
Temat na czasie

Arkadiusz Misztal: Czuję 
się oszukany i czuję, 
że oszukiwałem  
innych. Robiłem 
to nieświadomie, 
ale teraz zdaję 
sobie sprawę z tego, 
że powtarzałem hasła 
propagandowe. 
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Zrobiliśmy pierwszy, 
najważniejszy krok
Smakołyk przed egzekucją czy 
długa podróż, aby przeżyć? 
Ja  proponuję długą podróż – 
pisze Tomasz Gawlik, prezes 
JSW SA.

strona 3

W tym roku taniej, 
a nie drożej
Analiza. Ceny zbytu węgla 
kamiennego.

strona 3

Tendencja jest opty-
mistyczna

Zespół Trójstronny o  obciąże-
niach publicznoprawnych w gór-
nictwie i sytuacji w sektorze. 

strona 5

Długa wędrówka 
domowych odpadów
Unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych.

strona 8

Mercedes wchodzi 
w pickupy
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Przystanek: Sri Lanka
Podróże marzeń.

strona 10

– Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo 
oczekiwane i potrzebne jest odciążenie kopalń z niektórych opłat i podatków i prace nad tym są na bardzo 

zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy kilku resortów 
i dzisiejsze wspólne stanowisko z pewnością je ułatwi – powiedział wiceminister energii Grzegorz 

Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które 
odbyło się 7 listopada 2016 roku w Katowicach. 

więcej na s. 5

Zespół trójstronny. O sytuacji w górnictwie

Zmniejszyć obciążenia 
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Przepraszam, 
czy jest tu jakiś 
kierownik?
S zukam kierownika, który mógłby rozwiązać kilka 

zagadek. Po pierwsze – dlaczego jest niedobrze, 
skoro zewsząd płyną bardzo dobre informacje? Po drugie 
– skąd biorą się dobre informacje, skoro jest niedobrze? 
Po trzecie – kiedy będzie naprawdę dobrze? Wydawało 
mi się, że po lekturze informacji Agencji Rozwoju 
Przemysłu na temat sytuacji w górnictwie po trzech 
kwartałach 2016 roku będę znał odpowiedź przynajmniej 
na jedno z trzech postawionych pytań. Niestety. 
Z zestawienia mnóstwa danych wynika, że nie jest 
dobrze, ale nie jest źle i że w przyszłości może być różnie. 
Toż to góral spod Giewontu jest bardziej precyzyjny 
w przepowiadaniu pogody.

W  poprzednim numerze Nowego Górnika pisałem 
między innymi o inwestycjach w Jankowicach. 

Niestety, zaangażowanie inwestycyjne w polskim 
górnictwie nie jest wysokie. Wszystkie spółki górnicze 
przez dziewięć miesięcy 2016 roku wydały mniej niż 
1 mld złotych. Statystycznie, razem z Bogdanką wychodzi, 
że jedna spółka wydawała ok. 230 mln złotych. Albo 
ja się niezbyt dokładnie wczytałem w informacje, albo 
rzeczywiście jest tragicznie. Górnicy doskonale wiedzą, 
co można zrobić za 230 mln złotych rocznie w jednej 
spółce węglowej. Można stwarzać pozory, że coś się robi. 
Dla jednej kopalni są to duże pieniądze. Dla jednej spółki 
to kroplówka inwestycyjna.

W iem, zaraz zostanę uznany za wichrzyciela, wroga 
rządu i Ministerstwa Energii, bo zapominam 

o sukcesach, a piszę o problemach. Zwracam tylko uwagę, 
że nawet największe sukcesy diabli wezmą, jeżeli nie 
będzie inwestycji. Gdzie będziemy fedrować? Piszę o tym, 
bo po poprzednim felietonie wielu kolegów zarzucało 
mi, że uprawiam propagandę sukcesu. Nie uprawiam 
żadnej propagandy. Chcę jedynie zwrócić uwagę (mam 
nadzieję, że skutecznie) na to, że chociaż uratowaliśmy się 
przed plajtą, to wcale nie znaczy, że skończyły się kłopoty. 
Mam wielką pretensję do redakcji Nowego Górnika, 
która za bardzo angażuje się w pokazywanie sukcesów 
i możliwych sukcesów, a za mało we wskazywanie 
zagrożeń. Uważam, że także zbyt mało miejsca zajmuje 
wyjaśnianie wątpliwości. Służę przykładami.

D ziennikarze gazet ogólnopolskich ogłosili, że Polska 
Grupa Górnicza zakończy rok stratą miliarda, a nawet 

ponad miliarda złotych. Ministerstwo Energii stwierdziło, 
że strata będzie większa, niż planowano, ale mniejsza niż 
miliard złotych. Niby wszystko gra. Wszystko poza kasą. 
Przecież w tym roku mieliśmy inwestować, zmniejszać 
stratę, wychodzić na prostą. Dlaczego jest inaczej? Nikt 
na to proste pytanie nie chce udzielić prostej odpowiedzi. 
Węgiel systematycznie drożeje. Tymczasem czytam 
w informacji Agencji Rozwoju Przemysłu, że w Polsce 
średnia cena w 2016 roku była sporo niższa niż w 2015 
roku. O co chodzi z tymi cenami? „Koniec października 
na międzynarodowym rynku węgla może stanowić 
– napisano w analizie katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu – dosyć optymistyczną perspektywę 
rozwoju dla wszystkich uczestników międzynarodowego 
rynku węgla. Część analityków wskazuje jednak, 
że obecny wzrost nie będzie długotrwały, ponieważ 
obroty na rynku znalazły się w strukturalnym spadku, 
a popyt na węgiel na świecie spadnie o 2,3 proc.”. Po takiej 
prognozie mam proste pytanie: To jak w końcu będzie? 
Lepiej czy gorzej? Czy jest jakiś kierownik w górnictwie, 
który potrafi odpowiedzieć na najprostsze pytania?

 l

Plany i rzeczywistość czasem się gryzą. Często nawet 
najsolidniejsza analiza okazuje się pomyłką – mówimy 
wtedy o fatalnym zbiegu okoliczności. Dla mnie kla-
sycznym tego przykładem są kłopoty Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Przez kilka lat KHW był uzna-
wany za spółkę solidną, która ma bardzo wartościo-
we pokłady węgla i której brakuje jedynie inwestora 
stabilizującego sytuację finansową. Plany rozwoju 
firmy, wyniki audytu przeprowadzonego w spółce 
i wnioski z niego płynące dawały nadzieję, że firma 
wkrótce osiągnie stabilizację. Niestety, okazało się, 
że to wszystko psu na budę, bo audytorzy zostali wpro-
wadzeni w błąd, plany były na wyrost i teraz trzeba 
na gwałt opracować koncepcję ratowania firmy albo 
jej połączenia z Polską Grupą Górniczą.

P roszę mnie dobrze zrozumieć – nie mam zamiaru 
cieszyć się z nieszczęścia kolegów z KHW ani 
kogokolwiek obwiniać. Choćby z doświadczeń 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej wiem, że nie ma takiego 
wyniku, którego nie można podstawić pod najrzetelniej 
zrobioną analizę. Często mechanizm jest bardzo prosty 
– mamy wynik i potrzebujemy analityków, którzy po-
trafią uzyskać taki sam wynik. Zawsze tacy się znajdą. 
Dlatego ciarki mi chodzą po plecach, gdy słyszę, że od-
powiedzią na jakiś problem ma być praca analityków. 
Chciałbym, żeby konkretne problemy rozwiązywali 
praktycy. Dotyczy to całej branży górniczej.

Doceniam morderczy wysiłek Ministerstwa Ener-
gii. Utrzymać branżę górniczą na powierzchni w tak 
dramatycznym czasie nie było łatwo. Gdyby poprzed-
nia ekipa rządowa włożyła tylko małą cześć wysiłku 
w pracę nad sektorem górniczym, jaki wkłada obecny 
rząd, nie mielibyśmy większości problemów. Jednak 
w miarę upływu czasu pojawiały się nowe przeciw-
ności. Kłopoty KHW to nie wszystko. Nasi przyjaciele 
z południa, czescy przedsiębiorcy górniczy, postano-
wili podkablować nas i ogłosili, że możliwe, iż Polska 
udziela niedozwolonej pomocy publicznej spółkom 
węglowym. Dziwię się temu, bo w Czechach górnictwo 
pada na ich wyraźne życzenie. Sąsiedzi zorganizo-
wali sobie pełną i dość szybką prywatyzację branży. 
W czasach koniunktury ich kopalnie były stawiane 

nam za wzór. Wyposażenie, efektywność, dyscypli-
na pracy i szybka reakcja na zmiany rynkowe były 
czeskim atutem. Skończyło się to plajtą. Czy teraz 
odpowiedzialność za tę plajtę nasi czescy koledzy chcą 
przerzucić na Polskę?

Czy polski rząd mógł się tego spodziewać? Moim 
zdaniem powinien. Ratowanie polskich kopalń w ni-
czym nie przeszkadza unijnym politykom, jest na-
tomiast ciosem dla węgla rosyjskiego. Intuicja pod-
powiada mi, że za donosem do Komisji Europejskiej 
może stać grupa lobbystów reprezentujących rosyjskie 
interesy. Nie my wykosiliśmy z rynku czeskie kopal-
nie, które nie są konkurencją dla naszych. Stanowimy 
za to konkurencję dla rosyjskiego górnictwa. To logicz-
ne, że w miarę odzyskiwania polskiego rynku przez 
polskie kopalnie kurczy się rynek dla węgla rosyjskiego. 
Jeżeli polski rząd nie brał pod uwagę działań lobbystów 
działających w UE na rzecz rosyjskiego przemysłu 
wydobywczego, to oznacza, że został popełniony ol-
brzymi błąd.

Naszą sytuację pogarsza w  dodatku problem 
z KHW. Trzeba go rozwiązać jak najszybciej. Jed-
nak co zrobić, kiedy trzeba będzie prowadzić niemal 
od początku rozmowy z Komisją Europejską na temat 
tego, czy Polska nie przekracza granicy niedozwolonej 
pomocy publicznej? Połączenie PGG i KHW to moim 
zdaniem praktycznie rozpoczęcie restrukturyzacji 
górnictwa węgla energetycznego od początku. Już 
widać kilka gigantycznych problemów związanych 
z tą operacją.

Co zrobić z wierzycielami KHW? Spółka jest winna 
duże pieniądze dostawcom maszyn, urządzeń i usług. 
Kto spłaci te długi? To ważniejszy problem niż zobo-
wiązania wobec banków, bo chodzi o los wielu firm 
z tak zwanego zaplecza górniczego. Czy te firmy zaczną 
padać? Mało tego, prorosyjscy lobbyści w Unii Europej-
skiej staną na rzęsach, żeby nam dopiec. I w tym mo-
mencie nieważne jest, że cała operacja będzie zgodna 
z prawem unijnym. Ważne, że nasi przeciwnicy zrobią 
wielkie zamieszanie, na którym tylko my będziemy 
tracić. Wietrzę w tym wszystkim spisek potężnych sił, 
które chcą za wszelką cenę podciąć skrzydła polskim 
kopalniom. l

Pięścią w stół

Podcinają nam skrzydła

Prorosyjscy 
lobbyści w Unii 
Europejskiej staną 
na rzęsach, żeby 
nam dopiec.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

W trzech kwartałach br. strata górnictwa na sprzedaży 
węgla wyniosła ok. 1,3 mld złotych. Średnio na każdej 
tonie kopalnie traciły ok. 10 złotych. To lepsze rezul-
taty od tych z analogicznego okresu ubiegłego roku. 
Górnictwo węgla kamiennego w pierwszych trzech 
kwartałach 2015 roku wygenerowało 1,674 mld zło-
tych straty netto, natomiast po pierwszym półroczu 
wynosiła ona 1,445 mld złotych. We wrześniu br. strata 
sektora na podstawowej działalności wyniosła 12 mln 
złotych i należała do najniższych w tym roku. Moim 
zdaniem widać efekty poświęcenia załóg górniczych, 
ciężkiej pracy Ministerstwa Energii i zarządów spółek 
węglowych.

