
Temat na czasie

Jerzy Sawczuk, przewodniczący 
ZZG w Polsce KWK Jankowice: 
Górnictwo węgla  
kamiennego jest 
jedną z ostatnich 
gałęzi przemysłu, 
w której związki 
zawodowe mają coś 
do powiedzenia.
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Podziemne 
połączenia
Polska Grupa Górnicza. 
W  Polskiej Grupie Górniczej 
trwa realizacja podziemnego 
łączenia kopalń. Przykładem jest 
połączenie techniczne ruchów 
Jankowice i  Chwałowice kopalni 
zespolonej ROW. Koszt – 23 mln 
złotych. Podobny proces nastąpił 
w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, 
w  której połączono ruch Pokój 
z Bielszowicami. Koszt inwestycji 
to ponad 52 mln złotych.

strona 3

Ciepłem w smog
Ograniczanie niskiej emisji.
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Odmłodzone 
BMW serii 4
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Zaćma – przez 
zamgloną szybę
Zdrowie.

strona 10

Chociaż decyzja o przekazaniu Krupińskiego do SRK wydaje się ostateczna, wciąż trwają prace, których 
efektem ma być stworzenie z KWK Krupiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która byłaby 
w strukturach JSW. Nad koncepcją pracuje część związkowców zaangażowanych w obronę kopalni, 

samorządowcy, eksperci sprzyjający obrońcom Krupińskiego, a nawet grupa parlamentarzystów z PiS. 
więcej na s. 6-7

wRDs. Spotkanie w Katowicach

Znów o KWK Krupiński



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 – 1 5  L U T E G O  2 0 1 7

B E Z  F A J R A N T U

Krupiński powinien 
zostać w JSW. 
Za jaką cenę?

S tyczniowe obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego szybko przerodziły się w koncert życzeń. 

„Krupiński powinien zostać w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej” – tak twierdzi część liderów związkowych, 
samorządowcy i prof. Krystian Probierz z Wydziału 
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, senator 
Prawa i Sprawiedliwości. Nawet posłanka PiS Izabela 
Kloc jest przeciwko oddawaniu Krupińskiego do SRK. 
Napisałem „nawet”, bo pani poseł broniąc Krupińskiego, 
poinformowała, że nie jest ekspertem w sprawach 
ekonomii górniczej. Już kilka razy pisałem, że Krupiński 
powinien zostać w JSW. Jest tylko jedna przeszkoda – 
pieniądze. Kopalnia tylko raz w swojej historii przyniosła 
prawdziwy zysk. Mało tego, do tej pory nikomu nie 
przeszkadzało, że kopalnia dołuje finansowo. Stała się 
problemem, kiedy JSW niemalże nie padła.

D o likwidacji Krupińskiego przymierzano się kilka 
razy. Ostatni raz w czasach, kiedy prezesem JSW 

był Leszek Jarno. Jakimś cudem udało się kopalnię 
ocalić. Dlaczego? Ponieważ wtedy banki nie miały tyle 
do powiedzenia, co teraz. Co więcej, to były czasy, kiedy 
wystarczył jeden telefon do szefa oddziału dużego 
banku (np. PKO BP) z informacją, że jak nie da kredytu 
na wypłaty, to na drugi dzień pod bankiem kilkuset 
górników wyrazi brak zadowolenia z jego aspołecznej 
postawy. Nie było przypadku, żeby dyrektor nie zrozumiał, 
o co chodzi. Te czasy minęły.

W  Sejmie, w czasie jednego ze spotkań 
poświęconych Krupińskiemu, minister energii 

Krzysztof Tchórzewski jasno powiedział, że główny 
wierzyciel górnictwa, bank PKO BP, ma własne analizy, 
z których wynika, że pozostawienie kopalni w JSW może 
spowodować upadek Spółki. Z opinią takiego wierzyciela 
trudno dyskutować. W emocjonalnej wymianie 
argumentów dyskretnie pomija się stanowisko banku, 
a eksponuje się opinię, że przyszłe, ale niezbyt pewne 
zyski pozwolą Spółce na luksus utrzymania Krupińskiego. 
A co będzie, jeżeli zamiast zysku JSW na przykład za dwa 
lata będzie miała straty?

Z arząd Spółki nie może sobie pozwolić na najmniejsze 
ryzyko, bo to oznacza bardzo prawdopodobną 

katastrofę. Kopalnia Krupiński decyzją nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
ma zostać przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
– ma to nastąpić w pierwszym kwartale tego roku. 
Władze Spółki wielokrotnie powtarzały, że kopalnia 
z Suszca w ciągu ostatnich 10 lat przyniosła łącznie 
ok. 1 mld złotych strat. Jej przekazanie do SRK było 
jednym z warunków porozumienia z bankami, dzięki 
którym firma przetrwała najgorszy czas. Złamanie 
warunków porozumienia oznaczałoby przekreślenie 
planu ratunkowego. – Przedstawiliśmy argumenty, 
które jednoznacznie wskazują, że nie ma innego 
wyjścia niż przeniesienie kopalni Krupiński do SRK. 
Wszyscy górnicy mają zagwarantowaną pracę – mówił 
podczas ostatnich obrad WRDS Tomasz Gawlik, prezes 
JSW. Dotychczas wykonano osiem analiz sytuacji KWK 
Krupiński i żadna z nich nie potwierdziła, że kopalnia 
ta ma szansę na prowadzenie rentownego wydobycia. Jej 
utrzymywanie do 2021 roku kosztowałoby ok. 230 mln 
złotych. To suma najniższa przy założeniu, że węgiel 
koksowy by nie taniał. Niestety, tanieje. Krupiński 
powinien zostać w JSW, ale niech w końcu ktoś powie, 
za jaką cenę. l

Program dla górnictwa na lata 2016–2030 zakłada mię-
dzy innymi możliwość utworzenia Dywizji Węglowo-Kok-
sowej i Górnośląskiej Dywizji Węgla Energetycznego. 
Pierwsza powstałaby z JSW, a druga na bazie połączo-
nych PGG z KHW oraz Węglokoksu Kraj. Poinformował 
o tym portal wnp.pl. Redaktor Jerzy Dudała obszernie 
cytuje dokument, który nie ma jeszcze ostatecznego 
kształtu, ale już teraz widać, że rola węgla w polskiej go-
spodarce będzie znacząca. Jednak mam jedno pytanie: 
Czy na pewno? Nie wiem, czy to tylko wina redaktora 
Dudały czy wina dokumentu, ale nie doszukałem się 
w opublikowanym tekście informacji o źródłach finan-
sowania wielu zamierzeń, które są dobre i potrzebne.

W  programie dla górnictwa wskazuje się między 
innymi, że trzeba zmierzać do zwiększenia 
rentowności i jakości produkcji węgla. Pro-

dukcja powinna być ukierunkowana na potrzeby rynku. 
Trzeba to wesprzeć szczegółową analizą rynku w przy-
najmniej kilkuletniej perspektywie. Spostrzeżenie jest 
słuszne i ponadczasowe.

Ważna będzie poprawa jakości węgla dzięki mo-
dernizacji i rozbudowie zakładów przeróbki mecha-
nicznej. W programie wskazuje się też na konieczność 
realizacji inicjatyw oszczędnościowych w obszarze pro-
dukcyjnym. To kolejny słuszny zapis. Zwracam tylko 
uwagę, że górnictwo już trzeci rok nic nie robi, tylko 

oszczędza. Od razu chciałbym przestrzec wszystkich, 
którzy twierdzą, że kiedyś królowało rozpasanie. Nie 
było rozpasania. Widzę to na przykładzie JSW. Nawet 
w czasach bardzo dobrej koniunktury brakowało pie-
niędzy i przede wszystkim czasu na to, aby rzeczywiście 
przestawić Spółkę na tory lepszej efektywności. Mocno 
podkreślam słowo „czas”. Teraz też będą potrzebne 
pieniądze i czas.

Nie bardzo wyobrażam sobie radykalną zmianę 
w branży po kilku latach chorobliwego zaciskania pasa. 
W kopalniach maszyny i urządzenia zaczynają się sypać. 
Firmy zewnętrzne pracują na granicy kosztów. Część 
padła, bo górnictwo miało czasem półroczne terminy 
płatności. Ocaleliśmy, ale cena, jaką zapłaciliśmy jako 
branża, jest ogromna. Jeszcze większą cenę zapłacili 
niektórzy dostawcy towarów i usług – padli. Martwi 
mnie, że wciąż nie ma programu, który gwarantowałby 
odrodzenie firm okołogórniczych. Boję się, że wkrótce 
na rynek zacznie wchodzić zagraniczna konkurencja, 
omami spółki górnicze rabatami, długimi terminami 
płatności i opanuje polskie kopalnie. A potem dostawcy 
przykręcą śrubę i zaczną nas wykańczać. Czy w pro-
gramie dla górnictwa do 2030 roku jest gdzieś opisane 
lekarstwo, dzięki któremu nie dojdzie do takiej sytuacji? 
Program ma trafić do konsultacji społecznych, zapewne 
będzie uzupełniany. Dlatego mam prośbę – niech autorzy 
pochylą się nad problemem firm okołogórniczych.  l

Pięścią w stół

Jest program dla górnictwa

Nie bardzo 
wyobrażam 
sobie radykalną 
zmianę w branży 
po kilku latach 
chorobliwego 
zaciskania pasa. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Możemy zdegradować się do roli importera energii, ale 
także możemy powalczyć o rolę eksportera. Wszystko 
zależy od nas. Dotychczasowa polityka Ministerstwa 
Energii zmierza do tego, aby Polska w przyszłości była 
eksporterem energii elektrycznej. Mamy podstawo-
wy atut – własne paliwo, jakim jest węgiel kamienny. 
Od nas zależy, czy zechcemy skorzystać z szansy, czy 
ją bezpowrotnie zaprzepaścimy. Jeżeli z jakichś powo-
dów zostanie przerwany proces naprawy górnictwa 
węgla kamiennego, możemy pożegnać się z planami 
poprawy konkurencyjności naszej gospodarki. 

C hciałbym poinformować wszystkich prze-
ciwników górnictwa, że w ciągu najbliższych 
kilkudziesięciu lat nie zastąpimy węgla innym 

paliwem. Może zmniejszać się jego udział w wytwarza-
niu energii, ale nie dojdzie do jego eliminacji. To jest 
technicznie niemożliwe. Dlatego działania związane 
z naprawą górnictwa są bardzo racjonalne. Energetyka 
potrzebuje paliwa, które jest stosunkowo tanie. Aby 
mieć takie paliwo, trzeba unowocześnić górnictwo. 
Dotyczy to sposobów spalania węgla, jego przetwa-
rzania na paliwa czyste, a także sposobów eksploatacji. 

Polskie kopalnie są w trudnej sytuacji nie tylko z po-
wodu kryzysu – wiele z nich jest niedoinwestowanych. 
W poprzednich latach zbyt łatwo zapominano o zasa-
dzie ciągłej modernizacji, dlatego mamy teraz do czy-
nienia z kopalniami, w których obok nowoczesnych 
maszyn kończą swój żywot zabytki techniki. Transport 
podziemny wciąż jest niedoinwestowany. Potrzeba pie-
niędzy, żeby odrobić zaległości. Ostatnie, robiące po-
zytywne wrażenie wydatki na nowy sprzęt to historia 
sprzed trzech-czterech lat. Lata 2014–2016 to zaciskanie 
pasa. Czasem zastanawiam się, jak to możliwe, że po tylu 
latach oszczędności można wydobywać węgiel. Jednak 
nie o tym chciałem poinformować. 

