
Apel prezesa WUG:
Zróbmy wszystko co tylko 
możliwe, aby w tym roku 
wszyscy górnicy
spokojnie
dopracowali do
Świąt Bożego
Narodzenia,
żeby nie było
już więcej ofiar
fedrunku. 
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Dwa potężne silniki firmy Caterpillar spalą rocznie , mln metrów sześciennych metanu, gazu 
który jest -krotnie groźniejszy dla klimatu niż dwutlenek węgla. Silniki tworzą nowoczesny układ 

kogeneracyjny, z którego kopalnia czerpie energię elektryczną i cieplną. Kopalnia zaoszczędzi
 mln złotych rocznie. Łączna moc nowych urządzeń  wynosi  MW. 
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W górnictwie 
zaczął się 
sezon zmian na 
motywacyjne 
systemy płac

Katowicki Holding 
Węglowy poświęci przyszły 
rok na udoskonalanie 
motywacyjnego systemu 
płac, który zaczął 
obowiązywać w tym roku. 
Kompania Węglowa chce, 
aby już na początku  
roku górnicy wiedzieli, 
jaka pula pieniędzy jest 
do wzięcia za efektywną 
pracę. Zarząd JSW SA 
chce nowego systemu płac 
uzależnionego od efektów.

 , , 

KRUPIŃSKI: Prąd i ciepło z metanu

7 mln zł oszczędności
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Z okazji 
Górniczego Święta

wszystkim Górnikom
składamy 

wyrazy szacunku
i uznania dla ich pracy

Redakcja Nowego Górnika
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B E Z  F A J R A N T U

Spokojnie 
dopracujmy
do
świąt
Zbliża się radosny, ale również trudny okres związany 

z Dniem Górnika i przedświątecznymi tygodniami, 
w którym zazwyczaj wzrastała liczba wypadków przy 
pracy. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego apeluje 
do górniczych załóg, przedsiębiorców i liderów 
związkowych, żeby w tym roku stało się inaczej:

Zróbmy wszystko, co tylko możliwe, aby w tym roku 
wszyscy górnicy spokojnie dopracowali do Świąt 

Bożego Narodzenia, żeby nie było już więcej ofiar 
fedrunku. 

Ostrożność, rozwagę i przestrzeganie przepisów 
przeciwstawcie pogoni za dodatkowymi tonami 

wydobycia lub pokusie popisania się brawurą, 
przypodobania się za wszelką cenę kolegom 
i zwierzchnikom.

Każdy człowiek, zwłaszcza pod ziemią, musi być 
dla siebie wartością bezcenną i powinien zadbać 

o siebie. 28 października w kopalni Pniówek należącej 
do JSW SA miał miejsce kolejny wypadek związany 
z eksploatacją kopalnianej kolei podziemnej. Na skutek 
kolizji i wykolejenia się wozów osobowych życie stracił 
47-letni ślusarz. Ten mężczyzna osierocił dwoje dzieci. To 
był już 19 wypadek śmiertelny w tym roku w kopalniach 
węgla kamiennego, 23 w całej branży wydobywczej.

Dobra przyszłość dla górnictwa zaczyna się i kończy 
na trosce o człowieka. Musimy wszyscy wbić sobie 

to do świadomości. Wypadki podkopują fundamenty 
ekonomicznego bytu kopalń.

Nie ma społecznego przyzwolenia na skrapianie 
krwią urobku i szkody górnicze na powierzchni: 

najwyższy już czas, by górnictwo węglowe nie kojarzyło 
się z katastrofami i wypadkami. 

Wzmożenie czujności, nadzoru i samokontroli na 
każdym stanowisku pracy to zadanie dla załóg 

górniczych w najbliższych tygodniach. Nie ulegajcie 
przedświątecznej pogoni za wynikami ekonomicznymi 
lub barbórkowemu rozprzężeniu dyscypliny. Nikt 
nikomu nie przywróci życia ani nie odda utraconego 
zdrowia. Pamiętajcie, że zagrożenia naturalne nie robią 
sobie przedświątecznych przerw. 

Szczęść Boże

Czy jest w Polsce specjalista, który policzyłby, ile 
straciliśmy przez niepoważne traktowanie górnic-
twa węgla kamiennego? Czy ktoś wyliczy, ile nas 
kosztuje niefrasobliwość polityków? Sądzę, że po 
takim podliczeniu strat musielibyśmy wyrażać je 
w miliardach złotych. Ciekawe, czy byłyby to tylko 
dziesiątki miliardów.

