzeba inwesto-
wać w nowoczesną i przyjazną dla środowiska 
energetykę wykorzystującą węgiel kamienny. 
Musimy mieć kontrolę nad sprzedażą węgla. 
Należy ją uporządkować i skończyć z konku-
rencją polsko-polską na polskim rynku.

 XMoże lepiej zacząć od podstaw, od upo-
rządkowania wydobycia.

– Zaraz do tego przejdę. Musimy wie-
dzieć, jaki węgiel ma być wydobywany. Myślę, 
że dyrektorom powinny wystarczyć najwyżej 
dwa miesiące, aby przedstawić analizę indy-
widualną swoich kopalń.

 X Są takie analizy.
– Jednak ich rozpiętość jest wielka. Musi-

my wiedzieć, jaka jest żywotność kopalń, czy 
kopalnia może wydobywać węgiel najbardziej 

potrzebny energetyce i ile może go wydobyć. 
Kolejna sprawa – wydajność. Kopalnie mają 
nowoczesny sprzęt, a wydajność na poziomie 
sprzed II wojny światowej. To wynika z ba-
łaganu, który paraliżuje branżę. Górnictwo 
powinno być powiązane z energetyką. Plan 
ratunkowy musi być realizowany przy pełnej 
akceptacji społecznej. Musimy renegocjować 
z Unią Europejską zasady pomocy publicznej 
dla branży górniczej. Nie możemy zgodzić się 
na to, że kopalnie mogą być wspierane tylko 
po to, aby je zamknąć, choć są złoża do wy-
eksploatowania. Ponieważ żadna z koncepcji 
się nie sprawdziła, wszyscy są zgodni, że po-
trzebne jest działanie krótkookresowe, które 
sprawiłoby, że osiągamy płynność i możliwość 
oddechu i następnie budujemy wieloletnią 
strategię – wytyczne dla energetyki i górnic-
twa. O tym wszystkim rozmawiamy ze związ-
kami zawodowymi.

 X Zajmuje się pan polityką od wielu lat. 
Doskonale pan wie, że bardzo łatwo stać 
się zakładnikiem obietnic i związków 
zawodowych.

– Wiem. Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z trudności i niebezpieczeństw. Dlatego 
rozmawiamy szczerze. Możliwe, że niektóre 
decyzje będą bardzo niepopularne. Dlatego 

Bierność właściciela pogrążyła górnictwo. 
Pracujemy nad szczegółami ofensywy dyplomatycznej, która 

ma doprowadzić do zmian zasad udzielania pomocy publicznej 
dla polskich kopalń. To nie będzie na zasadach buntu w łonie 
Unii Europejskiej, rozróby, grożenia szabelką albo dąsania się. 

Poważne kancelarie prawne pracują nad uzasadnieniem naszego 
stanowiska. Chodzi o to, abyśmy mogli na przykład przez 

20–30 lat postępować wobec górnictwa tak, jak mogli Niemcy. 
Prawo unijne jasno mówi, że są pewne polityki zarezerwowane 
dla państw członkowskich. Na przykład każdy kraj ma prawo 

do własnego miksu energetycznego. My od węgla nie możemy 
błyskawicznie odejść i węgiel z polskich kopalń jest potrzebny, 

żebyśmy zachowali bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym 
wiemy, co zrobić, aby energetyka węglowa była bardziej przyjazna 
dla środowiska naturalnego. Opierając się na górnictwie, chcemy 

rozwijać przemysł elektromaszynowy, czyli reindustrializować 
gospodarkę polską i Unii Europejskiej. Trzeba skończyć z fikcją 
o absolutnie wolnym rynku w gospodarce surowcowej – mówi 
w rozmowie z Nowym Górnikiem Grzegorz Tobiszowski, poseł 

Prawa i Sprawiedliwości.

nie uzdrowią górnictwa
Zmiany organizacyjne

Trzeba skończyć z fikcją o absolutnie wolnym rynku w gospodarce surowcowej
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nie uzdrowią górnictwa

w czasie rozmów stawiam sprawę jasno: mów-
cie o niebezpieczeństwach, ale umówmy się, 
że musimy wiedzieć, czy możemy polegać 
na waszym słowie. Związkowcy z kolei pytają, 
dlaczego wyrzeczenia zawsze dotykają załogi, 
przecież jest bardzo dobrze opłacana gru-
pa menedżerów. Oni także powinni ponosić 
odpowiedzialność i koszty kryzysu. Moim 
zdaniem osoby zarządzające górnictwem nie 
potrafią odnaleźć się w tej sytuacji.

 XNie potrafią się odnaleźć, bo właściciel 
traktuje ich często jak jednorazówki albo 
wota ofiarne.

– To prawda. Ale jak pan wytłumaczy 
na przykład arogancję? W energetyce są me-
nedżerowie, którzy nie chcą przyjść na posie-
dzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. 
energetyki i surowców energetycznych. Jak 
pan wytłumaczy nagłą zapaść JSW? Możliwe, 
że winny jest właściciel, który coś wymuszał 
na zarządzie. Jednak powinno być to jasno 
powiedziane. Proszę mi wytłumaczyć, kogo 
mamy pytać o rozwiązania. Andrzej Czer-
wiński jest ministrem skarbu, ale ma mniej-
sze kompetencje w sprawach górnictwa niż 
wiceminister Wojciech Kowalczyk, który jest 
pełnomocnikiem rządu do spraw restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego. Panowie 

Kowalczyk i Krzysztof Sędzikowski, prezes 
Kompanii Węglowej, nie mogą nic powie-
dzieć posłom, bo albo są w Brukseli na ne-
gocjacjach, albo załatwiają inne pilne sprawy. 
W cieniu jest KHW, ale nie dlatego, że nie 
ma problemów, ale dlatego że sytuacja JSW 
i KW przesłania problemy KHW. Wiem, 
że to, co powiedziałem, brzmi chaotycznie, 
ale w rzeczywistości ten chaos jest jeszcze 
większy.