Otóż odżyła we mnie nadzieja po ostatnich infor-
macjach na temat wyniku przeglądu resortu energii. 
Przeglądy wszystkich ministerstw odbyły się na polece-
nie premier Beaty Szydło. Ona także oceniała dotych-
czasową działalność ministrów. Przyznam, obawiałem 

się, że ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu źle 
przysłuży się sprawa Krupińskiego, Makoszów i KHW. 
Dlaczego? Ponieważ mimo heroicznych wysiłków nie 
udało się bezboleśnie przejść przez te trudne tematy. 
Jednak dotychczasowe osiągnięcia są bezapelacyjne. 
Trwa reforma górnictwa, tak by było w przyszłości 
mocną gałęzią polskiej gospodarki i stanowiło pod-
stawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mini-
sterstwo Energii rozpoczęło proces reform branży, 
który przynosi już dobre rezultaty. W wypowiedziach 
ministrów Tchórzewskiego i Tobiszowskiego wiele razy 
padały zapewnienia, że w 2017 roku powinny zostać 
zakończone wszystkie procesy, dzięki którym w roku 
2018 będzie można stwierdzić, że zaczyna rozwijać się 
nowoczesne górnictwo. Jeszcze nie tak dawno nie wie-
dzieliśmy, ile uda się uratować z branży zapomnianej 
przez polityków i właściciela. Teraz można stwierdzić, 
że niemożliwe okazało się możliwe.

Od 1 maja 2016 roku działa Polska Grupa Górnicza. 
Sukcesem zakończyły się negocjacje z Komisją Europej-
ską na temat programu pomocowego dla branży. PPG 
miała osiągnąć zysk w kwietniu 2017 roku. Okazuje 
się, że osiągnęła go już od października zeszłego roku. 
Zysk za trzeci kwartał przekroczył 100 mln złotych.

Jastrzębska Spółka Węglowa była w tragicznej 
sytuacji i groziła jej upadłość. Po przeprowadzeniu 
najważniejszych procesów naprawczych JSW stała 
się pieszczoszkiem giełdy. W najlepszym okresie no-
towania akcji wzrosły około dziesięciokrotnie. Ktoś 
powie, że część sukcesów wynika ze wzrostu cen węgla. 
Tak, ceny wzrosły, ale trzeba było przygotować branżę 
do tego, aby skorzystała na tym wzroście. Przypomnę 
tylko, że w czasie długiej koniunktury w poprzednich 
latach praktycznie nic nie zrobiono, aby przygotować 
kopalnie na trudny czas. Przełom 2015 i 2016 roku był 
tragiczny. Tylko wytrwałość i umiejętność prowadzenia 
dialogu z załogami górniczymi pozwoliły przetrwać ten 
czas. Czy w takim razie minęło niebezpieczeństwo? 
Nie. Trzeba pamiętać, że górnictwo nie osiągnęło celu. 
Zaczęło dopiero długą drogę. Cel jest jeden – wzmoc-
nienie niezależności energetycznej. l

Trwa reforma 
górnictwa, 
tak by było 
w przyszłości 
mocną gałęzią 
polskiej 
gospodarki 
i stanowiło 
podstawę 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
kraju. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Mamy atut – węgiel

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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A K T U A L N O Ś C I

Program dla górnictwa na lata 2016–2030 za-
kłada między innymi powstanie Dywizji Wę-
glowo-Koksowej. Mowa w nim o utworzeniu 
Centrum Logistyki dla Grupy Węglowo-Kok-
sowej na obszarze gminy Suszec, na terenach 
kopalni Krupiński.

Jego celem miałaby być zoptymalizowana 
obsługa procesów logistyki zaopatrzeniowej 
i remontowej. W JSW ma też zostać opraco-
wana koncepcja konsolidacji technologicznej 
aktywów wydobywczych w obrębie kopalni 
Budryk oraz Szczygłowice, jak również kopalni 
zespolonej Borynia-Jastrzębie-Zofiówka oraz 
kopalni Pniówek. 

Autorzy programu prognozują, że zużycie 
węgla koksowego utrzyma się na poziomie 
13 mln ton rocznie – ok. 9 mln ton węgla 
typu hard i 4 mln ton węgla typu semi-soft. 
Polskie koksownie wyprodukują niespełna 
9,6 mln ton koksu rocznie. Z polskich kopalń 
do krajowych koksowni trafi ok. 11 mln ton 
węgla koksowego rocznie. Ponad 2 mln ton 
będzie pochodziło z importu.

Po 2020 roku kopalnie węgla kamiennego 
będą zgrupowane w czterech dywizjach, z któ-
rych trzy będą wydobywać węgiel energetycz-
ny. Będą to dywizje: Wschodnia, Górnośląska 
i Małopolska. JSW z grupą węglowo-koksową 
stworzy Dywizję Węglowo-Koksową. HK

Program dla górnictwa

Powstanie Dywizja Węglowo-Koksowa

W Polskiej Grupie Górniczej trwa realizacja 
podziemnego łączenia kopalń. Przykładem 
jest połączenie techniczne ruchów Jankowice 
i Chwałowice kopalni zespolonej ROW. Koszt 
– 23 mln złotych. Podobny proces nastąpił 
w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, w której 
połączono ruch Pokój z Bielszowicami. Koszt 
inwestycji to ponad 52 mln złotych.

Jakie będą korzyści? Szybki zwrot po-
niesionych kosztów i trwałe obniżenie kosz-
tów funkcjonowania. Nakłady inwestycyjne 
w wysokości 52 mln złotych w kopalni Ruda 
zwrócą się po dwóch latach. Podobnie bę-
dzie w przypadku połączenia ruchów Chwa-
łowice i  Jankowice w kopalni zespolonej 
ROW.

Jankowice i chwałowice

W ramach funkcjonowania kopalni ze-
spolonej ROW rozpoczęło się przekazywanie 
części urobku z ruchu Chwałowice do ruchu 
Jankowice. Na tę okoliczność zorganizowa-
na została konferencja prasowa z udziałem 
wiceministra energii Grzegorza Tobiszow-
skiego. Z dziennikarzami spotkali się również 
wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojar-
ski, przewodniczący rady nadzorczej PGG 
prof. Jan Wojtyła, senator Adam Gawęda oraz 
poseł Krzysztof Sitarski. Po konferencji jej 
uczestnicy wraz z dziennikarzami zjechali 
na poziom 630 metrów kopalni ROW do miej-
sca, gdzie odbywa się transport urobku z ru-
chu Chwałowice na ruch Jankowice.

Ruch Jankowice przejmie 3,0 tys. ton 
netto urobku na dobę, co pozwoli na osią-
gnięcie średniego sumarycznego dobowego 
wydobycia w obu ww. ruchach oddziału KWK 
ROW w wysokości 19,1 tys. ton na dobę net-
to – to jest w ruchu Jankowice w wysokości 
12,5 tys. ton netto oraz 6,6 tys. ton na dobę 
w ruchu Chwałowice. Jednocześnie będzie 
możliwe pełne wzbogacanie w zakładzie prze-
róbczym obu ruchów całej nadawy do klasy 
minimum 23 MJ.

Ruchy Chwałowice i Jankowice prowa-
dzą eksploatację w  sąsiadujących ze  sobą 
obszarach górniczych. Już dawno wskazy-
wano więc na potrzebę realizacji połączenia 
technologicznego.

W Kompanii Węglowej, poprzedniczce 
Polskiej Grupy Górniczej, plany połączenia 
powstały ponad 10 lat temu, ale zrealizowano 
je dopiero teraz.

Bielszowice i PokóJ
Podobnie jest w przypadku ruchów Biel-

szowice i Pokój. – To inwestycja dająca nową 
jakość, tworząca faktyczną synergię. Dzięki 
technicznemu połączeniu obu ruchów kopal-
nia Ruda może bardziej efektywnie wykorzy-
stywać majątek i eksploatować złoże – mówił 
w poniedziałek w Rudzie Śląskiej wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski.

Docelowo ruch Bielszowice przejmie 
9,1 tys. ton węgla na dobę.

Połączenie technologiczne pozwoli m. in. 
na zmniejszenie kosztów energii, materia-
łów i remontów, ograniczenie kosztów usług 
firm obcych oraz wyodrębnienie zbędnego 
majątku nieprodukcyjnego i przekazanie go 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Górnicy 
mający uprawnienia do skorzystania z pa-
kietów osłonowych skorzystają z pieniędzy 
budżetu państwa.

Połączenie technologiczne ruchów Pokój 
i Bielszowice to przykład realizacji modelu 
przyjętego obecnie w górnictwie, w ramach 
którego wykorzystywane są efekty synergii 

Polska Grupa Górnicza

Podziemne połączenia

w  tzw. kopalniach zespolonych (kopalnia 
Ruda powstała 1 lipca z trzech samodziel-
nych wcześniej kopalń: Pokój, Bielszowice 
i Halemba-Wirek), a zbędny majątek może 
trafiać do spółki restrukturyzacyjnej i nie ob-
ciąża czynnych zakładów.

GwarancJa efektywności

– Kluczowe są dostępność do złoża i efek-
tywność wydobycia – wyjaśnił wiceminister 
Tobiszowski, wskazując rudzką inwestycję jako 
przykład budowania takiego właśnie modelu 
kopalni.

Realizacja połączenia wymagała wydrą-
żenia blisko 2 kilometrów nowych wyrobisk 

oraz modernizacji i przebudowy 764 metrów 
istniejących, a także zainstalowania pod zie-
mią przenośników taśmowych o łącznej dłu-
gości ok. 3,5 kilometrów. Poniesione nakłady 
– ponad 52 mln złotych – mają zwrócić się 
w dwa lata.

Przedstawiciele PGG wyliczyli, że skie-
rowanie urobku z  ruchu Pokój do  ruchu 
Bielszowice pozwoli zaoszczędzić 5 złotych 
na każdej przerobionej w zakładzie prze-
róbki mechanicznej węgla tonie. Obecnie 
koszt przeróbki jednej tony w ruchu Pokój 
to 16,57 złotych, podczas gdy w Bielszowicach 
– 11,57 złotych.

ST

Piotr Bojarski (z prawej), wiceprezes PGG, mówi o korzyściach wynikających z połączenia technologicznego 
ruchów Chwałowice-Jankowice

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, w kopalni Ruda
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Tomasz Boczek, osiem 
laT pracy w górnic-
Twie, od ośmiu laT 
członek zzg w polsce 
kwk Jankowice: Przy-
należność do związku daje 
poczucie bezpieczeństwa. 
Mam dostęp do informa-
cji, mogę liczyć na porady prawne. Związek 
chroni przed nieuzasadnionym zwolnieniem, 
pomaga w sytuacjach konfliktu z przełożony-
mi. Niektórzy twierdzą, że należą do związku 
tylko dla paczek wydawanych z okazji świąt. 
Ja ująłbym to tak: dla paczek i wycieczek też 
można należeć, ale my, fizole, w sprawach wiel-
kiej polityki nie mamy wiele do powiedzenia, 
dlatego warto, żeby związek nas reprezentował. 
W kopalni pracowali mój ojciec i dziadek. Gór-
nicy zawsze byli zorganizowani w związkach, 
bo wtedy można liczyć na wsparcie.
Jarosław kawarski, 
12 laT pracy w gór-
nicTwie, członek zzg 
w polsce kwk Janko-
wice od 12 laT: Brakuje 
informacji o codziennej 
pracy związkowej. Po-
dam prosty przykład. 
Kilka lat temu do naszej 
kopalni przyszli absolwenci klas górniczych. 
Zatrudniono ich w lampowni i obiecano im, 

że będą pracować na dole, jak tylko zwol-
nią się miejsca. Zwodzono ich chyba przez 
rok. Zaproponowałem im, żeby zgłosili się 
do związku, to uzyskają pomoc. Rzeczywiście, 
zostali członkami naszej organizacji, mogliśmy 
oficjalnie ich reprezentować i upominać się, 
aby kopalnia wywiązała się ze swojego przy-
rzeczenia. Teraz pracują na dole. Dla młode-
go pracownika to ważne, bo zarobki na dole 
są znacznie lepsze niż w lampowni.

