
Rozmowa na czasie
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WUG:  Żadna spółka
giełdowa
nie pozwoli
sobie na to,
aby jej
logo kojarzyło się
z cmentarzem.
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JSW SA zadebiutowała na giełdzie  lipca. Inwestorzy wycenili spółkę na ponad  mld zł. Trzy 
dni później mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju i pracownicy spółki bawili się na festynie z okazji 

wejścia firmy na parkiet. Organizatorzy przygotowali konkursy z nagrodami, place zabaw dla 
dzieci i konkursy sprawnościowe dla dorosłych. Wystąpili: zespóły Sandstone i Brathanki, kabaret 

Słuchajcie oraz  gwiazda wieczoru – Maryla Rodowicz. Imprezę prowadził Piotr Bałtroczyk. 
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Obligacje nie 
wykluczają 
giełdy

KHW SA planuje 
przygotowanie 
emisji obligacji 
średnioterminowych 
o wartości nominalnej ok.  
mld PLN.

 

Krupiński w 
Szymocicach

ZZG JSW SA Krupiński 
zorganizował festyn rodzinny.

 

Prywatyzacja PAK
Kopalnie węgla brunatneg 
są związane z energetyką. 
Powszechnie uważa się,
że elektrownie wytwarzające 
produkt końcowy, jakim jest 
prąd elektryczny,
są inwestycją pewniejszą od 
kopalń węgla brunatnego.

 

Jak zamkniemy 
elektrownie,
to skąd 
weźmiemy prąd?
Unia Europejska na razie 
traktuje węgiel tak jak my, 
czyli mało poważnie – 
mówi Maksymilian Klank, 
wiceprezes Fasing SA 
i wiceprezydent EURACOAL.

 

JSW SA: Węgiel i koks na parkiecie
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Kozioł zjada 
sojuszników
Trzy miesiące temu napisałem głupi komentarz. 

Przepraszam. Napisałem, że Sławomir Kozłowski, 
lider „Solidarności” w JSW SA, wywalczy podwyżkę 
płac o 10 procent i nie pozwoli, aby spółka weszła na 
giełdę. W dodatku napisałem, że Kozioł jest prawdziwym 
wojownikiem skazanym na sukces. Zaślepiony 
uwielbieniem dla przewodniczącego nie zauważyłem, 
że dla niego lista sojuszników i przyjaciół to to samo co 
jadłospis. Kozioł mógł odnieść spektakularny sukces, 
gdyby nie zjadał swoich sojuszników. Zjadł wielu, oprócz 
prezesa Zagórowskiego. Jego też zje, ale na deser. 

K ozioł zjadł wicepremiera Pawlaka. W ciągu 
ostatnich 20 lat chyba nie było tak wysoko 

postawionego polityka, który tak bardzo opowiedziałby 
się po stronie związków zawodowych. W wielu 
wypowiedziach Pawlak zapewniał, że jak długo w JSW 
SA nie będzie porozumienia ze związkami, tak długo on 
nie podpisze dokumentów potrzebnych do wejścia na 
giełdę. Przewodniczący Kozłowski uznał, że Pawlak jest 
pierwszym wicepremierem, który jest gotów strajkować 
razem z nim, i parł do konfrontacji z zarządem. Był tak 
pewien swego, że zaczął przygotowania do masowego 
protestu, a oponentów przekonywał hasłem „Waldek 
z nami”. Liczył, że Pawlak zablokuje wejście na giełdę 
i tylko potrzebuje pretekstu. Tym pretekstem miał być 
strajk w spółce. W zasadzie zapisał wicepremiera do 
związku i nawet nie zapytał go o zgodę. 

J akby było tego mało, Kozioł zjadł Zygmunta 
Łukaszczyka, wojewodę śląskiego. Wielkie żarcie 

odbyło się 3 czerwca, kiedy w czasie negocjacji 
w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
umyślni dostarczyli do spółki pismo z informacją, że 
będzie strajk. Kiedy Łukaszczyk dowiedział się o tym, 
wysłał niepoważnych związkowców do domu. Był 
wściekły, bo przez kilka tygodni starał się doprowadzić 
do porozumienia. Ponoć przedstawiciele strony 
społecznej nie wytrzymali nerwowo. Był piątek, jakiś 
kwadrans po godzinie 14 i wszystkim spieszyło się do 
domu. Ponieważ w Katowicach wciąż trwały rozmowy, 
w Jastrzębiu koledzy Kozłowskiego doszli do wniosku, 
że czas zacząć weekend i zawieźli pismo do spółki. 
Pogoda wtedy sprzyjała wypoczynkowi. 

P o zjedzeniu Pawlaka i Łukaszczyka Kozłowski mógł 
liczyć tylko na pomocną dłoń Zagórowskiego. 

Prezes zachował się jak rasowy Góral. Pogroził, 
nawymyślał, postraszył i wyciągnął przewodniczącego 
z dołka, bo ma dobre serce. Zaproponował rozmowy, 
zaoferował 5,5 proc. podwyżki płac, zawarcie 
porozumienia informującego, że gwarancje darmowych 
akcji dla pracowników są zawarte w prospekcie 
emisyjnym, a gwarancje kontroli państwa nad spółką 
zostały zapisane w statucie JSW SA. W dodatku 
przypomniał Kozłowskiemu, że związki nie podpisały, 
a tylko parafowały porozumienie o 10-letnich 
gwarancjach zatrudnienia. Zasugerował, że dobrze 
byłoby złożyć oficjalny podpis, żeby nie zostawiać załogi 
na lodzie. Gdyby nie oferta prezesa Zagórowskiego, 
przewodniczący musiałby się oflagować i zacząć strajk. 

Kozioł chyba zjadł także górników, którzy mu uwierzyli, 
że akcje JSW SA będą mało warte i ponoć zaczęli 

sprzedawać swoje prawa do darmowych akcji. Średnio 
jakieś 5-6 razy taniej niż wynosi ich aktualna wartość. 

T rzeba jednak przyznać, że przewodniczący ma 
dużo uroku, bo mimo tak niecnych postępków 

wciąż ma rzesze sojuszników. To dobra informacja dla 
niego. Zawsze będzie miał co rzucić na ząb. 

Niemcy rezygnują z energetyki atomowej. Taką de-
cyzję wymusiła niemiecka opinia publiczna po ka-
tastrofie wywołanej przez trzęsienie ziemi i tsunami 
w japońskiej elektrowni atomowej. To nic, że Niem-
com nie grozi gigantyczne trzęsienie ziemi i wielka 
fala tsunami. Obywatele się boją i rząd natychmiast 
reaguje.

c zym Niemcy zastąpią energię wytwarzaną 
w elektrowniach atomowych? Oficjalnie ma 
to być energia ze źródeł odnawialnych. Co 

będzie, jeżeli się okaże, że źródła odnawialne nie 
wystarczą na wytworzenie tak wielkiej mocy energe-
tycznej? Kiedy Niemcy zorientują się, że tak będzie, 
wtedy ogłoszą, że nie mają wyjścia – muszą spalać 
więcej węgla brunatnego i kamiennego. Europa to 
zrozumie, bo przecież nikt nie posądzi Niemców o to, 
że nie chcą chronić klimatu. Niemcy są mistrzami 
świata w dbaniu o swoje interesy. Już dawno zorien-
towali się, że unijna krucjata przeciwko węglowi nie 
ma sensu. Potrzebowali pretekstu, aby móc ogłosić, 
że z węgla nie zrezygnują. Takim pretekstem jest 
rezygnacja z energetyki atomowej.

Rząd niemiecki już po kilku pikietach w oko-
licach elektrowni atomowych ogłosił, że atom jest 
skazany na zagładę. Skąd ten pośpiech? Pewnie 
stąd, że przeciwnicy energetyki atomowej mogli-
by więcej nie protestować. Dlaczego Niemcy chcą 
przywrócić do łask węgiel? Ponieważ potrzebują 
taniej energii. 

Wynegocjowany w 2008 r. unijny pakiet energe-
tyczno-klimatyczny zakłada 20-proc. redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności 
wykorzystania energii o 20 proc. oraz zwiększenie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 20 
proc. przez wszystkie państwa członkowskie UE do 
roku 2020. Bazą ma być rok 2005. 

Od 2012 roku produkcja energii elektrycznej 
będzie obciążona kosztami zakupu pozwoleń emi-
syjnych. Oznacza to, że polskie elektrownie będą 
musiały kupować pozwolenia emisyjne, aby w ogóle 
produkować energię. Dziwi mnie, że Polska, w której 
95 proc. energii wytwarzane jest z węgla, którego 
zapasów wystarczy na kolejne kilkaset lat, tak łatwo 
chce zrezygnować z węgla. Nie potrafię zrozumieć 

lekkomyślności z jaką chcemy szukać droższych 
paliw. To spowoduje drastyczny wzrost kosztów 
utrzymania. Wykluczenie węgla nie rozwiązuje pro-
blemów ekologicznych, a stwarza problemy społecz-
no-ekonomiczne. W Polsce stracimy 200 tys. miejsc 
pracy. W Europie około 1 mln miejsc pracy. Do 2025 
roku cena energii wzrośnie nie mniej niż 100 proc. 
PKB obniży się o 1 do 2 proc. Podstawy przyjętej 
i obowiązującej dzisiaj polityki dostosowania świa-
towej gospodarki do zmian klimatycznych oparte 
są o podważaną przez wiele środowisk naukowych 
hipotezę o wpływie człowieka na ocieplenie klima-
tu. To stawia pod znakiem zapytania skuteczność 
prowadzonych działań opartych głównie o redukcję 
dwutlenku węgla. Na dobrą sprawę nie wiemy, czy 
nasze działania przyniosą skutek, ale decydujemy się 
ponosić olbrzymie koszty. Robimy także wszystko, 
aby obniżyć konkurencyjność naszej gospodarki. Chi-
ny, Indie, USA, Brazylia, Rosja i Argentyna niewiele 
robią, aby ograniczać emisje dwutlenku węgla. My 
nie tylko powodujemy utratę konkurencyjności, ale 
także pogłębiamy kryzys żywnościowy. Stawiamy na 
głowie rolnictwo, które zaczyna produkować paliwo 
zamiast żywności. 

Dlatego z ulgą przeczytałem informację o spo-
tkaniu wicepremiera Waldemara Pawlaka z par-
lamentarzystami niemieckimi. – Węgiel to nasze 
bogactwo i nie chcemy z niego rezygnować – powie-
dział wicepremier na tym spotkaniu. – Cieszy nas, że 
Niemcy podzielają nasze zdanie co do konieczności 
większego wykorzystywania paliw kopalnych – dodał 
wicepremier. – Bardzo interesują nas plany rozwija-
nia niskoemisyjnych, węglowych technologii, które 
promuje Polska – powiedział Gunther Krichbaum, 
przewodniczący Komisji ds. UE. Jego zdaniem, po 
odejściu od energii atomowej Niemcy jeszcze przez 
dziesięciolecia będą uzależnione od energii pozy-
skiwanej z węgla brunatnego. To mówił przedsta-
wiciel niemieckiego parlamentu. Bez zażenowania 
zachwalał węgiel brunatny, którego spalanie powo-
duje większą emisję dwutlenku węgla niż spalanie 
węgla kamiennego. Uczmy się od Niemców. Jeszcze 
nie zamknęli żadnej elektrowni atomowej, jeszcze nie 
ogłosili, że będzie im brakować energii, a już mówią, 
że stawiają na węgiel. 

Prosto z Sejmu

Niemcy przy węglu

Tadeusz 
MoTowidło
poseł RP

Niemcy 
jeszcze przez 
dziesięciolecia 
będą 
uzależnione 
od energii 
pozyskiwanej 
z węgla 
brunatnego. 
To mówił 
przedstawiciel 
niemieckiego 
parlamentu. 

Nie jestem zaskoczony, że na samym początku naszej 
prezydencji doszło do małego skandalu. Zbigniew 
Ziobro z piS zaczął opowiadać o swoich fobiach i aby 
zwrócić uwagę na swoje wystąpienie, barwnie opo-
wiedział, jaka wstrętna dyktatura panuje w polsce. 
Kilka dni wcześniej w podobnym tonie wypowiadał 
się redemptorysta Tadeusz Rydzyk.

J est takie niepisane prawo w Parlamencie Eu-
ropejskim, że nie należy wyciągać spraw we-
wnątrzkrajowych na forum PE, bo to nie jest 

do tego miejsce. Niestety, musimy pogodzić się 
z nieprzyjemnymi zgrzytami, bo eurodeputowani 
z PiS są przekonani, że każde miejsce jest dobre do 
prowadzenia kampanii wyborczej. Zachowują się jak 
kapryśne dzieci, które uważają, że najlepiej upominać 
się o ulubioną zabawkę w obecności cioci, bo rodzice 
dla świętego spokoju ustąpią.