S ytuacja branży jest trudna, choć wiele już zro-
biono – z początkiem maja tego roku w miej-
sce Kompanii Węglowej wystartowała Polska 

Grupa Górnicza. Poradzono sobie też z problemami 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która stała nad prze-
paścią. Obecnie resort energii koncentruje się głów-
nie na naprawie Katowickiego Holdingu Węglowego. 
– Rok 2017 będzie jeszcze jednym rokiem ratowania 
górnictwa, ale 2018 będzie już rokiem jego rozwo-
ju – zapowiedział we wtorek 15 listopada minister 
energii Krzysztof Tchórzewski w trakcie konferencji 

podsumowującej rocznicę rządu. – Rok temu obie-
całem, że dołożę wszelkich starań, by wyprowadzić 
nasze spółki węglowe na prostą. Dzięki systematycznej 
pracy tej obietnicy dotrzymujemy – zaznaczył mini-
ster Tchórzewski. Zwrócił też uwagę na to, że spółki 
węglowe poprawiają wyniki finansowe i przypomniał 
o powołaniu Polskiej Grupy Górniczej w miejsce Kom-
panii Węglowej.

Za przykład udanego restrukturyzowania sektora 
węglowego minister Tchórzewski podał Jastrzębską 
Spółkę Węglową, która stała się championem giełd 
światowych. – Za trzy pierwsze kwartały br. uzyska-
ła najwyższy wzrost wartości na świecie, o ponad 
900 proc. z niecałych 900 mln złotych na początku 
br. Dzisiejsza wartość tej Spółki to ponad 8 mld złotych. 
Działania te świadczą o tym, że wierzą w nas ci, którzy 
mają pieniądze – zapewniał Krzysztof Tchórzewski. 
Minister podkreślił, że Polska stawia na węgiel. – Wie-
rzę, że potrafimy wyprowadzić górnictwo na prostą. 
Sektor energii jest kluczowy dla całej gospodarki, 
bezpieczeństwa Polski i życia Polaków, którzy z prą-
du i ciepła korzystają każdego dnia. Dlatego ciężko 
pracujemy, aby zmieniać go na lepsze – mówił mini-
ster energii 15 listopada 2016 roku w KPRM podczas 
podsumowania roku pracy rządu. l

Jastrzębska 
Spółka Węglowa 
stała się 
championem 
giełd światowych.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Jest ciężko, ale wiele zrobiono

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Każda, nawet największa podróż zaczyna 
się od pierwszego, małego kroku. Bez niego 
nie ma podróży. My taki krok zrobiliśmy. Od-
poczniemy najwcześniej w 2025 roku. Wtedy, 
zgodnie z planami, zakończy się proces na-
prawy firmy, rozliczymy się ostatecznie z in-
stytucjami finansowymi, które nas wsparły 
w najtrudniejszym dla nas czasie.

Jestem optymistą. Dzięki zaangażowa-
niu całej załogi, wyrzeczeniom wartym około 
2 mld złotych i ogromnej mobilizacji wszyst-
kich pracowników zwyciężyliśmy w pierwszej 
potyczce z kryzysem. Jeszcze w lipcu tego 
roku groziła nam upadłość. Przez wiele mie-
sięcy 2015 i 2016 roku zbliżający sie termin 
wypłaty powodował olbrzymią mobilizację 
wszystkich działów biura zarządu JSW SA. 
W dosłownym tego słowa znaczeniu szukali-
śmy każdej złotówki. Dziennikarze śmiali się 
ze mnie. Pisali, że jestem żebrakiem, który 
gania od banku do banku z wyciągniętą ręką 
i skamle, żeby bankierzy dali choć parę groszy. 
Przyznaję, irytowały mnie takie opinie, ale 
uważam, że było warto.

Dialog pomaga firmie

Stawiamy na dialog. Zawsze rozmawiamy 
szczerze, bo tylko szczerość pozwala znaleźć 
porozumienie i kompromis. Wciąż trwa spór 
na argumenty w sprawie kopalni Krupiński. 
Członkowie zarządu i większość członków 
rady nadzorczej naszej firmy opowiedzieli 
się za przekazaniem Krupińskiego do SRK. 
To była bardzo trudna decyzja. Musieliśmy 
wybierać między szacunkiem dla węgla 
a szacunkiem dla 23 tys. osób zatrudnionych 
w JSW. Banki nie pozostawiły nam wyboru. 
Albo wesprą nas pod warunkiem, że zrezy-
gnujemy z kopalni, która będzie potrzebować 
setek milionów złotych, albo zatrzymamy ko-
palnię i nie dostaniemy pieniędzy, od których 

zależy los 23 tys. rodzin. Analizy finansistów 
i prognozy rynkowe nie pozostawiały złudzeń 
– z Krupińskim nie przetrwamy. 

Mimo wszystko na wniosek strony spo-
łecznej minister energii powołał zespół, który 
ponownie przeanalizuje sytuację kopalni Kru-
piński. Na 29 listopada wyznaczono termin 
walnego zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, podczas którego akcjonariusze 
mają podjąć ostateczną decyzję o  losach 
kopalni Krupiński. Bez względu na to, jaka 
będzie decyzja, zarząd JSW, rada nadzorcza 
i cała załoga zrobili, co tylko było w ich mocy, 
aby ostateczna decyzja była podjęta na podsta-
wie najlepszej wiedzy i najszczerszych intencji.

Bolesne fakty

Zarząd JSW wiele razy podkreślał, 
że  możliwości dalszego funkcjonowania 
Krupińskiego, który w ciągu minionych 10 lat 
wygenerował 971 mln złotych strat, były do-
głębnie analizowane. Analizowały to także 
niezależne grupy specjalistów powoływane 
pod wpływem postulatów strony społecznej. 
Do tej pory żadna z analiz, nawet zakładająca 
najbardziej optymistyczne warianty, nie uza-
sadniła pozostawienia kopalni w strukturach 
JSW. Za każdym razem powód był jeden – 
brak pieniędzy na jej utrzymanie.

JSW planuje w tym roku emisję wartych 
300 mln złotych obligacji dla Towarzystwa 
Finansowego Silesia, natomiast na przyszły 
rok przygotowuje emisję akcji na zasadzie 
prawa poboru o wartości co najmniej 500 mln 
złotych. Co to oznacza? Otóż mimo wielkich 
wyrzeczeń załogi, sprzedaży części firm two-
rzących Grupę Kapitałową JSW i radykalnego 
programu oszczędnościowego Spółce brakuje 
około 900 mln złotych. Potrzebujemy tych 
pieniędzy, aby wywiązywać się ze zobowią-
zań finansowych wobec załogi, dostawców 
towarów i usług oraz wobec banków. Wiem, 

to boli, kiedy ktoś się dowiaduje, że dotych-
czasowy wysiłek to mało. Niestety, żeby prze-
żyć, potrzebujemy gotówki. Dlatego możemy 
inwestować tylko tam, gdzie mamy szansę 
na zarobek. 

Produkt dostarczany przez Krupińskiego 
jest słaby. Nie spełnia oczekiwań odbiorców 
na coraz bardziej wymagającym rynku. Więk-
szość produkowanego w tej kopalni węgla 
to  surowiec energetyczny, a wydobywany 
w niej słaby węgiel koksujący typu 34 w ogóle 
nie trzyma parametrów oczekiwanych przez 
koksownictwo. Dodatkowo w Krupińskim 
występują bardzo trudne warunki geologicz-
no-górnicze. Niskie, przerośnięte pokłady 
wpływają na niespotykany w polskim gór-
nictwie poziom zanieczyszczenia urobku ka-
mieniem, sięgający nawet 60 proc. Kopalnia 
nie ma szans na uzyskanie rentowności.

Rozumiem rolę i zadanie związków za-
wodowych, które starają się bronić kopalni, 
ale na Krupińskiego trzeba przede wszyst-
kim spojrzeć z punktu widzenia interesu całej 
Spółki. Mamy ograniczone zasoby finansowe, 
pochodzące ze sprzedaży naszych aktywów. 
Obowiązkiem zarządu, z punktu widzenia 
dbałości o całą firmę, jest skierowanie tego 
strumienia pieniądza na zadania efektywne, 
czyli doinwestowanie zakładów produkują-
cych węgiel koksujący typu 35, który bardzo 
dobrze się dzisiaj sprzedaje. Dodatkowo JSW 
zawarła umowę restrukturyzacyjną z banka-
mi, w której przyszłość Krupińskiego została 
jasno zdefiniowana. Analizując sytuację tej 
kopalni, bankowcy opierali się na własnych 
założeniach i zajęli jednoznaczne stanowisko, 
że zakład ma trafić do SRK w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku. Czy walne zgromadzenie 
zaplanowane na 29 listopada może zmienić 
rzeczywistość? Czy rzeczywistość zmieni 
kolejny zespół analityków, którzy zakończą 
prace 23 listopada?

skorzystajmy z szansy
Nie chciałbym, abyśmy znaleźli się w sy-

tuacji skazańca, któremu zwyczajowo przed 
egzekucją przysługuje prawo do ostatniego, 
wymarzonego posiłku i lampki najlepszego 
alkoholu. Czasem może wypalić najlepsze 
kubańskie cygaro. Odrobina luksusu przed 
śmiercią? Ja dziękuję. Jastrzębska Spółka 
Węglowa ma szansę na przetrwanie kryzysu. 
Przestrzegam jednak przed zbytnim optymi-
zmem, który powodowałby, że ktoś postano-
wi wydawać pieniądze, których jeszcze nie 
zarobiliśmy. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy 
potrzebujemy sukcesu. Jednak nie można 
pobożnych życzeń uznawać za rzeczywi-
stość. Chciałbym, żeby ceny węgla kokso-
wego utrzymywały się przynajmniej przez 
kilka lat na poziomie ponad 200 dolarów 
za tonę. Później niechaj poszybują przy-
najmniej do 300 dolarów. Chciałbym, żeby 
warunki geologiczno-górnicze pozwoliły 
nam na tanie i bardziej efektywne wydo-
bycie węgla. Moim wielkim marzeniem 
jest jak najszybsze osiągnięcie pokaźnych 
zysków, wypłacenie załodze nagrody z zy-
sku i  jak najszybsze odejście od programu 
oszczędnościowego. Jednak moje chciejstwo 
nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. 
Jesteśmy firmą, która uniknęła bankructwa. 
Możliwe, że w pierwszym kwartale przy-
szłego roku będziemy w sytuacji pacjen-
ta, który opuszcza szpital i zaczyna długą 
rehabilitację.

Proszę mi wierzyć – dotychczasowe decy-
zje i ich efekty nie są końcem procesu naprawy 
Spółki. To dopiero początek długiej drogi. 
Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się 
od pierwszego kroku. My ten krok zrobili-
śmy. Nie proponuję załodze odrobiny luksusu 
przed zagładą. Proponuję racjonalne działania, 
dzięki którym unikniemy zagłady.