Ja nigdy nie agituję. Rozmawiam z kolega-
mi, zastanawiamy się wspólnie, jak rozwiązać 
konkretne problemy. Uważam, że do związ-
ków zawodowych można przekonać tylko 
wtedy, gdy z kolegami i załogą rozwiązuje się 
najistotniejsze problemy w sposób oficjalny. 
Trzeba wychodzić do ludzi z informacją, ale 
także zbierać informacje o ich problemach. 
Dla mnie dobry związkowiec to ten, kto potra-
fi w cechowni opowiedzieć o najistotniejszych 
działaniach. Mówi się o niechęci do związków 
zawodowych. Uważam, że wynika to przede 
wszystkim z braku informacji i dlatego po-
stanowiłem, że będę robił co w mojej mocy, 
aby te informacje przekazywać. Górnicy kil-
ka lat ode mnie młodsi to dzieci internetu 
i smartfona. Trzeba zrozumieć, że oni dopiero 
w kopalni zaczynają poznawać realne życie. 
Związek zawodowy może im pomóc w funk-
cjonowaniu w świecie, którego nie można 
poznać przez internet.

Henryk mazewski, 
25 laT pracy w górnic-
Twie, od 25 laT członek 
zzg w polsce kwk 
Jankowice. wiceprze-
wodniczący organiza-
cJi kopalnianeJ: O tym, 
jak są przestrzegane prawa 
pracownicze, gdy w firmie nie ma związków, 
najlepiej wiedzą pracownicy niektórych sieci 
handlowych. Jeżeli nie ma związków, o wszyst-
kim decyduje pracodawca. Efekt? Szef zawsze 
ma rację, pracownik nigdy nie ma racji. Mieliśmy 
kiedyś przypadek, że dobry kombajnista został 
przesunięty do mniej płatnej pracy, bo musiał 
zająć się chorymi dziećmi, a przełożonym nie 
spodobało się, że wziął wolne. Usłyszał, że prze-
łożonego nie obchodzą jego bachory. Interwe-
niowaliśmy, skończyło się gadanie o bachorach 
i karanie człowieka za to, że ma rodzinę i chce się 
nią zajmować. Proszę sobie wyobrazić, co było-
by, gdyby nie interwencja związku.  Jednak nie 
wszystko wygląda tak różowo. Koledzy mają 
do nas pretensje, że brakuje informacji o tym, 
co dzieje się w firmie. Dlaczego tak jest? Bo nie 
dostajemy tych informacji na czas z zarządu 
i dyrekcji. Po kilku interwencjach zapewniono 
nas, że ta sytuacja się zmieni. Teraz przeżywamy 
trudny czas zmian w górnictwie. Pracownicy 
oczekują zmian również w pracy związków. 
Jeżeli odpuścimy sprawy pracownicze, tych 

zaległości nie da się odrobić. Dlatego tak ważne 
jest, aby związki były silne, bo tylko wtedy będą 
mogły działać skutecznie.
przemysław koper-
Towski, w górnicTwie 
od 2009 roku, członek 
zzg w polsce kwk Jan-
kowice od 2009 roku, 
wiceprzewodniczący: 
Wychodzić do  załogi, 
rozmawiać o problemach, 
pomagać w sytuacjach kryzysowych, dbać o bez-
pieczeństwo pracy, walczyć o godne i sprawie-
dliwe wynagrodzenie – to podstawowe zadania 
związków zawodowych. Działalność socjalna 
i samopomocowa należy do tradycji sięgają-
cej XIX i początków XX wieku. Czy związkom 
grozi upadek? Jeżeli działacze i pracownicy nie 
będą nic robić, na pewno ruch związkowy straci 
na znaczeniu. Młodzi pracownicy często mówią, 
że nie chcą należeć do związku zawodowego. 
Pytam: „Dlaczego?”. Oni odpowiadają: „Nie, 
bo nie”. Trudno dyskutować z osobą, która jest 
nastawiona na „nie”. Tylko proszę pamiętać, 
że w którymś momencie pracownik, który mó-
wił „nie, bo nie”, będzie potrzebował pomocy 
– czasem w sprawie bardzo ważnej, a czasem 
będzie chodziło o jakąś błahą rzecz. Zostanie 
sam ze swoim problemem. Często słyszę, że pra-
cownikom jest teraz dobrze, więc związki im nie 
są potrzebne. Ja nie widzę tego dobrobytu.  l

Związki zawodowe niepotrzebne? Sonda Nowego Górnika

Pracownicy potrzebują informacji
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Związki zawodowe są niepotrzebne? Zdaniem 
zwolenników krwiożerczego kapitalizmu nie 
związki zawodowe, ale wolny rynek powinien 
decydować o tym, jak są chronieni pracow-
nicy. Niestety, w Polsce wciąż żyjemy pod 
presją bezwzględnego dyktatu zwolenników 
koncepcji, że związki zawodowe są wrogiem 
ekonomii, wolnego rynku, konkurencyjności 
i efektywności pracy. W minionych latach sta-
rano się zepchnąć ruch związkowy na margi-
nes życia społecznego i politycznego. Propa-
ganda liberalna głosiła, że związki nie dają 
pracownikom żadnych korzyści.

W krajach i zakładach pracy, w których 
w sposób niesprawiedliwy dzieli się owoce 
pracy pracowników najemnych, związki są je-
dynymi organizacjami, które upominają się 
o interesy zwykłych ludzi. Przeszkadzamy 
nieuczciwym pracodawcom, pazernym wła-
ścicielom firm i politykom, którzy wolą święty 
spokój niż ciągłe pytania o prawa pracownicze 
i sprawiedliwy podział dochodu narodowego. 
Co zrobić, aby zarobki, komfort pracy i sto-
sunki międzyludzkie były na możliwie najwyż-
szym poziomie? Trzeba ułatwiać pracowni-
kom zrzeszanie się w związkach zawodowych.

Fałszywy obraz

W Polsce utrwalił się fałszywy obraz dzia-
łacza związkowego, który tylko żąda. Taki 
obraz malowali dziennikarze, politycy i me-
nedżerowie. W szczytowym okresie rządów 
PO–PSL doszło do absurdu. Propaganda prze-
ścigała się w informacjach o tym, jak związki 
opóźniają rozwój ekonomiczny, jak torpedują 
fantastyczne pomysły ekonomistów zapatrzo-
nych w totalny liberalizm. Chciałbym zapytać, 
jaki pomysł storpedowaliśmy? Czy związki 
zawodowe sprzeciwiały się wzrostowi ekono-
micznemu? Czy któryś ze związkowców był 
przeciwny udoskonalaniu polityki społecznej 
państwa? Czy ktokolwiek torpedował pomysły 
budowy nowoczesnych zakładów, rozwijania 
przemysłu i dbania o ekologię?

brońmy się przed nędzą

Przez 25 lat wolnej Polski prawa pracow-
nicze były traktowane jak relikt epoki komu-
nistycznej. Mieliśmy budować kapitalizm 
i pracować w pocie czoła, aby wąska grupa 
mogła się bogacić i stać się prawdziwymi ka-
pitalistami. Sprawy godności pracowników, 
sprawiedliwości i uczciwego wynagradzania 
za pracę zostały zepchnięte na margines. Gór-
nictwo węgla kamiennego jest jedną z nie-
wielu branż, w których związki zachowały 
silną pozycję. Zdaniem części menedżerów 
i polityków to zła sytuacja, bo podobno przez 
nas nie można było przeprowadzić radykalnej 
restrukturyzacji górnictwa. Związki walczyły 
o zachowanie miejsc pracy, o bezpieczeństwo 
pracy i racjonalne gospodarowanie złożami 
węgla. Z dotychczasowych doświadczeń wy-
nika, że gdyby nie związkowy opór przeciwko 
planom zamykania kopalń, o polskim górnic-
twie czytalibyśmy w książkach historycznych. 
Może zostałyby ze trzy kopalnie, a region ślą-
ski byłby ekonomicznie zdewastowany.

Wyznawcy krwiożerczego kapitalizmu 
oczekują, że związki będą popierały politykę 
nędznych zarobków, maksymalnego wysiłku 

i koncentrowania wielkich pieniędzy na kon-
tach bardzo wąskiej grupy ludzi. Tylko dzięki 
uporowi związków górnicy nie są nędzarzami, 
kopalnie jeszcze istnieją, a nawet jeżeli się 
je zamyka, to górnicy mogą skorzystać z pro-
gramów osłonowych.

Fura górniczej kasy?
Po co sięgać daleko – kilkanaście lat temu 

kopalnia Jankowice też miała być zamykana. 
Wciąż istniejemy i działamy. Jesteśmy jedną 
z lepszych kopalń w Polskiej Grupie Górniczej. 
Wtedy tłumaczono nam, że nie mamy szans 
na przetrwanie. Argument był jeden – Janko-
wice są trwale nierentowną kopalnią. Trwale 
nierentowne kopalnie to ulubiona śpiewka 
specjalistów od likwidowania polskiego gór-
nictwa. Równie powszechną śpiewką jest 
bombardowanie społeczeństwa informacja-
mi o tym, że górnicy zarabiają kolosalne pie-
niądze i dlatego górnictwo przeżywa kryzys. 
My, związkowcy, udowadniamy, że przyczyny 
kryzysu są dwie – niskie ceny i złe zarządza-
nie. Górnika pracującego na dole karze się 
finansowo czasem nawet za drobne przewi-
nienie. Czy do tej pory któryś z menedżerów 
został ukarany za złe decyzje, które czasem 
powodowały milionowe straty? Czy to wina 
związków, że zbyt często stanowiska dyrek-
torskie i kierownicze obejmowali ludzie bez 
odpowiedniej wiedzy? Czy to wina związków, 
że w minionych latach w kopalniach zdarzali 
się dyrektorzy, którzy z dobrze funkcjonu-
jącego zakładu zrobili ruinę ekonomiczną?

silne związki, 
korzyść dla pracowników

Grupa menedżerska ma dbać o to, aby 
firma pracowała jak najbardziej efektywnie. 
Mają walczyć o zysk. Związki mają walczyć 
o to, aby chronić interesy pracowników. Przy-
padki, kiedy związki bardziej dbają o sukces 
menedżerów niż dobro załóg, są patologią. 
Abyśmy mogli skutecznie walczyć, musimy 
mieć poparcie pracowników. Czy to wyma-
ga jakiegoś szczególnego wysiłku? Nie. Naj-
częściej wystarczającym argumentem jest 
liczebność związku. Pracodawca doskonale 
wie, że z dużym związkiem musi się liczyć. 
Duży związek może skuteczniej bronić swo-
ich członków przed łamaniem prawa pracy, 
zmuszaniem do pracy wbrew zasadom bhp 
czy najzwyklejszym wyzyskiem. W intere-
sie pracowników jest, aby związki były silne, 

bo tylko wtedy będą mogły coś wywalczyć. 
Ze słabeuszami nikt się nie liczy.

Czy to przypadek, że w krajach, w których 
ponad połowa osób czynnych zawodowo nale-
ży do związków, poziom życia jest najwyższy? 
Najbardziej uzwiązkowionym krajem w Eu-
ropie jest Finlandia, w której 73 proc. pra-
cowników należy do związków zawodowych. 
W Szwecji do związków należy 70 proc. pra-
cowników, a w Danii – 68 proc. W Norwegii 
należy do nich co drugi pracownik. W Polsce 
do związków zawodowych należy niespełna 
12 proc. pracowników. Jesteśmy lepsi tylko 
od  Litwy i  Estonii. W  krajach, w  których 
związki zawodowe są silne, jest najwyższy 
poziom życia. Dlaczego? Bo wywalczyły go 
i dbają o jego utrzymanie centrale związkowe.