 X Przestrzegam przed powtarzaniem błę-
dów. Na przykład przed pustosłowiem 
i obietnicami bez pokrycia. Przed propa-
gandowymi hasłami typu: Beata Szydło jest 
córką górnika i wie, jak uzdrowić górnic-
two. Ja jestem synem mechanika, fachowca 
od silników. Zniechęcam pana do powierza-
nia mi do naprawy silnika w swoim samo-
chodzie. Wiedza fachowa nie przechodzi 
w genach z rodziców na dzieci.

– Beata Szydło zdaje sobie sprawę ze zna-
czenia górnictwa. Nie jest specjalistką gór-
niczą ani menedżerem górniczym. Nigdy 
nie rościła sobie do tego pretensji, ale wie, 
że sztab ekspertów przygotuje dobry program 
dla górnictwa. Jestem przekonany, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości nie powtórzy błędów 
obecnego rządu.

 XMówimy o tych samych zagrożeniach. 
Różnica między nami polega na tym, że pan 
zatrzymuje się na etapie rządów PO–PSL. 
Ja chciałbym się dowiedzieć, jaki pomysł 
macie na to, aby nie skończyć tak jak on?

– Musimy zebrać prezesów z energetyki 
i innych spółek Skarbu Państwa i zorganizo-
wać wsparcie finansowe, które spowoduje, 
że pojawi się nowy byt. Ta decyzja nie rozwią-
że problemów, ale da nam kilka miesięcy. Są-
dzę, że w połowie października podamy wię-
cej szczegółów na temat naprawy górnictwa. 
Prawo i Sprawiedliwość nie obiecuje, że kogoś 

do czegoś zmusi. Obiecuje, że opracuje plan, 
który stanie się atrakcyjny dla polskich firm 
inwestujących w górnictwo. 

Pracujemy nad szczegółami ofensy-
wy dyplomatycznej, która ma doprowadzić 
do zmian zasad udzielania pomocy publicznej 
polskim kopalniom. To nie będzie na zasa-
dach buntu w łonie Unii Europejskiej, rozróby, 
grożenia szabelką albo dąsania się. Poważne 
kancelarie prawne pracują nad uzasadnieniem 
naszego stanowiska. Chodzi o to, abyśmy mo-
gli na przykład przez 20–30 lat postępować 
wobec górnictwa tak, jak mogli Niemcy. Pra-
wo unijne jasno mówi, że są pewne polityki 
zarezerwowane dla państw członkowskich. 
Na przykład każdy kraj ma prawo do własnego 
miksu energetycznego. My od węgla nie mo-
żemy błyskawicznie odejść i węgiel z polskich 
kopalń jest potrzebny, żebyśmy zachowali bez-
pieczeństwo energetyczne. Poza tym wiemy, 
co zrobić, aby energetyka węglowa była bar-
dziej przyjazna dla środowiska naturalnego. 
Opierając się na górnictwie, chcemy rozwijać 
przemysł elektromaszynowy, czyli reindustria-
lizować gospodarkę polską i Unii Europejskiej. 
Trzeba skończyć z fikcją o absolutnie wolnym 
rynku w gospodarce surowcowej. Polski rząd 
musi być aktywny. 

Trzeba przekonać stronę społeczną do ko-
niecznych zmian. Związki zawodowe napraw-
dę zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Proszę 
sobie wyobrazić, że na przykład na wniosek 
związków zastanawiamy się, jak rozwiązać 
problem osób, które mają górnicze prawa 
emerytalne, a wciąż pracują w kopalniach. 
Tych elementów jest więcej. 

Niepokoi, że niemal w każdym roku tole-
rujemy wielką fikcję w planowaniu. Pod koniec 
roku rady nadzorcze przyjmują plany zarzą-
dów. Po dwóch miesiącach te plany są ure-
alniane. Z czego to wynika? Pierwszy plan 
jest pobożnym życzeniem i wszyscy o tym 
wiedzą, ale trzeba go zatwierdzić, bo wtedy 

dokumenty wyglądają idealnie. Po dwóch mie-
siącach wracamy do życia realnego. Zatracili-
śmy poczucie solidności w branży. Pozwolili-
śmy na tworzenie luk prawnych, obchodzenie 
prawa i uczciwości. Nawet jak tworzyliśmy 
programy osłonowe w górnictwie, to zawsze 
dla pracowników dołowych. Administracja nie 
miała żadnej motywacji, aby szukać dla siebie 
miejsca poza górnictwem. Jaki mamy efekt? 
Reformując górnictwo, nie mamy problemu 
z górnikami, tylko z administracją. Proporcje 
zatrudnienia są zachwiane.

 XWciąż nie wiem, czy bierze pan pod uwa-
gę ryzyko buntu menedżerów ze spół-
ek Skarbu Państwa, którzy nie palą się 
do wchodzenia w górnictwo.

– Spółki Skarbu Państwa nie działają 
w próżni. Mają wpływ na otoczenie i dlatego 
właściciel musi mieć prawo wpływania na ich 
politykę. Jeżeli zarządy realizujące politykę 
właściciela będą miały kłopoty, właściciel 
musi stać twardo po ich stronie. Jeżeli robią 
wszystko, żeby storpedować politykę właści-
ciela, trzeba takim zarządom podziękować. 
Składanie ofiar z menedżerów jest złą polityką. 
Przedstawiciele państwa muszą zdawać sobie 
sprawę z tego, że kiedy oni zawinią, będą mu-
sieli ponieść konsekwencje.