 TOMASZ GAWLIK

Smakołyk przed egzekucją czy długa podróż, aby przeżyć? Ja proponuję długą podróż 
– pisze Tomasz Gawlik, prezes JSW SA

Zrobiliśmy pierwszy, 
najważniejszy krok

Węgiel drożeje czy tanieje? Dlaczego polskie 
spółki węglowe nie sprzedają węgla tak dro-
go, jak wynikałoby z notowań w najważniej-
szych portach świata? Dlaczego węgiel z ko-
palni Krupiński jest sprzedawany tak tanio? 
To sabotaż czy tylko niekompetencja osób od-
powiedzialnych w JSW za negocjowanie cen?

Odpowiedzi na między innymi te pytania 
oczekiwali uczestnicy górniczego zespołu trój-
stronnego. Wątpliwości liderów związkowych 
próbowali wyjaśnić przedstawiciele katowic-
kiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W grudniu 2015 roku indeksy cenowe 
polskiego rynku węgla energetycznego (Po-
lish Steam Coal Market Index – PSCMI), 
mimo dominujących przez cały rok tendencji 
spadkowych, ukształtowały się na stosun-
kowo wysokim poziomie. Indeks dla węgla 

sprzedawanego przez krajowych produ-
centów do wytwarzania energii elektrycz-
nej (PSCM 1) w grudniu 2015 roku wyniósł 
225,98 zł/t, a indeks dla węgla sprzedawanego 
przez krajowych producentów do wytwarza-
nia ciepła (PSCMI 2) zamknął się na wartości 
253,75 zł/t.

Początek 2016 roku rozpoczął się od gwał-
townych spadków cen na globalnych rynkach 
węgla. Także indeksy krajowe zanotowały głę-
bokie spadki, a tendencja spadkowa domino-
wała przez pierwszych 8 miesięcy br. W tym 
okresie indeksy osiągnęły swoje minima – 
indeks PSCMI 1 w sierpniu br. (188,78 zł/t), 
a indeks PSCMI 2 w czerwcu br. (190,91 zł/t). 
We wrześniu nastąpiło wyraźne odbicie i in-
deksy w stosunku do sierpnia br. wzrosły o: 
4,4 proc. – do 197,09 zł/t (PSCMI 1) oraz 
o 3,9 proc. – do 199,50 zł/t (PSCMI 2).

Cena zbytu węgla energetycznego w okre-
sie styczeń–wrzesień 2016 roku w porównaniu 
do analogicznego okresu 2015 roku obniżyła 
się o 9,2 proc., a cena zbytu węgla do kokso-
wania – o 18,1 proc.

Jakie wnioski wynikają z danych zapre-
zentowanych przez przedstawicieli ARP? Otóż 
polskie górnictwo w ciągu trzech kwartałów 
2016 roku sprzedawało węgiel taniej niż w tym 
samym okresie 2015 roku. Dotyczy to węgla 
dla energetyki i węgla koksowego. Oczekiwa-
nie, że wzrost cen światowych automatycznie 
spowoduje wzrost zysków polskich kopalń, 
jest pobożnym życzeniem. Nawet wzrost cen 
na rynku krajowym we wrześniu nie spowo-
dował, że górnictwo osiągnęło ceny sprzedaży 
porównywalne z cenami z września 2015 roku.

Prognozy na 2017 rok nie są zbyt optymi-
styczne. Zdaniem analityków z ARP tendencja 

wzrostowa notowań w największych portach 
świata pozwala mieć nadzieję, że w przyszłym 
roku ceny będą korzystniejsze niż do tej pory. 
Jednak wielu analityków spoza ARP oczekuje 
spadku cen węgla energetycznego i koksowe-
go, ponieważ ceny transakcyjne wciąż są niż-
sze niż notowania w największych portach. 
Wzrost nie będzie długotrwały, ponieważ 
obroty na rynku spadają, a popyt na węgiel 
na świecie spadnie o 2,3 proc. Dlatego zakłada 
się, że ceny surowca na tak wysokim poziomie 
utrzymają się do końca tego roku. Trzeba tak-
że pamiętać, że wysokie ceny dotyczą najczę-
ściej tak zwanych transakcji „spot”. Oznacza 
to, że zapłata za zakupiony węgiel wpływa 
na konto sprzedającego w ciągu dwóch dni. 
Transakcje „spot” stanowią niewielką część 
transakcji na rynku węgla energetycznego 
i koksowego. ST

Analiza. Ceny zbytu węgla kamiennego

W tym roku taniej, a nie drożej



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 64 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R E K L A M A

Po  dłuższym okresie spadków w  trzecim 
kwartale tego roku ceny węgla uzyskiwane 
przez JSW wzrosły, co przełożyło się na osią-
gnięcie wyższych o  12  proc. przychodów 
ze sprzedaży w porównaniu do II kwartału.

Przychody ze sprzedaży w trzecim kwar-
tale wzrosły w stosunku do drugiego kwartału 
o 12 proc., osiągając poziom 1,7 mld złotych. 
Spowodował to wzrost średniej ceny węgla 
koksowego do 85 dolarów, tj. o 6,3 proc. wię-
cej w porównaniu do drugiego kwartału br., 
z kolei średnia cena węgla do celów energe-
tycznych wzrosła do 56 dolarów, tj. o 7,7 proc.

EBITDA Grupy Kapitałowej JSW – 
oczyszczona o niegotówkowy wynik na sprze-
daży akcji spółek zależnych (PEC, SEJ i WZK 
Victoria) – wyniosła w trzecim kwartale 246,1 
mln złotych, a po dziewięciu miesiącach br. 
502,7 mln złotych. Wynik finansowy III kwar-
tału – bez tych zdarzeń – zakończył się zy-
skiem netto na poziomie 48,0 mln złotych, 
za okres dziewięciu miesięcy, natomiast Grupa 
odnotowała stratę na poziomie (-) 198,0 mln 
złotych, przy czym w analogicznym okresie 
roku ubiegłego oczyszczony wynik za dziewięć 
miesięcy zamknął się stratą na poziomie (-) 
544,7 mln złotych, pomimo że wyniki spra-
wozdawcze są trochę gorsze.

– Jesteśmy w trakcie procesu restruktury-
zacji. W obliczu zagrożenia utraty płynności 
finansowej musieliśmy podjąć bardzo trudne 

decyzje związane m.in. z przekazaniem ruchu 
Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
oraz ze zbyciem części naszych aktywów kok-
sowniczych i energetycznych. To pozwoliło 
ustabilizować sytuację płynnościową Spółki. 
Istotnym czynnikiem stabilizującym sytuację 
było również podpisanie w sierpniu br. poro-
zumienia z obligatariuszami Spółki.

Obecnie koncentrujemy się na realizacji 
programu restrukturyzacji. Realizujemy rów-
nież kilka kluczowych projektów inwestycyj-
nych, które mają pozwolić na funkcjonowanie 
Grupy w długim horyzoncie czasu i zabez-
pieczyć miejsca pracy. Inwestycje te mają do-
prowadzić do zwiększenia udziału wysokiej 
jakości węgla koksowego w naszej produkcji. 
Ostatnio odczuwamy też pozytywne skutki 
wzrostu cen węgla, jednak na razie trudno 
ocenić, na ile to trwała tendencja – podkreśla 
Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

Kopalnie JSW do końca września tego 
roku wyprodukowały 12,7 mln ton węgla 
(o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej), w tym 
8,6 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton 
węgla do celów energetycznych.

W tym samym czasie koksownie wcho-
dzące w skład grupy wyprodukowały 3,2 mln 
ton koksu – o 0,8 proc. więcej niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. Zapasy węgla 
wyprodukowanego w Grupie JSW i dostęp-
nego do sprzedaży zmniejszyły się niemal 

o połowę – na koniec drugiego kwartału br. 
wynosiły one 0,9 mln ton, by na koniec trze-
ciego kwartału spaść do poziomu 0,4 mln 
ton. W tym samym czasie zapasy koksu spa-
dły o 24,6 tys. ton z poziomu 354,7 tys. ton 
do 245,2 tys. ton (miało to związek ze sprze-
dażą WZK Victoria).

Po  dziewięciu miesiącach tego roku 
jednostkowy gotówkowy koszt produkcji 
węgla obniżył się o 21,2 proc. w stosunku 
do porównywalnego okresu w roku ubie-
głym, kiedy to wynosił prawie 316 złotych 
na tonę. Obniżeniu o 2,8 proc. uległ również 

jednostkowy gotówkowy koszt konwersji 
koksu, który zmniejszył się do niecałych 137 
złotych na tonę.

Po trzech kwartałach tego roku łączna 
sprzedaż węgla wyniosła ponad 12,9 mln ton. 
W ten sposób przewyższyła wysokość pro-
dukcji i była o 9,2 proc. wyższa od sprzedaży 
w tym samym okresie roku poprzedniego, 
kiedy to osiągnęła poziom niemal 11,9 mln ton. 
Sprzedaż koksu po dziewięciu miesiącach była 
wyższa o 3,8 proc. od wielkości zrealizowanej 
rok wcześniej i wyniosła ponad 3,1 mln ton.

 MAT. PRAS JSW

Trwa proces restrukturyzacji

JSW wraca na ścieżkę wzrostów

 JS
W
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– Pracujemy nad kompleksowymi rozwiąza-
niami prawnymi dla sektora górnictwa. Wie-
my, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest 
odciążenie kopalń z niektórych opłat i podat-
ków i prace nad tym są na bardzo zaawanso-
wanym poziomie. Stworzenie takich regulacji 
wymaga jednak współpracy kilku resortów 
i dzisiejsze wspólne stanowisko z pewnością 
je ułatwi – powiedział wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia 
Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników, które odbyło się 7 li-
stopada 2016 roku w Katowicach.

Zespół przyjął stanowisko w kwestii ob-
niżenia obciążeń publicznoprawnych dla gór-
nictwa. Obecnie górnictwo węgla kamiennego 
obciążone jest 34 podatkami i opłatami, a ko-
nieczność utrzymywania rezerw i funduszy 
zamraża na kontach setki milionów złotych. 
Proponowane zmiany to między innymi: moż-
liwość przeznaczania części opłaty eksploata-
cyjnej zakładów górniczych na rzecz funduszu 
ochrony środowiska na finansowanie zadań 
własnych związanych z ochroną środowiska; 
czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia 
funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgo-
da na przeznaczenie środków zgromadzonych 
na inwestycje; wyłączenie z opłat na PFRON; 
zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną; 
wyłączenie podatku od nieruchomości pod-
ziemnych wyrobisk.

Dyrektor katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu Henryk Paszcza przedstawił 
sytuację sektora węgla kamiennego w trzech 
kwartałach 2016 roku. W jego opinii stan branży 
się poprawia, co daje nadzieję na pozytywne 

zmiany w przyszłości. – Strata górnictwa z mie-
siąca na miesiąc maleje. W kwietniu strata 
na sprzedaży sięgnęła ponad 300 mln złotych. 
Dzięki skutecznym działaniom restrukturyza-
cyjnym we wrześniu było to 12 mln złotych. Ten-
dencja jest optymistyczna – wyjaśnił Paszcza.