Do pracy przychodzi pokolenie, które 
dzieciństwo spędziło w internecie. Młodzi 
ludzie są przekonani, że w realu jest tak jak 
w rzeczywistości wirtualnej. Uważają, że ro-
zumieją świat, doskonale znają swoje prawa 
i potrafią indywidualnie o nie walczyć. Są bie-
gli w posługiwaniu się technologiami infor-
matycznymi. Jeżeli mają problem finansowy, 
biorą kredyt. Jak ktoś im się nie podoba, ob-
smarują go na forach internetowych. Wierzą, 

że trochę popracują, a potem za zarobione pie-
niądze uwiją sobie spokojne gniazdko i będą 
mogli swoją aktywność ograniczyć do gier 
komputerowych. Aktywność społeczna jest 
im niepotrzebna. „Związki zawodowe są z in-
nej epoki” – twierdzą młodzi. Tak, powstały 
w innej epoce, ale są niezbędne dzisiaj. Koło 
też powstało w innej epoce. Czy ktoś z niego 
rezygnuje?

ktoś nabija was w butelkę

Ktoś sprzedał młodym gigantyczną ście-
mę. Nabił ich w butelkę. Wmówił im, że bez 
związków będą mieli lepiej. Często mam oka-
zję rozmawiać z młodymi górnikami, którzy 
po kilku latach pracy przychodzą i pytają, 
co zrobić, bo przełożeni poniewierają nimi, 
jakby byli paczką, którą można przerzucać 
z  kąta w  kąt. „Zapisz się, będziemy mieli 
podstawę, żeby cię bronić” – odpowiadam. 
Są w tej kopalni górnicy, którzy mogą po-
równać swoją sytuację z czasów przed przy-
należnością do związków z czasami, kiedy 
stali się członkami związku. Kolektywne 
działanie jest lepsze niż indywidualna walka 
z przeciwnościami.

JERZY SAWCZUK

Górnictwo węgla kamiennego jest jedną z ostatnich gałęzi przemysłu, w której związki zawodowe mają coś 
do powiedzenia. Osłabianie ruchu związkowego będzie oznaczało, że zaraz po tym górnicy nie będą mieli żadnego wpływu 

na swoje kopalnie. Nikt nie będzie się liczył z pracownikami, którzy nie są zorganizowani 
– pisze Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Razem możemy więcej
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Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, 
że gdyby nie związkowy opór 
przeciwko planom zamykania 
kopalń, o polskim górnictwie 
czytalibyśmy w książkach 
historycznych. Może 
zostałyby ze trzy kopalnie, 
a region śląski byłby 
ekonomicznie zdewastowany.
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kopalnia Krupiński w pierwszym kwartale 
2017 roku zostanie przekazana do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń. Po decyzji walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy, która zapadła 
na przełomie listopada i grudnia 2016 roku, 
to pewne. Walne potwierdziło decyzje za-
rządu JSW i  rady nadzorczej. Nie mogło 
być inaczej. Oddanie Krupińskiego do SRK 
było jednym z  warunków, jakie postawi-
ły banki w zamian za udzielenie wsparcia 
finansowego.

Wiadomo było o tym od wiosny. Pierwszy, 
zaakceptowany plan naprawczy JSW, z którym 
zapoznały się związki zawodowe, nie zawierał 
słów „KWK Krupiński”. Wiedzieli o tym wszy-
scy działacze związkowi ze związków dużych 
i małych. Wszyscy wiedzieli, dlaczego tak bę-
dzie. Tłumaczyli to między innymi minister 
energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski, wiceprezes JSW SA 
Józef Pawlinów i prezes Tomasz Gawlik. Tłu-
maczyli to członkowie specjalnego zespołu 
audytorskiego, który został powołany przez 
ministra energii na początku 2016 roku. Mało 
tego, w zespole byli przedstawiciele związków 
zawodowych. To ten zespół potwierdził opinie 
analityków JSW i bankowców – z Krupiń-
skim JSW nie ma szans przetrwać. Przedsta-
wiciele związków znali wszystkie informa-
cje, które złożyły się na taką opinię zespołu 
audytorskiego. 

Rosną ceny i kłopoty

W miarę wzrostu cen węgla koksowego 
na rynkach światowych zaczęły pojawiać się 
głosy, że może udałoby się ocalić kopalnię. 
Kilka kolejnych zespołów liczyło na wszyst-
kie możliwe sposoby i wychodziło, że się nie 
uda. Nawet dobre ceny nie ratowały kopalni. 
Zwolennicy zachowania Krupińskiego w JSW 

zaczęli wietrzyć podstęp. „Jak to, tyle razy 
liczymy i nigdy nie możemy uzyskać wyniku, 
na jakim nam zależy? To niemożliwe” – mó-
wili na kolejnych spotkaniach z przedstawi-
cielami Ministerstwa Energii. Ministrowie 
Tchórzewski i Tobiszowski cierpliwie słuchali 
i upierali się, że trudno jest udowodnić, że 
2 razy 2 równa się 6, ale zgadzali się na po-
woływanie kolejnych zespołów i opracowywa-
nie kolejnych ekspertyz. Powstało ich osiem. 
Żadna nie potwierdziła optymistycznych, ale 
subiektywnych, opartych na chciejstwie tez. 

W sprawie Krupińskiego odbyły się dwa 
spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego. Na obu najzagorzalsi zwolennicy 
pozostawienia kopalni w JSW grozili nawet 
służbami specjalnymi, prokuraturą i wielkimi 
protestami społecznymi. Na razie nawet takie 
argumenty nie wpłynęły na zasady matematy-
ki. Najprawdopodobniej ta dziedzina wiedzy 
jest odporna na groźby. Jednak z biegiem czasu 
obrońcy Krupińskiego zaczęli tworzyć swoją 
wersję matematyki. To bardziej humanistycz-
na odmiana królowej nauk. Główna zasada 
rządząca tą matematyką jest bardzo prosta 
– jeżeli żaden sposób liczenia nie pozwala 
uzyskać z góry zakładanego wyniku, nale-
ży liczenie zastąpić opowiadaniem. Na razie 
Ministerstwo Energii, zarząd JSW i rada nad-
zorcza Spółki oraz wierzyciele jak jeden mąż 
bronią tradycyjnej wersji matematyki. Czy da 
się obronić stare, skoro naciera młode? 

Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, 
wiceministra energii, najlepszym testem dla 
zwolenników nowej matematyki byłoby po-
wołanie spółki pracowniczej, która na własny 
rachunek wydobywałaby węgiel z Krupiń-
skiego. Poziom rozsierdzenia, jakie spowo-
dował ten argument, jest trudny do opisania. 
Przedstawiciele części związków zawodowych 
zagotowali się ze złości. Wiceminister Tobi-
szowski w długim i emocjonalnym wystą-
pieniu przypomniał wielomiesięczne dys-
kusje i wytknął związkowcom bezduszność. 

To wszystko działo się 16 stycznia 2017 roku 
w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Sali Marmurowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Znów licZyli

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 
po raz drugi zajęła się problemem kopalni 
Krupiński. 16 stycznia w Katowicach przed-
stawiciele związków zawodowych, samorzą-
dowców, pracodawców i parlamentarzyści 
spotkali się z Grzegorzem Tobiszowskim, 
wiceministrem energii. Po  raz pierwszy 
WRDS obradowała w sprawie KWK Krupiń-
ski 24 października ubiegłego roku. Wówczas 
zarekomendowała powołanie specjalnego ze-
społu, który do 23 listopada 2016 roku miał 
przeanalizować raz jeszcze sytuację kopalni 
Krupiński, biorąc pod uwagę aktualne ekono-
miczne uwarunkowania, w tym rosnące ceny 
węgla. W skład zespołu powołanego przez 
ministra energii weszli reprezentanci resortu, 
JSW, strony społecznej i strony samorządowej 
oraz parlamentarzyści. Zasady pracy zespołu 
trudno opisać, ponieważ nie wiadomo, czy 
fakty ekonomiczne miały być ustalone wy-
łącznie za pomocą procedur demokratycznych 

(głosowanie), czy na podstawie analizy prze-
prowadzonej przez fachowców. 

Ponieważ w składzie zespołu fachowców 
było mało, prace zakończyły się bez jedno-
znacznych ustaleń. Rekomendację ws. likwi-
dacji KWK Krupiński poparło sześciu z 15 
członków komisji, dziewięć osób było za tym, 
aby kopalnia dalej była w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Gdyby wyłącznie demokracja de-
cydowała o tym, co ma robić JSW, należałoby 
przyjąć, że ma utrzymywać kopalnię Krupiń-
ski. Jednak grupa analityków, reprezentujących 
JSW, jest za tym, aby Krupiński został prze-
kazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
– Decyzja o likwidacji kopalni jest decyzją 
polityczną – mówili związkowcy.

DecyZja ostatecZna

Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, z trudem hamował 
złość. – Zespół nie zakończył swoich prac, 
gdyż nie przedstawił raportu końcowego. 
Mamy stanowiska poszczególnych człon-
ków zespołu, ale nie mamy rzetelnej analizy 
finansowej uwzględniającej aktualną sytu-
ację rynkową i prognozy cen. Przewiduje 
się, że w tym roku utrzyma się bardzo dobra 

WojeWódzka Rada dialogu Społecznego. 
Czy można w demokratycznym głosowaniu ustalić wynik 

analiz ekonomicznych? A kto zabroni? Można także ustalić 
cenę węgla na rynkach światowych. Wystarczy powołać 

specjalny zespół, który większością głosów przeforsuje to, 
na co jest zapotrzebowanie. W JSW SA najgłośniej wyrażanym 

zapotrzebowaniem jest utrzymanie kopalni Krupiński 
w strukturach Spółki. Głośność nie świadczy o liczebności. Chyba 

że specjalny zespół większością głosów uzna inaczej. W ten 
sposób z opinii kilku liderów można uczynić głos całej załogi 

kopalni, a nawet Spółki. Problem w tym, że o opinię załogi nikt nie 
pytał i nie zapyta. Załoga przygotowuje się do przejścia do innych 

kopalń JSW i chce mieć święty spokój.
Wałkowanie na wszystkie sposoby
Znów o KWK Krupiński.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spo-
dziewa się w 2017 roku stabilizacji cen wę-
gla koksowego na poziomie średniorocznie 
130–140 dolarów za tonę. Taką informację 
przekazał prezes JSW Tomasz Gawlik. 

Na łamach Nowego Górnika od kilku 
miesięcy informowaliśmy, że nagły skok cen 
z jesieni i zimy 2016 roku nie jest trwałym 
trendem. Od początku 2017 roku najważ-
niejsze rynki węgla koksowego notują spad-
ki cen. W notowaniach australijskich cena 
najlepszego gatunku węgla spadła o prawie 

25 proc. W listopadzie rekordowa cena za tonę 
wynosiła 308 dolarów. Na początku trzeciej 
dekady stycznia spadła do poziomu niespełna 
173 dolarów.

– Przekonywałem, że  boom cenowy 
ma charakter krótkoterminowy i to, co się 
dzieje na rynku, potwierdza nasze przewi-
dywania. Następuje zrównoważenie popytu 
z podażą. Z analiz przeprowadzonych przez 
specjalistów JSW wynika, że w 2017 roku ceny 
będą na poziomie bezpiecznym dla Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej – powiedział prezes 
Tomasz Gawlik. HK

Hossa w odwrocie

Węgiel koksowy staniał

Kopalnia Krupiński zostanie przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 1 kwietnia tego roku. Żadna z ośmiu niezależnych analiz przeprowadzonych przez Spółkę nie daje szans tej 
kopalni na zyskowną działalność. Z analiz banku PKO BP także wynika, że Krupiński byłby zbyt wielkim obciążeniem dla JSW, która przez najbliższych kilka lat będzie musiała spłacać 
zobowiązania i inwestować w nowe pola wydobywcze. Zdaniem części związkowców analizy opierają się na nieaktualnych danych rynkowych
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Wałkowanie na wszystkie sposoby
Znów o KWK Krupiński.