 X Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli 
rząd w ostatniej chwili znajdzie jakiś spo-
sób na uratowanie Kompanii Węglowej?

– A znajdzie sposób na uzyskanie zgody 
Komisji Europejskiej na to rozwiązanie? Ciągle 
aktualne będzie przygotowanie do negocja-
cji na poziomie Unii Europejskiej w sprawie 
zmiany ograniczeń dotyczących pomocy pu-
blicznej dla górnictwa, roli węgla i energetyki 
wykorzystującej węgiel kamienny w naszym 
systemie gospodarczym. Musimy mieć plan, 
który pozwoli na bazie górnictwa węglowego 
budować nowoczesny przemysł chemiczny, 
elektromaszynowy i nowoczesną energety-
kę. Pracujemy nad takim planem, ponieważ 
uzdrawianie górnictwa nie może polegać wy-
łącznie na zmianach organizacyjnych. Nie 
chodzi o sypanie pieniędzmi, ale stworzenie 
podwalin pod nowoczesną branżę. Wszędzie, 
gdzie będziemy walczyć o nasz węgiel, musimy 
mieć koronny argument: jest on nam potrzeb-
ny, ponieważ wiemy, jakie chcemy mieć korzy-
ści z górnictwa i jakie korzyści będzie miała 
Unia Europejska stawiająca na odrodzenie 
przemysłu. Tylko tania energia zagwarantuje 
realizację planów unijnych.

 X Czy rozmawiałem z przyszłym wicemi-
nistrem górnictwa i energetyki odpowie-
dzialnym za górnictwo?

– Rozmawiał pan z koordynatorem prac 
nad programem, który ma zapobiec upadkowi 
branży górniczej i pozwoli rozwijać nowoczesny 
przemysł na Śląsku i w wielu rejonach Polski.

 `Rozmowa nieautoryzowana, przeprowadzona 26 
września 2015 roku. l
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Zmiany organizacyjne

Trzeba skończyć z fikcją o absolutnie wolnym rynku w gospodarce surowcowej

Prawo i Sprawiedliwość nie 
obiecuje, że kogoś do czegoś 
zmusi. Obiecuje, że opracuje 
plan, który stanie się 
atrakcyjny dla polskich firm 
inwestujących w górnictwo. 
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Z I E L O N A  S T R E F A

Ekologiczne grzanie domu

Pompy ciepła, kolektory, 
a może własny prąd

Wiele osób budujących nowe domy czy planu-
jących gruntowny remont lub modernizację 
zastanawia się, jakie wybrać ogrzewanie. Tak, 
aby było przyjazne dla środowiska i żeby nie 
pójść z torbami.

Większość domów w Polsce ma trady-
cyjną konstrukcję murowaną. Te nowo bu-
dowane są coraz lepiej zaizolowane. Przepi-
sy wymuszają ocieplenie i lepsze okna, więc 
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 
przeciętnego domu się zmniejsza.

Przy starszych dobrze wykonać badanie 
termowizyjne. Dzięki temu zobaczymy, które 
części domu lub fragmenty ścian są ciepłe, 
a które zimne i którędy ucieka ciepło.

Na zdjęciu z kamery obejrzymy nasz dom 
w intensywnych kolorach tęczy. Ciepłe miejsca 
mają barwę od żółtej do intensywnie czerwo-
nej, zimne są zielone lub niebieskie. Wykryte 
obszary ciepła to tak zwane mostki cieplne. 
Czerwona i pomarańczowa barwa wskazują 
miejsca, przez które ciepło ucieka z wnętrza.

Ciepło wymagane jest również do przy-
gotowywania ciepłej wody użytkowej. Potrze-
bujemy jej praktycznie codziennie tyle samo, 
co w praktyce oznacza, że koszt jej podgrze-
wania może stanowić nawet 1/3 całkowitych 
wydatków na cele grzewcze.

PomPy ciePła

Czym ogrzewać dom? Można tradycyj-
nym lub kondensacyjnym kotłem grzewczym 
na gaz ziemny, płynny albo olej opałowy, ko-
tłem na paliwo stałe. Można także coraz po-
pularniejszą pompą ciepła.

Aby oszacować koszty, przyjmujemy, 
że gruntowa pompa ciepła będzie pracowała 
w nowo wybudowanym, energooszczędnym 
budynku o powierzchni około 150 metrów 
kwadratowych, w którym na parterze i pię-
trze ułożono wodne ogrzewanie podłogowe. 
Jako dolne źródło ciepła wybrano pionowe 
odwierty. W domu będzie mieszkała cztero-
osobowa rodzina.

Gruntowa pompa ciepła wymaga zbudo-
wania na działce wymiennika. Poziomy zajmu-
je trzy–czterokrotnie większą przestrzeń, niż 
wynosi powierzchnia ogrzewanego budynku. 
Miejsce powinno być odsłonięte, aby rege-
nerować ciepło od słońca i opadów deszczu.

Jeśli przeznaczymy na kolektor pozio-
my zbyt małą powierzchnię działki w sto-
sunku do zapotrzebowania domu na ciepło 
lub za płytko ułożymy rury, czy też za gęsto 
je rozmieścimy, spowoduje to już w grudniu 
gwałtowny spadek temperatury dolnego źró-
dła, a zatem spadnie sprawność pompy ciepła. 
Czasami nawet zachodzi potrzeba załączenia 
grzałki elektrycznej, by móc ogrzać dom. Po-
dobnie będzie, gdy wykonamy zbyt płytkie 
odwierty na sondy.

Na dobrej klasy pompę ciepła typu solan-
ka-woda do współpracy z instalacją c.o. trzeba 
wydać 60–80 tys. złotych. Kwota ta uwzględ-
nia już koszty wykonania gruntowego wy-
miennika ciepła, które mogą się znacznie 
różnić w zależności od warunków na działce.