W 2016 roku w polskich kopalniach wy-
dobyto ok. 52 mln ton węgla, w tym 42 mln 
ton energetycznego i 10 mln ton koksowego. 
Sprzedano 54 mln ton, czyli o niecałe 3 proc. 
więcej niż w analogicznym czasie roku ubie-
głego, głównie polskim odbiorcom (47,4 mln 
ton). Do września 2016 roku wyeksportowano 
6,68 mln ton. Na zwałach zgromadzone są 3,4 
mln ton, a import do sierpnia wyniósł 5,2 mln 
ton. To oznacza, że Polska eksportuje o milion 
ton węgla więcej, niż sprowadza z zagrani-
cy. Średnia cena węgla w tym roku wyniosła 

231 zł/t, czyli o 11 proc. mniej niż w zeszłym 
roku. Węgiel energetyczny sprzedawano 
średnio w cenie 213 zł, a koksowego – 311 zł 
za tonę. Średni koszt wydobycia tony węgla 
w polskich kopalniach wyniósł 241 złotych. 
W dziewięciu miesiącach tego roku strata 
na sprzedaży węgla wyniosła 1,3 mld złotych.

Podczas spotkania rozmawiano również 
o przyszłości kopalń Makoszowy i Krupiń-
ski. KWK Makoszowy od ubiegłego roku jest 
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. W ogło-
szonym we wrześniu 2016 roku przetargu 
zainteresowanie kupnem kopalni wyraziła 
jedna spółka, jednak nie spełniła wymagań 
formalnych. KWK Makoszowy w tym roku 
traciła na każdej sprzedanej tonie węgla 272 
złotych. Do końca roku jej łączna strata się-
gnąć ma 142 mln złotych.

Z kolei kopalnia Krupiński należąca do Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej ma być zgodnie 
z zapisami porozumienia z obligatariuszami 
przeniesiona do SRK. Ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmie 29 listopada 2016 roku wal-
ne zgromadzenie akcjonariuszy JSW. Do tego 
czasu wnioski ze swoich analiz ma przedsta-
wić zespół powołany po ostatnim posiedze-
niu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach.

Odpowiadając na pytania liderów związ-
ków zawodowych, wiceminister Grzegorz To-
biszowski potwierdził, że jednym z analizowa-
nych wariantów jest połączenie Katowickiego 
Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górni-
czą. Zapewnił jednak, że ostateczne decyzje 
jeszcze nie zapadły.

MAT. PRAS ME

Zespół Trójstronny o obciążeniach publicznoprawnych w górnictwie i sytuacji w sektorze

Tendencja jest optymistyczna

O wyzwaniach i problemach stojących przed 
polską energetyką rozmawiali w środę 9 listo-
pada 2016 roku w Warszawie przedstawiciele 
tej branży podczas XXIV Konferencji Ener-
getycznej EuroPOWER. Spotkanie otworzył 
sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grze-
gorz Tobiszowski. Po konferencji wiceminister 
odpowiadał również na pytania od dzienni-
karzy m.in. o dalsze losy KHW.

Otwierając debatę, podsekretarz stanu 
w ME podkreślił, że energetyka ma kluczowe 
znaczenie dla polskiej gospodarki. – Ta bran-
ża potrzebuje inwestycji i modernizacji, ale 
ma duży potencjał. Polityka energetyczna 
powinna wspierać politykę przemysłową, 
np. przyczyniając się do  rozwoju nowych 
technologii – ocenił.

Zauważył także, że przyszłość tego sek-
tora zależy od wielu czynników. – Musimy 
brać pod uwagę zarówno interes gospodar-
czy Polski, jak i zobowiązania oraz kontekst 
międzynarodowy – chociażby konieczność 
spełnienia wymogów polityki klimatycznej – 
zaznaczył wiceminister Tobiszowski. W tym 
kontekście bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski jest i w najbliższym czasie będzie oparte 
na rodzimych surowcach, w tym węglu.

Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, że 
w kluczowych dla polskiej energetyki spra-
wach rząd i  przedstawiciele ministerstwa 
są w stałym kontakcie z partnerami z zagra-
nicy. – Przekonujemy do swoich racji, prowa-
dzimy ciągły dialog z rządami innych krajów 
i partnerami z UE. Działamy tak chociażby 
w sprawie Unii Energetycznej – dodał.

Po konferencji – w trakcie krótkiej roz-
mowy z prasą – wiceminister Tobiszowski 
odniósł się także do sytuacji Katowickiego 
Holdingu Węglowego i jego ewentualnego 
połączenia z PGG. – Decyzję, co dalej z KHW 
podejmiemy po szczegółowej analizie i rozmo-
wach z instytucjami finansowymi, ze strony 
których propozycja takiego rozwiązania padła 
– odpowiedział. – Po ich zakończeniu dopiero 
będziemy mogli powiedzieć, czy do ewentu-
alnej fuzji dojdzie czy nie. W tym procesie 
niezmiernie ważną rolę odgrywa strona spo-
łeczna, z którą musimy te kwestie przedys-
kutować. Do rozmów dojdzie najprawdopo-
dobniej około 21 listopada – dodał Grzegorz 
Tobiszowski.

Zwrócił także uwagę, że resort energii 
musi ocenić, który ze scenariuszy dla KHW 
będzie bardziej opłacalny. – Musimy rozwa-
żyć wszystkie za i przeciw. Dopiero wówczas 

podejmiemy stosowne działania i decyzje – 
powiedział. Podkreślił także, że strona spo-
łeczna upatruje w tym rozwiązaniu sensu.

Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego 
ewentualne włączenie KHW w struktury PGG 
nie może być obciążeniem dla tej drugiej spół-
ki. – Sytuacja na rynkach wygląda lepiej niż 
do tej pory, jednak nie możemy popaść w hu-
raoptymizm. Decyzja w tej sprawie musi być 

poparta analizami i instytucje finansowe mu-
szą wyraźnie opowiedzieć się za konkretnym 
rozwiązaniem. Obecnie wydaje się, że strony 
są gotowe do pewnych ustępstw – podkreślił.

Grzegorz Tobiszowski zauważył także, 
że  niezależnie od  decyzji, które powinny 
zapaść stosunkowo szybko, KHW powinno 
przygotować własny biznesplan.

MAT. PRAS ME

Energetyka potrzebuje inwestycji, współpracy międzynarodowej i ciągłej debaty o kierunkach 
jej rozwoju

Przekonujemy do swoich racji
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Polityka energetyczna powinna wspierać politykę przemysłową, np. przyczyniając się do rozwoju nowych 
technologii
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Podczas spotkania rozmawiano między innymi o przyszłości kopalń Makoszowy i Krupiński
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Uważa, że powinien przeprosić za obietni-
ce bez pokrycia. Ponieważ sam brał udział 
w manipulacji, też powinien za to przepro-
sić. Nie potrafił w odpowiednim momencie 
powiedzieć „dość” i teraz stara się odrobić 
straty. Chce się procesować, pisze zawiado-
mienia do prokuratury. Skończył z naiwnym 
idealizmem. – Jeżeli nie można wszystkiego 
zmienić, trzeba zająć się sprawami przyziem-
nymi. Brak rękawic, łamanie przepisów bez-
pieczeństwa pracy, syf w łaźniach – to sprawy, 
którymi żyją górnicy. Wielka polityka, walki 
między związkami i propagandowe akcje nie 
służą górnikom. Korzystają na tym pojedyn-
czy ludzie, którzy panują nad emocjami i lę-
kami załogi – mówi.

Robił Rewolucję

W czasie strajku zimowego w 2015 roku 
był przekonany, że można wywołać rewolu-
cję. Dlatego postanowił głodować. Wierzył, 
że w  ten sposób zwróci uwagę polityków 
na sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

– Byłem bardzo niezadowolony z polityki 
ówczesnego zarządu. Propozycje ograniczenia 
zarobków i odebrania części tak zwanych przy-
wilejów, perspektywa wyrzeczeń – to wszystko 
wywoływało złość. Trwał strajk, domagaliśmy 
się zmian w zarządzie Spółki. Byłem jednym 
z tysięcy pracowników JSW, którzy uważali, 
że grupa menedżerów chce obciążyć koszta-
mi kryzysu pracowników, którzy za nic nie 
ponoszą winy. Nie zastanawialiśmy się nad 
strukturą kosztów, nad sytuacją na rynkach 
światowych i nad prognozami analityków. 
Wiedzieliśmy, że ciężko pracujemy, może na-
wet jeszcze ciężej niż w czasie bardzo dobrej 
koniunktury i nie chcieliśmy tracić na zarob-
kach – mówi Arkadiusz Misztal.

– Łatwo jest manipulować rozgoryczoną 
załogą?

– Jeżeli ktoś ma talent, może z łatwością 
to robić. Klasycznym przykładem jest zabieg 
z nagonką na reprezentatywne organizacje 
związkowe. Mieliśmy do nich pretensje o to, 
że wykorzystują fundusz socjalny i organizują 
dla załogi spotkania rekreacyjno-wypoczyn-
kowe. Chcieliśmy, żeby te pieniądze rozdzielić 
bezpośrednio między górników. Problem po-
legał na tym, że sposób korzystania z funduszu 
socjalnego reguluje prawo. Nie chcieliśmy 
zmieniać prawa, ale sposób rozdziału. Bez 
zmiany prawa to niemożliwe. Zależało nam 
na tym, żeby był ferment, a nie zmiana. Co sta-
ło na przeszkodzie, aby robić to samo, co inne 
związki? Dlaczego nie mogliśmy organizować 
spotkań rekreacyjno-wypoczynkowych dla 
naszych członków? Mogliśmy zabierać tych, 
którzy płacą składki, i tych, którzy składek nie 
płacą. Nie robiliśmy tego, bo potrzebowaliśmy 
atmosfery ciągłej walki i konfliktu. Tylko wte-
dy można mobilizować swoich zwolenników 

i prowadzić ich do walki z kolejnymi wrogami 
– tłumaczy Arkadiusz Misztal.

Pawlinów wytłumaczył 
mu świat

Przeciętny pracownik nie zastanawia 
się nad kosztami: pracy, inwestycji, rozwoju 
i przygotowaniem nowych ścian. Ta wiedza 
nie ułatwia roboty, nie pomaga wykonać planu 
ani nie spowoduje, że kierownik da premię. 
Skoro jest bezużyteczna, to po co pracownik 
ma wnikać w detale, którymi nie wykarmi 
rodziny. On chce uczciwie zaliczyć szychtę 
i dostać sprawiedliwe wynagrodzenie za swoją 
ciężką pracę. Każdy górnik wie, że bez względu 
na koniunkturę praca jest zawsze ciężka.

– Pod ziemią nie ma czasu na intelektu-
alne rozważania o kondycji firmy. Pracujemy, 
żeby nasze rodziny żyły godnie. Długo byłem 
przekonany, że tyle naszego, ile wyrwiemy 
ze Spółki. Oczy otworzyły mi się po długiej 
rozmowie z Józefem Pawlinowem, który te-
raz jest wiceprezesem do spraw technicznych 
JSW. Zaczęliśmy od tego, że domagałem się 
pieniędzy dla pracowników. Pawlinów nie 
bawił się ze mną w dyskusje o cenach spot, 
kontraktowych i benchmarkach. Nie opo-
wiadał o rodzajach węgla koksowego, koksu 
i o wymaganiach hut stali. Klął i tłumaczył 
bardzo prosto: „Jak, kurwa, mniej zarabiasz, 
to mniej wydajesz, bo nikt nie będzie cię kre-
dytował bez końca. W firmie jest tak samo”.

– Dlaczego rzeczowe argumenty anali-
tyków nie przekonywały pana? – zapytałem.

– Czy pan coś rozumie z mądrych wy-
powiedzi analityków? W dodatku oni zawsze 
mają rację. Dziś powiedzą, że węgiel będzie 
drożał i to udowodnią. Jutro powiedzą, że wę-
giel staniał, zamiast zdrożeć, i że długoter-
minowo będzie także taniał. Przepowiedni 
z poprzedniego dnia nie nazwą pomyłką ani 
błędem. Powiedzą, że zmieniły się uwarun-
kowania w otoczeniu biznesowym, a rynki 
zareagowały negatywnie, chociaż adekwatnie 
do zmian. Co mnie interesują jakieś rynki, 
trendy, wskaźniki narastająco malejące i jakieś 
inne chrzanienie?