Komentarz

Problemem jest brak 
pieniędzy, 

a nie Krupiński

P roblemem dla JSW nie jest kopalnia 
Krupiński i jej straty. Problemem jest brak 

pieniędzy. Gdyby nie kryzys i bardzo realna 
groźba plajty, najprawdopodobniej nikt nie 
planowałby zamknięcia Krupińskiego. Ponieważ 
JSW musiała zdać się na łaskę banków, musi 
także liczyć się z ich zdaniem. Banki chcą 
odzyskać swoje pieniądze, a Krupiński stwarza 
ryzyko. Co bankowcy robią, kiedy ryzyko 
zagraża ich pieniądzom? Eliminują. Dlatego 
banki upierają się, aby Krupiński trafił do SRK. 
To nie pomysł zarządu, rządu ani akcjonariuszy. 
To przede wszystkim warunek tych, którzy 
uratowali Spółkę przed plajtą. Czy z losu 
Krupińskiego wynika jakiś morał? Otóż sytuacja 
może się powtórzyć. Jeżeli JSW znów znajdzie 
się w fatalnej sytuacji, coś trzeba będzie 
sprzedać albo zamknąć. Co zrobić, żeby więcej 
nie zamykać i nie sprzedawać? Nie dopuścić 
do powtórki z lat 2015–2016. Proste? Proste!

RED

sytuacja rynkowa dla węgla koksowego. Całko-
wicie pominięto możliwości restrukturyzacji 
tej kopalni. Dlatego prace zespołu powinny 
być kontynuowane – mówił.

Chociaż decyzja o przekazaniu Krupiń-
skiego do SRK wydaje się ostateczna, wciąż 
trwają prace, których efektem ma być stwo-
rzenie z KWK Krupiński spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która byłaby w struktu-
rach JSW. Nad koncepcją pracuje część związ-
kowców zaangażowanych w obronę kopalni, 
samorządowcy, eksperci sprzyjający obroń-
com Krupińskiego, a nawet grupa parlamen-
tarzystów z PiS. Czy decyzja o przekazaniu 
Krupińskiego może być zmieniona? Wszystko 
wskazuje, że nie.

Wszyscy nie przeżyją

W czasie wizyty na Śląsku w przedostatni 
weekend stycznia Jarosław Kaczyński powie-
dział, że utrzymanie wszystkich kopalń byłoby 
nieracjonalne, ponieważ byłoby zbyt drogie 
– wymagałoby stałych dopłat. Prezes PiS oce-
nił, że zapewnienie miejsc pracy wszystkim 
górnikom jest zupełnie realnie i jego zdaniem 
górnicy utrzymają pracę i płacę.

 l

Kopalnia Krupiński zostanie przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 1 kwietnia tego roku. Żadna z ośmiu niezależnych analiz przeprowadzonych przez Spółkę nie daje szans tej 
kopalni na zyskowną działalność. Z analiz banku PKO BP także wynika, że Krupiński byłby zbyt wielkim obciążeniem dla JSW, która przez najbliższych kilka lat będzie musiała spłacać 
zobowiązania i inwestować w nowe pola wydobywcze. Zdaniem części związkowców analizy opierają się na nieaktualnych danych rynkowych

Kopalnia Krupiński trafi do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń. Część załogi skorzysta z programu 
osłonowego, a pozostali mogą wybrać kopalnię, 
w której chcą pracować. Zarząd JSW od wakacji 
zeszłego roku informował, że najlepszym roz-
wiązaniem będzie umożliwienie pracownikom 
Krupińskiego wyboru nowego miejsca pracy. 
Ponieważ w przekazywanej kopalni pracują 
zgrane i bardzo dobre brygady, kierownictwu 
kopalń, które będą przyjmować pracowników, 
zależy, aby do nowego miejsca pracy przecho-
dziły całe brygady. Jednak potrzeba czasu, aby 
dokładnie zaplanować alokację załogi Krupiń-
skiego – stąd termin 10 lutego. Po nim aloka-
cja będzie nadal prowadzona, ale pracownicy 
stracą możliwość wyboru kopalni.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wie-
lokrotnie informował, że w związku z przenie-
sieniem KWK Krupiński do SRK nikt nie straci 
pracy. Proces alokacji górników do innych 
kopalni Spółki rozpoczął się w grudniu, ale 
większość górników przejdzie do innych za-
kładów dopiero 1 kwietnia. Wtedy Krupiński 
będzie formalnie w strukturze SRK.

Decyzję o przeniesieniu kopalni Krupiński 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń akcjona-
riusze JSW podjęli 1 grudnia. Na wielu spo-
tkaniach z przedstawicielami załogi Krupiń-
skiego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej zarząd 
i ministrowie energii tłumaczyli, że decyzja 
została w pewien sposób wymuszona przez 
banki. Z przeprowadzonych analiz wynikało, 
że kopalnia będzie zbyt wielkim obciążeniem 
dla Spółki, która przez przynajmniej rok stała 
na skraju bankructwa. Ostatnie symulacje 
przeprowadzone pod koniec roku, z uwzględ-
nieniem bardzo korzystnych cen węgla, wska-
zywały, że utrzymanie Krupińskiego w struk-
turach Spółki do 2021 roku kosztowałoby JSW 
– według różnych wariantów – od 291 mln 
do ponad 520 mln złotych.

Kopalnia Krupiński zostanie przeniesiona 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 1 kwietnia 
tego roku. Żadna z ośmiu niezależnych analiz 
przeprowadzonych przez Spółkę nie daje jej 
szans na zyskowną działalność. Z analiz banku 
PKO BP także wynika, że Krupiński byłby zbyt 
wielkim obciążeniem dla JSW, która przez 
najbliższych kilka lat będzie musiała spłacać 

Czas wyboru

Do 10 lutego pracownicy 
KWK Krupiński mogą wybrać 
kopalnię, w której chcą pracować

zobowiązania i inwestować w nowe pola wy-
dobywcze. Zdaniem części związkowców 
analizy opierają się na nieaktualnych danych 
rynkowych. W związku z tym wciąż trwają za-
kulisowe działania zmierzające do pozostawie-
nia Krupińskiego w strukturach JSW. Jednak 
oprócz pieniędzy istotny jest czas – po 2018 
roku górnicy nie będą mogli korzystać z pro-
gramów osłonowych finansowanych przez 
państwo. Zakładając, że jakimś cudem prze-
ciwnicy przekazania Krupińskiego do SRK 
wygrają, nie wiadomo, w jaki sposób przeko-
nają górników, aby zostali w kopalni, która 
może wciąż być deficytowa i trzeba będzie 
ją zamknąć, ale już bez jakichkolwiek osłon 
socjalnych dla pracowników. Na to pytanie 
nikt nie odpowiedział. Dlaczego? Ponieważ 
w ferworze emocjonalnych dyskusji nikt go 
nie zadał. ST

A
G

N
IE

SZ
K

A
 M

AT
ER

N
A

 / 
JS

W
 S

A

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK



1 – 1 5  L U T E G O  2 0 1 78 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Z I E L O N A  S T R E F A

Ograniczanie niskiej emisji

Ciepłem w smog
Przyczyną panoszącego się tej zimy w Pol-
sce smogu jest w 80 proc. niska emisja, czyli 
spaliny pochodzące z kotłów i pieców na pa-
liwa stałe w gospodarstwach domowych. 
W ich skład wchodzą trujące pyły zawieszo-
ne PM2,5 i PM10. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach ogłosił, 
że w skali kraju z województwa śląskiego 
pochodzi ok. 40 proc. niskiej emisji. Sytuację 
pogarsza spalanie złej jakości węgla w urzą-
dzeniach niespełniających norm emisji spa-
lin – z badań spółki TAURON Ciepło wynika, 
że w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej nawet 
40 proc. ogrzewających indywidualnie swo-
je domy regularnie spala śmieci, np. gazety, 
ubrania i plastikowe opakowania, ale też stare 
meble i opony.

Szacuje się, że rocznie około 50 tys. osób 
w Polsce umiera przedwcześnie z powodu 
zanieczyszczenia powietrza. Z najnowsze-
go raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczysz-
czonych miast Unii Europejskiej znajduje się 
w Polsce, większość w województwie śląskim 
i małopolskim – najwyżej na niechlubnej liście 
plasują się Żywiec i Pszczyna, dalej są Kraków, 
Katowice i Bielsko-Biała.

Na początku roku Najwyższa Izba Kontro-
li ogłosiła wyniki kontroli działań dziewięciu 
gmin województwa śląskiego na rzecz ograni-
czania niskiej emisji. Skrytykowała je za zbyt 
ograniczoną w obliczu rangi problemu skalę 
i brak rozwiązań systemowych na szczeblu 
regionalnym i ponadregionalnym. Według 
symulacji Izby, gdyby działania na rzecz ogra-
niczania niskiej emisji w skontrolowanych 
gminach wciąż prowadzone były w tym tem-
pie, dojście do norm zajęłoby im ponad 100, 
a niektórym – ponad 200 lat. Na podstawie 
wyników kontroli NIK zaapelowała do sa-
morządów o kierowanie środków służących 
ograniczaniu niskiej emisji głównie na najefek-
tywniejsze sposoby wymiany starych kotłów 
oraz podłączenia do sieci ciepłowniczych oraz 
w dalszej kolejności na termomodernizacje.

Działania WFOŚiGW 
W KatOWicach

Rekomendacjom NIK wychodzi naprze-
ciw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
który od lat walczy ze smogiem, wspierając 
jako instytucja finansująca działania gmin 
w  zakresie poprawy ochrony atmosfery. 
Ze względu na śląską specyfikę – nasilone 
zagrożenie zanieczyszczenia powietrza (prze-
kroczenia stężeń pyłu zawieszonego i ben-
zoalfapirenu) – połowa wszystkich środków, 
którymi dysponuje Fundusz, jest kierowana 

na ochronę atmosfery. W 2017 roku 81 sa-
morządów (73 gminy subregionu centralnego 
i osiem powiatów ziemskich) dostanie pienią-
dze na zwalczanie niskiej emisji w ramach 
działania „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrow-
skiej”. Jest ono jednym z filarów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014–2020. Budżet działania wynosi 
240,8 mln euro (niemal miliard złotych) i obej-
muje cały subregion centralny województwa 
śląskiego.