Przed naszą prezydencją trwała debata o tym, co 
może zrobić opozycja, aby wzmocnić starania Polski 
służące realizacji naszych priorytetów. PiS zapewne 
doszedł do wniosku, że nic tak dobrze nie robi jak 
skandal i od początku zaczął realizować swoją tak-
tykę. Na razie część posłów PiS koncentruje się na 

prowadzeniu kampanii negatywnej. Wywołuje to 
nie tylko konsternację w Parlamencie Europejskim, 
ale także wprawia w osłupienie krajowych działa-
czy partii. Po wystąpieniu Ziobry liderzy PiS nie 
ukrywali zdziwienia. Apelowali do dziennikarzy, 
aby ci przestali przypominać słowa polityka, który 
jeszcze nie tak dawno był uważany za najbliższego 
i najbardziej zaufanego współpracownika Jarosława 
Kaczyńskiego. Powstała nawet teoria, że w Parlamen-
cie Europejskim jest grupa polityków PiS, którzy będą 
wściekle atakować polski rząd i polską prezydencję, 
bo w ten sposób chcą zniechęcić Polaków do głoso-
wania na partię Jarosława Kaczyńskiego. Czemu ma 
to służyć? Otóż ma to służyć przejęciu władzy w PiS 
przez przeciwników Kaczyńskiego. Wykorzystywanie 
prezydencji do walki o władzę wewnątrzpartyjną 
to bardzo szkodliwy pomysł. Kiedy już skończy się 
nasza prezydencja, mało kto będzie pamiętał, że 
wtedy w Polsce rządziła Platforma Obywatelska 
i PSL. W pamięci zostanie nazwa kraju – Polska. 
Warto psuć opinię kraju po to, aby wygryźć Jarosława 
Kaczyńskiego? Nie warto. Nie warto, nawet wtedy, 
gdyby dzięki temu pozycja PiS na naszej scenie po-
litycznej została zmarginalizowana. 

Kij w mrowisko

po co psuć opinię polski?

W Parlamencie 
Europejskim, 
nie należy 
wyciągać spraw 
wewnątrz-
krajowych

henryk 
siedlaczek
poseł RP

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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S półka planuje 
przygotowanie 

emisji obligacji 
średnioterminowych 
o wartości nominalnej 
ok. 1 mld PLN. Oferta 
ma być skierowana 
do instytucji 

finansowych wyłonionych w konkurencyjnym 
procesie wyboru. Nie wykluczamy również 
umożliwienia udziału w ofercie innym 
podmiotom, na przykład firmom związanym 
z branżą górniczą.

G łówna różnica pomiędzy obecnie 
realizowanym programem emisji 

obligacji węglowych a nowym projektem 
to sposób wykupu obligacji oraz ich 
charakter średnioterminowy. Wykup obligacji 
węglowych następuje poprzez dostawę węgla, 
czyli spełnienie świadczenia niepieniężnego. 
I są to najczęściej obligacje krótkoterminowe. 
Natomiast wykup obligacji w planowanej 
emisji będzie następował w okresie 5 lat 
poprzez realizację świadczenia pieniężnego. 
Mówiąc prosto – będziemy za nie płacić 
gotówką.

P race przygotowawcze związane 
z organizacją emisji obligacji 

korporacyjnych rozpoczęliśmy w IV kwartale 
2010 roku. Niezależnie od tego na początku 
2011 roku rozpatrywana była możliwość 
powiązania kapitałowego KHW i Węglokoksu. 
Nie doszło to do skutku, natomiast KHW 
kontynuuje przygotowania do organizacji 
emisji obligacji korporacyjnych. Tematy 
rozwijały się niezależnie, choć oczywiście 
w jakiś sposób mogły być ze sobą powiązane. 

P ieniądze z obligacji zostaną przeznaczone 
na realizacje zaplanowanych inwestycji. 

Drugim celem jest zmiana struktury 
finansowania i kompleksowe rozwiązanie 
problemu płynności finansowej.

E misja obligacji średnioterminowych 
KHW S.A. pozwoli na uporządkowanie 

finansów firmy, co bardzo pozytywnie 
wpłynie na przyszłościowe plany związane 
z upublicznieniem spółki i wprowadzeniem 
akcji na GPW S.A. Traktujemy tę emisję jako 
działanie pomocnicze, pośrednie w naszej 
drodze na giełdę. Na pewno nie jako 
przeszkodę.

Śląskie 
wulkany 
Hałdy stanowią nieodłączny element kra-
jobrazu Górnego Śląska. Szare stożki, miej-
scami porośnięte trawą lub drzewami, są 
efektem działalności licznych w naszym re-
gionie kopalń węgla kamiennego i zaczęły 
pojawiać się na Śląsku równocześnie z roz-
wojem górnictwa. 

Usypywane były z kamienia odpado-
wego, czyli skały płonnej, i powstawały 
w pobliżu kopalń. W ich bezpośrednim 
sąsiedztwie nierzadko budowano górnicze 
osiedla. Po latach okazało się, że te skła-
dowiska kopalnianych odpadów mogą być 
uciążliwe dla środowiska i szkodliwe dla 
zdrowia ludzi.

Hałda Panewniki w Katowicach od 
półwiecza jest miejscem składowania przez 
kopalnię Halemba odpadów poeksploatacyj-
nych. Zajmuje ona obszar o wielkości ok. 
100 hektarów, który mieści się pomiędzy 
Mikołowem, Rudą Śląską i Katowicami. 
Według szacunków ekspertów do 2000 r. 
na hałdę trafiło ponad 20 mln ton odpa-
dów pogórniczych. Wejście w życie unijnej 
dyrektywy regulującej kwestie gospodarki 
odpadami poeksploatacyjnymi powoduje 
jednak konieczność jak najszybszego roz-
wiązania tego problemu. Koszty inwestycji, 
w tym budowy, zakupu i montażu instalacji 
płuczki mobilnej ze sprzętem ciężkim, osza-
cowano na 20 mln zł. 30 proc. kosztów po-
kryją dotacje z Programu 4.6 Infrastruktura 
i Środowisko, który finansowany jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z decyzja-
mi samorządu mikołowskiego składowisko 
będzie rekultywowane w kierunku leśnym, 
a wszystkie prace z tym związane mają za-
kończyć się do 2026 r.

Ruda Śląska walczy 
z hałdami

Jeszcze do niedawna hałdy pogórnicze 
i pohutnicze były nierozerwalnie związa-
ne z Górnym Śląskiem. Górowały one nad 
krajobrazem, bywały jednak również ukry-
te, kiedy zasypywały stawy lub rozlegle za-
padliska. przez długie lata hałdy stanowiły 
także poważny problem ekologiczny. Sporą 
ich część udało się wszak zrekultywować 
i dziś porasta je mniej lub bardziej bujna 
roślinność.

Dzięki przystąpieniu do europejskie-
go projektu „B-Team – Brownfield Policy 
Improvement Task Force”, który zakłada 
wypracowanie pomysłów na ponowne za-
gospodarowanie tego typu obszarów, wła-
dze Rudy Śląskiej mają szansę odzyskać dla 
miasta trzy mocno zdegradowane tereny 
poprzemysłowe. 

Projekt przewiduje np. cykl warsztatów 
odbywających się kolejno u poszczególnych 
partnerów. Miejscowe samorządy prezentują 
swoje zdegradowane poprzemysłowe tereny, 
nad których przekształceniem i przywróce-
niem do użytku pracują specjaliści z pozo-
stałych ośmiu współpracujących w ramach 
tego przedsięwzięcia miast. 

W przypadku Rudy Śląskiej do projektu 
wybrano m.in. zrekultywowaną hałdę, która 
znajduje się pomiędzy dwoma kluczowy-
mi dzielnicami miasta – administracyjnym 
Nowym Bytomiem i handlowym Wirkiem 
(liczący blisko 5 hektarów obszar nazywany 
jest potocznie „Hałdą za Cyroniem”). Druga, 

ok. 6-hektarowa hałda, znajduje się również 
w dzielnicy Wirek, w okolicach ul. Nowa-
ry. Podobną powierzchnię ma jeszcze inny 
tego typu teren, który mieści się na obszarze 
dzielnicy Orzegów. 

„Hałda za Cyroniem” ma się stać tere-
nem zielonym, hałda przy ul. Nowary ma 
być miejscem pod usługi i handel, zaś ostatni 
ze wspomnianych obszarów przewidziano 
pod przemysł i usługi. 

Istotnym dla rudzkiej społeczności efek-
tem będzie planowane rozwinięcie wypraco-
wanych tam pomysłów przez studentów Po-
litechniki Śląskiej oraz innych miejscowych 
uczelni. Najlepsze koncepcje mają trafić do 
publikacji, którą miasto chce wydać jeszcze 
przed zakończeniem projektu. 

Obok Rudy Śląskiej w projekcie „B-
Team – Brownfield Policy Improvement 
Task Force” uczestniczą samorządy pół-
nocnoirlandzkiego Belfastu, węgierskiego 
Hajd-Bihar, fińskiego Oulu, hiszpańskiej 
Sewilli, włoskiego Turynu, niemieckiego 
Drezna, litewskiego Wilna oraz irlandzkiego 
Dublina. Przedsięwzięcie współfinansowane 
jest z unijnego programu Interreg IVC.

zielone inwestycje

Ujmując gaz w instalacje odmetanowania, 
kopalnie zmniejszają zagrożenie dla śro-
dowiska. Wykorzystanie metanu zamiast 
węgla zmniejsza emisję cO2.

Dla pracujących pod ziemią górników 
metan, który zmieszany z powietrzem 
wybucha w stężeniu od 5 do 15 proc., jest 
bardzo niebezpieczny. Jednak ujęty w in-
stalacje odmetanowania może służyć do 
zasilania w ciepło i energię kopalnianych 
oraz miejskich elektrociepłowni. Od wielu 
lat w polskich kopalniach węgla kamien-
nego następuje stopniowy rozwój odme-
tanowania podziemnego i gospodarczego 
wykorzystania ujętego metanu w instala-
cjach ciepłowniczo-energetycznych. Wiele 
samorządów gminnych rozpoczęło prace 
w celu wykorzystania metanu do ogrzewania 
kompleksów budynków.

Rocznie we wszystkich polskich kopal-
niach wydziela się ok. 870 mln m³ metanu, 
z czego do instalacji odmetanowania trafia 
niespełna 290 mln m³, a zaledwie 160 mln 
m³ jest wykorzystywane gospodarczo. Li-
derem wykorzystania metanu jest Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa, w której do produkcji 
energii i ciepła zużywa się ok. 80 proc. uję-
tego metanu. 

Kopalnie, we współpracy z Głównym 
Instytutem Górnictwa w Katowicach, za-
biegają o uznanie zrealizowanych i zapla-
nowanych przedsięwzięć za tzw. projekt 
wspólnych wdrożeń, który zorganizowany 
jest w ramach służących ochronie klima-
tu mechanizmów przewidzianych Pro-
tokołem z Kioto. Mechanizm wspólnego 
wdrożenia polega na redukcji emisji dzięki 
inwestycjom krajów bardziej rozwiniętych. 
Przewiduje on, że przy realizacji projektów 
zmniejszających emisję gazów cieplarnia-
nych inwestor otrzyma tzw. ERU, czyli jed-
nostki redukcji emisji, które równoznacz-
ne będą z uprawnieniami do emisji CO2. 
Później można je sprzedać tym, których 
uprawnienia emisyjne są niewystarczające, 
zaś kraj kupujący jednostki zaliczy je jako 
własną redukcję emisji.

 l

Waldemar Mróz, wiceprezes KHW SA

Obligacje nie wykluczają giełdy

Spółka chce 
złapać oddech

Ok. 1 mld zł wyniesie wartość obligacji własnych 
wyemitowanych do końca 2012 roku 
przez Katowicki Holding Węglowy.

prawdopodobnie już jesienią spółka wy-
emituje pierwszą transzę obligacji o war-
tości 350 mln zł.

Spółka chce w ten sposób zdobyć 
pieniądze na najpilniejsze inwestycje i na 
spłatę zobowiązań przeterminowanych albo 
zobowiązań wynikających z porozumień 
o wydłużonym terminie płatności. Prócz 
instytucji finansowych, które wstępnie wy-
raziły zainteresowanie w ramach projektu 
realizowanego przez firmę Icentis, możliwe, 
że objęciem obligacji własnych KHW byłyby 

zainteresowane firmy zaplecza górniczego. 
Gdyby udało się zorganizować dość liczną 
grupę zainteresowanych obligacjami, KHW 
miałby szansę przeprowadzenia planowanej 
emisji.