– To co pana interesuje?
– Konkret.
– Jaki konkret?
– Pawlinów wytłumaczył mi tak, jak po-

winno tłumaczyć się wszystkim pracownikom 
JSW. Zasada jest prosta. Na przykład w czasie 
koniunktury miałem na utrzymanie domu 
i rodziny 5 tys. złotych miesięcznie. W czasie 
kryzysu mam o dwa tysiące mniej. Co to ozna-
cza? Otóż muszę płacić za ogrzewanie, gaz, 
energię elektryczną, rodzina musi jeść i mieć 
ubrania. Ale muszę jakoś te dwa tysiące zaosz-
czędzić. Na czym oszczędzam? Żeby przeżyć, 
oszczędzam na tym, co nie zachwieje bytem 
mojej rodziny. Nie możemy chodzić głodni, 
mieszkać w zimnym mieszkaniu, bez prądu 
i bez wody. Ale możemy kupować tańsze je-
dzenie, tańsze ubrania, oszczędzać na kieszon-
kowym dla dzieci, na wczasach i rozrywce. 

Podobnie jest w kopalni. Trzeba płacić 
za energię elektryczną, za maszyny i urządze-
nia, za dostawy materiałów. Owszem, można 
tu znaleźć jakieś oszczędności, ale nie można 
zrezygnować z dostaw zewnętrznych. Dlatego 
trzeba też oszczędzać na płacach. To przykre, 
ale nie ma w tej chwili innej metody, żeby 
firma przetrwała. Rzeczywiście, Pawlinów 
ma rację. Albo zaciśniemy pasa i przetrwamy, 
albo padniemy i wtedy naprawdę spojrzy nam 
w oczy nędza – mówi Arkadiusz Misztal.

mistRz, bóg, autoRytet

Po strajku Misztal zaczął się zastana-
wiać, o co właściwie walczył. Co dała gło-
dówka? Załoga wygrała. Jarosław Zagórowski 

zrezygnował ze stanowiska. Ale co to za zwy-
cięstwo? Zarobki zmniejszyły się o ok. 20–
30 proc. w zależności od stanowiska i rodza-
ju wykonywanej pracy po tym, jak po kilku 
miesiącach trzeba było godzić się na kolejne 
wyrzeczenia. „To po to głodowałem, żeby tak 
słono płacić za zwycięstwo?” – zastanawiał się 
po strajku. Spotkał się z Wiesławem Wójtowi-
czem. – To mistrz, bóg, autorytet i prawdziwy 
wojownik. Prawa pracownicze, walka z nie-
udolnym zarządem, kierownictwem kopalń 
i betonem związkowym wydawały się jego 
misją życiową. Tak wtedy o nim myślałem – 
mówi Arkadiusz Misztal.

Zaczął tworzyć związek Jedność w ruchu 
Zofiówka. Na początku bez oddelegowania. 

 ZwiąZek Zawodowy Jedność Pracowników 
JastrZębskieJ sPółki węgloweJ sa ruch 

Zofiówka. Głodował przez pięć dni. Wraz z dziesięcioma 
kolegami wszedł do sali działu szkoleniowego w ruchu 

Zofiówka. Był gotów na wszystko. Razem planowali, że zaostrzą 
głodówkę – mieli przestać pić wodę i soki. Kilka razy padł ofiarą 
manipulacji. Żeby z nią walczyć, sam zaczął manipulować. Teraz 

chciałby zredagować biuletyn informacyjny związku Jedność 
ruch Zofiówka. Napisałby w nim między innymi „Koledzy, 

przepraszam was”. Byłby to pierwszy całkowicie przez niego 
zredagowany biuletyn. Do tej pory ślepo wykonywał polecenia 
guru organizacyjnego, Wiesława Wójtowicza, przez jakiś czas 

formalnego, a później nieformalnego przywódcy Jedności.

Koledzy,

Arkadiusz Misztal był przewodniczącym Jedności w Zofiówce.  Twierdzi, że zrezygnował pod presją. Teraz stara się, aby zostały wyjaśnione wątpliwości związane z jego rezygnacją. W sprawie zmian w pełnomocnictwach udzielanych przez 
górników, którzy chcieli odzyskać od Spółki pieniądze, jego zdaniem powinna interweniować prokuratura. Misztal przekazał redakcji Nowego Górnika pismo skierowane do prokuratury i treść SMS-ów z groźbami od byłych kolegów 

przepraszam was
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Koledzy,

Praca pod ziemią, wyjazd, praca w biurze 
związku, krótki sen, praca pod ziemią i tak 
dzień w dzień. – Zacząłem padać z prze-
męczenia. Nie da się pracować i prowadzić 
związku. Skorzystałem z oddelegowania. Żeby 
było ciekawiej, nie byłem oddelegowany z Zo-
fiówki, ale z Budryka. Wiem, to dziwne, ale 
pod budrykowską Jedność podlegali członko-
wie związku, którzy płacili składki. Było ich 
wystarczająco dużo z całej Spółki, że przysłu-
giwały nam oddelegowania – mówi Misztal.

– Tam też odprowadzaliśmy składki. 
Rocznie było to ok. 60 tys. złotych. Na utrzy-
manie biura dostawaliśmy rocznie 10 tys. zło-
tych. Co się działo z resztą pieniędzy? Tego 
nie wiem. Jak zacząłem pytać, węszyć i szukać 

odpowiedzi na to pytanie, stałem się niewy-
godny – tłumaczy początek konfliktu z grupą 
działaczy bezgranicznie wiernych liderowi.

Wszystkim rządził Wiesław Wójtowicz. 
Nawet wtedy, kiedy przestał formalnie kie-
rować składkową Jednością. Wciąż był przyj-
mowany w  biurze zarządu JSW jak lider. 
Co ustalił, było święte dla wszystkich orga-
nizacji kopalnianych. – Chyba nawet w za-
rządzie JSW nikomu nie przyszło do głowy, 
że Wiesław Wójtowicz na poważnie przestał 
kierować związkiem. Gdyby ktokolwiek z za-
rządu traktował serio jego odejście, to przecież 
żaden z prezesów czy dyrektorów nie poświę-
całby swojego służbowego czasu na rozmowy 
z jednym z tysięcy emerytów, którzy kiedyś 

Arkadiusz Misztal był przewodniczącym Jedności w Zofiówce.  Twierdzi, że zrezygnował pod presją. Teraz stara się, aby zostały wyjaśnione wątpliwości związane z jego rezygnacją. W sprawie zmian w pełnomocnictwach udzielanych przez 
górników, którzy chcieli odzyskać od Spółki pieniądze, jego zdaniem powinna interweniować prokuratura. Misztal przekazał redakcji Nowego Górnika pismo skierowane do prokuratury i treść SMS-ów z groźbami od byłych kolegów 
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 X Nowy Górnik: W czasie normalnego straj-
ku, w proteście zorganizowanym przeciw-
ko zarządowi zdecydował się pan na gło-
dówkę. Jak wielkim desperatem albo jak 
wielkim świrem trzeba być, żeby w takim 
konflikcie decydować 
się na coś takiego?
ArkAdiusz MisztAl: 
Chcieliśmy, żeby ktoś za-
uważył nas i nasze proble-
my. Udało się. Wtedy by-
liśmy tak zmotywowani, 
że chcieliśmy głodować 
bezterminowo.

 X Żałuje pan pięciu dni głodówki?
– Można było to inaczej rozegrać. Strajk 

był zwycięski, my musieliśmy zacisnąć pasa. 
Jak to mówię, to słychać sprzeczność. W realu 
tę sprzeczność czuło się dotkliwiej. Dlatego za-
angażowałem się w tworzenie Jedności. Byłem 
przekonany, że zrobimy rewolucję. W marcu 
powstał związek Jedność w ruchu Zofiówka. 
Mniej więcej w tym samym miesiącu powstały 
organizacje w innych kopalniach i w innych 
ruchach.

 X Łatwo było przekonywać ludzi?
– Łatwo. Starałem się naśladować sposób 

myślenia naszego lidera. Używałem jego haseł 
i sposobu argumentacji. Korzystałem z ludz-
kiego niezadowolenia, z frustracji i poczucia 
zagrożenia.

 X Czuje się pan oszukany?
– Czuję się oszukany i czuję, że oszuki-

wałem innych. Robiłem to nieświadomie, ale 
teraz zdaję sobie sprawę z tego, że powtarza-
łem hasła propagandowe. Nic więcej.

 X Powiedział mi pan, że chciałby pan wydać 
biuletyn związkowy i napisać w nim: Kole-
dzy, przepraszam was. Dlaczego?

– Tak, chciałbym to napisać od siebie. 
Do tej pory wszystkie biuletyny w Zofiówce 
robiłem pod dyktando ludzi z góry, z grupy 
zarządzającej Jednością. Jak powiedziałem – 
powinienem przeprosić za manipulację.

 X Zbuntował się pan przeciwko władzom 
związku. Nie żałuje pan?

– Nie. Podejrzewam, że  gdyby Jed-
ność z planem działania, jaki powstał jesz-
cze w 2015 roku, zdobywała coraz większe 
wpływy, to Spółce groziłaby upadłość. Mam 
na myśli procesy o węgiel, o zaległości w re-
gulowaniu wypłat za nadgodziny i na przy-
kład domaganie się wypłaty barbórki w ca-
łości, a nie w ratach. Moim zdaniem można 
wiele wywalczyć, ale trzeba pamiętać o fir-
mie. Bardzo często mówiłem o starych, re-
prezentatywnych związkach – „beton”. Ale 
gdybyśmy razem spokojnie domagali się 
należnych pieniędzy, w odpowiednim mo-
mencie dostalibyśmy je.

 X Polubił pan beton?
– Byłem członkiem Solidarności. W trud-

nych dla mnie chwilach bardzo pomógł mi jej 
przewodniczący w Zofiówce, pan Brudziń-
ski. Nie jest tak, że z jednej strony jest beton, 
a z drugiej kryształowi związkowcy z Jedności. 
Szybko zaczęliśmy równać do starych, zasie-
działych organizacji. Teraz patrzę na to ra-
cjonalnie, bez emocji i agresji. Żeby walczyć 
o prawa pracownicze, nie trzeba z tego powo-
du rujnować firmy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

przepraszam was
pracowali w Spółce – tłumaczy Arkadiusz 
Misztal.

Przetrącony kręgosłuP

– Po prawie dwóch latach od zimowych 
strajków w 2015 roku załoga ma przetrącony 
kręgosłup. Ludzie nikomu nie wierzą. Jed-
ność ogłosiła spór zbiorowy. To działanie 
pod publikę. Żeby wygrać spór zbiorowy, 
trzeba być przygotowanym na  organiza-
cję protestów, a nawet strajku. Myśli pan, 

że teraz ktokolwiek by zastrajkował? – pyta 
mnie Misztal.

– Nawet w obronie Krupińskiego nikt nie 
zastrajkuje? – pytam.