Celem programu „Kompleksowa likwi-
dacja niskiej emisji na  terenie konurbacji 
śląsko-dąbrowskiej” jest wsparcie realizacji 
likwidacji/ograniczenia niskiej emisji (pyłu 
zawieszonego PM10) oraz CO2 na terenie 
gmin i powiatów ziemskich wchodzących 
w skład Subregionu Centralnego Wojewódz-
twa Śląskiego, głównie na obszarach o du-
żych skupiskach wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. W ramach programu Fundusz 
będzie dofinansowywał trzy główne projek-
ty. Pierwszy z nich – głęboka i kompleksowa 
modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych – koncentruje się 
na działaniach termoizolacyjnych, budowie 
lub przebudowie wewnętrznych instalacji od-
biorczych – centralnego ogrzewania i central-
nej ciepłej wody, w powiązaniu z przyłącze-
niem do miejskiego systemu ciepłowniczego 
(pula środków 30,4 mln euro). Drugi projekt 
zakłada przebudowę istniejących systemów 
ciepłowniczych i sieci dostarczających chłód 
w celu zmniejszenia strat na przesyle i dys-
trybucji ciepła/chłodu oraz budowę nowych 
odcinków sieci ciepłowniczych wraz z przyłą-
czami (186,6 mln euro). Trzeci filar działania 

przewiduje budowę sieci ciepłowniczych lub 
sieci dostarczających chłód umożliwiających 
wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej 
w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, cie-
pła odpadowego oraz ciepła z instalacji OZE 
(23,8 mln euro). Ze wsparcia mogą korzy-
stać firmy, samorządy i ich jednostki, pod-
mioty świadczące usługi w ramach realizacji 
obowiązków samorządów oraz spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Fundusz wspiera nie tylko instytucje i or-
ganizacje, ale też indywidualnych mieszkań-
ców województwa śląskiego. Wielkim zainte-
resowaniem cieszył się Program Pilotażowy 
„Dofinansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji” – wpłynęło na nie-
go 1546 wniosków. Najbardziej aktywni byli 
mieszkańcy Katowic – złożyli 81 wniosków, 
Tych i Pszczyny – po 73 wnioski, a dalej Gli-
wic – 60 wniosków – i Rybnika – 54. Prace 
dofinansowane dla właścicieli domków jed-
norodzinnych to m.in. wymiana źródeł ciepła 
na bardziej efektywne ekologicznie i ener-
getycznie, budowa systemów grzewczych 
z udziałem odnawialnych źródeł energii oraz 
zabiegi termoizolacyjne, jak docieplenie prze-
gród budowlanych, wymiana okien i drzwi 
oraz modernizacja lub budowa wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania.

taurOn Ociepla i prOmuje

Namacalnym przykładem zmian ogra-
niczających zanieczyszczenie powietrza jest 
wspólna inicjatywa spółki Tauron Ciepło i So-
snowca, który jest 35. najbardziej zanieczysz-
czonym miastem Unii Europejskiej według 
Światowej Organizacji Zdrowia. W trakcie 

remontu w centrum Sosnowca ulicy Mo-
drzejowskiej zaproponowano jednoczesne 
poprowadzenie sieci ciepłowniczej wzdłuż 
ulic: Szklarnianej, Dekerta, Targowej i Mo-
drzejowskiej. Koncepcja ta zakłada budowę 
sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło ścisłe 
centrum Sosnowca, które od lat zmaga się 
z problemem zanieczyszczonego powietrza. 
Zainteresowani są również mieszkańcy i za-
rządcy budynków prywatnych. Tauron chce 
podłączyć do sieci ciepłowniczej kamienice, 
w których często do ogrzewania używa się 
pieców, emitujących mnóstwo pyłów. Prace 
związane z położeniem ciepłociągu rozpoczęły 
się jesienią ub.r., a na początku 2017 roku cie-
pło ma już płynąć do przyłączonych do sieci 
budynków. Środki na te inwestycje pochodzą 
z budżetu miasta oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.

Tauron regularnie organizuje też kampa-
nie edukacyjne – ostatnia z nich, akcja „Nie 
bądź biernym palaczem”, jest skierowana 
do mieszkańców Katowic i Chorzowa. Oprócz 
reklam wielkoformatowych ostrzegających 
przed skutkami spalania śmieci urucho-
miono mobilne miasteczka na rynkach obu 
miast, w których mieszkańcy mogą poddać 
się badaniu spirometrycznemu oraz wysłu-
chać prelekcji o sposobach walki ze smogiem, 
w tym zmiany sposobu ogrzewania mieszkań 
i domów. W dniach przekroczenia norm emi-
sji zanieczyszczeń bezpłatnie otrzymają też 
certyfikowaną maseczkę. Akcje edukacyjne 
w miastach mają uświadomić skalę problemu 
oraz promocję technologicznych rozwiązań 
przeciwdziałających niebezpiecznemu zja-
wisku smogu. l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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13 stycznia 2017 roku odbyła się kolejna, 
szósta już edycja ogólnopolskiej akcji Noc 
Biologów organizowanej przez Wydział Bio-
logii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Ba-
dawczy Leśnictwa. Akcja edukacyjna była 
niepowtarzalną okazją do zapoznania się 
z pracownikami wydziału, laboratoriami i ich 

wyposażeniem, a także z tematyką i wynika-
mi prowadzonych badań. W tym roku hasłem 
przewodnim tego wydarzenia było „Życie 
na krawędzi”.

Do późnych godzin nocnych zaintereso-
wani naukami biologicznymi mogli uczestni-
czyć w porywających wykładach, pokazach, 

warsztatach i konkursach. Wykład inaugura-
cyjny, Zwierzę na końcu języka, poprowadził 
prof. Ryszard Koziołek. Prelegenci opowia-
dali o wymieraniu gatunków, uprawie trufli, 
życiu w  lodach Arktyki, tajemnicach snu, 
kometach i biblijnych plagach. Oprócz wy-
kładów i warsztatów goście mogli też podzi-
wiać wystawę piór i fotografii, prezentacje 

o ekosystemach leśnych oraz spróbować swo-
ich sił w sterowaniu łazikiem marsjańskim 
U-1. Śmiałkowie i najmłodsi pasjonaci przy-
rody brali udział w licznych konkursach, m.in. 
o najrzadszych zwierzętach świata, w rozpo-
znawaniu kształtów zwierząt i w naukowych 
grach i łamigłówkach.

l

Edukacja ekologiczna

VI Ogólnopolska Noc Biologów
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BMW poddało modernizacji auta serii 4. 
Po zmianach mają bardziej wysublimowa-
ną stylistykę i udoskonalone, sztywniejsze 
zawieszenie.

W połowie tego roku odnowiona gama 
serii 4 trafi  na rynek. Z zewnątrz będą ją wy-
różniać diodowe reflektory, które zastąpią kse-
nony. Wszystkie modele mają również w wy-
posażeniu standardowym diodowe przednie 
światła przeciwmgielne. Zmodyfikowano wlo-
ty powietrza, wykończenia zaprojektowane dla 
poszczególnych linii oraz pas tylny.

Wewnątrz pojawiły się nowe galwani-
zowane detale, elementy chromowane oraz 
konsola środkowa wykończona w błyszczącej 
czerni, a także trzy nowe kolory tapicerki i trzy 
nowe listwy ozdobne.

Nowe BMW serii 4 Coupé oraz BMW 
serii 4 Gran Coupé są teraz wyposażone 
w sztywniejsze zawieszenie, które gwaran-
tuje jeszcze bardziej sportowe prowadzenie 
bez wpływu na komfort jazdy. Wszystkie 
nowe modele BMW serii 4 odznaczają się 
jeszcze lepszą stabilnością przy jeździe na 

wprost oraz płynniejszym działaniem układu 
kierowniczego. 

Dostępne są po trzy silniki benzynowe  
i  wysokoprężne. Moc modeli BMW serii 4 
z silnikami benzynowymi wynosi od 184 KM 
do 326 KM. Dodatkowy wariant silnika wy-
sokoprężnego przewidziano do BMW serii 4 
Gran Coupé – BMW 418d ma moc 150 KM.

Osiem miliOnów Audi 
quAttrO

Ośmiomilionowe Audi z napędem quat-
tro zjechało z taśmy produkcyjnej w nowej 
fabryce Audi w San José Chiapa. Jubileuszowy 
samochód to granatowo-czerwone Q5 z silni-
kiem 2.0 TFSI.

Audi pokazało technikę quattro na wy-
stawie samochodów w Genewie w 1980 roku, 
w modelu Ur-quattro. Dziś jest dostępna w po-
nad 100 wersjach modelowych. W Audi Q7, 
Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad qu-
attro, Audi A8, Audi R8 oraz we wszystkich 
modelach typu S i RS napęd na cztery koła 
quattro należy do wyposażenia seryjnego, a we 
wszystkich pozostałych seriach modelowych 

dostępny jest na życzenie. W roku 2015 model 
z napędem na cztery koła quattro wybrało 
44 proc. wszystkich klientów Audi na całym 
świecie. Na czele tej listy znajduje się Audi Q5, 
którego jak dotąd wyprodukowano w liczbie 
prawie 262 tys. egzemplarzy. Modele z napę-
dem na cztery koła quattro szczególnie dobrze 
sprzedają się w USA, w Kanadzie, w Rosji i na 
rynkach bliskowschodnich. W Niemczech 
sprzedaż modeli z napędem quattro osiągnę-
ła poziom 122 048 egzemplarzy. W Polsce 
62 proc. wszystkich sprzedanych w 2016 roku 
samochodów Audi wyposażone było w napęd 
quattro. 

elektryki z wysOkiej półki

Trwająca już elektryczna rewolucja po-
zwala na pojawienie się na motoryzacyjnym 
rynku wielu nowych firm. Jedną z nich jest sin-
gapurska firma Vanda Electrics, która pokaże 
w Genewie w pełni elektryczne auto sportowe 
o nazwie Dendrobium. Samochód ma niezwy-
kle dynamiczną, sportową sylwetkę i takie 
same osiągi – półtora tysiąca w pełni elek-
trycznych koni rozpędza bolid do 100 km/h 

w mniej niż 3 sekundy. Za nieznanym szerzej 
singapurskim producentem auta kryje się Wil-
liams – ten Williams z Formuły 1. Zapewni on 
kompozytowe nadwozie z wyczynową aero-
dynamiką, elektryczny napęd i zestaw aku-
mulatorów. Zaplanowano wyprodukowanie 
tylko 10 takich aut.

Znacznie szersze plany ma amerykańska 
Faraday Future, która buduje pod Las Vegas 
fabrykę, gdzie będą powstawały samocho-
dy FF 91. Jednobryłowy pojazd ma wymiary 
luksusowej limuzyny, ale całkiem sportowe 
osiągi. Elektryczny napęd ma moc 1050 KM, 
co pozwala na rozpędzanie się do 100 km/h 
w 2,39 sekundy! Baterie pozwalają na przeje-
chanie 700 kilometrów. 

Ten samochód będzie już w zasadzie przy-
gotowany do autonomicznej jazdy, przynaj-
mniej jeżeli chodzi o możliwości obserwowa-
nia drogi i otoczenia. Dysponuje 10 kamerami 
wysokiej rozdzielczości, 13 radarami bliskiego 
i dalekiego zasięgu, 12 czujnikami ultradźwię-
kowymi i lidarem 3D. Auto ma się pojawić na 
rynku w 2018 roku. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Odmłodzone BMW serii 4

Nowe BMW serii 4 Coupé oraz BMW serii 4 Gran Coupé są teraz wyposażone w sztywniejsze zawieszenie Po zmianach mają bardziej wysublimowaną stylistykę

Audi pokazało technikę quattro na wystawie samochodów w Genewie w 1980 roku Jednobryłowy pojazd ma wymiary luksusowej limuzyny, ale całkiem sportowe osiągi
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Peryferia

Lucy

Zdrowie

Zaćma – przez zamgloną szybę
Dzięki soczewce oka ludzie od tysiącleci od-
najdują się w codziennej rzeczywistości. Gdy 
zmienia swój kształt, zwiększa lub zmniej-
sza swoją moc optyczną – możemy wtedy 
wyraźnie widzieć rzeczy położone daleko 
od nas albo koncentrować wzrok na przed-
miotach znajdujących się pod samym nosem. 
Mechanizm ten, zwany akomodacją, pomógł 
ludziom pierwotnym ustrzec się przed zagro-
żeniami życia, a nam ułatwia poruszanie się 
w nowoczesnym świecie, pełnym informacji 
i bodźców. Powinniśmy więc uważać i szybko 
reagować, gdy soczewka zaciąga się bielmem 
i zaczyna powstawać zaćma.