Poza gotówką firma miałaby jeszcze 
jedną korzyść. Dzięki temu dla dostawców 
towarów i usług stałaby się bardziej wiary-
godna. Holding miałby wtedy podstawę do 
negocjacji lepszych warunków kontraktów. 
Teraz każdy z dostawców stara się wliczyć w 
cenę także koszty oczekiwania na zapłatę. 
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Nowy GórNik:  X kilka tygodni temu zaczą-
łem śledztwo, aby ustalić, z kim jest waldek. 
przez jakiś czas ci liderzy związkowi, którzy 
parli do strajku w JSw SA twierdzili, że jest 
pan z nimi. niezdecydowanym tłumaczyli: 
waldek jest z nami. proszę powiedzieć, był 
pan z tymi liderami czy z zarządem spółki, 
z ministrem gradem i resztą rządu? Może 
już pan to powiedzieć oficjalnie?

waldemar Paw-
lak: Byłem za porozu-
mieniem, bo tylko poro-
zumienie służy załodze. 
Uważałem, że odrobina 
cierpliwości zagwaran-
tuje sukces. Nie pomy-
liłem się. Mamy dobry 
debiut, mamy porozu-
mienie ze związkami, dodatkowe pieniądze 
dla załogi, darmowe akcje dla wszystkich. 

JSw SA może być kołem zamachowym  X
dla gospodarki regionu?

– Tak. Firma ma dobre wyniki. Dzięki 
giełdzie uzyskała lepszą pozycję na rynku, 

bo będzie efektywniej działać. Już teraz wi-
dać, że JSW SA jest w grupie liczących się 
firm notowanych na warszawskiej giełdzie. 
To oznacza, że bardzo zyskał jej wizeru-
nek, który jest bardzo ważny w działalności 
gospodarczej. 

Czego pan życzy JSw SA? X
– Przede wszystkim dobrej koniunktury. 

Wiem, że będą nowe inwestycje w przemyśle 
stalowym w Polsce. To oznacza dobrą per-
spektywę dla koksu, a tym samym dobrą per-
spektywę dla całej grupy Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Życzę także dobrej współpracy 
między zarządem a związkami zawodowy-
mi. Mam nadzieję, że obie strony sprytnie 
poprowadzą spółkę do sukcesu.

Zdaje pan sobie sprawę, że wejście na  X
giełdę to dopiero początek trudnej dro-
gi, a nie ostateczny sukces?

– Uważam, że wejście na giełdę to 
ukoronowanie dobrej organizacji i do-
brego zarządzania. JSW SA jest dobrze 
poukładana i spełnia standardy spółek 

publicznych. Firma na pewno wejdzie do 
indeksu WIG20 i stanie się spółką, w opar-
ciu o którą czołowi inwestorzy będą budo-
wać swój portfel. Będzie także stabilizować 
giełdę. Maklerzy w swoim slangu mówili, że 
GPW jest przebankowiona. Wejście JSW SA 
na parkiet spowoduje, że pozycja banków 
zostanie uszczuplona na rzecz tradycyjnej 
gospodarki.

pytając pana o początek drogi, miałem  X
na myśli nastroje w firmie. górnicy są źli 
na rząd, na zarząd, na polityków. nikomu 
nie ufają. wszystkich uważają za złodziei. 
w sobotę przed Bożym Ciałem jechałem 
w autobusie razem z pracownikami JSw 
SA. w wypowiedziach, jakie słyszałem, 
był sam żal i złość. Takie nastroje to duże 
obciążenie dla firmy zaczynającej karie-
rę giełdową.

– Po pierwsze, nie sądzę, żeby pracow-
nicy JSW SA byli wyłącznie źli i rozżaleni. 
Po drugie, ludzie zawsze są rozżaleni i źli, 
kiedy brakuje im informacji. Jeżeli wiedzą, że 
przygotowujemy dobre projekty, wdrażamy 

je i dbamy, żeby odbywało się to z korzyścią 
dla załogi, to wtedy czują się bezpiecznie. 
Należy ludzi rzetelnie informować, wte-
dy obniży się poziom strachu i złości. Nie 
wiem, co pan słyszał w autobusie. Wiem 
natomiast, że 7 tysięcy pracowników ku-
piło akcje swojej firmy. To więcej niż jeden 
autobus. Oni uznali, że ich firma jest na 
tyle dobra, że warto w nią zainwestować 
prywatne pieniądze.

Sądzi pan, że można złamać monopol  X
związków zawodowych na informowanie 
załogi i monopol na rząd dusz?

– Mie ma mowy o żadnym monopolu. 
Trzeba rozmawiać i szukać kompromisu. 
Udało się to przed debiutem giełdowym 
i na pewno będzie się udawać przy innych 
okazjach. Dzięki porozumieniu JSW SA za-
debiutowała bardzo dobrze, chociaż wcho-
dziła na parkiet tuż po tym, jak świat obiegła 
informacja, że Portugalia może pogrążyć się 
w chaosie gospodarczym. 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Będą nowe inwestycje w przemyśle stalowym w Polsce. To oznacza dobrą perspektywę dla 
koksu, a tym samym dobrą perspektywę dla całej grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej – 

mówi wicepremier waldemar Pawlak

Cierpliwość popłaca

Rozmowa z Józefem JaNem myrczkiem, 
przewodniczącym Rady Nadzorczej JSW SA

atrakcyjne górnictwo

Wejście JSW SA na giełdę pokazało, że 
górnictwo jest równie atrakcyjne dla 
inwestorów jak inne branże – mówi 

macieJ kaliski, podsekretarz stanu w MG 
odpowiedzialny za górnictwo i energetykę

inwestorzy 
docenili węgiel

nowy górnik: Jak bardzo prawdopo- X
dobne było, że JSw SA nie zadebiutuje 
na giełdzie?

Józef JaN myr-
czek: Było większe 
prawdopodobieństwo, 
że wejdzie na giełdę 
i weszła. 

gdybyśmy mieli  X
określić proporcje, to 
było to na przykład 51 do 49?

– Uważam, że 80 do 20. Bardzo dobrze, 
że wygrał rozsądek. Zyskuje na tym spółka 
i Giełda Papierów Wartościowych. Na par-
kiecie jest potężna firma górnicza. Do tej 
pory żadna duża spółka górnicza nie była 
kojarzona z giełdą i rynkami finansowymi. 
Po raz pierwszy wielka spółka skarbu pań-
stwa kojarzona z tradycyjnym przemysłem 
i mocnymi związkami zawodowymi weszła 

na wolny rynek. Dla mnie debiut JSW SA 
jest kolejnym etapem zmian, które zostały 
zapoczątkowane zawarciem Porozumień 
Jastrzębskich 3 września 1980 roku. 

JSw SA ma szansę stać się kołem zama- X
chowym dla gospodarki regionu jastrzęb-
skiego i dla gospodarki Śląska?

– Jestem przekonany, że od dawna jest 
takim kołem zamachowym. Giełda pozwoli 
spółce rozwinąć skrzydła. Proszę pamiętać, 
że JSW SA to nie tylko kopalnie, ale duża 
grupa węglowo-koksowa. Lepsze zarządza-
nie grupą i lepsze wykorzystanie jej poten-
cjału będzie możliwe dzięki giełdzie, bo ona 
po prostu wymusza to na zarządzie. Nie bez 
znaczenia jest pewien aspekt promocyjny 
związany z węglem. JSW SA udowodniła, 
że górnictwo zmienia się, że jest atrakcyjne 
dla inwestorów i nie boi się rynków kapita-
łowych.  l

Nowy GórNik: X  Uważa pan, że debiut 
giełdowy JSw SA jest sukcesem?  

macieJ kaliski: 
Wejście Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej jest 
bardzo dobrym sygna-
łem dla branży górniczej. 
Okazało się, że w spra-
wach ważnych dla gór-
nictwa może dojść do 
porozumienia między 
związkami zawodowymi, zarządem i przed-
stawicielami rządu. Wejście na giełdę spółki 
z Jastrzębia pokazało, że górnictwo jest równie 
atrakcyjne dla inwestorów jak inne branże. 
Myślę, że właśnie udowadniamy, jak bardzo 
nieprawdziwe są opinie głoszące schyłek gór-
nictwa. Zainteresowanie inwestorów przeczy 
tezie o utracie przez węgiel ważnej pozycji 
w naszej gospodarce. Oni docenili węgiel.

niewiele brakowało, a JSw SA nie we- X
szłaby na giełdę.

– Było takie ryzyko. Na szczęście 
wszystko poszło dobrze.

gdyby JSw SA nie weszła teraz na gieł- X
dę, pewnie nigdy nie znalazłaby się na 
parkiecie?

– Można tak przypuszczać, ale w tej 
chwili są to bardzo teoretyczne rozważa-
nia. Udało się przełamać impas i doszło do 
porozumienia ze związkami zawodowymi. 
Dzięki temu, że umiemy rozmawiać, droga 
na giełdę została otwarta. Doszło do de-
biutu i odbył się on w atmosferze spokoju 
społecznego.

panie profesorze, jest pan polity- X
kiem od kilku dni, a mówi pan, jakby był 
pan nim od lat. proszę o jednoznaczną 
wypowiedź.

– Oczywiście, że mogło nie dojść do 
debiutu JSW SA. Byłaby to wielka strata. 
Dlatego dobrze, że związki, zarząd firmy, 
resorty gospodarki i skarbu wypracowały 
kompromis. Już wiadomo, że drogą wyty-
czoną przez JSW SA chce iść Kompania 
Węglowa. Warto było włożyć tyle wysiłku, 
aby wprowadzić jastrzębską spółkę na gieł-
dę, bo zaczyna się nowa era w górnictwie. 
Okazuje się, że związki zawodowe wcale 
nie muszą hamować rozwoju górnictwa. 
To dobra informacja. Także dla Kompanii 
Węglowej.

Rozmawiał:

Sławomir StarzyńSki
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Na stadionie w Jatrzębiu-Zdroju 9 lipca tysiące osób bawiły się z okazji wejścia JSW SA na giełdę
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Wielki zespół pracow-
ników JSW Sa, który 
przygotowywał spół-
kę do giełdy, wierzył, 
że powinniśmy znaleźć 
się na parkiecie GpW. 
Wszyscy wykonali ty-
taniczną pracę, aby de-
biut był jak najlepszy. Natomiast były mo-
menty kryzysowe związane z podpisaniem 
porozumień ze stroną społeczną.

Myślę, że warto było poświecić tak wiele 
czasu, aby dojść do porozumienia, bo udało 
się nam przyjąć rozwiązania dobre dla za-
łogi. Okazało się, że górników nie przeraża 
giełda. Około 7 tysięcy pracowników kupiło 
akcje naszej spółki. To oznacza, że ponad 30 
procent zatrudnionych uwierzyło, że warto 
zapłacić 136 złotych za akcję JSW SA, bo 
firma ma duże perspektywy i taka inwestycja 
może być znacznie bardziej opłacalna niż 
lokata bankowa.

To powinno dać wiele do myślenia tym 
liderom związkowym, którzy twierdzili, że 
akcje JSW SA będą mało warte, a załoga 
nie chce giełdy. Powinni także zastanowić 
się, jak to się stało, że ponoć w referendum 
przeciw giełdzie opowiedziało się około 95 
procent pracowników, którzy wzięli w nim 
udział. 

Od lat jest tak, że liderzy związkowi 
nie zastanawiają się, jak to się dzieje, że 
mają ponad 90 proc. poparcia, a później co 
trzeci pracownik wyciąga własne pieniądze 
i kupuje akcje. Do dziś nikt nie wytłuma-
czył się z tego, że część liderów twierdzi-
ła, iż akcje będą mało warte. Słyszałem, że 

niektórzy pracownicy sprzedali swoje prawa 
do akcji. 

Myślę, że mogli zrobić to pod wpły-
wem właśnie takiej propagandy i uważam, że 
wszystkim, którzy stracą na tej operacji, na-
leżą się przynajmniej przeprosimy ze strony 
działaczy. W czasie spotkań z potencjalnymi 
inwestorami przedstawiciele zarządu JSW 
SA zapewniali, że głównym celem dla nas 
jest budowa wartości firmy.

Wierzę, że uda się nam to i że załoga 
odczuje efekt naszych działań. Już teraz co 
trzeci pracownik jest naszym inwestorem. 
Kiedy rozpocznie się proces obejmowania 
darmowych akcji, naszymi inwestorami będą 
prawie wszyscy pracownicy JSW SA. Chciał-
bym, żeby poczuli, że w swoich portfelach 
inwestycyjnych mają papiery własnej firmy, 
która ma silną pozycję na Giełdzie Papierów 
Wartościowych.

 l,

To dla nas bardzo ważny moment. 
Stajemy się spółką publiczną. Przełamu-
jemy stereotypy mówiące, że GPW nie 
jest dla spółek górniczych. Przetarliśmy 
ważny szlak dla innych firm z naszego 

sektora – powiedział prezes JSW, Jarosław 
Zagórowski.