– Pan żartuje? Ludzie mieliby znów 
stracić na zarobkach, męczyć się na strajku, 
drżeć o los firmy tylko po to, aby sprzeciwiać 
się przeniesieniu kopalni do SRK? Myślę, 
że przez najbliższych kilka lat strajk w JSW 
jest niemożliwy.

 l

Rozmowa z Arkadiuszem Misztalem, byłym przewodniczącym 
Jedności w Zofiówce

Mnie oszukiwali, 
ja oszukiwałem
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Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Długa wędrówka domowych 
odpadów

Polityka zrównoważonego rozwoju wspoma-
ga racjonalne gospodarowanie odpadami, 
uwzględniając czynniki ekologiczne i eko-
nomiczne oraz wymuszając maksymaliza-
cję wykorzystania odpadów we wszystkich 
możliwych zastosowaniach, przy jednocze-
snym ograniczeniu ich negatywnego wpływu 
na środowisko. Jej fundamentem jest tzw. za-
sada trzech R – redukcja, reuse (z ang. ponow-
ne wykorzystanie) i recykling. Pierwsza zakła-
da ograniczenie zbędnej masy śmieci poprzez 
świadomą eksploatację produktów. Druga 
zasada głosi, byśmy wykorzystywali dobra 
konsumpcyjne jak najdłużej, zanim staną się 
odpadem. Zasada recyklingu oznacza, że gdy 
produkt nie jest już wykorzystywany zgodnie 
z pierwotnym przeznaczeniem, powinien sta-
nowić źródło surowców wtórnych albo cho-
ciaż dało się odzyskać z niego część włożonej 
w jego produkcję energii. Każdą z tych zasad 
możemy zastosować do odpadów komunal-
nych, czyli wytwarzanych przez nas.

Odpadem nazywamy bezużyteczny pro-
dukt uboczny działalności gospodarczej lub 
bytowej człowieka, mogą nim być gazy, cie-
cze i ciała stałe. W codziennym życiu ludzie 
wytwarzają odpady komunalne, czyli stałe 
lub ciekłe śmieci powstałe w gospodarstwie 
domowym, śmieci zbierane w koszach ulicz-
nych oraz zmiotki z ulic i placów miejskich, 
w obiektach użyteczności publicznej i obsłu-
gi ludności, w tym nieczystości gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych. Nie zalicza 
się do nich odpadów niebezpiecznych z za-
kładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej 
czy zanieczyszczeń. 

Mimo że nie są produkowane w takiej ilo-
ści i nie zawierają groźnych dla otoczenia sub-
stancji jak odpady przemysłowe, także wśród 
odpadów komunalnych znajdują się śmieci 
niebezpieczne dla środowiska i człowieka, 
jak substancje toksyczne, palne, biologicznie 
czynne i skażone mikroorganizmami. Zwykłe 
baterie i jarzeniówki są nieobojętne dla oto-
czenia, a odpady spożywcze, które są rozno-
szone przez gryzonie lub ptaki, są roznoszone 
na znaczne odległości, powodując wtórne 
zanieczyszczenie środowiska.

Z wyżej wymienionych powodów państwo 
i sami obywatele powinni prowadzić racjonal-
ną gospodarkę odpadami, czyli ich zbieranie, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie. Jej ce-
lem jest zmniejszenie obciążenia środowiska 
naturalnego rosnącym strumieniem śmieci. 
Polskie gospodarstwa domowe produkują 12 
mln ton odpadów rocznie, z których 90 proc. 
trafia na wysypiska – w innych krajach UE 
odsetek ten wynosi 10–15  proc. Możemy 
poprawić tę statystykę, jeśli na składowiska 
w celu unieszkodliwienia lub odzysku będą 
trafiać wyłącznie śmieci, których nie da się 
wtórnie wykorzystać. Warunkiem jest selek-
tywne gromadzenie oraz przechowywanie 
odpadów. Przede wszystkim należy ograniczać 
ich powstawanie, a następnie zapewnić ich 
odzysk. Odpady, których powstaniu nie udało 
się zapobiec, trzeba unieszkodliwić zgodnie 
z wymogami ochrony.

Segreguj z głową

Polacy wytwarzają mniej śmieci niż kraje 
Europy Zachodniej, ale też rzadziej je segregu-
ją. Rocznie statystyczny Kowalski produkuje 
ok. 332 kilogramów odpadów komunalnych, 
przy średniej unijnej 524 kilogramów. Tylko 
20 proc. z nich jest u nas powtórnie prze-
twarzanych, gdy np. w Belgii poziom ich od-
zyskiwania waha się w granicach 58 proc., 
a w Niemczech – aż 62 proc.

Z  badań Fundacji ProKarton wynika, 
że  najczęściej sortują śmieci mieszkań-
cy południowej i  zachodniej Polski (81–
82 proc.), w pozostałych częściach Polski 
robi to ok. 75‒77 proc. obywateli. Mieszkańcy 
z południa kraju częściej niż inni podkreślają, 
że system zagospodarowania odpadów nie 
działa (24 proc.) lub że nie wiedzą, do jakiego 
pojemnika wrzucić kartony po mleku i sokach 
(20 proc.). Do regularnej segregacji przekonał-
by respondentów łatwy dostęp do pojemników 
do selektywnej zbiórki (33 proc.), posiadanie 
odpowiednich pojemników w domu (23 proc.), 
pewność, że system zarządzania odpadami 
działa rzetelnie (22 proc.) oraz instrukcja, 
która przystępnie wyjaśniałaby zasady ich 
segregacji (14 proc.). Selektywne zbieranie od-
padów w Polsce prowadzi się poprzez zbiórkę 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Ozdoby choinkowe 
z surowców wtórnych

u źródła, kontenery w sąsiedztwie, punkty 
zbiorcze i rejonowe zbiornice odpadów.

SkładowiSka – oStatnia 
Stacja

Unieszkodliwianie odpadów to bardzo 
pojemne pojęcie, które oznacza poddanie 
ich procesom przekształceń biologicznych, 
fizycznych lub w taki sposób, aby nie stwa-
rzały zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub 
dla środowiska. Najpowszechniejszą metodą 
jest składowanie odpadów, ale unieszkodliwia 
się je też w procesach termicznego przekształ-
cenia, biologicznego przetwarzania (kom-
postowanie), obróbki chemiczno-fizycznej 
(odparowanie, suszenie) i odgazowania. Skut-
kami procesów unieszkodliwiania odpadów 
są emisje do otoczenia – pyłów i substancji 
gazowych, energii cieplnej, promieniowania, 
hałasu, odoru i zanieczyszczeń do wód.

Składowanie odpadów jest ostatecznym 
sposobem ich zagospodarowania, który po-
winien być stosowany dopiero wówczas, gdy 
unieszkodliwianie ich innymi metodami jest 
niewykonalne technicznie i  nieopłacalne. 
Argumentami przemawiającymi za składo-
waniem są prostota procesu i krótkookreso-
wa efektywność ekonomiczna. Do jego wad  
należą uciążliwość dla otoczenia związana 
z emisją zapylenia i nieprzyjemnymi odora-
mi, zajmowanie przestrzeni i ryzyko emisji 
zanieczyszczeń po zakończeniu eksploatacji.

Rocznie w Polsce odprowadza się na skła-
dowiska ok. 10 tys. ton odpadów komunalnych 
stałych i 10–15 mln m3 nieczystości płynnych. 
Są to oczywiście ilości wywiezione przez za-
kłady oczyszczania na legalne składowiska. 
Odpady komunalne dostarczane są na skła-
dowiska specjalnego rodzaju, na  których 
nie gromadzi się odpadów niebezpiecznych 

i przemysłowych. Nowoczesne składowiska 
powinny być wyposażone w instalacje drenażu 
odcieków i pochodni gazu. Drenaż oddziela 
nieczystości płynne oraz blokuje dopływ wód 
powierzchniowych i podziemnych. W po-
chodniach spalany jest gaz składowiskowy, 
powstający w wyniku rozkładu odpadów ule-
gających biodegradacji, który składa się głów-
nie z dwutlenku węgla i metanu – jednego 
z najgroźniejszych gazów cieplarnianych. Spa-
lanie neutralizuje szkodliwe działanie metanu. 
W nowoczesnych pochodniach odzyskuje 
się energię (cieplną lub elektryczną) z gazu 
składowiskowego.

utylizacja przez Spalanie

Celami wydajnych technik utylizacji 
(najczęściej spalanie) są pozyskanie z odpa-
dów surowców (energii), zminimalizowanie 
ich ilości na składowiskach i zmniejszenie 
uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi. 
W Europie Zachodniej zakłady termicznego 
przekształcania odpadów działają od 140 lat. 
Pierwszą spalarnię wybudowano w Wielkiej 
Brytanii w latach 70. XIX wieku. Podobne 
zakłady w Europie kontynentalnej zaczęły po-
wstawać na początku XX wieku i dziś funkcjo-
nuje w niej ponad 400 spalarni, utylizujących 
ok. 25 proc. wszystkich odpadów. 

W Polsce na razie istnieje tylko jedna 
spalarnia odpadów komunalnych – Zakład 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komu-
nalnych na warszawskim Targówku. Wzboga-
cony o kompostownię i sortownię obiekt od-
biera w ciągu roku ponad 60 tys. ton odpadów, 
z czego spala 40 tys. ton. W ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko nadzorowanego 
przez regionalne Fundusze Gospodarki Wod-
nej i Ochrony Środowiska w całej Polsce mają 
powstawać kolejne spalarnie.  l

Świecznik z puszek 
po konserwach

Najpierw wsypujemy do puszki piasek 
lub ziemię doniczkową, by  łatwo się nie 
gniotła. Następnie ozdabiamy ją, naklejając 
lub odrysowując na niej przygotowany wzór 
– możemy stworzyć go samodzielnie albo 
znaleźć w Internecie i wydrukować. Lekko 
przebijamy puszkę gwoździem na liniach wy-
tyczających wzór, wysypujemy piasek i czy-
ścimy wnętrze puszki. Wstawiamy świeczkę 

do środka i radujemy się ze zrealizowanego 
pomysłu.

Kokardki ze ścinek
Stare tkaniny, porwane koronki czy wstąż-

ki zszywamy i wiążemy w ozdobne kokardki. 
Będą przyjaźniejsze dla środowiska niż lameta, 
wata czy sztuczny śnieg. Powstałe ozdoby mo-
żemy pomalować lub zabezpieczyć lakierem. 
Kolorowe kokardki ozdobią każdą choinkę, 
ale mogą też stanowić samodzielną dekorację.

l
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Pierwszy pickup niemieckiego koncernu zo-
stał ochrzczony jako klasa X. Na razie to pro-
totyp, a seryjne auto ma się pojawić w koń-
cu 2017 roku. Mercedes przygotował dwie 
wersje stylizacji: powerful adventurer, czyli 
prawdziwy twardziel, oraz stylish explorer – 
elegancki zdobywca. Oba wyglądają… spe-
cyficznie. Pod stylizacją jest jednak znany 
i lubiany Nissan Navara.

Ładowność nowego pickupa będzie prze-
kraczać 1,1 tony, a uciąg przyczepy sięgnie 3,5 
tony. Specjalnie skonstruowane zawieszenie 
z szerokimi osiami, pięciodrążkową tylną osią 
i sprężynami śrubowymi oraz precyzyjnie do-
brana konfiguracja amortyzatorów i sprężyn 
zapewnią wysoki komfort jazdy zarówno 
na drodze, jak i w terenie. Oprócz tradycyj-
nie bogatego wyposażenia limuzyn z gwiazdą 
przygotowano gamę specjalnych akcesoriów, 
takich jak osłony przestrzeni ładunkowej czy 
stylowe dodatki.