Powietrzna pompa ciepła to wydatek 
od 30 do 60 tys. złotych. Cena zależy od pa-
rametrów urządzenia i obejmuje koszt jego 
zamontowania oraz uruchomienia instalacji. 

Odpadają wydatki na wykonanie wymiennika 
gruntowego.

Powietrzną pompę ciepła do podgrze-
wania c.w.u., o mocy 2–3 kW, zintegrowaną 
z zasobnikiem do jej magazynowania, można 
kupić już za mniej więcej 10–12 tys. złotych.

KoleKtory słoneczne

Najważniejszym elementem instalacji so-
larnej jest kolektor. To on przechwytuje ciepło 
z promieniowania słonecznego i przekazuje 
je tzw. czynnikowi roboczemu do instalacji 
c.w.u. Firmy oferują dwa podstawowe typy 
kolektorów – płaskie i próżniowe rurowe.

Płaski ma nieco niższą efektywność ener-
getyczną i szybciej traci ciepło niż kolektor 
rurowy, ale jest tańszy.

Czynnikiem roboczym może być w nich 
woda, ale ze względu na odkładanie się ka-
mienia w takiej instalacji nie jest polecana 
przez producentów kolektorów. Lepszy i czę-
ściej stosowany jest niezamarzający roztwór 
glikolu.

Wydajniejsze, ale i droższe są kolektory 
rurowe próżniowe. Wykorzystują one zarów-
no promieniowanie bezpośrednie, jak i roz-
proszone, czyli takie, które przebija się przez 
cienką warstwę chmur. Dzięki temu działają 
nawet w dni pochmurne.

Na polskim rynku dostępne są dwa ro-
dzaje kolektorów rurowych: z bezpośrednim 
przepływem czynnika roboczego lub z rurką 
ciepła.

Kolektor będzie pracował najlepiej, jeżeli 
skierujemy go na południe. Może być odchy-
lony o 10 stopni w kierunku wschodnim lub 
zachodnim, ale im większe odchylenie, tym 
mniejsza efektywność jego pracy. Montujemy 
go w miejscu niezacienionym przez drzewa 
i budynek. W przeciwnym razie będzie mało 
wydajny.

Kolektor można umieścić na dachu lub 
na południowej ścianie budynku, przy ścianie 
na ziemi albo jako wolno stojący. Najpopular-
niejsza jest instalacja na dachu. Nie zajmuje on 
wtedy dodatkowego miejsca i nie zacienia bu-
dynku. Kąt nachylenia połaci dachowej zazwy-
czaj jest wystarczający do montażu kolektora. 
Jeżeli dach jest płaski, trzeba go zamontować 
na podporach.

Nie łudźmy się, kolektor nie zastąpi pod-
grzewacza. Optymalnie dobrane urządzenie 
ogrzeje 80–90 proc. ciepłej wody użytkowej 
i maksimum 30 proc. wody do celów grzew-
czych. Dla jednego mieszkańca potrzeba 1–1,5 
metrów kwadratowych powierzchni kolektora 
płaskiego. Dla czteroosobowej rodziny trze-
ba zatem zamontować zestaw o powierzchni 
4–6 metrów kwadratowych. W przypadku 
kolektora rurowego wystarczy 0,6–0,8 metra 
kwadratowego na osobę, czyli 2,4–3,2 metrów 
kwadratowego dla czteroosobowej rodziny.

Koszt systemu solarnego to nie tylko sam 
kolektor, ale również pozostałe elementy: rury, 
zasobnik, w którym gromadzona jest gorąca 
woda o pojemności kilkuset litrów, dodatkowy 
wymiennik lub grzałka elektryczna, pompa 
cyrkulacyjna, zawory i automatyka. W kosz-
tach eksploatacji trzeba wymienić okresowe 
przeglądy instalacji, usuwanie ewentualnych 
awarii oraz wymianę zużywających się ele-
mentów. W układach z pompą cyrkulacyjną 

dochodzi jeszcze koszt energii elektrycznej 
do zasilania pompy.

Koszt instalacji solarnej to 15–18 tys. 
złotych.

a może fotowoltaiKa?
Rośnie popularność fotowoltaiki. W 2013 

roku moc instalacji w Polsce wynosiła 2 MW, 
rok później przekroczyła już 23 MW. Progno-
zy Instytutu Energetyki Odnawialnej mówią, 
że w tym roku zainstalowane panele umożli-
wią wytworzenie aż 100 MW.

Ile kosztuje instalacja? Wszystko zale-
ży od tego, czy chcemy produkować prąd 
na własne potrzeby czy również sprzedawać. 
Nadwyżkę energii można sprzedać Operato-
rom Systemów Dystrybucyjnych, co reguluje 
ustawa o OZE.

– Instalacja o mocy 3 do 5 kW zaspokoi 
potrzeby energetyczne typowego gospodar-
stwa domowego. Sposobów finansowania 
inwestycji jest wiele. W przypadku gospo-
darstw domowych najpopularniejszy jest 
program Prosument, finansowany przez 
NFOŚiGW. Daje on możliwość zdobycia do-
finansowania inwestycji do 40 proc. w tym 
roku i do 30 proc. po 2015 roku. Na pozosta-
łą kwotę udzielany jest kredyt preferencyjny 
na korzystnych warunkach – oprocentowanie 
1 proc. i prowizja od 1 do 3 proc. – wyjaśnia 
Paweł Owczarski, prezes firmy Polski Prąd.

Przy większych instalacjach – do 10 kW – 
trzeba się liczyć z kosztami 60–80 tys. złotych.