Na otwarciu notowań akcje kosztowały 
140,5, czyli 3,31 proc. więcej niż cena sprze-
daży w ofercie publicznej. Na początku sesji 

wartość JSW wyniosła ponad 15 mld zł. To 
jedna z największych spółek notowanych na 
warszawskim parkiecie. 

Obrót akcjami JSW SA był większy 
niż obrót akcjami 20 największych firm 

notowanych na warszawskiej giełdzie. War-
tość obrotu akcjami JSW wyniosła ponad 
miliard złotych. Wartość obrotu akcjami 
20 największych firm to 550 milionów 
złotych. 

Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutowała 6 lipca 2011 roku na GPW w Warszawie. 

węgiel i koks na parkiecie

Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA:

co trzeci pracownik 
kupił akcje swojej firmy

Piknik zorganizowany przez JSW SA z okazji jej debiutu na warszawskiej giełdzie

Bawili się pracownicy i mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
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Ciekawa liczba 

141,30 
Zł

tyle kosztowała akcja JSW SA tydzień po debiu-
cie giełdowym. Inwestorzy, którzy zapisywali się 
na akcje, kupowali je po 136 zł
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rozmawia Sławomir StarzyńSki

Nowy GórNik: X  Uda się do 2015 roku 
ograniczyć ilość wypadków w kopalniach 
węgla kamiennego o 25 proc., tak jak chce 
tego Unia Europejska? 

Piotr Litwa: Komisja Europejska 
przyjęła wspólnotową 
strategię zakładającą 
zmniejszenie liczby 
wypadków przy pra-
cy o 25 proc. w latach 
2007-2011. Ten cel do-
tyczy całej gospodarki, 
a nie tylko kopalń węgla 
kamiennego. W Polsce 
powstała Krajowa stra-
tegia na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy na lata 2009-2012. W Wyższym 
Urzędzie Górniczym opracowaliśmy stra-
tegię działania urzędów górniczych na lata 
2012-2014. Jednym z głównych celów jest 
ograniczenie liczby wypadków spowodowa-
nych tak zwanym czynnikiem ludzkim oraz 
skuteczne przeciwdziałanie katastrofom 
górniczym. Miernikiem realizacji tego celu 
jest między innymi zmniejszenie w ciągu 
pięciu lat wypadkowości ogółem w górnic-
twie o 25 proc. To zamierzenie w 2010 roku 
udało się osiągnąć, ponieważ wypadko-
wość ogółem obniżyła się o 5 proc., a w ko-
palniach węgla kamiennego o 6,6 proc. 
W pierwszych sześciu miesiącach 2011 roku 
wypadkowość ogółem zmniejszyła się o 15 
proc. w stosunku do analogicznego okresu 
2010 roku, a w kopalniach węgla kamien-
nego o 13 proc.

Zawsze podkreślam, że wpływ Wyż-
szego Urzędu Górniczego na ogranicze-
nie wypadków nie może być przeceniany. 
Dyscyplinujemy przedsiębiorców, ale to 
przede wszystkim od nich zależy poprawa 
bezpieczeństwa, a nie od nas. Poza dyscy-
plinowaniem przekonujemy, że inwestycje 
w poprawę bezpieczeństwa są opłacalne 
z punktu widzenia biznesowego. W dłuż-
szym czasie nakłady na bhp zwracają się. 
Myślę, że wysiłki WUG i przedsiębiorców 
przynoszą efekty. 

widzi pan w statystyce dobre infor- X
macje i dobre trendy. związki zawodo-
we zwracają uwagę, że w tym roku zgi-
nęło już 16 górników w kopalniach węgla 
kamiennego. ich zdaniem z bhp w kopal-
niach jest źle.

– Nie noszę różowych okularów, czyli 
ja również dostrzegam niepokojące sygnały. 
Statystyka wypadków śmiertelnych i cięż-
kich nie jest tak korzystna jak w ubiegłym 
roku. Styczeń i luty były miesiącami złymi 
dla bhp. Między innymi dlatego urucho-
miliśmy górniczy telefon zaufania. Zbiera-
my wszystkie sygnały o naruszaniu zasad 
bezpieczeństwa, sprawdzamy je i jeżeli się 
potwierdzają, działamy zgodnie z kompe-
tencjami przysługującymi nadzorowi górni-
czemu. Chociaż telefon zaufania krytykują 

pracodawcy i związki zawodowe, na pewno 
nie zrezygnujemy z tego sposobu zbierania 
informacji. 

nie obawia się pan, że praca wUg zosta- X
nie sparaliżowana nieprawdziwymi infor-
macjami i złośliwymi donosami?

– W czerwcu przedstawiliśmy praco-
dawcom i związkom zawodowym informację 
o wynikach naszej akcji. W pełni potwier-
dziło się 16 procent zgłoszeń, które do nas 
dotarły. Może wydawać się, że to mało, ale 
ja uważam, że to aż 16 procent. Jeżeli wśród 
nich było tylko jedno, które ocaliło życie 
górnika, to i tak dużo. 

można o wszystkim donieść inspekto- X
rom górniczym?

– Zajmujemy się tylko zgłoszeniami 
związanymi z kompetencjami nadzoru 
górniczego. Jeżeli ktoś daje nam informa-
cje o nieprawidłowościach w konkretnym 
wyrobisku i dotyczą one nieprawidłowości 
w eksploatacji maszyn górniczych albo pro-
wadzeniu robót górniczych, to taką informa-
cję sprawdzamy. Jeżeli informacja dotyczy 
na przykład mobbingu albo spożywania 
alkoholu w miejscu pracy, to uznajemy to 
za problem pracodawcy i te informacje 
przekazujemy do spółek. Dostajemy także 
informacje, które nie mają znaczenia ani dla 
nas, ani dla pracodawców. Te są całkowicie 
pomijane. 

Był przypadek, że na podstawie infor- X
macji z telefonu zaufania inspektorzy 
wstrzymywali wydobycie w jakimś rejo-
nie kopalni? 

– Tak. Czasami były to bardzo poważne 

nieprawidłowości. W jednym przypadku 
wstrzymaliśmy prace z powodu pożaru, 
który nie został zgłoszony.

pożaru w kopalni nie zatuszuje kilku- X
osobowa grupa z kierownictwa kopalni. 
musi to być duży zespół dobrych i zgra-
nych fachowców. ma pan pomysł, żeby 
wprząc tak dobrych fachowców do dzia-
łań poprawiających bezpieczeństwo i ode-
rwać ich od robienia w jajo wyższego 
Urzędu górniczego?

– Przy każdej okazji powtarzam, że tacy 
ludzie nie oszukują inspektorów, ale oszukują 
samych siebie i swoich kolegów. Oni czasem 

robią w jajo tych, którzy stają się potem ofia-
rami wypadków spowodowanych tuszowa-
niem nieprawidłowości. W ten sposób szko-
dzą swojemu zakładowi pracy. W żadnym 
przypadku nie szkodzą Wyższemu Urzędowi 
Górniczemu. W skrajnych przypadkach gdy 
dochodzi do tragedii, gdy są ranni i zabici, my 
znajdujemy przyczyny tragedii. Tak zwane 
robienie w jajo najczęściej obraca się prze-
ciwko tym, którzy oszukują. 

ma pan pomysł na funkcjonowanie  X
wUg w prywatyzowanym górnictwie?

– Mam nadzieję, że jak zostanie prze-
prowadzona pełna prywatyzacja, górnictwo 
będzie transparentne. Ponieważ spółki wę-
glowe mają być prywatyzowane przez giełdę, 
a giełda wymusza transparentność, jestem 
dobrej myśli. Spółka giełdowa musi między 
innymi wykazać się dbałością o bezpieczeń-
stwo pracy. Żadna firma publiczna nie może 
sobie pozwolić na to, aby bezpieczeństwo 
pracy było na drugim, trzecim czy czwar-
tym miejscu. 

Jest pan optymistą. X
– Górnictwo jest branżą narażoną na 

wypadki, ale to mit, że górnicy muszą płacić 
życiem za węgiel.

myślę, że jest pan optymistą, bo wie- X
rzy pan, że giełda wymusi transparent-
ność w sprawach bhp. Uważam, że osoby 
odpowiedzialne za bhp będą próbowa-
ły uczynić z kodeksu obowiązującego 
firmy giełdowe szczelny parawan. za-
cznie obowiązywać zasada: „nie mo-
żemy niczego ujawniać, bo to obniży 
kurs akcji”.

– Ja liczę, że będzie obowiązywać zasa-
da: „Nie możemy niczego ukrywać, bo jak 
prawda wyjdzie na jaw, spadnie kurs akcji, 
a firma okryje się hańbą”. Nie mówić moż-
na do pewnego momentu. Potem zaczyna 
się skandal. Natomiast rola WUG w spry-
watyzowanym górnictwie będzie jeszcze 
większa.

wątpię. Spółka giełdowa wynajmie naj- X
lepsze kancelarie prawne, które będą udo-
wadniać pańskim inspektorom, że działa-
ją na szkodę spółki i zaniżają kurs akcji, 
bo wstrzymują ruch w części kopalni albo 
szargają dobre imię firmy.

– W WUG liczymy się z tym. Wiemy, że 
każda decyzja podważona przez sąd może 
kosztować Skarb Państwa miliony złotych. 
Dlatego tak bardzo ważne jest dobre prawo. 
Dobre, czyli bez wątpliwości interpretacyj-
nych. Inspektorzy muszą mieć jasne kompe-
tencje i muszą dokładnie wiedzieć, jakie de-
cyzje są zgodne z prawem. Nie może być tak, 
że inspektorowi coś się wydaje i na podstawie 
własnego widzimisię na przykład zatrzymuje 
jakąś ścianę. Prezydent podpisał nowe prawo 
geologiczne i górnicze, które wejdzie w życie 
1 stycznia 2012 roku. Jest tam znacznie więcej 
kompetencji dla nadzoru górniczego. Między 

innymi prezes WUG będzie mógł bardziej 
dotkliwie niż dotychczas karać przedsiębiorcę 
albo kierownika ruchu zakładu górniczego, 
gdy w sposób rażący są łamane przepisy. Na 
firmę będzie można nałożyć karę do wysokości 
3 proc. rocznego przychodu. W przypadku 
kierownika ruchu zakładu górniczego może 
to być kara do 300 procent jego miesięcz-
nego wynagrodzenia liczonego jak za urlop 
wypoczynkowy. W porównaniu z mandatem 
stuzłotowym, który obowiązuje teraz, są to 
sumy znaczące. 

od 1 stycznia wszyscy zaczną się pana  X
bać.

– Nie mówię o tym, aby straszyć. Za-
chęcam do rozwagi. 

pan zachęca do rozwagi, bo jak nie, to  X
albo zabierze pan kwartalną pensję kie-
rownikowi ruchu zakładu, albo 3 procent 
z przychodów firmy. za coś takiego pry-
watne spółki węglowe postraszą pana 
swoimi kancelariami prawnymi i zagrożą 
dziesiątkami milionów złotych odszkodo-
wań. kto będzie się bał bardziej?

– Na pewno nie ja. Mamy dobrych 
prawników. Wychowaliśmy młode poko-
lenie, które doskonale zna prawo i nie ma 
kompleksów w starciach z renomowanymi 
kancelariami. 

ma pan także na tyle twardych i do- X
brych inspektorów, którzy nie przestraszą 
się starcia z wytrawnymi prawnikami?

Nawet najwspanialsza katastrofaŻadna spółka giełdowa nie pozwoli 
sobie na to, aby jej logo kojarzyło się 

z cmentarzem.

Nie będzie przyzwolenia administracji rządowej i społecznego 
na to, aby w kopalniach ginęli albo byli okaleczani górnicy.  

Stan bezpieczeństwa poprawi się bardzo szybko 
albo kopalnie będą zamykane. 

Rozmowa z Piotrem Litwą, prezesem 
Wyższego Urzędu Górniczego nie ożywi kursu akcji

Statystyka wypadków 
śmiertelnych i ciężkich 
nie jest tak korzystna jak 
w ubiegłym roku. Styczeń 
i luty były miesiącami złymi 
dla bhp. Między innymi 
dlatego uruchomiliśmy 
górniczy telefon zaufania. 