Pickup ma również ustanowić nowy stan-
dard pod względem rozwiązań łącznościo-
wych. Topowy model otrzyma wysokoprężną 
jednostkę V6 połączoną ze stałym napędem 
na obie osie 4MATIC. Układ napędowy korzy-
sta z elektronicznego systemu trakcji, skrzyni 

rozdzielczej z przekładnią redukcyjną oraz 
dwóch blokad dyferencjałów.

Nowe Audi Q2
Allrounder, czyli model i  do  miasta, 

i do lasu – takie jest Audi Q2. Dzięki krótkim 
zwisom i prawie 15-centymetrowemu prze-
świtowi bez wysiłku pokonuje wzniesienia. 
W mieście kompaktowe wymiary i sportowa 
pozycja fotela kierowcy pomagają w przyjem-
nej jeździe na asfaltach.

Nieco ponad czterometrowe nadwozie 
będzie dostępne w 12 kolorach. Ma zapew-
nić miejsce dla pięciu osób, a także bagażnik 
o pojemności 405 litrów, z możliwością po-
większenia do maksymalnie 1050 litrów. W ga-
mie dwa silniki benzynowe i trzy jednostki 
wysokoprężne o mocy od 116 KM do 190 KM.

W standardowym wyposażeniu jest asy-
stent awaryjnego hamowania, działający np., 
gdy na jezdnię nagle wbiega dziecko lub po-
jazd przed nami gwałtownie hamuje. Ponadto 
jeśli auto jest wyposażone w odpowiednie 
systemy wsparcia, samoczynnie utrzymu-
je odstęp od  jadącego przed nim pojazdu 
i  w  spowolnionym ruchu, przy prędkości 
do 65 km/h, przejmuje na krótko kierowanie 
autem, monitoruje martwy punkt, rozpoznaje 

znaki drogowe i pomaga pozostać na obranym 
pasie ruchu przy prędkości powyżej 60 km/h.

Niemiecki AmerykANiN 
dlA rosjAN

Volkswagen pokazał w Santa Monica no-
wego siedmiomiejscowego SUV-a o nazwie 
Atlas. Stylizacja samochodu już na pierwszy 
rzut oka kieruje tę ofertę na rynki Ameryki 
Północnej, Bliskiego Wschodu i… Rosji.

Volkswagen Atlas otwiera dla marki 
ważny segment rynku, tzw. midsize SUV, jak 
nazywają go Amerykanie. W ubiegłym roku 
należał do niego co 10. nowo rejestrowany 
tam samochód. Atlas zajmuje miejsce mię-
dzy Tiguanem a Touaregiem i jest pierwszym 
modelem Volkswagena w tej popularnej klasie 
aut, który całkowicie dostosowano do potrzeb 
amerykańskich klientów.

Atlas został skonstruowany z wykorzysta-
niem elementów modułowej platformy kon-
strukcyjnej (MQB) Volkswagena. Nadwozie 
nowego auta ma długość 5037, szerokość 1979, 
a wysokość 1768 milimetrów. Jest dostępne 
w dwóch wersjach silnikowych – z czterocy-
lindrową benzynową jednostką napędową 2.0 
TSI z bezpośrednim wtryskiem i z turbodo-
ładowaniem, która osiąga moc 238 KM, oraz 

z silnikiem 3.6 VR6 o mocy 280 KM. Obydwa 
silniki współpracują z ośmiostopniową auto-
matyczną skrzynią biegów. Auto może mieć 
napęd na jedną lub obie osie.

– Atlas jest największym i najbardziej 
charakterystycznym Volkswagenem, jakiego 
kiedykolwiek produkowaliśmy w USA. Wyróż-
nia się niepowtarzalną stylistyką i ma miejsce 
dla siedmiu pasażerów – stwierdził Hinrich 
J. Woebcken, dyrektor Volkswagena na Ame-
rykę Północną.

Jako jedyny model w swojej klasie Atlas 
jest wyposażony w automatyczny system 
hamowania po kolizji. Sprawia on, że po-
jazd automatycznie hamuje, jeśli czujniki 
poduszek powietrznych rozpoznały, że do-
szło do zderzenia. System automatycznego 
hamowania po kolizji pozwala zmniejszyć 
niebezpieczeństwo powstania dodatkowych 
kolizji i szkód.

Atlas będzie produkowany w Chattanooga 
(stan Tennessee) z przeznaczeniem na rynek 
Ameryki Północnej, a od końca 2017 roku 
także Bliskiego Wschodu i Rosji. W fabry-
ce, w której wytwarzany jest także Passat, 
Volkswagen zainwestował dodatkowe 900 
mln euro.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Mercedes wchodzi w pickupy

Ładowność nowego pickupa będzie przekraczać 1,1 tony Mercedes przygotował dwie wersje stylizacji: powerful adventurer oraz stylish explorer 

Allrounder, czyli model i do miasta, i do lasu – takie jest Audi Q2 Volkswagen pokazał w Santa Monica nowego siedmiomiejscowego SUV-a o nazwie Atlas

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 610 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Podróże marzeń

Przystanek: Sri Lanka
Widziana z okien samolotu Sri Lanka przypo-
mina kształtem łzę. I właśnie Łzą Indii nazy-
wają wyspę jej mieszkańcy. Niegdyś kolonia 
brytyjska, dziś niepodległe państwo słyną-
ce z najlepszej herbaty na świecie. Pierwsze 
plantacje założyli tutaj brytyjscy kolonizato-
rzy. Od tej pory zielone tarasy herbacianych 
pól znajdują się wszędzie tam, gdzie krajo-
braz choć trochę faluje. Bogactwo przyro-
dy, starożytne miasta, buddyjskie świątynie 
i wspaniałe plaże nad Oceanem Indyjskim 
stawiają przybysza przed trudnym wyborem.

Pierwszym miejscem, z którym stykają 
się turyści odwiedzający Sri Lankę, jest za-
zwyczaj Kolombo. Miasto zostało założone 
przez arabskich osadników, a następnie roz-
budowane przez holenderskich kolonizato-
rów. Nie brak w nim kolonialnej architektury 
i drapaczy chmur, kontrastujących z tysiącami 
ulicznych stoisk.

OgrOdy CynamOnOwe

Sercem Kolombo jest dzielnica Cinnamon 
Gardens, w której znajdują się eleganckie wille, 
ambasady i elitarne szkoły. Nieco dalej na pół-
noc, na jeziorze Beira, położona jest buddyjska 
świątynia Seema Malaka. Kompleks wybu-
dowano na trzech platformach, unoszących 
się na powierzchni wody. Otaczają go liczne 
posągi siedzącego Buddy. Autorem projektu 
jest znany lankijski architekt, Geoffrey Bawa, 
którego zainspirowały klasztory dawnej stolicy 

Cejlonu. Dziś w tym miejscu młodzi ludzie, 
po odbyciu odpowiednich nauk, zostają wy-
święceni na mnichów i mniszki.

Po krótkiej przejażdżce tuk tukiem (auto-
rikszą) docieramy do dawnego szpitala holen-
derskiego, obecnie mieszczącego niewielkie 
centrum handlowo-gastronomiczne. Warto 
zajrzeć do Ministry of Crab, jednej z najlepszych 
restauracji w Azji, prowadzonej przez dwóch 
owianych legendą lankijskich graczy w krykieta.

Wśród przystawek godna polecenia jest 
sałatka z mięsa kraba z majonezem wasabi 
i awokado. Z dań głównych wybierzmy pi-
kantne curry z krewetkami, podawane w gli-
nianym naczyniu z dodatkiem tradycyjnego 
chleba kade.

w królestwie herbat

Odwiedzając dawny holenderski szpital, 
nie można przegapić położonej przy Cha-
tham Street herbaciarni T Lounge by Dilmah. 
Na gości czekają oprószone cynamonem nale-
śniki z mango i orzeźwiające mrożone herbaty. 
Lokal dysponuje również bogatą ofertą zesta-
wów prezentowych, składających się z pięknie 
zapakowanych puszek z herbatą i akcesoriów 
do jej parzenia. Ciekawe upominki znajdziemy 
także w galerii Barefoot prowadzonej przez 
Barbarę Sansoni. Ręcznie robione zabawki, 
orientalna biżuteria i wzorzyste tkaniny po-
zwalają poczuć klimat Sri Lanki.

Chociaż godło Sri Lanki przedstawia złote-
go lwa, prawdziwym symbolem wyspy jest słoń. 

To najstarsze zwierzęta udomowione przez Lan-
kijczyków. Z ich pomocą władcy Cejlonu wzno-
sili pierwsze świątynie, a Brytyjczycy oczyszczali 
teren pod plantacje herbaty. Dziś słonie pełnią 
ważną funkcję podczas buddyjskich świąt, noszą 
ciężary w miejscach niedostępnych dla maszyn 
i pracują w przemyśle turystycznym.

słOń w kąpieli

Kilkadziesiąt kilometrów od Kolombo, 
w miejscowości Pinnawala, znajduje się sie-
rociniec dla słoni. Trafiają do niego słoniątka 
pozostawione w dżungli bez opieki. Karmienie 
maluchów butelką ze smoczkiem jest jedną 
z największych atrakcji ośrodka, podobnie 
jak podglądanie stada słoni w kąpieli. Każ-
dego ranka opiekunowie zwierząt prowadzą 
je do pobliskiej rzeki, gdzie słonie pluskają się 
w wodzie. Najlepiej obserwować je z wybudo-
wanego przy rzece tarasu. Pieniądze ze sprze-
daży biletów pomagają w utrzymaniu ośrodka. 
Warto wspomóc go drobną sumą podczas 
wizyty na Sri Lance.

Informacje praktyczne

Kiedy jechać: Sri Lanka to idealny kieru-
nek na wakacje zimą. Wyjazd najlepiej zapla-
nować pomiędzy grudniem a marcem.

Język: Językami urzędowymi są syngale-
ski, tamilski i angielski.

Waluta: Rupia lankijska; 100 rupii = 2,63 
złotych.

Wiza: Wizę turystyczną można otrzymać, 
rejestrując się w systemie ETA (Electronic 
Travel Authorization) w cenie 20 dolarów, 
lub bezpośrednio na lotnisku za 25 dolarów.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Odwiedź Złoty Trójkąt, czyli obszar o naj-
większym nagromadzeniu zabytków na Sri 
Lance, który wyznaczają dawne stolice wy-
spy – Anuradhapura, Hikkaduwa i Kandy. 
Współczesne Kandy jest drugim co do wiel-
kości miastem Cejlonu i ważnym ośrodkiem 
pielgrzymkowym. Do znajdującej się w nim 
świątyni Zęba Buddy co roku przybywają ty-
siące wiernych.

Zobacz Lwią Skałę, czyli ruiny starożytne-
go pałacu zbudowanego przez króla ojcobójcę 
Kassapę. Twierdza Sigiriya została wzniesio-
na na olbrzymiej bryle magmy, wyrastającej 
na wysokość ponad 180 metrów. Na jej szczy-
cie znajdował się kompleks pałacowy otoczony 
fosami, strumykami, licznymi fontannami i ba-
senami. Najbardziej zdumiewa fakt, że sporo 
z tej antycznej hydrauliki działa do dzisiaj.

Złóż wizytę w świątyni Dambulla, stwo-
rzonej z pięciu jaskiń, w których znajduje się 
aż 150 posągów Buddy. Na ścianach i sufitach 
świątyni zachowały się m.in. freski przed-
stawiające królewskie nałożnice o obfitych 
biustach. 