Przedsiębiorcy, w zależności od profilu 
działalności i jej lokalizacji, mogą skorzystać 
z programu Bocian – pozwalającego uzyskać 
pożyczkę na 80 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, której oprocentowanie wynosi 2 proc., 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(dofinansowanie inwestycji do 90 proc.) czy 

regionalnych programów, finansowanych 
przez WFOŚiGW (wsparcie do 80 proc.). Je-
sienią dojdą kolejne możliwości – Program 
Wsparcia z Funduszy Norweskich i Regio-
nalne Programy Operacyjne.

Kolejne firmy tworzą oferty dla chcących 
produkować energię ze słońca. Polski Prąd 
oferuje audyt fotowoltaiczny, przygotowanie 
dokumentacji oraz wykonanie instalacji. Adre-
suje je zarówno do klientów indywidualnych, 
jak i biznesowych.

Również dwie duże grupy energetyczne, 
Tauron i PGE, uruchomiły miesiąc temu oferty 
skierowane do prosumentów.

Klient Tauronu może liczyć na doradz-
two, przygotowanie projektu oraz dostawę 
i montaż kompletnego systemu fotowolta-
icznego, czyli paneli słonecznych, konstrukcji 
mocującej oraz niezbędnego osprzętu. Spółka 
współpracuje z firmami Hymon Energy, Soleo 
PV oraz Solsum, które mają ugruntowaną 
pozycję na rynku oraz bazują na podzespołach 
renomowanych producentów.

– Podstawowym założeniem oferty Tau-
ron Fotowoltaika było opracowanie mecha-
nizmów, które zapewnią klientowi gwarancję 
bezpieczeństwa, optymalnie dobrane parame-
try i wysoką wydajność energetyczną systemu. 
Dlatego projekt instalacji będzie sprawdzony 
przez niezależną instytucję badawczą – Plat-
formę Fotowoltaiki Politechniki Warszaw-
skiej – podkreśla Ireneusz Perkowski, prezes 
Tauron Sprzedaż.

PGE pozyskało do współpracy Bank 
Ochrony Środowiska, dzięki czemu oferu-
je klientom korzystne warunki finansowe, 
a ponadto – wsparcie specjalistów, wykonanie 
projektu technicznego, dostawę, montaż oraz 
serwis systemu fotowoltaicznego.

BARBARA WARPECHOWSKA

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Koncern Volkswagena został przyłapany 
na oszukiwaniu na normach czystości spa-
lin. Specjalne oprogramowanie, monitoru-
jące prędkość czy brak ruchów kierownicą, 
rozpoznawało, czy samochód jedzie, pracuje 
na postoju czy jest testowany. Zanim prezes 
Volkswagena złożył rezygnację, przyznał, 
że sprawa dotyczy 11 mln samochodów tej 
marki. Koncern będzie to kosztowało niemi-
łosiernie dużo – sam koszt usunięcia opro-
gramowania i „zniwelowania skutków utraty 
zaufania przez klientów” został przez firmę 
wyliczony na 6,5 mln euro. Kolejne 18 mld 
dolarów mają pochłonąć kary na rynku ame-
rykańskim, gdzie sprawa miała dotyczyć tylko 
pół miliona aut.

– Usilnie pracujemy nad rozwiązaniem 
technicznym, które przedstawimy partnerom, 
klientom i opinii publicznej, gdy tylko będzie 
to możliwe. Naszym celem jest jak najszyb-
sze poinformowanie klientów, że ich pojaz-
dy spełniają wszystkie normy. Zapewniam, 
że Volkswagen robi wszystko, co tylko możli-
we, aby odzyskać zaufanie klientów, dealerów 
i opinii publicznej – powiedział Herbert Diess, 
dyrektor zarządzający marki Volkswagen Sa-
mochody Osobowe.

Kłopoty Volkswagena mogą stać się 
początkiem wielkiej silnikowej rewolucji 
na całym świecie. W USA już w latach 90. 
za łamanie przepisów ochrony środowiska 
za pomocą oprogramowania ukarano kilku 
producentów pojazdów użytkowych, w tym 
Renault Véhicules, Mack Trucks, Volvo Truck, 
a także General Motors.

Teraz pojawiają się pogłoski, którym 
na razie producenci zaprzeczają, że podob-
ne techniki mogły stosować też inne firmy. 
Financial Times wskazuje np. na BMW X3, 
Opla Zafirę Tourera czy Citroëna C4. Trzeba 
pamiętać, że systemy sterowania silnikiem 
są do wielu koncernów samochodowych 
dostarczane przez tych samych produ-
centów samochodowej elektroniki. Skoro 
więc Volkswagen mógł zamontować takie 
oprogramowanie w silnikach z osprzętem 
Boscha, to skąd wiadomo, że nikt inny tego 
nie zrobił?

Na razie na aferę zareagowała giełda, 
na której oprócz Volkswagena spadają także 
akcje innych samochodowych koncernów. 
Może się okazać, że sprawa uśmierci diesle, 
a tym samym przyspieszy wprowadzanie no-
wych napędów.

FrankFurckie nowości
We Frankfurcie trwają targi motoryzacyj-

ne – największa tego typu impreza w Europie. 
W olbrzymich halach terenów targowych stoją 
setki aut, wśród których jest 60 samocho-
dowych premier. W większości są to nowe 
wersje czy modernizacje, ale jest też nieco 
faktycznych nowości. Jedna z nich to piąta już 
generacja Opla Astry, produkowanego m.in. 
w fabryce Opla w Gliwicach. Obok hatchbacka 
premierę ma także Sports Tourer, czyli kombi. 
Jeszcze przed premierą samochód zebrał 30 
tys. zamówień. Odchudzony i skrócony Opel 
ma jednak pojemniejsze wnętrze. Stylistycznie 
to bardziej ewolucja niż rewolucja, ale wpro-
wadzono sporo technicznych nowości. Pro-
dukcja ma się rozpocząć w końcu września.