Bezpieczeństwo pracy nie może być na drugim, trzecim czy czwartym miejscu
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Nawet najwspanialsza katastrofa
nie ożywi kursu akcji
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– Pracujemy nad tym cały czas. każdy 
z inspektorów, który ma prawo wydawania 
decyzji administracyjnych, musi zdawać so-
bie sprawę z tego, że w ślad za uprawnienia-
mi idzie odpowiedzialność. Podstawowym 
obowiązkiem jest stosowanie prawa. już mó-
wiłem, że nic nie może odbywać się na zasa-
dzie „widzimisię”. jak nie będzie „widzimisię”, 
nie będzie ryzyka, że polegniemy w starciu 
nawet z najlepszą kancelarią prawną. 

ogląda pan amerykańskie filmy  X
o prawnikach walczących ze sobą na sali 
sądowej?

– Oglądam.

i wciąż jest pan optymistą? przecież pan  X
i pańscy ludzie będziecie rozwalcowywa-
ni jak na amerykańskim filmie.

– nie sądzę. myślę, że prawo będzie na 
tyle czytelne dla pracodawców, kierowników 
ruchu zakładów i dla inspektorów, że zostanie 
do minimum ograniczona dowolność inter-
pretacji. Dla nas kontakt z prywatnymi praco-
dawcami nie jest czymś nowym, bo przecież 
wUg nie zajmuje się tylko górnictwem węgla 
kamiennego. nadzorujemy około 6,5 tysiąca 
zakładów górniczych, z czego większość to 
prywatne firmy. mamy za sobą także spory 
sądowe związane z decyzjami o wstrzymaniu 
ruchu zakładu górniczego. wygrywaliśmy 

nawet w sądzie apelacyjnym. nie mamy kom-
pleksów. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że 
teraz wszyscy odwołują się od decyzji, a kie-
dyś było to nie do pomyślenia. Przytłaczającą 
większość z tych odwołań wygrywamy. 

w tym uwikłaniu prawnym inspekto- X
rzy górniczy znajdą czas, aby zająć się 
tak zwanym czynnikiem ludzkim, który 
w około 80 proc. jest główną przyczyną 
wypadków?

– to dla nas priorytet. Organizujemy 
spotkania z kadrą inżynieryjno-techniczną, 
z przodowymi i zwykłymi pracownikami, aby 
omawiać wnioski wynikające z prac komisji 
powypadkowych. szkolimy społecznych in-
spektorów Pracy. Popularyzujemy tak zwane 
dobre praktyki służące poprawie bezpieczeń-
stwa, które są wypracowywane w kopalniach. 
Uruchomiliśmy specjalny kanał filmowy na 
You tube z materiałami szkoleniowymi. są 
tam między innymi materiały ze sprywaty-
zowanej firmy górażdże Cement sa. Firma 
prywatna, jedna z wielu w ogólnoświatowej 
grupie kapitałowej, w której nie do pomyśle-
nia jest łamanie zasad bhp. takie standardy 
narzucił właściciel spoza Polski.

Firmy prywatne z tradycjami już daw- X
no zrozumiały, że trup ożywia kolum-
nę gazety brukowej, uatrakcyjnia akcję 

kryminałów i szkodzi akcjom na giełdzie. 
Sądzi pan, że polskie firmy górnicze prze-
konały się do tego, że lepiej ponieść stra-
tę finansową niż stratę ludzką?

– górażdże Cement sa była polską 
firmą państwową. zmienił się właściciel 
i zmieniła się mentalność. tak samo będzie 
z polskimi kopalniami. każdy menedżer wie, 
że nawet najwspanialsza katastrofa nie ożywi 
kursu akcji jego firmy. 

Chyba nieprędko tak będzie  X
w górnictwie.

– Uważam, że stanie się to szybciej, niż 
pan sobie wyobraża. Po pierwsze, żadnej 
firmy giełdowej nie stać na to, aby jej logo 
kojarzyło się z cmentarzem. Po drugie, 
lobbyści zwalczający węgiel będą wykorzy-
stywać każdy poważny wypadek, aby udo-
wodnić, że inne źródła energii są bardziej 
przyjazne dla ludzi, bo ich eksploatacja nie 
wiąże się z ofiarami. w niemczech udało 
się wdrożyć najwyższe standardy bezpie-
czeństwa w kopalniach węgla kamiennego. 
U nas też się to uda. Procesy prywatyzacyjne 
pomogą w osiągnięciu tych standardów. nie 
będzie przyzwolenia administracji rządowej 
i przyzwolenia społecznego na to, aby w ko-
palniach ginęli albo byli okaleczani górnicy. 
stan bezpieczeństwa poprawi się bardzo 
szybko albo kopalnie będą zamykane. l
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Bezpieczeństwo pracy nie może być na drugim, trzecim czy czwartym miejscu
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ZZG JSW SA Krupiński zorganizował festyn rodzinny

krupiński w Szymocicach
Malowniczy ośrodek wczasowy aqua-Brax 
w Szymocicach gościł ponad 1500 osób. 
W pierwszą sobotę lipca Związek Zawo-
dowy Górników JSW S.a. „Krupiński” zor-
ganizował tu festyn dla swoich członków 
i ich rodzin. W pięknej okolicy, na terenie 
parku Krajobrazowego – cysterskie Kom-
pozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, bawiły 
się całe rodziny. 

Organizatorzy przygotowali bardzo wie-
le atrakcji. Szczególnie dużo konkurencji 
było przeznaczonych dla dzieci. Na placu za-
baw odbywała się loteria fantowa. Wszystkie 
losy były wygrane. Milusińscy mogli liczyć 
nie tylko na łakocie, wśród nagród znalazły 
sie także zabawki dmuchane, namiot oraz 
DVD. Najmłodszym czas umilał występ 
teatrzyku. Dmuchana zjeżdżalnia również 
znalazła wielu małych amatorów. Młodzież 
mogła sprawdzić swoją tężyznę w  parku 
linowym, gdzie odbywały się konkurencje 
sportowe na linach w asyście instruktorów. 
Również przystań kajaków i rowerków wod-
nych była często odwiedzana. Strzelanie do 
celu było konkurencją cieszącą się ogromną 
popularnością. Znakomita zabawa trwała do 

późnych godzin wieczornych. – Dążyliśmy 
do przygotowania imprezy dla całych rodzin 
– mówi Piotr Swoboda, wiceprzewodniczą-
cy ZZG JSW S.A. „Krupiński” – można było 
wypić piwo w gronie przyjaciół i przewieźć 
bryczką mamę z córką lub skorzystać z in-
nych ptrzygotowanych atrakcji. Myślę, że 
tradycyjnie najwięcej emocji wzbudziło lo-
sowanie nagród. Główną wygraną był skuter, 
którego nowym właścicielem został Tadeusz 
Baron. Natomiast na dwutygodniowe wczasy 
w Połczynie-Zdroju ufundowane przez posła 
Tadeusza Motowidłę pojedzie wraz z osobą 
towarzyszącą Zbigniew Jaciubek.

– Tego typu imprezy plenerowe są 
doskonałą okazją do bliższego poznania 
kolegów z pracy – komentuje Henryk Li-
chodziejewski, przewodniczący ZZG JSW 
S.A. „Krupiński”. Świadectwem, że są one 
potrzebne, jest zwiększająca się co roku ilość 
uczestników. Przecież przyjemnie się spo-
tkać w pięknym miejscu, w przyjacielskiej 
atmosferze i porozmawiać, niekoniecznie 
na tematy związane z pracą. My oferujemy 
tu wiele atrakcji, smaczne jedzenie, więc 
coraz więcej osób chce korzystać z tej formy 
wypoczynku.  l

N
O

W
y 

G
ó

RN
iK



1 6 – 3 1  l i p c a  2 0 1 1 9w w w . n o w y g o r n i k . p l

a k t u a l n o ś ć i

Zamiast zaświadczeń – 
oświadczenia

1 lipca 2011 r. wchodzą w życie przepisy 
ustawy o ograniczaniu barier administra-
cyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 

(tzw. ustawa deregulacyjna), dzięki której 
osobiste oświadczenia zastąpią urzędowe 
zaświadczenia. Ustawa jest efektem nowego 
podejścia do tworzenia prawa, które polega 
na zaufaniu państwa do obywatela i ma na 
celu redukcję obciążeń finansowych i biu-
rokratycznych. Dzięki przepisom ustawy 
deregulacyjnej obywatel lub przedsiębiorca 
nie będzie już udowadniać dokumentami 
określonego stanu faktycznego lub prawnego 

i w kontaktach z organami administracji pu-
blicznej będzie mógł składać oświadczenia 
zamiast zaświadczeń. Organ będzie miał 
prawo szukać potwierdzenia informacji 
zawartych w oświadczeniu, ale jedynie fa-
kultatywnie, w uzasadnionych przypadkach 
podejrzenia oświadczenia nieprawdy. Jedno-
cześnie organ nie zawsze będzie mógł żądać 
zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub 
stanu prawnego, szczególnie jeżeli dane te są 
możliwe do ustalenia przez organ na podsta-
wie posiadanych przez niego rejestrów.

W wielu przypadkach obywatel i przed-
siębiorca będą też mogli zadecydować, czy 
chcą skorzystać z nowych udogodnień 
– będą mogli albo złożyć oświadczenie, 

albo dostarczyć zaświadczenie. Należy pa-
miętać, że oświadczenie składane będzie 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Zmiany będą 
dotyczyły m.in. zaświadczenia o niekaralno-
ści – w tych przypadkach, gdy posiadanie 
takiego zaświadczenia nie jest uzasadnione 
ze względu na nadrzędny interes publiczny, 
będzie można przedstawić oświadczenie. 
Wprowadzona ma być możliwość skła-
dania kopii świadectw, dyplomów, aktów 
stanu cywilnego zamiast ich oryginałów 
lub urzędowo poświadczonych odpisów. 
Dzięki ustawie zlikwidowana zostanie także 
część licencji i zezwoleń. Jeszcze prostsze 
będzie realizowanie obowiązku związanego 

z koniecznością przedkładania zaświadczeń 
o dochodach, o niezaleganiu z podatkami 
wobec urzędu skarbowego i składkami do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tych 
przypadkach również umożliwiono skła-
danie oświadczeń. Zamiast zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji i KRS wystarczy tylko 
numer rejestrów. Urzędy nie będą mogły 
domagać się od przedsiębiorców okazywania 
zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
która 1 lipca 2011 r. zastąpi ewidencję dzia-
łalności prowadzoną w gminach. Ustawa 
znosi też obowiązek składania oświadczeń 
o nadaniu numeru NIP i REGON.

 l

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

Jak podało Ministerstwo Skarbu państwa, 
w połowie lipca wystosuje ono zaprosze-
nia do potencjalnych inwestorów w spra-
wie negocjacji warunków sprzedaży kopalń 
węgla brunatnego adamów i Konin – pod-
jęta dwa lata temu procedura prywatyza-
cyjna nie przyniosła bowiem pożądanego 
rezultatu.

Wszystkie okoliczności wskazu-
ją jednak na to, że także kolejna próba 
nie przyniesie żadnych efektów. Przede 
wszystkim górnictwo węgla brunatnego nie 
jest obecnie zbyt intratnym interesem dla 
potencjalnych inwestorów. Mimo swego 
podobieństwa energetycznego do węgla 
kamiennego stanowi ono całkiem inny 
biznes. Węgiel kamienny można sprze-
dać wszędzie. Węgiel brunatny musi być 
spalony na miejscu w pobliskiej elektrowni, 
nie można go więc zbyć na wolnym rynku 
– sprzedać można tylko wyprodukowaną 
z niego energię elektryczną, a to nie to 
samo. W tej konwencji rozdzielna pry-
watyzacja elektrowni i kopalń te ostatnie 
stawia na straconej pozycji. Nikt nie chce 
handlować towarem, który może kupić 
tylko jeden nabywca. Właśnie dlatego po-
wtórka sukcesu związanego ze sprzedażą 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest w przy-
padku węgla brunatnego niemożliwa.