 MAGDALENA CHROMIK

Najlepszą mrożoną herbatę w Kolombo serwuje herbaciarnia T Lounge by Dilmah W sierocińcu Pinnawala znajdują schronienie słoniątka porzucone przez matki

Kąpiel stada słoni najlepiej oglądać z wybudowanych w tym celu trybun Położoną na jeziorze Beira świątynię Seema Malaka otaczają posągi siedzącego Buddy
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Piwo przez wieki

Polski piwny potop

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Prawie trzy czwarte Pracowników 
w Polsce ocenia, że są w Pracy narażeni 
na stres. Na drugim miejscu wśród czynni-
ków zagrożenia jest hałas, który doskwiera 
ponad dwóm na trzech badanych. Niewiele 
mniej narzeka na bolesne lub męczące pozycje 
w pracy. Prawie trzy czwarte pracowników 
ocenia, że ich zajęcie wiąże się z potencjal-
nym ryzykiem dla zdrowia lub życia. Najgo-
rzej radzą sobie ze stresem osoby zamknięte 
w sobie, pesymiści. Polacy są umiarkowanie 
zadowoleni ze swojej pracy. Lepiej oceniają 
ją osoby dobrze wykształcone i reprezentanci 
wyższych klas społecznych. Najwięcej zastrze-
żeń mają osoby słabiej wyedukowane, z niskim 
poziomem dochodów. 55 proc. ankietowanych 
skarży się na przemęczenie spowodowane 
nadmiarem obowiązków. U 25 proc. respon-
dentów stres jest wywołany koniecznością 
zostawania w pracy po godzinach.

74 Proc. studentów w Polsce uważa zna-
jomości za jeden z głównych czynników 
ułatwiających zdobycie Pierwszej Pracy 
– informuje gazeta Polska codziennie. 
Ankietę przeprowadzono na grupie ponad 
2 tys. studentów w całej Polsce. Tylko poło-
wa ankietowanych pozytywnie ocenia per-
spektywę znalezienia pracy po zakończeniu 
studiów. Z badań wynika m.in., że 65 proc. 
studentów za ułatwienie w rozpoczęciu ka-
riery zawodowej uważa doświadczenie zawo-
dowe, a 37 proc. prestiż ukończonej uczelni. 
Wśród najczęściej wskazywanych barier, które 
mogą utrudniać start na rynku pracy, studenci 
wymieniali brak doświadczenia (74 proc.), 
wysokie wymagania pracodawcy (51 proc.) 
oraz niewielką praktykę na stażach (42 proc.).

regularne Picie alkoholu Powoduje 
rocznie ok. 700 tys. nowych PrzyPad-
ków nowotworów złośliwych na świe-
cie – Podaje międzynarodowa agencja 
badań nad rakiem (iarc). W rezultacie 
co roku dochodzi do ok. 370 tys. zgonów. 
WHO zalicza alkohol do  głównej grupy 
czynników kancerogennych. Do największej 
liczby przypadków nowotworów wywołanych 
spożywaniem alkoholu dochodzi w Ameryce 
Północnej, Australii oraz Europie Wschodniej. 
Z badań wynika, że picie alkoholu przyczynia 
się do powstania 5 proc. wszystkich nowych 
przypadków nowotworów złośliwych. Rocznie 
z powodu raka wywołanego alkoholem umiera 
4,5 proc. wszystkich chorujących. Alkohol naj-
częściej przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
wystąpienia raka piersi. Statystyki pokazują, 
że ponad 25 proc. tego rodzaju nowotworu 
łączy się z alkoholem. W 23 proc. przypadków 
ma on również związek z rakiem jelita grube-
go, znacznie wzrasta ryzyko raka odbytnicy, 
przełyku, krtani, wątroby oraz gardła.

Krzyżówka panoramiczna nr 22

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „jesienny wyPoczynek”.  
Nagrodę wylosował: grzegorz abramczuk z cieszyna.

Wódka zdetronizowana – w 2015 roku po raz 
pierwszy największym polskim hitem ekspor-
towym wśród używek było piwo. W naszych 
browarach rozsmakowały się wybredne nacje 
z Europy Zachodniej, wschodni sąsiedzi, Azja-
ci i mieszkańcy obu Ameryk. Nie zapomnieli 
o nim też rozsiani na całym świecie rodacy, 
którzy pierwotnie byli głównymi, nostalgicz-
nymi odbiorcami rodzimych marek. Polskie 
piwa konkurują nie tylko ceną i dostępnością, 
ale też jakością, co potwierdzają zdobywane 
przez nie w międzynarodowych konkursach 
nagrody.

W ubiegłym roku poza granice Polski 
sprzedano 8 proc. krajowej produkcji bro-
warniczej, czyli 2 mln hektolitrów, o wartości 
170 mln euro. Oznacza to 20-proc. wzrost 
w porównaniu z 2014 rokiem, który zawdzię-
czamy państwom „starej Unii” – największym 
importerem naszego piwa jest Holandia, która 
zakupiła go na kwotę 41,5 mln euro. To 252 
razy więcej niż w roku naszego wstąpienia 
do UE. Drugie miejsce zajęły Niemcy, znani 
piwosze, wydając na polskie browary 21 mln 
euro. Na ostatnim stopniu podium znalazła się 
też stojąca piwem Wielka Brytania z wynikiem 
14,4 mln euro.

Sukces polskiego piwowarstwa w każ-
dym z tych krajów ma nieco inne przyczy-
ny – w przypadku Holendrów odpowiedzią 
są powiązania właścicielskie i dystrybucyjne 
(Heineken jest właścicielem Grupy Żywiec). 
Na dobre wyniki w Niemczech składają się 
duża wymiana handlowa z sąsiadem, coraz 

lepsze poznawanie się obu narodów. Zwycię-
stwa naszych piw w prestiżowych zawodach 
(np. pierwsze miejsce Imperatora Bałtyckiego 
w rankingu Rate Beer) zachęcają niemiec-
kie puby do zawierania transakcji z polskimi 
browarami. Na Wyspy Brytyjskie żubry, le-
chy i tyskie dotarły w ślad za emigrującymi 
za chlebem rodakami – Polacy są od 10 lat 
największą mniejszością etniczną w Króle-
stwie. Ich liczba w całej UE wynosi według 
oficjalnych szacunków 1 mln 983 tys.

Równie wierna smakowi przywodzące-
mu na myśl ojczyznę jest stara powojenna 
emigracja i  jej potomkowie, mieszkający 
głównie w Stanach Zjednoczonych (eksport 
piwa na kwotę 8,1 mln euro) i Kanadzie (3,8 
mln euro). Nie wszędzie jednak nasze piwo 
ma licznych ambasadorów, a mimo to bro-
ni się samo – od lat znajduje coraz więcej 
chętnych w Japonii, Chinach, Nowej Zelandii 
czy krajach afrykańskich. W tym roku Grupa 
Żywiec zaczęła eksportować swoje produkty 
do Korei Południowej, Iraku i na Wyspy Zie-
lonego Przylądka.

manewr 
wyPrzedzający?
Ekspansję rodzimych browarów poza 

granice kraju można odczytać jako konse-
kwencję silnej pozycji branży w kraju. W ska-
li całej Europy zajmujemy czwartą pozycję 
pod względem spożycia piwa – pijemy go 
rocznie 98 litrów na głowę (liderem rankin-
gu są Czesi). Jesteśmy trzecim producentem 
złotego trunku w Europie z wynikiem 40 mln 

hektolitrów rocznie, wyprzedzają nas tylko 
Niemcy (95 mln) i Wielka Brytania (41 mln). 
Trzecie miejsce na europejskim podium zaj-
mujemy też w powierzchni upraw – z 1444 
hektarów polscy plantatorzy zebrali 2240 ton 
surowca (chmielu i słodów). W tej konkurencji 
ustępujemy jedynie zachodnim i południo-
wym sąsiadom.

Mimo tych imponujących wyników sprze-
daż na zagranicznych rynkach może być dla 
polskich browarów jedyną szansą na utrzyma-
nie dynamiki wzrostu dochodów. Ta ucieczka 
do przodu spowodowana jest stopniowym 
nasycaniem się krajowego rynku i wynisz-
czającą wojną cenową. Od dłuższego czasu 
wydatki polskich konsumentów na piwo rosną 
wolniej niż jego sprzedaż liczona w hektoli-
trach. Walka cenowa na coraz bardziej zajętym 
rynku – konsumuje się na nim ponad 30 mln 
hektolitrów rocznie – sprawia, że w latach 
2009–2015 mimo wzrostu produkcji zmalały 
przychody branży.

Koniunkturę zwietrzyli też wielcy świa-
towi producenci. Na Kompanię Piwowarską, 
wystawioną przez SAB Miller na sprzedaż 
z powodu antymonopolistycznych uregulo-
wań unijnych, ostrzą sobie zęby m.in. japoń-
ski potentat piwny Asahi Group Holdings, 
węgierski MOL, firma Bain Capital, konsor-
cjum szwajcarskie Jacobs Capital i kanadyjski 
fundusz emerytalny PSP Investments. Cena 
wywoławcza – 4,37 mld euro. Do zdobycia ro-
snący rynek europejski i obiecujące przyczółki 
na świecie. Jest o co walczyć.

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

4 listopada w siedzibie Spółki odbył się finał VII edycji Kon-
kursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP o Puchar 
Prezesa JSW SA. Zwycięzcą został Jarosław Gąska, inspektor 
technologii górniczej z kopalni Krupiński. Drugie miejsce 
zdobył Grzegorz Błaszczyk, nadgórnik oddziału robót przy-
gotowawczych z kopalni Pniówek, a trzecie miejsce – Grze-
gorz Krakówka, nadsztygar elektryczny urządzeń dołowych 
z kopalni Krupiński.

W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się drużyna 
z kopalni Krupiński. Wszyscy trzej zawodnicy reprezentujący 
ten zakład zakwalifikowali się do ścisłego, sześcioosobowego 
finału. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Pniówka i ruchu Knu-
rów. Finał konkursu, który został przeprowadzony w siedzibie 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, poprzedziły elimi-
nacje na poziomie poszczególnych zakładów pracy.

Konkurs przebiegał w dwóch turach. W półfinale wzięło 
udział 24 zawodników – po trzech z każdej kopalni/ruchu, 
którzy musieli odpowiedzieć na 30 zamkniętych pytań wie-
lokrotnego wyboru. Do ścisłego finału, rozgrywanego według 
zasad zbliżonych do teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, przeszło 
sześciu zawodników. Po zaciętej i emocjonującej walce zwy-
cięzcą okazał się Jarosław Gąska. Laureaci odebrali nagrody 
z rąk Tomasza Gawlika, prezesa JSW SA, oraz zaproszonych 
gości: Krzysztofa Króla, dyrektora Departamentu Górnictwa 
Otworowego i Wiertnictwa WUG, Piotra Karkuli, dyrektora 
OUG w Rybniku, Józefa Koczwary, dyrektora Specjalistycznego 

Urzędu Górniczego, oraz Grzegorza Jendrusza z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowicach.

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom konkursu. Wasza wiedza jest imponująca i bezpośrednio 
przekłada się na wyższe bezpieczeństwo w kopalniach – powie-
dział Tomasz Gawlik. – Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy 

podwyższą świadomość bezpiecznej pracy wśród wszystkich 
pracowników, a wiedza teoretyczna znajdzie odzwierciedlenie 
w praktyce. Dziękuję też organizatorom: Patrykowi Polakowi 
z Zespołu BHP JSW SA oraz Zbigniewowi Schinohlowi za przy-
gotowanie konkursu na wysokim poziomie – dodał prezes.

l
R E K L A M A

VII finał edycji konkursu BHP

KrupińsKi najlepszy 
w KonKursie BHp

W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się drużyna z kopalni Krupiński
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