Wyglądem niezbyt różni się od swojego 
poprzednika też nowe BMW 7. Wśród nowo-
ści są także sedan Alfa Romeo Giulia, Renault 
Megane, Suzuki Baleno, a także Infiniti Q30.

Światowe premiery mają też samochody 
typu SUV, należące w ostatnich latach do po-
pularniejszych rodzajów aut. Można oglądać 
nowego Mercedesa GLC, Volkswagena Tiguana, 
Kię Sportage i jej bliźniaka – Hyundaia Tucsona, 
ale także wielkiego, luksusowego Bentleya Ben-
tayga, pierwszego SUV-a w dziejach tej marki.

Wśród modeli odmłodzonych znalazła 
się produkowana w Tychach Lancia Ypsilon. 
W zasadzie samochód poddano niewielkim, 
kosmetycznym zmianom. Obok pojawiły się 
także nowe wersje Fiata 500, także montowa-
nego w Tychach.

Trwa moda na ekologiczne napędy i od-
chudzanie samochodów. Producenci każdego 
zmienionego czy tylko odmłodzonego modelu 
chwalą się, jak bardzo udało się zbić wagę. 
To element walki o jak najmniejsze spalanie, 
a co za tym idzie niski poziom emisji dwutlen-
ku węgla. Pojawia się też wiele aut z alterna-
tywnymi napędami. Na razie jednak głównie 
jako prototypy, takie jak Audi e-tron Quattro 
czy Porsche Mission E Concept. Na szczęście 
Porsche zadbało także o swoich bardziej trady-
cyjnych zwolenników i pokazało odmłodzony 
model 911. Część producentów nowe napędy 
wprowadza już od dawna i prezentowało ich 
kolejne wcielenia. Toyota pokazała nową ge-
nerację Priusa, a także kompaktowego RAV4 
z napędem hybrydowym.

Do frankfurckich premier pewnie jeszcze 
będziemy wracać, poświęcając nieco więcej 
uwagi poszczególnym modelom. Dziś przede 
wszystkim uczta dla oczu.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Volkswagen uśmierci silniki 
spalinowe?

Suzuki Baleno Nissan Navara

Hyundai i20 ActiveHonda Civic Tourer Active Life
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Podróże marzeń

Amsterdam, czyli wolność
Liberalny Amsterdam często kojarzony jest 
z dzielnicą czerwonych latarni i kawiarnia-
mi, w których można legalnie kupić miękkie 
narkotyki. To położone pośród setek kanałów 
miasto przyciąga turystów swobodną atmos-
ferą, olśniewającą architekturą i światowej 
klasy muzeami, gdzie podziwiać można naj-
wspanialsze dzieła holenderskich mistrzów.

Stolica Holandii słynie z oplatającego ją 
systemu kanałów, wpisanego na Listę świa-
towego dziedzictwa kulturalnego i przyrod-
niczego UNESCO. To właśnie dzięki nim 
Amsterdam zyskał miano Wenecji Północy. 
Najstarsze kanały powstały w XVII wieku. 
Miały ułatwić bogatym kupcom transport 
towarów do położonych przy nich domów.

Rejs po kanałach

Zwiedzanie miasta warto rozpocząć 
od rejsu przeszkloną barką po największych 
kanałach. Do wyboru mamy kilka tras, pod-
czas których podziwiać można położone 
po obu stronach kamienice o białych framu-
gach. Ponieważ władze miasta naliczały poda-
tek od szerokości frontowej ściany budynku, 
wzdłuż kanałów wyrosły rzędy wąskich kamie-
nic różniących się jedynie detalami. Masywne 
meble często nie mieściły się w ich drzwiach 
i trzeba było wciągać je przez okna przy użyciu 
zamontowanych na dachu dźwigni.

W jednym z takich domów ukrywała się 
przed hitlerowcami Anna Frank i jej rodzina. 
To właśnie tam, podczas dwuletniego pobytu, 

nastoletnia Anna pisała swój dziennik. W 1944 
roku kryjówka została ujawniona i rodzina Fran-
ków trafiła do obozu koncentracyjnego. Wojnę 
przeżył jedynie jej ojciec, który odnalazł i opu-
blikował pamiętniki. Książka szybko stała się 
bestsellerem. Dziś znajdujące się tutaj muzeum 
odwiedza ponad milion osób rocznie. Kolejka 
do wejścia ciągnie się przez kilka przecznic, dla-
tego warto zarezerwować bilety przez Internet 
lub przyjść pół godziny przed otwarciem.

Z wiZytą u van GoGha

Pozycją obowiązkową podczas zwiedza-
nia Amsterdamu powinno być Rijksmuseum, 
posiadające bogatą kolekcję dzieł Rembrandta, 
oraz Muzeum van Gogha poświęcone twór-
czości wybitnego postimpresjonisty. Oprócz 
ponad 200 obrazów mistrza znajduje się 
w nim wiele związanych z nim pamiątek, li-
stów i rzeczy osobistych.

Odwiedzający mogą być zaskoczeni fak-
tem, że autor „Słoneczników” zaczął malować 
krótko przed ukończeniem trzydziestego roku 
życia, a zmarł w wieku 37 lat. Niedoceniany 
za życia, Vincent van Gogh twierdził, że ma-
teriały, które wykorzystywał do malowania, 
są cenniejsze niż stworzone przez niego prace. 
Dziś dzieła malarza warte są miliony dolarów.

Być jak Butelka piwa

Z Muzeum van Gogha tylko krótki spacer 
dzieli nas od browaru Heinekena. W tym za-
bytkowym budynku utworzono nowoczesne 
centrum poświęcone historii piwa. Oprócz 

interaktywnej ekspozycji, przedstawiającej 
ewolucję marki Heineken w ciągu lat, obejrzeć 
w nim można bogatą kolekcję butelek, etykiet 
oraz plakatów reklamowych.