Wszystko na sprzedaż 
Skarb Państwa usiłuje zbyć swoje na 

ogół nienajlepiej zarządzane zakłady, przed-
siębiorstwa i kopalnie. Nowi ich właściciele 
mieliby lepiej nimi zarządzać i osiągać więk-
sze zyski na wolnym rynku. Na ogół sprze-
daż tego rodzaju obiektów dochodziła do 
skutku po znacznym zaniżeniu ich wartości. 
Wychodzono z założenia, że nie ma sensu 
czekać na lepsze oferty, bo być może takowe 
już się nie pojawią. Lepiej sprzedać za obo-
jętnie jaką cenę, niż czekać na oferentów, 
których nie ma. Część z tych okoliczności 
powtarza się w procesie prywatyzacyjnym 
KWB Konin i KWB Adamów. Skarb Pań-
stwa jest właścicielem 100 proc. akcji spółki. 
W trybie negocjacji podjętych na podstawie 
publicznego zaproszenia planuje się zbyć do 

85 proc. akcji. Około 15 proc. akcji przezna-
czonych jest natomiast do nieodpłatnego 
nabycia przez uprawnionych pracowników. 
Decyzję o prywatyzacji konińskich kopalń 
węgla brunatnego minister skarbu podjął 
na początku 2009 roku. Prywatyzacja miała 
być zakończona w 2010 roku, proces ten jest 
jednak dość skomplikowany ze względu na 
powiązanie osobnych spółek stanowiących 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 
(ZE PAK) oraz odrębnych spółek kopalń wę-
gla brunatnego KWB Adamów i KWB Ko-
nin. Powszechnie uważa się, że elektrownie 
wytwarzające produkt końcowy, jakim jest 
prąd elektryczny, są inwestycję pewniejszą 
od kopalń węgla brunatnego. 

protesty

Kopalnie są w zdecydowanie gorszej 
sytuacji. Mimo że od dziesiątków lat pro-
dukują one bez żadnych zakłóceń węgiel 
brunatny dla elektrowni, ich przyszłość jest 
stale kontestowana przez różnego rodzaju 
ruchy ekologiczne i społeczne, a także wła-
dze lokalne. Odwrotnie proporcjonalnie 
do tego maleje natomiast zainteresowanie 
inwestycjami w tym sektorze energetyki. 
Nic nie pomaga również fakt, że pochodzą-
ca z węgla brunatnego energia elektrycz-
na jest najtańsza. Stabilność interesu jest 
znacznie ważniejsza niż zyski z produkcji 
energii elektrycznej, która czerpana jest 
z tego źródła.

Bez rozstrzygnięcia

Wszystko to wpływa na zachowanie się 
głównego potencjalnego kupca elektrowni 
PAK i konińskich kopalń, jakim jest Elek-
trim multimilionera Zygmunta Solorza. 
Posiada on już 50 proc. akcji elektrowni 
(ZE PAK) z prawem nabycia reszty. Powią-
zane z nim Rafako miało kupić od Skarbu 
Państwa oferowane 85 proc. akcji kopalń 
Konin i Adamów, zaś Elektrim miał na-
być pozostałe 50 proc. udziałów w elek-
trowniach. W ten sposób cały kompleks 
produkcyjny kopalń i elektrowni miał się 
znaleźć w jednym prywatnym koncernie 
górniczo-energetycznym. Nie dojdzie jed-
nak do tego ze względu na zrzeczenie się 

prawa do zakupu pozostałych 50 procent 
akcji elektrowni przez Elektrim, czego przy-
czyną było zainteresowanie się przez tę 
firmę przemysłem elektronicznym. Z nie-
oficjalnych źródeł wiadomo, że Rafko ofe-
rowało za kopalnie ok. 1,2 miliarda złotych 
przy ich wycenie przez Skarb Państwa na 
ok. pół miliarda więcej. Obie te wyceny 
są i tak znacznie poniżej realnej wartości 
kopalń i poniesionych w nich nakładów 
inwestycyjnych. W tej sytuacji minister 
skarbu podjął decyzję o odstąpieniu od 
negocjacji i zamknięciu bez rozstrzygnięcia 
procesu prywatyzacji zarówno elektrowni, 
jak i kopalń węgla brunatnego. Dalszą pry-
watyzację ZE PAK ministerstwo zamierza 
przeprowadzić za pośrednictwem Giełdy 
Papierów Wartościowych. 

szanse

Atak UE na węgiel i wydzielany przez 
jego spalanie dwutlenek węgla nie zachęca 
inwestorów do lokowania swoich pienię-
dzy w tej branży. Kłopoty, które wynikają 
z akcji ekologów, także nie podnoszą rangi 
i znaczenia tego przemysłu. Czy w tej sy-
tuacji ma on jakieś szanse na przetrwanie? 

Jego niewątpliwym atutem jest najniższa 
cena produkowanej energii, co jednak nie 
wystarcza, by przełamać sprzeciw tak sil-
nych przeciwników. Jedynym korzystnym 
rozwiązaniem byłoby pozyskanie popar-
cia krajowej opinii publicznej i znaczących 
partii politycznych. Aby to osiągnąć, po-
trzebna jest duża mobilność wewnętrzna 
i zewnętrzna, która mogłaby zrównoważyć 
lub przynajmniej zneutralizować negatywne 
opinie na temat branży węgla brunatne-
go. Przyszłość kopalń PAK leży w rękach 
Ministerstwa Skarbu Państwa, nie tylko ze 
względu na możliwość ich sprzedaży, ale 
przede wszystkim dlatego, że dysponuje ono 
instrumentami, które mogą doprowadzić 
do ich trwałego rozwoju oraz rentowności. 
Kopalnie te powinny być najpierw dobrze 
zarządzane oraz wyposażone w nowoczesną 
technikę, a także mieć przyszłościowe zaso-
by przygotowane do eksploatacji. W sumie 
lepiej jest zrezygnować z tej i tak mało za-
chęcającej prywatyzacji i zająć się wydajno-
ścią oraz efektywnością całej branży. Wtedy 
zapewne inwestorzy znajdą się sami i nie 
trzeba ich będzie szukać.

AdAm mAksymowicz

Kopalnie węgla brunatneg0 są związane z energetyką. Powszechnie uważa się, 
że elektrownie wytwarzające produkt końcowy, jakim jest prąd elektryczny, 

są inwestycją pewniejszą od kopalń węgla brunatnego.

prywatyzacja pAk

Rozdzielna prywatyzacja elektrowni spalających węgiel brunatny i kopalń węgla brunatnego te 
ostatnie stawia na straconej pozycji.
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Mamy okres wakacji, a zatem i urlo-
pów. Kto tylko może, ucieka na świeże 
powietrze, nad wodę lub w góry. Można 
nawet odnieść wrażenie, że i w sporcie 
nastał czas odpoczynku. Ale to tylko złu-
dzenie – w trakcie ostatnich kilkunastu 
dni byliśmy świadkami wydarzeń, w któ-
rych uczestniczyli polscy sportowcy.

Zaczęło się jednak niezbyt sym-
patycznie. Mam, rzecz jasna, na myśli 
występ naszej żeńskiej reprezentacji 
w koszykówce na Mistrzostwach Eu-
ropy, który był, delikatnie mówiąc, 
kompromitujący, i to pod względem 
zarówno sportowym, jak i organizacyj-
nym. W trakcie imprezy zorganizowanej 
w katowickim Spodku nasza drużyna 
przegrywała w wyjątkowo kiepskim stylu 
mecz za meczem. Na szczęście fatalną 
grę Polek oglądało niewielu widzów – na 
spotkania naszej reprezentacji przycho-
dziło nie więcej niż 500 osób. Przedsta-
wicieli zagranicznych ekip dziwiło tak 
nikłe zainteresowanie imprezą, był to 
przecież turniej o mistrzostwo Europy, 
a nie zawody towarzyskie. Na oglądanie 
kiepskiej gry i porażek niewielu kibiców 
ma jednak ochotę.

Także organizatorzy, którzy nie za-
dbali o skuteczną reklamę tej imprezy, 
wyraźnie się nie popisali. Będąc w Ka-
towicach, nie miało się wrażenia, że 
odbywa się tu impreza takiej rangi. Za-
pomniano na przykład o tym, że można 
zaoferować młodzieży wolny wstęp na 
mecze – w końcu była końcówka roku 
szkolnego i nikt nie myślał poważnie 
o nauce. A przecież turniej o mistrzo-
stwo Europy jest wyśmienitą okazją do 
popularyzacji tej dyscypliny sportowej 
wśród młodzieży. Krótko mówiąc – był 
to kompletny niewypał organizacyjny.

Powiedzmy sobie szczerze – polska 
koszykówka jest słabiutka. Co gorsza, 
nic nie wskazuje na to, by coś się miało 
na tym polu zmienić. Ta sytuacja musi 
jednak zastanawiać – koszykarskie kluby 
nie są przecież w najgorszej sytuacji pod 
względem finansowym. Inaczej mówiąc, 
sponsorów nie brakuje. Niestety, w pa-
rze z pieniędzmi nie idą poziom oraz 
umiejętności poszczególnych zawod-
niczek i zawodników. Szkolenie mło-
dzieży kuleje i to bardzo mocno. Kluby 
wolą ściągać sportowców z zagranicy, 
niż przeznaczać środki na wychowa-
nie własnych zawodniczek i zawodni-
ków. W dodatku obcokrajowcy w zde-
cydowanej większości nie prezentują 
jakichś szczególnych umiejętności, co 
potwierdziły występy naszych drużyn 
w europejskich rozgrywkach. Ściąganie 
z zagranicy przeciętniaków nie służy 
polskiej koszykówce. Jedynym sposobem 
na podniesienie poziomu tej dyscypliny 
jest konsekwentne szkolenie młodzie-
ży, a także instruktorów i trenerów. Na 
chwilę obecną, przy takim systemie 
organizacyjno-szkoleniowym, z jakim 
mamy do czynienia, szkoda inwestować 
kolejne środki. Ciekawe jedynie, czy wła-
dze odpowiedzialne za polską koszyków-
kę wyciągną jakieś konkretne wnioski ze 
wspomnianej kompromitacji.

O koszykarskim niewypale sympa-
tycy sportu zapomnieli dość szybko, a to 
za sprawą siatkarzy. Rozegrany w gdań-
skiej hali finał Ligi Światowej wzbudził 
ogromne zainteresowanie. Nic w tym 
dziwnego – zagrały tu przecież najlepsze 

drużyny świata. Faworytami finałowego 
spotkania byli Brazylijczycy, którzy od 
lat są w tej dziedzinie bezkonkurencyj-
ni. Brazylijczycy dotarli do finału, ale 
nie zdobyli cennego trofeum – wygra-
ła mocno odmłodzona drużyna Rosji. 
Mecz był jednak utrzymany na wysokim 
poziomie.

A polska reprezentacja? Początek 
turnieju nie był najlepszy, ale później 
było już coraz lepiej. W rozgrywkach 
Ligi Światowej polska drużyna wystąpiła 
już po raz czternasty. Do tej pory tylko 
trzykrotnie awansowała do najlepszej 
czwórki finałowego turnieju – w roku 
2005, 2007 i teraz. W gdańskiej hali po 
raz pierwszy Polacy stanęli jednak na 
podium – i to jest prawdziwy sukces 
naszych siatkarzy. Sukces tym większy, 
że trener Andrea Anastasi nie miał do 
dyspozycji wszystkich najlepszych za-
wodników. Sięgnął zatem po kilku no-
wych graczy i okazało się, że zaplecze 
kadrowe polskiej siatkówki jest całkiem 
niezłe. Dobrze się stało, że trener po-
zwolił zagrać zawodnikom, którzy do 
niedawna byli poza kadrą – zdobyte 
w trakcie tego turnieju doświadczenie 
na pewno w przyszłości zaprocentuje. 

Naszą reprezentację czeka wkrótce 
kolejny ważny występ. Mam na myśli 
wrześniowe Mistrzostwa Europy w Cze-
chach. Przypomnijmy, że Polacy będą 
bronić mistrzowskiego tytułu, który wy-
walczyli dwa lata temu w Turcji. Ostat-
nim sprawdzianem formy i konsolidacji 
zespołu będzie Memoriał Huberta Jerze-
go Wagnera, który w tym roku odbędzie 
się w katowickim Spodku w dniach 26–
28 sierpnia. Poza Polakami wezmą w nim 
udział reprezentacje Czech, Włoch i Ro-
sji. Sympatycy siatkówki będą więc mieli 
okazję do kolejnych wrażeń.

Inna sytuacja jest w siatkówce ko-
biet. Nasza żeńska reprezentacja radzi-
ła sobie w ostatnim czasie dość słabo. 
W efekcie władze związku odwołały Je-
rzego Matlaka z funkcji trenera kadry. 
Słabość polskiej drużyny potwierdziło 
uczestnictwo w turnieju Memoriał Jel-
cyna w Jekaterynburgu. Polki przegrały 
z Brazylią, Chinami i Rosją, odnosząc 
zwycięstwo jedynie nad Holandią. 
Tymczasowo zespół prowadził trener 
Wiesław Popik. Wiadomo już jednak, 
że nowym trenerem kadry będzie Alojzy 
Świderek. Nie jest to postać anonimowa 
w siatkarskim światku – w reprezentacji 
Polski rozegrał on 34 spotkania, a w roku 
1981 uznany został najlepszym siatka-
rzem w kraju. Grał także we Włoszech. 
Był już asystentem Andrzeja Niemczy-
ka w kadrze żeńskiej i Raula Lozano 
w męskiej. 