NiewyraźNe objawy

Zaćma, zwana też kataraktą, to zmętnie-
nie soczewki, które z czasem może prowadzić 
nawet do całkowitej utraty widzenia. Z wie-
kiem u wszystkich dochodzi do twardnienia 
soczewki w oku, co nie oznacza, że każdy 
z nas będzie chorować na zaćmę. Pierwsze 
objawy tej choroby często są bagatelizowane 
albo tłumaczone np. zmęczeniem czy prze-
pracowaniem. Zaczyna się od tego, że widzia-
ne przez nas kolory bledną i szarzeją, często 
mamy nieokreślone problemy ze wzrokiem, 
coś nam przeszkadza – trzemy więc oczy 
lub czyścimy okulary. Pojawiają się żółto-
ści, gorzej widzimy w słońcu i wieczorem. 
Podczas lektury rozmazuje się tekst. Wzrok 
pogarsza się stopniowo, zdarza się podwój-
ne widzenie. Choroba zazwyczaj zaczyna 
się w jednym oku, ale często pojawia się też 
w drugim. W zaawansowanej katarakcie pa-
cjent bardzo słabo widzi – rozróżnia, gdzie 
jest jaśniej, widzi kontury i dostrzega ruch, 
ale nic więcej. Może nawet nie zauważyć 

widelca przed oczami. Na tym etapie zaćma 
oznacza niepełnosprawność i konieczność 
zdania się na opiekę innych.

PrzyczyNy zaćmy

Geneza katarakty nie jest do końca wy-
jaśniona naukowo, ale uczeni nie wykluczają, 
że do jej rozwoju mogą się przyczyniać szko-
dliwe działanie promieniowania słonecznego 
(warto więc nosić przeciwsłoneczne okulary) 
oraz czynniki środowiskowe, takie jak palenie 
papierosów. Ta dolegliwość jest powiązana 
z wiekiem – po 50. roku życia soczewki mogą 
zacząć mętnieć, to  tzw. zaćma naturalna, 
związana z procesem starzenia się organi-
zmu. Grupami ryzyka szczególnie narażonymi 
wśród mężczyzn są hutnicy, górnicy czy piloci. 
Czynnikiem ryzyka są też przewlekłe choro-
by metaboliczne, jak cukrzyca. Wiele zależy 
także od naszych predyspozycji genetycznych 
– czy w rodzinie ta choroba występowała. 
Nie ma dowodów na to, że zaćmę powoduje 
męcząca wzrok praca przy komputerze. Co-
raz większa liczba badaczy skłania się jednak 
ku opinii, że wywołują ją zanieczyszczenia 
środowiska. Powołują się na  to, że kiedyś 
katarakta pojawiała się głównie po 50. roku 
życia, a teraz rozwija się w rosnącej grupie 
czterdziestolatków.

Występuje zaćma polekowa – zmętnienie 
soczewki w oku powodują w tym przypadku 
przyjmowane przez lata leki, np. steroidy czy 
środki stosowane w leczeniu reumatoidalne-
go zapalenia stawów. Rzadkimi przypadkami 
są zaćma pourazowa, która powstaje na sku-
tek urazów oka lub głowy, np. odniesionych 
w dzieciństwie, i zaćma wrodzona, gdy dziec-
ko rodzi się z mętną soczewką lub mętnieje 
ona w wieku kilku lub kilkunastu lat.

jak zaPobiegać
Praktycznie nie istnieje specjalna profilak-

tyka zaćmy. Poza ochroną oczu przed słońcem 
i rezygnacją z palenia nie zaszkodzi stosowanie 
diety śródziemnomorskiej (z dużą zawartością 
kwasów omega-3 i przeciwutleniaczy z ko-
lorowych warzyw). Nie ma żadnych leków 
ani kropli o udowodnionym klinicznie dzia-
łaniu chroniących przed zaćmą, za to warto 
po 40. roku życia raz do roku zrobić badania 
u okulisty, a jeśli członkowie rodziny chorowali 
na zaćmę – nawet dwa razy w roku. Należy 
podkreślić, że w przypadku tej choroby ludzie 
różnie reagują – czasem przy niewielkiej za-
ćmie pacjent ledwo widzi, a czasem mimo roz-
ległych zmian wciąż funkcjonuje samodzielnie. 
Nie ma jednak na co czekać z wizytą u lekarza, 
ponieważ skuteczność zabiegu usuwania zaćmy 
na wczesnym etapie wynosi niemal 100 proc.

oPeracja bez szwów

Kiedyś diagnoza zaćmy brzmiała jak wy-
rok i oznaczała powolne zapadanie na ślepo-
tę. W dzisiejszych czasach możemy usunąć 
tę chorobę w  trakcie jednego, trwającego 
kwadrans zabiegu. Właściwie nie ma przeciw-
wskazań do operacji zaćmy, można ją wykonać 
nawet w zaawansowanym wieku. Jedynymi 
czynnikami ryzyka są schorzenia, które obej-
mują stany zapalne w oku, np. zapalne zmiany 
rogówkowe lub spojówkowe, oraz przyjmowa-
nie leków rozrzedzających krew. 

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu 
miejscowym (zastrzyk lub krople) i polega 
na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpie-
niu jej nową. Zabieg jest bezbolesny i pacjent 
może odczuwać jedynie lekki dyskomfort. Jeśli 
czuje ból, powinien od razu powiedzieć o tym 
lekarzowi – jego przyczyną jest najpewniej 

zbyt słabe znieczulenie. Po zabiegu nie trzeba 
leżeć ani czekać na zmianę szwów, ponieważ 
dwuipółmilimetrowe nacięcia rogówki nie 
wymagają ich założenia.

O wiele trudniejsze są operacje zaćmy 
przejrzałej, która powoduje różne stany za-
palne w oku – są one bardziej skomplikowane 
i rośnie po nich ryzyko powikłań. W trzy lata 
z zaćmy średniej rozwija się zaćma dojrzała, 
soczewka twardnieje i ciemnieje. Nie moż-
na jej wyjąć z oka przez dwumilimetrowe 
nacięcie, trzeba rozcinać wtedy prawie całą 
rogówkę, od  jednego końca do  drugiego. 
Mimo to wydobycie soczewki z oka wciąż 
jest trudne – może mieć ona ostre brzegi, 
które ranią struktury oka, a jej odłamki mogą 
wpadać coraz głębiej oka. Duże rozcięcie musi 
być szyte, a po operacji pacjent przez pewien 
czas musi znajdować się w pozycji leżącej. 
Lekarze dzielą chorych na zaćmę na dwie gru-
py – tych, którzy przychodzą do nich nawet 
z wczesną zaćmą, która dopiero zaczyna im 
przeszkadzać, oraz tych, którzy zgłaszają się, 
gdy mają już zaawansowaną postać choroby. 
Nie powiększajmy tej drugiej grupy. l

Samolot wylądował i Lucy z niemałym tru-
dem zgramoliła się ze schodów. Wyniesie-
nie niewielkiej kabinowej torby wymagało 
od niej nadludzkiego wysiłku, ale przez lata 
nieprzyzwyczajona o proszenie o jakąkolwiek 
pomoc, teraz też nie mogła się na to zdobyć. 
Odetchnęła świeżym morskim powietrzem. 
Nawet gdyby sprawy nie poszły po jej myśli, 
przynajmniej przewietrzy sobie płuca – po-
myślała. W sumie sama nie miała pojęcia, jaki 
może być finał jej wyjazdu.

Lucy urodziła się jako córka Krystyny, 
która całe życie chciała być postrzegana jako 
pisarka, mimo że nigdy nie napisała nic, co zo-
stałoby wydane, i Edwarda, dość prostego, lecz 
majętnego właściciela fabryki przyrządów 
kuchennych. Tajemnicą poliszynela było jed-
nak, że biologicznym ojcem Lucynki był kto 
inny. Ale ile było ploteczek, tyle było też teorii. 
Prawdę znała tylko Krystyna, która postano-
wiła tę tajemnicę zabrać ze sobą do grobu. 
Wiadomo było tylko, że ze swoich pierwszych 
prawdziwych wakacji wróciła do domu z brzu-
chem. Niedługo po tym przyjęła oświadczyny 
Edwarda, który od zawsze się w niej kochał, 
nawet z nieswoim dzieckiem. Jednym z nie-
licznych miłych gestów Krystyny było na-
danie dziecku imienia po matce Edwarda, 

które jednak wolała wymawiać w bardziej 
„światowej” wersji.

Krystyna zawsze miała o sobie bardzo 
wybujałe mniemanie, podsycane troskliwym 
i szarmanckim zachowaniem Edwarda. Tak 
też wychowywała małą Lucynkę, która miała 
małe szanse na wyrośnięcie na kogoś innego 
niż rozkapryszoną księżniczkę. Dlatego tym 
bardziej wszyscy byli zdumieni, gdy okazało 
się, że niezmiennie jest uroczą, empatyczną 
i kochającą zwierzęta dziewczynką, pozba-
wioną wszelkich cech przerośniętego ego 
swojej matki. W trosce o przyszłość swojej 
córki Krystyna kontrolowała jednak każdy 
jej ruch. I pewnie ten stan by się nie zmienił, 
gdyby Lucy nie zdecydowała się wyjechać 
na studia do Warszawy.

Mimo różnic pomiędzy Krystyną a Lucy 
dziewczyna była bliska powtórzenia jej historii. 
Podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży 
straciła kompletnie głowę dla Oskara. Chłopak 
odwzajemniał jej uczucia i gdy stypendium Lucy 
dobiegło końca, a ona wróciła do domu matki, 
by skończyć pisanie swojej magisterki, miesiąc 
później stanął w progu domu z wielkim bukie-
tem róż. Krystyna była bardzo zniesmaczona 
rozbieżnościami pomiędzy jej wyobrażeniami 
o hiszpańskim narzeczonym córki a tym, co zo-
baczyła. Oskar był dość niski i krępy, jego ręce 

wskazywały, że pracował fizycznie, na dodatek 
według niej cały czas głupkowato się śmiał. Już 
tego dnia przy kolacji miało się okazać, jaki był 
prawdziwy cel wizyty chłopaka, który przyjechał, 
by poprosić Lucy o rękę.

Krystyna, która miała co do swojego jedy-
nego dziecka zupełnie inne plany, nie mogła 
na to pozwolić. Tamtej nocy wyrzuciła zdez-
orientowanego Oskara z domu, tłumacząc 
mu swoim kalekim angielskim, że jej córka 
ma już narzeczonego, a on był tylko jedną z jej 
zachcianek. Następnego dnia Lucy nie mo-
gła uwierzyć, że Oskar wyjechał. Szukała go 
w miasteczku, a później przez wiele miesięcy 
starała się z nim bezskutecznie skontaktować. 
Wszystkie jej starania nie przyniosły jednak 
oczekiwanych rezultatów. Oskar ze złamanym 
sercem rzucił studia i zaciągnął się na platfor-
mę wiertniczą. Dziesiątki listów wysyłanych 
przez Lucy wracały, aż w końcu przestała pi-
sać, choć nigdy nie zapomniała.

Po kilku latach Lucy umówiła się na randkę 
z przypadkowo spotkanym na ulicy dawnym 
kolegą ze szkoły. Pierwsza randka zamieniła się 
w drugą, druga w trzecią, a reszta potoczyła 
się już szybko. Ślub, córeczka, stabilna praca, 
pozornie szczęśliwe życie, które Lucy doceniała, 
ale które nigdy nie stało się tym, o czym zawsze 
marzyła. Naprawdę lubiła swojego męża, ale 

właściwie na tym się kończyło. Nigdy się nie 
kłócili, jeździli razem na wakacje i grali w teni-
sa. Dobrze się im powodziło, czasem tylko Lucy 
wstawała w środku nocy, żeby przez godzinę 
albo dwie popłakać w kuchni.