Jednak najciekawszym punktem wycieczki 
jest… wcielenie się w butelkę piwa. Biorąc 
udział w multimedialnej prezentacji obrazują-
cej kolejne etapy procesu warzenia, będziemy 
potrząsani, podgrzewani i spryskiwani wodą. 
Na pamiątkę możemy kupić spersonalizo-
waną butelkę Heinekena z naszym imieniem 
na etykiecie. Bilet wstępu do browaru kosztuje 
18 euro, a w jego cenę wliczone są dwa kufle 
złocistego trunku. Przed wycieczką warto 
ściągnąć aplikację na smartfony z licznymi 
ciekawostkami ze strony www.heineken.com.

DZielnica cZeRwonych 
lataRni

Pod koniec dnia zajrzyjmy do będącej 
symbolem Amsterdamu dzielnicy czerwo-
nych latarni. Dawniej w jej sąsiedztwie znaj-
dował się port, stąd obecność licznych barów 
i domów rozpusty. Swobodny klimat pozostał 
w niej do dziś. Nie brakuje tutaj kabaretów, 
lokali z pokazami erotycznymi oraz coffee 
shopów, czyli kawiarni sprzedających mięk-
kie narkotyki. Znakiem firmowym dzielnicy 
są okna wystawowe, w których w czerwonym 
świetle wyginają się skąpo ubrane prostytutki. 
Należy pamiętać, że robienie im zdjęć może 
skończyć się nieprzyjemnie. W tej części 
wycieczki zdecydowanie nie powinni brać 
udziału najmłodsi.

Informacje  
praktyczne:

Kiedy jechać: Wizytę w Amsterdamie naj-
lepiej zaplanować pomiędzy marcem a majem, 
kiedy miastu uroku dodają kwitnące tulipany.

Język: Językiem urzędowym jest nider-
landzki, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,19 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekro-

czenia granicy wystarczy paszport lub dowód 
osobisty.

Trzy rzeczy, 
które musisz zrobić:

Odwiedź Muzeum Seksu – najstarszy 
tego typu przybytek na świecie, ukazujący 
historię erotyki od czasów starożytnych aż 
do współczesności.

Wypożycz rower i tak jak mieszkańcy 
poruszaj się po mieście na dwóch kółkach. 
Początkujący mogą skorzystać z usług firmy 
Yellow Bike i wziąć udział w zorganizowanej 
wycieczce rowerowej.

Skosztuj lokalnych serów podczas de-
gustacji w Old Amsterdam Cheese Store. 
To wspaniała okazja do poznania smaku pię-
ciu gatunków sera podkreślonych aromatem 
wina wybranego przez wykwalifikowanego 
sommeliera.

 MAGDALENA CHROMIK

Malownicze kanały tworzą sieć wodną, dzielącą Amsterdam na liczne wyspy Znajduje się ich tu aż 160 i ciągną się na długości 75 kilometrów

W browarze Heinekena poznamy tajniki procesu warzenia piwa Punktem obowiązkowym podczas zwiedzania Amsterdamu powinna być wizyta w Rijksmuseum
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Piwo przez wieki

Piwo na szczęście

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Nawet 40 proc. rodziN w polsce żyje 
poNiżej miNimum socjalNego. Instytut 
Pracy i Polityki Społecznej policzył ten wskaź-
nik – pokazuje on, ile musi wynosić dochód 
na osobę w rodzinie, by mogła ona uczestni-
czyć w życiu społecznym. Żeby móc w miarę 
normalnie żyć, a nie wegetować, trzyosobo-
wa rodzina z małym dzieckiem musi mieć 
do dyspozycji 2661,36 złotych miesięcznie, 
czteroosobowa – 3437,68 złotych. Dwie osoby 
dorosłe bez dzieci na utrzymaniu muszą mieć 
co najmniej 1793,60 złotych. Minimum socjal-
ne to nie skrajna bieda, ale trzeba nieźle się 
nagimnastykować, by za te pieniądze przeżyć. 

według wskaźNika aktywNego starze-
Nia polska jest Na przedostatNim miejscu 
w europie. Na potrzeby Komisji Europejskiej 
i ONZ opracowano wskaźnik AAI. Łączy on 
informacje o życiu zawodowym, rodzinnym 
i społecznym seniorów. Zgodnie z nim sytu-
acja seniorów w Polsce jest tragiczna. Gorzej 
jest tylko w Grecji. W naszym kraju dochodzi 
do gwałtownego procesu starzenia się popu-
lacji. Badania wykazują, że ponad 40 proc. 
osób po 65. roku życia nie przejawia żadnej, 
nawet minimalnej, aktywności fizycznej, poza 
tym brakuje geriatrów. Dlatego jak najszybciej 
należy opracować programy podnoszące sa-
modzielność i bezpieczeństwo osób starszych, 
aktywność zawodową 50+ i zwiększające so-
lidarność międzypokoleniową.

jedyNie 67 proc. polaków w wieku 18–55 
lat posiada oszczędNości. Systematycznie 
potrafi oszczędzać jedynie co piąty ankieto-
wany, ale z badań wynika, że u 42 proc. ba-
danych na koniec miesiąca zostają nadwyżki 
finansowe. W odczuciu respondentów brak 
wiedzy uniemożliwia regularne oszczędza-
nie. Jednocześnie aż 88 proc. ankietowanych 
przyznaje, że oszczędności dają poczucie 
bezpieczeństwa. Badania wykazują, że osiem 
na dziesięć gospodarstw domowych mogło-
by zacząć odkładać systematycznie nawet 
niewielkie kwoty (powyżej 50 złotych) lub 
oszczędzać więcej niż dotychczas. Jednak 
już jedna czwarta badanych mogłaby od-
kładać miesięcznie 300 złotych, a 14 proc. 
byłaby w stanie oszczędzać około 500 zło-
tych. W grupie bardziej zamożnych, zara-
biających powyżej 5 tys. złotych netto, te 
możliwości są większe. Autorzy badania pod-
kreślają, że wyniki pokazują, że oszczędności 
to pozostałość po konsumpcji, a nie efekt 
świadomego postępowania. Należy bowiem 
myśleć o oszczędzaniu na emeryturę. Chodzi 
o wygładzenie konsumpcji w trakcie całego 
życia, czyli odkładanie w okresie, gdy mamy 
wyższe wydatki, by móc wydawać wtedy, gdy 
nasze dochody spadają.