Nowego trenera czeka ciężka praca. 
Nie ma co ukrywać, że musi na nowo 
reprezentację skompletować i skon-
solidować. Wszystko to powinno być 
robione pod kątem turnieju o mistrzo-
stwo Europy, który odbędzie się w Serbii 
na przełomie września i października 
bieżącego roku. Wcześniej o możliwo-
ściach naszych siatkarek będziemy się 
mogli przekonać w sierpniowych me-
czach Grand Prix w Bydgoszczy, Zielonej 
Górze i Hongkongu.

Myślę, że nasi siatkarze i siatkarki 
dostarczą nam w tym roku dużo emocji 
oraz radości.

Henryk Marzec

Łukasz mieszkał w Jarnołtówku, niewielkiej wiosce w Górach Opawskich. Był przeciętnym, 
trochę nieśmiałym 15-letnim młodzieńcem. Swój czas dzielił między naukę w pobliskim gimnazjum 
i pomoc w prowadzeniu gospodarstwa rolnego starzejącym się rodzicom. Cała rodzina mieszkała 
w małym, ale schludnym i przytulnym domku jednopiętrowym. Obok domu znajdowała się stodoła, 
a tuż za nim skrawek pola, na którym uprawiano ziemniaki, buraki i owies. Okolica była spokojna, 
a sąsiedzi znali się od lat. Jedynym bliskim kolegą Łukasza był Marek. Chłopcy lubili razem błąkać 
się po okolicy, trudno było zresztą o inną rozrywkę w tak małej osadzie. Cały Jarnołtówek liczył 
zaledwie 980 mieszkańców, każdy tu każdego znał, a większość ludzi utrzymywała się z agrotury-
styki bądź ze skromnego gospodarstwa rolnego. 

Raz na miesiąc Łukasz i Marek wsiadali do PKS-u i jechali do leśnego kąpieliska znajdujące-
go się w sąsiedniej wsi – Pokrzywnej. Dla Łukasza te wyjazdy wiązały się z dużym stresem, ale 
prócz Marka nie miał żadnego bliskiego kolegi, dlatego też mu towarzyszył. Marek był młodym 
podrywaczem, a dziewczyny go lubiły. Na jego korzyść przemawiało również to, że był przystojny 
i dobrze zbudowany. Łukasz natomiast był chłopcem bardzo drobnym, miał lekko rudawe włosy 
i trochę seplenił. Dziewczyny bardzo go onieśmielały, nie wiedział, jak zachować się w ich towa-
rzystwie. Bywało, że Marek szydził ze swojego wstydliwego i mało atrakcyjnego kolegi. Łukasz 
miał bowiem 15 lat i nigdy nie całował się z żadną dziewczyną, a nawet brakowało mu odwagi, 
aby z jakąkolwiek porozmawiać. Nie miał też siostry, która by go nauczyła, jak postępować 
z dziewczynami. 

Wszystko się zmieniło, kiedy w domu Łukasza pojawił się komputer – nagle otworzyły się przed 
nim nieznane dotąd perspektywy. Intencja rodziców była prosta – kupując chłopcu komputer, 
chcieli, aby miał kontakt z prawdziwym światem. Matka i ojciec wiedzieli doskonale, że mieszkanie 
na wsi i spędzanie czasu z rodzicami to dla dorastającego, ciekawego świata młodzieńca prawdziwa 
udręka. Pragnęli, aby ich syn wykorzystał go również do nauki, marzyli bowiem, aby wysłać syna 
na studia inżynierskie. Mieć inżyniera – to przecież powód do radości i dumy. 

Łukasz był wniebowzięty – w końcu od dawna marzył o własnym laptopie z dostępem do 
internetu. Koniec z nudą – pomyślał, kiedy rozpakowywał prezent od rodziców. Świat gier i wir-
tualnych znajomości wciągnął go bez reszty. Dawniej często wychodził z domu, aby spotkać się 
z Markiem, pójść na spacer nad rzekę, odwiedzić mieszkających niedaleko dziadków. Teraz świat 
za oknem stał się szary i nieciekawy. W szkole Łukasz był tylko zwyczajnym chłopcem, którym 
nikt się specjalnie nie interesował, natomiast w świecie gier był podziwianym przez innych 
mistrzem. Nikt nie śmiał się z jego rudych włosów i wady wymowy, liczyło się tylko to, jak grał, 
reszta nie miała znaczenia. 

Mama Łukasza bardzo się martwiła. Nie mogła zrozumieć, dlaczego syn każdą wolną chwilę 
spędza przed ekranem laptopa. Ona tylko chciała, aby chłopak został w przyszłości inżynierem, 
nie przypuszczała, że wirtualny świat zastąpi mu rzeczywistość. W dzień urodzin babci, na które 
miała pojechać cała rodzina, schowała laptop, żeby mieć pewność, że na uroczystości nie zabraknie 
ukochanego wnuczka. Nie spodziewała się, że Łukasz będzie wolał komputer od imprezy rodzinnej. 
Syn krzyczał, że to jego własność i że matka nie ma prawa mu go odbierać – nie było wyjścia, musiała 
mu go oddać. Chyba po raz pierwszy zobaczyła w jego oczach taką złość i agresję – nie sprzeciwiała 
się zatem, wyczuła bowiem doskonale, że z jej dzieckiem dzieje się coś niedobrego. 

Dla Łukasza komputer był całym światem – to właśnie dzięki niemu poznał Monikę, która 
stała się sensem jego życia. Monika była od niego o dwa lata starsza i mieszkała w Poznaniu, całe 
300 km od Jarnołtówka. Nie traktował jej jednak wyłącznie jako towarzyszki wirtualnych przy-
gód – chłopak coraz bardziej angażował się w tę znajomość na odległość. Oboje pisali do siebie 
mnóstwo SMS-ów. Dzięki MMS-om Łukasz wiedział, że Monika jest blondynką o niebieskich 
oczach, szczupłej budowie ciała i uroczym pieprzyku na policzku. Miała słodką i niewinna urodę. 
W swych SMS-ach zapewniała go o swojej miłości. Łukasz miał zatem dziewczynę, która była ład-
na, miła i akceptowała go takim, jakim jest. Wstydził się jednak przyznać do tej znajomości przed 
kolegami, przecież by go wyśmiali, myślał. Nigdy się z nią nie spotkał, nawet nie rozmawiał z nią 
przez telefon. Chociaż wiele razy do niej dzwonił, Monika nigdy nie odebrała telefonu. Pewnie się 
wstydzi z nim porozmawiać, albo jest akurat zajęta – tak uzasadniał sobie brak odzewu z jej strony. 
Dlaczego miałby jej zresztą nie wierzyć? W SMS-ach zapewniała go przecież nieustannie o swoich 
uczuciach, miał też jej zdjęcia. 

Po kilku miesiącach wirtualnego kontaktu Łukasz zaczął się z niepokojem zastanawiać, dlaczego 
Monika nie może odebrać telefonu, skoro zapewnia go, że go kocha i że jest dla niej najważniejszy 
na świecie. Postanowił to zweryfikować. O pomoc w sprawdzeniu adresu IP komputera, z którego 
wysyłane były do niego wiadomości od Moniki, poprosił znajomego, który zajmował się informa-
tyką. Na jego podstawie udało się ustalić adres zamieszkania. Teraz już wiedział, przy jakiej ulicy 
w Poznaniu mieszka Monika. Nazajutrz spakował plecak z prowiantem, zakupił w kasie PKP bilet do 
Poznania i wyruszył, by poznać prawdę. Był zły, gdyż przeczuwał, że nie istnieje śliczna blondynka 
o imieniu Monika, tylko ktoś, kto zażartował sobie z nieśmiałego nastolatka. Postanowił go teraz 
odnaleźć i wymierzyć mu sprawiedliwość. 

Kiedy dotarł na miejsce, było mu gorąco. Ręce się trzęsły, a w gardle odczuwał suchość. Zebrał 
się jednak w sobie i zapukał do mieszkania. Otworzył mu pryszczaty i niski dwudziestoparolatek. 
– Czy tu mieszka Monika? – Łukasz spojrzał na niego i wycedził przez zęby. Chłopak zaśmiał 
mu się w twarz, zorientował się, że biedny frajer przyjechał szukać swojej ślicznotki. – Ależ on 
jest głupi – pomyślał i ucieszył się, że będzie miał temat do rozmów, kiedy spotka się z kolegami 
w knajpie. Nie spodziewał się, że ten drobny nastolatek rzuci się na niego i zacznie go okładać 
z całej siły pięściami. Łukasz wpadł w furię, czuł się bowiem skrzywdzony, co spotęgowało jego 
agresję. Zaczął mężczyznę dusić i puścił dopiero wtedy, kiedy z mieszkania obok wybiegła sąsiadka 
z okrzykiem „morderca”. Łukaszowi udało się wybiec z klatki, ale był oszołomiony, nie wiedział, 
co się z nim stało. Czuł jednak, że zrobił coś złego, dlatego sam zgłosił się na policję i opowiedział 
funkcjonariuszom o całym zdarzeniu. Nie miał siły, by uciekać i ukrywać się, nie wiedział nawet, 
jak do tego doszło, że zabił człowieka. 

– To był dobry, spokojny chłopak – mówiła jego matka w sądzie. – Kochałem Monikę, a ona 
kochała mnie – zeznał Łukasz podczas przesłuchania.

kL

Marginesy

Z miłości 
Na prostej i zakrętach

Nie ma jak siatkówka
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Setne urodziny związku 
PolSkich ArtyStów 
PlAStyków

 Kartka pocztowa upamiętnia także ob-
chodzone w tym roku stulecie Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Jej projektantka 
art. plastyk Anna Niemierko przedstawiła: 
na nadrukowanym znaczku wartości 1,55 
zł – znak Związku; na ilustracji – graficzne 
elementy przedstawiające techniki charak-
terystyczne dla twórców plastyków.

GAPiSzon, kwAPiSzon, 
Gucio i cezAr

Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka, 
obchodzonego dorocznie w dniu 1 czerw-
ca, Poczta Polska wprowadziła do obiegu 
czteroznaczkową, barwna emisję znaczków 
pn. „Gapiszon, Kapiszon, Gucio i Cezar”. 
Przedstawia ona ulubionych bohaterów 
dziecięcych kreskówek, wzbogacając dzie-
cięce klasery filatelistyczne, a jednocześnie 
inspirując najmłodszych do kolekcjonowa-

nia znaczków związanych z ich ulubioną 
tematyką.

Autorem projektów dwóch znaczków 
o nominale 1,55 zł i dwóch o nominale 2,40 
zł, a także dwóch ilustrowanych kopert i da-
townika pierwszego dnia obiegu jest Bogdan 
Butenko.

hiStorycznA świątyniA 
GórniczeGo libiążA

100-lecie konsekracji świątyni pod we-
zwaniem Przemienienia Pańskiego w Li-
biążu upamiętnia okolicznościowa kartka 
pocztowa z nadrukowanym, ilustrującym 
wnętrze świątyni znaczkiem wartości 1,55 
zł. Historyczna wzmianka na temat Libiąża 
pochodzi z „Kronik” Jana Długosza, a doty-
czy przekazania w roku 1243 miejscowości 
Libiąż Wielki i Libiąż Mały w posiadanie 
Zakonowi Benedyktynek przez dotychcza-
sowych właścicieli pochodzących z rodu 
Gryfitów. 

Ważnym faktem w dziejach Libiąża 
było ufundowanie przez hrabiego Wielo-
polskiego w 1735 roku w Libiążu Wielkim 
parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego. Do XIX wieku 
Libiąż był typową osadą rolniczą. Momen-
tem przełomowym w jego historii stało się 
odkrycie u schyłku XIX wieku bogatych 
złóż węgla kamiennego. Na początku XX 
wieku rozpoczęto budowę kopalni węgla 
kamiennego „Janina”, w której od 1907 roku 
eksploatuje się ten surowiec. Otworzyło to 
nowe perspektywy przed Libiążem, któ-
ry z miejsko-wiejskiej gminy w 1969 roku 
awansował do rangi ponad 17-tysięcznego 
miasta. Jego dwudzielny herb przedstawia 
w polu prawym białego orła piastowskiego 
na czerwonym tle, zaś w żółtym polu lewym  
czarną wieżę kopalni i jej białe zabudowa-
nia. W podstawie herbu na zielonej belce 
umieszczono dwa złote kłosy. 

ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
PonAd 219 tyS. oSób Powyżej 55. roku 
życiA było zArejeStrowAnych jAko 
bezrobotni – PodAje GuS w raporcie 
za pierwszy kwartał tego roku. To aż o 16,3 
proc. więcej niż przed rokiem. Jest wiele 
przyczyn tego zjawiska. Pracodawcy, aby 
obniżać koszty firm, wymieniają starszych 
pracowników na młodszych, którzy są tańsi 
i mają niższe oczekiwania płacowe. Starsi 
pracownicy często nie radzą sobie z nowy-
mi technologiami i technikami informa-
tycznymi, co skutkuje niewystarczającymi 
kompetencjami. Do zwolnień starszych 
osób przyczynia się także prawo, które 
nie pozwala rozstać się z pracownikiem 
w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez 
niego wieku emerytalnego. Pracodawcy 
wolą zwalniać wcześniej z obawy, że je-
śli pogorszy się koniunktura, to nie będą 
mogli się rozstać z pracownikami w wieku 
ochronnym.

już kilkA PAńStw nie rAdzi Sobie z nAd-
miernym zAdłużeniem, A SPołeczne nie-
Pokoje utrudniAją PrzeProwAdzenie 
koniecznych reform. Problemy Grecji 
nie są wyjątkowe, podobne bowiem, lecz 
o mniejszym nasileniu ma Irlandia, Portu-
galia i Hiszpania. Włochy również mają bar-
dzo duży dług publiczny, a do tego kiepskie 
wyniki gospodarki. W maju br. produkcja 
przemysłowa na Półwyspie Apenińskim 
zmniejszyła się o 0,6 proc. Na gospodarcze 
kłopoty pierwsze zareagowały giełdy. Po 
spadku o 6,6 proc. wstrzymano w Mediola-
nie handel walorami największego banku na 
półwyspie UniCredit, który jest właścicielem 
59,24 proc. akcji banku Pekao S.A.

PodwoiłA Się liczbA nowych Syntetycz-
nych SubStAncji PSychoAktywnych imi-
tujących dziAłAnie nArkotyków – tAką 
wiAdomość PodAłA komiSjA euroPej-
SkA w Swoim rAPorcie. Wynika z niego, 
że w 2010 roku na rynku unijnym odnoto-
wano rekordową liczbę 41 nowych substan-
cji psychoaktywnych, które imitują efekty 
narkotyków takich jak extasy czy kokaina, 
ale w odróżnieniu od nich są sprzedawane 
legalnie. Zanim znajdą się na unijnej liście 
substancji objętych prawnym zakazem pro-
dukcji i sprzedaży, producenci opracowują 
nowy skład i omijają zakaz. – Nowe narkoty-
ki syntetyczne stają się powszechnie dostęp-
ne w niespotykanym wcześniej w Europie 
tempie. Dopalacze stają się coraz bardziej 
popularne: 5 proc. młodych Europejczyków 
deklaruje, że zażyło tego typu substancję. 
Polska jest w czołówce krajów, w których 
młodzież używa tego typu środków psycho-
aktywnych. Do ich używania przyznało się 
9 proc. młodych ludzi
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Nowy GórNik: X  polska objęła prezydencję w Unii Euro-
pejskiej. Sądzi pan, że wykorzystamy tę uprzywilejowaną 
pozycję i przekonamy kraje UE, że nie można z dekady na 
dekadę zrezygnować z energetyki węglowej, bo to ope-
racja niemożliwa z punktu widzenia technicznego?

MaksyMiliaN klaNk: Na pewno 
będziemy mieli szansę, aby przedstawić 
swoje argumenty i stworzyć klimat do 
wypracowania wspólnego stanowiska, 
które będzie korzystne dla Polski i całej 
Unii. Nie wiem, czy wykorzystamy tę 
szansę.

nie wierzę, że w tabunie specjali- X
stów zatrudnianych przez instytucje europejskie nie ma 
takich, do których nie dociera informacja, że polska nie 
może, choćby w ciągu 20 lat, zbudować na nowo swo-
jej energetyki, bo byłoby to technicznie niewykonal-
ne nawet wtedy, gdybyśmy mieli nieograniczone fun-
dusze na ten cel. 

Trudno mi na ten temat dyskutować, bo rzeczywiście 
jest to technicznie niemożliwe. myślę, że w Ue są specjaliści, 
którzy o tym wiedzą, bo przecież nie jest to wiedza tajemna. 
Uważam, że nasi przedstawiciele powinni zwracać uwagę na 
ten aspekt. Jeżeli urzędnicy Ue przywiązali się do pomysłu 
radykalnego ograniczania emisji dwutlenku węgla za wszelką 
cenę, to powinni sobie w końcu zdać sprawę, że w Polsce 
są bariery, których nie da się przeskoczyć. Pierwszą barierą 
jest efektywność naszej gospodarki, drugą – możliwości 
techniczne. administracyjne ograniczanie rozwoju jakiejś 
gałęzi gospodarki jest działaniem szkodliwym. można z dnia 
na dzień zamknąć elektrownie, ale trzeba mieć pomysł na 
to, skąd wziąć energię elektryczną. 

w ciągu ostatnich kilku miesięcy polskie górnictwo  X
chyba odzyskało wiarę, że węgiel będzie potrzebny. wy-
dobycie zwiększa katowicki Holding węglowy. kompa-
nia węglowa przygotowuje zmianę strategii działania 
– chce zahamować spadek wydobycia i zmierzać ku gieł-
dzie. pana zdaniem na długo wystarczy wiary, że węgiel 
będzie potrzebny?

Wiara jest w życiu niezbędna, ale sama wiara nie wy-
starczy. Wierzyliśmy, że rola węgla będzie maleć i ogra-
niczaliśmy wydobycie. Teraz wierzymy, że ta rola będzie 
rosnąć i chcemy je zwiększać. To dobrze, ale każda z tych 
decyzji powinna wynikać z racjonalnych przesłanek. Już 
kilka lat temu przestrzegałem przed polityką, która prowadzi 
do utraty rynku wewnętrznego. Teraz nasz import węgla 
zbliża się do 15 milionów ton rocznie. Okazuje się, że przez 
jakieś 6-7 lat oddaliśmy rynek równy wydobyciu 3-4 dobrze 
fedrujących kopalń. 

oddamy jeszcze więcej, bo nasze porty i kolej są przy- X
gotowane na import 20 milionów ton węgla. ktoś inwe-
stował gigantyczne pieniądze, aby zlikwidować ograni-
czenia logistyczne, które hamowały import węgla.

To były inwestycje, o których informowała prasa, a spe-
cjaliści ostrzegali, że w polskich elektrowniach będziemy 
spalać węgiel z importu. Branża górnicza uważała, że to 
tylko straszenie. myślę, że przy tej okazji widać jeszcze je-
den nasz grzech – my traktujemy niezbyt poważnie węgiel, 
a domagamy się, żeby Unia europejska traktowała to paliwo 
poważnie. Przez lata nie potrafiliśmy zdecydować się, czy 
chcemy w elektrowniach spalać nasz węgiel, czy chcemy 
oddać znaczną część rynku górnictwu z innych rejonów 
świata. Obawialiśmy się także stworzenia dla naszego gór-
nictwa warunków gwarantujących stabilny rozwój. Jak była 
koniunktura, wszyscy zachwycali się węglem. Wystarczał 
rok dekoniunktury i zaczynaliśmy na węgiel psioczyć. Stały 
był jedynie brak koncepcji na nasze górnictwo. Jeżeli my nie 
mamy koncepcji, to trudno, żeby Unia europejska miała 
koncepcję na nasze górnictwo. 

wchodzenie spółek węglowych na giełdę może spo- X
wodować, że w końcu dorobimy się jakiejś stałej polity-
ki węglowej?

Wejście JSW Sa na giełdę i powodzenie ekonomiczne 
tej operacji na pewno spowoduje, że giełda wymusi to, czego 
nie robił właściciel państwowy – mam na myśli precyzyjne 
określenie zasad funkcjonowania górnictwa w systemie 
energetycznym Polski i europy. Uważam, że czas udowodni, 
iż zmiana stosunków własnościowych w spółkach węglo-
wych jest przesądzona. Jednak samo wejście na giełdę nie 
rozwiąże problemów górnictwa. To nie jest tak, że obecność 
na parkiecie czyni z firmy organizm doskonale funkcjonują-
cy. Dla mnie najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy 
giełdowe spółki węglowe będą potrafiły pogodzić interesy 
akcjonariuszy z rozwojem firmy i specyfiką górnictwa. Dla-
tego debiut JSW Sa jest pewnego rodzaju testem, dzięki 
któremu dowiemy się, czy jest to możliwe. 

Czego pan się obawia? X
Obawiam się, że część akcjonariuszy może potraktować 

inwestycje w górnictwo jako jednorazowy skok na kasę. 
To nie jest branża, która daje w krótkim czasie duże zyski. 
Oczywiście, można spekulować na węglu, ale to zajęcie dla 
fachowców. Poza tym zysk spekulantów nie oznacza zysku 
firmy. Giełda daje okazję do usprawnienia zarządzania, 
do optymalizacji procesów ekonomicznych i do realizacji 
dobrej strategii rozwoju. To zadziała, pod warunkiem że 
tego będą chcieli akcjonariusze. Ważne są także postawy 
strony społecznej. Jeżeli zmienia się stosunki własnościo-
we, trzeba brać pod uwagę fakt, że dla wielu pracowników 

może to być sytuacja ryzykowna. Dlatego ja nie uważam, 
że giełda jest końcem drogi rozwoju. To dopiero początek 
i po uroczystym uderzeniu w dzwon trzeba zadać sobie 
pytanie „co dalej”.

niemcy będą odchodzić od energetyki atomowej. To  X
dobra informacja. Zła jest taka, że atom chcą zastąpić 
źródłami odnawialnymi. Czy to oznacza, że Europę opa-
nuje kolejna utopia?

energetyka rozproszona ma sens. Jednak czy ona cał-
kowicie zastąpi wielkie elektrownie? Nie sądzę. Nie sądzę 
także, że energia słoneczna, wiatrowa albo biogazownie 
mogą dać tyle energii co elektrownie węglowe czy atomowe. 
Niemcy są bardzo pragmatyczni i wiem, że wybiorą kierunek 
uzasadniony przesłankami racjonalnymi, a nie modą. Nie 
uważam, że odchodzenie Niemiec od energetyki atomowej 
spowoduje, że rola węgla radykalnie wzrośnie. Uważam 
natomiast, że Niemcy po raz kolejny udowadniają, że można 
prowadzić narodową politykę energetyczną. my natomiast 
zachowujemy się jak ubogi krewny, który nie ma własnej 
polityki i przyjmuje warunki bogatszych kuzynów. 

Mamy krzyczeć w czasie prezydencji: „kochamy  X
węgiel”?

Nie. Powinniśmy udowodnić, że jesteśmy przygoto-
wani do spalania węgla w sposób przyjazny dla środowi-
ska. Powinniśmy także udowodnić, że nasze górnictwo jest 
przygotowane do funkcjonowania w gospodarce otwartej 
i jest konkurencyjne. musimy używać argumentów racjo-
nalnych, a nie ideologicznych. Powinniśmy także pogodzić 
się z faktem, że oprócz węgla będziemy korzystać z innych 
źródeł energii. Jednak musi się to odbywać stopniowo i ra-
cjonalnie. raz jeszcze podkreślam – powinniśmy trzymać 
się jak najdalej od ideologii. Bez względu na to, co spalamy, 
dwutlenek węgla zawsze towarzyszy temu procesowi. Nie 
ma spalania bez emisji dwutlenku węgla. To nie jest twier-
dzenie ideologiczne – to fakt naukowy i prawo chemiczne, 
którego nie zmienimy. Dlatego apeluję, abyśmy zwiększali 
sprawność bloków energetycznych i poprawiali wydajność 
górnictwa. Jeżeli będziemy tylko bronić węgla, a nic nie 
zrobimy, żeby lepiej go wykorzystać, to nasze wysiłki pój-
dą na marne. Wkrótce będziemy spalać w Polsce około 15 
milionów ton węgla z importu. To oznacza, że będziemy 
wspierać górnictwo z innych krajów, a nasz potencjał bę-
dzie niewykorzystany. można sobie wyobrazić sytuację, że 
obronimy pozycję węgla tylko po to, aby korzystały na tym 
gospodarki innych państw. Czy o to nam chodzi? mamy 
potencjał, zasoby, kadry i doświadczenie górnicze. mamy 
także prężny przemysł okołogórniczy. Dlaczego mamy to 
wszystko marnować? 

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

Unia Europejska na razie traktuje węgiel tak jak my, czyli mało poważnie – mówi 
MaksyMilian klank, wiceprezes Fasing SA i wiceprezydent EURACOAL

Jak zamkniemy elektrownie, 
to skąd weźmiemy prąd?
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