Tak minęło kolejne dwadzieścia pięć lat. 
Matka Lucy zmarła nagle, bo choć zawsze nad-
miernie dbała o swój wygląd, to zaniedbywała 
podstawowe badania. Diagnoza spadła na nią 
nagle, a choroba zabrała ją szybko. Miesiąc 
później w wypadku w górach zginął mąż Lucy.

W trakcie tego roku zawsze uśmiechnięta 
i promienna Lucy postarzała się o dziesięć lat. 
Coraz częściej pozwalała sobie na chwilę sła-
bości i płacz. Przez cały czas utrzymywała też 
bliski kontakt z Edwardem, którego uważała 
za swojego ojca. I to on pewnego wieczoru, 
nalewając jej koniaczku, wyznał jej prawdę 
o tym, jak lata temu jej matka wyrzuciła Oska-
ra i podstępem zadbała o to, by para więcej się 
nie kontaktowała. Sam Edward nie podejrze-
wał, jakim szokiem może być dla jego córki 
ten zbitek informacji.

Następnego dnia Lucy odnalazła Oska-
ra przez internet, a dwa dni później zeszła 
ze schodów samolotu. Chwilę później przywi-
tał ją trzydzieści lat starszy, ale ten sam męż-
czyzna, w którym zakochała się bez pamięci 
dawno temu. l
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Piwo przez wieki

Z piwem na szlaku

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska na 29. Pozycji wśród 176 Państw 
w ocenie koruPcji. Nasz kraj osiągnął 62 
punkty (na 100 możliwych), czyli tyle samo, 
co w 2015 roku – wynika z corocznego ra-
portu niezależnej pozarządowej organizacji 
Transparency International. Najlepsze wyni-
ki w zestawieniu uzyskały kraje europejskie, 
które zajęły cztery z pięciu czołowych pozycji. 
Liderami okazały się Dania i Nowa Zelandia 
(po 90 punktów), a tuż za nimi uplasowały się 
Finlandia (89 punktów), Szwecja (88 punktów) 
i Szwajcaria (86 punktów). Wysoko znala-
zły się również Kanada i Niemcy. Najwyższy 
stopień korupcji wciąż odnotowywany jest 
w krajach ubogich. Najbardziej skorumpo-
wanym krajem świata od ponad dekady jest 
Somalia, drugie miejsce od końca zestawie-
nia zajął Sudan Południowy, a na kolejnych 
pozycjach znalazły się Korea Północna oraz 
Syria. Raport naświetla negatywną tendencję 
na świecie – w bardzo wielu krajach wyniki 
zamiast się poprawiać, pogarszają się.

Ponad 123 tys. zezwoleń na stałą Pracę 
dla obcokrajowców wydano w ubiegłym 
roku. To niemal dwukrotnie więcej niż rok 
wcześniej. Jest to rekordowy wynik. Zwiększa 
się popyt na pracowników w hotelarstwie i ga-
stronomii. Najwięcej obcokrajowców stanowią 
Ukraińcy (83 proc.). Liczbę cudzoziemców 
ze Wschodu pracujących w Polsce eksperci 
NBP szacowali w zeszłym roku na ponad mi-
lion. Ukraińcy nie zabierają Polakom miejsc 
pracy ani nie zaniżają wynagrodzeń. Zarabiają 
ponad 2 tys. złotych brutto, a do tego trzeba 
jeszcze doliczyć koszty zakwaterowania. Nasz 
kraj czerpie zyski z ich podatków, ze składek 
ZUS i VAT, które płacą przy zakupach.

niemal miliard złotych wyniosły tyl-
ko bankowe zobowiązania osób, które 
ogłosiły uPadłość konsumencką w la-
tach 2015 i 2016. Przeciętny dług kredytowy 
osoby bankrutującej w 2016 roku to prawie 
181 tys. złotych, a w 2015 roku – aż 232 tys. 
złotych. Tak wynika z najnowszych danych 
BIK oraz BIG InfoMonitor. W  2016 roku 
upadłość konsumencką ogłosiło 4450 osób. 
To niemal dwukrotnie więcej niż w pierwszym 
roku obowiązywania zliberalizowanego pra-
wa o upadłości konsumenckiej, kiedy doszło 
do 2113 upadłości. Największy udział mają 
kredyty mieszkaniowe – 60 proc., lecz najczę-
ściej upadłość ogłaszają posiadający wyłącznie 
kredyty na konsumpcję. Średnie zadłużenie 
z tytułu kredytu mieszkaniowego w 2015 roku 
przekraczało 539 tys. złotych, wobec 424 tys. 
złotych w 2016 roku. Na 1263 bankrutujące 
osoby z zadłużeniem mieszkaniowym 1036 
dłużników miało jeden kredyt, 188 – dwa, a 39 
– od trzech do sześciu kredytów. Zadłużenie 
w złotówkach stanowiło 69 proc. 

Krzyżówka panoramiczna nr 3

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „dePutat węglowy”.  
Nagrodę wylosowała: bożena kasPrzyk z knurowa.

Już od 10 lat podążając śląskim Szlakiem Za-
bytków Techniki, możemy zwiedzać obiekty 
przemysłowe województwa – muzea, skan-
seny, zamieszkałe kolonie robotnicze i dzia-
łające zakłady pracy. W zeszłym roku ponad 
700 tys. gości podziwiało pomniki śląskiej 
myśli technicznej – górniczej, hutniczej, włó-
kienniczej i spożywczej. W tym roku do 36 
kompleksów dołączono sześć kolejnych – 
Stary Młyn – Muzeum Dawnych Rzemiosł 
w Żarkach, Wieże KWK Polska w Świętochło-
wicach, osiedle patronackie KWK Dębień-
sko w Czerwionce-Leszczynach, Walcownię 
Cynku w Katowicach-Szopienicach, Muzeum 
Śląskie w Katowicach oraz Browar Zamkowy 
w Cieszynie. Wiodą do nich charakterystyczne 
brązowe drogowskazy z „kółkiem na parę”.

zabytek na zamku

Umieszczenie działającego od  170 lat 
cieszyńskiego browaru na zaszczytnej liście 
to formalność – jedna z najstarszych warzel-
ni w Polsce to perła piwowarstwa. Komisja 
doceniła wagę, którą przywiązuje się w nim 
do tradycji i prawie dwa stulecia nieprze-
rwanego funkcjonowania. Zamkowy sły-
nie ze stosowania tradycyjnej i rzadkiej już 
metody fermentacji w otwartych kadziach, 
wciąż też do warzenia piwa wykorzystuje się 
w nim zabytkowe maszyny z przełomu XIX 
i XX wieku. Dzięki starodawnym metodom 
i narzędziom (np. korytko Granta czy mły-
nek do słodu ciemnego) może poszczycić się 
oryginalnością, jakiej brakuje najbardziej za-
awansowanym technologicznie browarom.

Uwadze decydentów nie uszło też edu-
kacyjne zaangażowanie cieszyńskiej warzelni 
– działa w niej muzeum, otwarte w weekendy. 
W trakcie oprowadzania przewodnik opo-
wiada fascynatom piwowarstwa o produkcji 
piwa, historii browaru i ciekawostkach z nim 
związanych. Browar Zamkowy swoją kultu-
rotwórczą misję realizuje także, organizując 
coroczny festiwal piwa „Bracka Jesień”. Cie-
szyński browar na liście Szlaków Zabytków 
Techniki dołącza do Browaru w Żywcu.

legalny bulwar

„Obywatelom wolno to, czego prawo im 
wyraźnie nie zabrania, a organom władzy 
wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie ze-
zwala” – tymi słowami Sąd Najwyższy uzasad-
nił 19 stycznia postanowienie, odpowiadając 
na pytanie: czy na schodkach nad Wisłą wolno 
pić piwo czy nie? Sprawa dotyczyła warszaw-
skiego aktywisty, który odmówił przyjęcia 
mandatu za picie piwa na warszawskim bul-
warze Flotylli Wiślanej. W stołecznym sądzie 
rejonowym powołał się na ustawę o drogach, 
z której wynika, że bulwar nie jest ulicą – „uli-
cą jest wyłącznie droga na terenie zabudowy 

lub przeznaczonym do zabudowy”. Sąd opie-
rając się na definicji z rozporządzenia ministra 
administracji i cyfryzacji – „ulica to wydzielo-
ny pas terenu z urzędową nazwą, przeznaczo-
ny do ruchu pieszego lub pojazdów” – uznał 
go za winnego. Odstąpił jednak od wymierze-
nia kary i zwrócił się z zapytaniem o definicję 
do Sądu Najwyższego.

SN uznał, że sądy, wydając wyroki w ta-
kich sprawach, powinny brać pod uwagę węż-
szą definicję „ulicy”, czyli tę z ustawy o drogach 
publicznych, bo jest korzystniejsza dla spraw-
cy wykroczenia. Zgodnie z nią bulwar nie 
może być nazwany ulicą i nie podlega ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości. Sąd Najwyższy 
dostrzegł też niepokojącą praktykę policji 
i straży miejskiej, która karze za picie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, powołując się 
na zakaz picia w miejscach publicznych, który 
nie określa ich precyzyjnie.

Czy postanowienie Sądu Najwyższego 
wpłynie na zmianę prawa w całej Polsce i bę-
dzie można pić piwo na bulwarach i plażach 
bez obawy o mandat? Prawnicy argumentują, 
że będzie ono wiążące tylko w tej konkretnej 
sprawie, jednak może posłużyć jako podstawa 
argumentacji w podobnych sporach o picie 
alkoholu w miejscach publicznych. Nie czekając 
na kolejne procesy, niektórzy działacze społecz-
ni mówią, że decyzja SN otwiera nową drogę 
do interpretacji prawa. Według nich to sygnał, 
żeby plaże czy tereny rekreacyjne traktować 
łagodniej. W Polsce nie obowiązuje prawo pre-
cedensu, więc inne sądy mogą, ale nie muszą 
brać tego postanowienia pod uwagę.

 MAREK KOWALIK
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Podczas zmiany nocnej z  niedzieli na  poniedziałek 15 
na 16 stycznia 2017 roku doszło do połączenia chodnika 
transportowego w kopalni Wieczorek z przekopem wozów 
pustych na poziomie 720 w kopalni Murcki-Staszic. Na po-
czątek otwór był niewielki – przepływało nim powietrze. 
Do końca tego tygodnia powinny zostać zakończone roboty 
przy skrzyżowaniu i połączenie stanie się faktem.

Wykonane wyrobisko – dowierzchnia kamienna długości 
187,75 metrów – stanowi pierwszy etap realnego połączenia 
pod ziemią tych dwóch kopalń, fragment planu restrukturyzacji 
zakładów górniczych KHW SA.

– Wykonywane są dodatkowe wyrobiska, m.in. wentyla-
cyjne, które pozwolą całkowicie uniezależnić ten rejon kopalni 
Wieczorek od zakładu macierzystego. Równocześnie przy-
stąpimy do budowy odstawy, co pozwoli nam w początkach 
drugiego półrocza przekierować ją z południowej części ob-
szaru górniczego do zakładu przeróbczego na Staszicu – mówi 
dyrektor kopalni Wieczorek, Andrzej Płonka.

W Katowickim Holdingu Węglowym trwają przygotowania 
do połączenia z Polską Grupą Górniczą. Zgodnie z planami 
po połączeniu PGG i KHW powstanie firma, która będzie miała 
większe możliwości na rynku węgla energetycznego. Docelowo 
z PGG i KHW powstanie Dywizja Górnośląska, jedna z trzech 
dywizji węglowych specjalizujących się w wydobyciu węgla 
energetycznego.  KHW / ST 

R E K L A M A

Katowicki Holding Węglowy

Wieczorek i StaSzic – 
połączone
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