Krzyżówka panoramiczna nr 19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „górNiczy trud”.  
Nagrodę wylosowała: teresa żmuda z rybNika.

Każdy z nas zna jakieś przesądy. Na co dzień 
nie przywiązujemy do nich wielkiej wagi. Kie-
dy jednak trzynasty dzień miesiąca przypada 
w piątek, gdy stłuczemy lusterko lub przej-
dziemy pod drabiną, przypominamy sobie 
o nich. Często, mimo prób racjonalnego my-
ślenia, podświadomie wierzymy w nie i pró-
bujemy zrobić coś, by zapobiec złemu loso-
wi. Z całą pewnością jednak jeden z symboli 
pecha – czarny kot – kojarzy się amatorom 
piwa z ciekawymi doznaniami smakowymi.

Browar Czarny Kot powstał w Radomiu 
w 1997 roku. Początkowo funkcjonował pod 
nazwą Browar Zamkowy w Radomiu i był 
członkiem Stowarzyszenia Regionalnych 
Browarów Polskich. Jego celem była przede 
wszystkim reaktywacja przedwojennych ra-
domskich tradycji piwowarskich. Dopiero 
w 2010 roku założyciele postanowili trafić 
do większej rzeszy piwowarów jako browar 
kontraktowy Czarny Kot, który swoje trunki 
warzy u zaprzyjaźnionych regionalnych przed-
siębiorstw. Radomski Browar Zamkowy stał 
się miejscem, w którym browarnicy ekspery-
mentują i wymyślają nowe receptury. Obecnie 
przedsiębiorstwo współpracuje z hurtownią 
Dionizos.

Czarny Kot w swoich piwach używa wy-
łącznie naturalnych składników. Cechą cha-
rakterystyczną tej firmy jest produkcja przede 
wszystkim piw smakowych, w których składzie 
znajdziemy prawdziwy syrop owocowy.

W ofercie znajdziemy trunki dwóch ma-
rek. Pierwsze z nich to Bearnard, które mają 

bardzo charakterystyczną etykietę – butelki 
są zawinięte w papier, na którym widnieje 
niedźwiedź w różnych gamach kolorystycz-
nych. Jest to znak rozpoznawczy tej serii, nie 
sposób ich nie zauważyć. Na uwagę zasłu-
guje Miód Malina. To piwo pasteryzowane, 
o bursztynowym, mętnym kolorze i białej 
pianie. W smaku wyczuwalne są miód oraz 
lekkie nuty malinowe i owocowe. Inną sma-
kową opcją jest Czarna Porzeczka. Ku zasko-
czeniu konsumentów ma jasnozłoty kolor, 
mimo faktu, że w smaku czuć wyraźnie owoce 
czarnej porzeczki. Zdziwić może także, że jest 
to piwo dość mocne – zawiera 6 proc. alko-
holu. Dla amatorów piw smakowych idealną 

opcją jest trunek poziomkowy z dodatkiem 
guanabany – owocu uprawianego w Ameryce 
Środkowej. Ciekawą propozycją jest także 
Kuba, Rum i Rodzynki – ma ciemny kolor, 
który idealnie komponuje się z białą, obfitą 
pianą. Urzeka w nim rumowo-rodzynkowy 
zapach. W smaku wyczuwalne są rodzynki 
i rum, dzięki któremu wydaje się, że trunek 
jest mocniejszy niż w rzeczywistości. Domi-
nuje tu także słodycz. Browarnicy postarali 
się i przygotowali także coś dla miłośników 
porterów. Baribal Porter ma aż 9 proc. al-
koholu i lekko palony, karmelowo-kawowy 
smak, który współgra z delikatną goryczką. 
Warto sięgnąć także po Bearnarda Chilli. Piwo 
to jest bardzo sycące, a po wypiciu kilku łyków 
po gardle rozlewa się przyjemne ciepło.

Drugą flagową marką radomskiego bro-
waru są oczywiście Koty. Mamy do wyboru ich 
kilka opcji. Pierwszą jest Biały Kot – to lekkie, 
jasne piwo typu lager. W jego smaku czuć 
przede wszystkim nuty słodowo-chlebowe 
oraz goryczkę. Piwosze mogą wybrać także 
Czarnego Kota. Trunek ten ma 6 proc. alko-
holu i ciemny, klarowny kolor. Zarówno w jego 
smaku, jak i zapachu wyczuwalne są słodki 
karmel i delikatne owocowe nuty. Kocie trio 
zamyka Rudy Kot, czyli jasne, mocne piwo 
dolnej fermentacji, o mocy 7 proc. alkoholu. 
Po przelaniu do kufla urzekają kremowa piana 
i bursztynowy kolor. Dominujący w smaku 
słód i lekka goryczka z pewnością podbiją 
serca i podniebienia tych, którzy sięgną po ten 
produkt.

ŹRÓDŁO: WWW.BROWARCZARNYKOT.PL
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