Wciąż nie mogę otrząsnąć się po expose pre-
miera Donalda Tuska. Pan premier łaskaw 
był wspomnieć o tym, że rząd będzie chciał 

obłożyć dodatkowymi podatkami wydobywane u nas 
kopaliny. Konkretnie mówił o srebrze i miedzi, jednak 
dodał, że w grę wchodzą także inne surowce. Czy 
węgiel też? Ponoć na razie nie ma takiej potrzeby. Tak 
przynajmniej twierdzi Ministerstwo Finansów. Jednak 
topór zawisł i zapewne nie zachęci to banków do śmia-
łej współpracy z górnictwem. Rozumowanie bankie-
rów jest proste – skoro właściciel może niefrasobliwie 
traktować swoją własność, to po co w tę własność 
inwestować? Węgiel to poważny temat biznesowy. Tu 
nie ma miejsca na lekkomyślne wypowiedzi. 
Nasz rząd ma na sumieniu większy grzech. Przez 
kilka lat nasi przedstawiciele jak katarynki powtarzali 
unijne hasła o schyłku węgla. Skoro ma być schyłek, 
to z Polski zaczęły wycofywać się firmy, które miały 
zamiar inwestować między innymi w energetykę 

węglową. Padł projekt budowy elektrowni przy 
współudziale KHW i przy współudziale Kompanii 
Węglowej. Partnerzy obu spółek węglowych doszli 
do słusznego wniosku, że skoro polska polityka ener-
getyczna ma wkrótce opierać się na wiatrakach, to 
nie ma sensu budować elektrowni węglowych. Do-
piero jakieś pół roku temu nasi ministrowie zaczęli 
nieśmiało przebąkiwać, że węgiel ma przyszłość. 
Europa zużywa coraz więcej węgla, a my wierzymy, 
że wiatraki dadzą nam energię. Poszliśmy za modą 
i w ten sposób podcięliśmy skrzydła branży górniczej.  
Na szczęście kilka osób z politycznego świata zaczyna 
coś kojarzyć. Na przykład to, że jak w czasie recesji 
zafundujemy sobie drogą energię, to polegniemy 
jak amen w pacierzu. Jednak nie idą za tą reflek-
sją żadne konkrety. Mało tego, politycy zauważyli, 
że górnictwo (nie tylko węglowe) daje sobie radę 
i postanowili zaczerpnąć z tego źródła dodatkowe 
pieniądze do budżetu. Czy w takiej sytuacji inwe-
storzy i partnerzy finansowi będą nam przychylni? 
Nie będą. Niech Opatrzność ma nas opiece nie tylko 
w górnicze święto. I niech znajdzie się mądry, który 
policzy, ile straciliśmy przez niepoważne traktowanie 
górnictwa węgla kamiennego. Na tę Barbórkę pewnie 
nikt tego nie wyliczy. Ale niech policzy na następną. 
To będzie lepszy prezent niż wszystkie okrągłe zdania 
wygłaszane z tej okazji pod adresem górniczej Braci.
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Węgiel to poważny temat

TADEUSZ 
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Węgiel to 
poważny temat 
biznesowy. 
Tu nie ma miejsca 
na lekkomyślne 
wypowiedzi.

Kiedy górnictwo miało złą prasę, przekonywałem, 
że oczernianie górniczego stanu jest działaniem 
na szkodę naszej gospodarki. Wciąż podtrzymuję 
swoje zdanie. 

Broniąc branży górniczej, kilka razy odwoływa-
łem się do tak zwanego chłopskiego rozumu. 
Apelowałem: „Nie zarzynajcie krowy dającej 

mleko. Przecież żaden gospodarz nie zarżnie żywi-
cielki”. Czas pokazał, że miałem rację. Między innymi 
przez politykę antywęglową wydobycie w naszych 
kopalniach spada. Natomiast wydobycie węgla ka-
miennego na świecie stopniowo rośnie. W  
r. wyniosło , mld ton, w  r. – , mld ton, 
a w  r. – ok. , mld ton. W ubiegłym roku 
wzrost wydobycia wyniósł ok.  proc. Wydobycie 
węgla energetycznego wzrosło o , proc., a węgla 
koksującego o , proc. Działo się tak pomimo za-
stoju gospodarczego, kiedy mówiło się o możliwo-
ściach drugiego dna kryzysu. Jak to się ma do teorii 
głoszącej koniec epoki węgla? Nijak. Oczywiście, że 
może zmniejszać się znaczenie tego paliwa, bo rośnie 
zużycie innych paliw, ale rośnie także zapotrzebo-
wanie na energię. Dzięki działaniom przedstawicieli 

naszego rządu na forum Unii Europejskiej rośnie 
także zrozumienie, że Polska nie może zrezygnować 
z węgla, bo to ekonomicznie i technicznie nieuza-
sadnione. Coraz głośniej mówi się o tym, że należy 
rozsądnie walczyć z emisją dwutlenku węgla. Coraz 
rzadziej przedstawiciele Unii Europejskiej mówią 
o gospodarce niskowęglowej. Coraz częściej mówi 
się o gospodarce niskoemisyjnej. Polska udowodniła, 
że można pogodzić wzrost gospodarczy z ogranicza-
niem emisji dwutlenku węgla. 
Przez ostatnie  lat zmniejszyliśmy w Polsce emisję 
tego gazu o  proc., podwajając wzrost gospodarczy. 
Polska prezydencja w UE włożyła wiele wysiłku w to, 
aby przyspieszyć wypracowanie strategicznego planu 
dla technologii energetycznych Unii. To właśnie dzięki 
temu udało się zmienić unijne dążenia do gospodarki 
niskowęglowej i skoncentrować wysiłek na tworzeniu 
technologii niskoemisyjnych, ale opartych na węglu. Je-
żeli Polska przejdzie przez kryzys w miarę bezboleśnie, 
będziemy to zawdzięczać między innymi górnictwu. 
Węgiel jest potrzebny. Świadczy o tym rosnący import 
do krajów UE. W roku  import do UE wyniósł 
 mln ton węgla, podczas gdy rok wcześniej był na 
poziomie  mln ton. I gdzie jest ten zmierzch węgla?

Jeżeli Polska 
przejdzie przez 
kryzys w miarę 
bezboleśnie, 
będziemy to 
zawdzięczać 
między innymi 
górnictwu. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

A P L

prezes Wyższego Urzędu Górniczego
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Zmierzch węgla? Bzdura

R E K L A M A R E K L A M A

Z okazji Dnia Górnika
gorąco życzę,

aby w trakcie wykonywania
codziennych obowiązków

towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa
własnego życia i zdrowia.

Szczęść Boże!

Henryk Siedlaczek
poseł RP

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom, Pracownikom kopalń
i ich Rodzinom składam serdeczne życzenia

dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szczęść Boże!

Tadeusz Motowidło
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 NOWY GÓRNIK: Wydała już pani wyrok 
na centra wydobywcze?

JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA: Nie 
nazwałabym decyzji o likwidacji centrów 
wydobywczych wyrokiem. Zarząd podjął 
po prostu decyzję o zmianie struktury or-
ganizacyjnej Kompanii Węglowej.

  Jednak egzekucja będzie. Kiedy?
– Od  stycznia  roku będziemy 

funkcjonować w nowym schemacie orga-
nizacyjnym. Czekam jeszcze na oficjalną 
opinię Rady Pracowników KW i Rady Nad-
zorczej KW. Pracują już dwie grupy robocze. 
Jedna z nich analizuje przekazywanie kom-
petencji z poziomu centrów wydobywczych 
do kopalń. Chodzi o to, aby nie poginęły 
nam kompetencje, jakie trzeba przekazać 
na poziom kopalń i do centrali. Druga grupa 
pracuje nad zmianami umów o pracę dla 
osób, które przestaną być pracownikami 
centrów i dostaną inne obowiązki. 

  Kopalnie poradzą sobie bez centrów 
wydobywczych? Jeszcze kilka miesięcy 
temu były one uznawane za wzorcowy 
sposób na sprawne funkcjonowanie Kom-
panii Węglowej.

– Kopalnie na pewno dadzą sobie radę. 
Kiedy jeszcze nie było centrów wydobyw-
czych, to funkcjonowały dobrze, wobec 
tego także teraz będą dobrze funkcjono-
wać. Ponieważ kopalnie nie zajmowały się 
zamówieniami publicznymi, aby im pomóc, 
zostanie powołane Centrum Logistyki Ma-
teriałowej. Centrum będzie zbierać zamó-
wienia z kopalń i przeprowadzać proce-
dury przetargowe. Jeżeli natomiast chodzi 
o usługi, chcemy tak zorganizować proces 
przekazywania kompetencji, aby mniej wię-
cej na dwa kwartały zapewnić kopalniom 
niezbędne usługi, zanim same zorganizują 
odpowiednie służby.

 O co pani chodziło, kiedy powiedziała 
pani „nie” centrom wydobywczym? 

– Dyrektorzy kopalń oraz kierownicy 
ruchu zakładu praktycznie od zawsze od-
powiadali za wszystko, co działo się w ich 
kopalniach. Centra wydobywcze pozbawiły 
ich kompetencji. Uważam, że tam, gdzie 
jest odpowiedzialność, muszą być także 
kompetencje. To, co w kopalni załatwiało 

się przez miesiąc, w centrach wydobyw-
czych zajmowało znacznie dłużej. Skrócenie 
procesu decyzyjnego to kolejny argument 
przemawiający za ich likwidacją. 

  Nie obawia się pani strajku włoskiego?
– Kto miałby strajkować? Centrów nie 

będzie, więc nie będzie miał kto strajkować. 
Kopalnie są za likwidacją centrów, zatem 
tam również nie dojdzie do strajków. 

  Zostanie armia w gmachu przy ul. Po-
wstańców Śląskich. Tu strajk może być.

– Z  tak zwanym gmachem sobie 
poradzimy.

  Zostanie zburzona hierarchia niefor-
malnych zależności. Bez tej hierarchii za-
panuje chaos.

– Wystarczy hierarchia formalna.

  Kompania Węglowa będzie mieć w tym 
roku duży zysk. Czy już wiadomo jaki?

– Myślę, że nieco poniżej  milionów 
złotych. 

  To będą prawdziwe pieniądze czy efekt 
księgowej żonglerki?

– Jak najbardziej prawdziwe pieniądze. 
Zysk zawdzięczamy temu, że są bardzo ko-
rzystne ceny i braki na rynku węgla. Kom-
pania sprzedała w tym roku całe wydobycie, 
a także zapasy, które wydawały się niemoż-
liwe do sprzedania. 

  Gdyby wydobyła więcej, też by wszyst-
ko sprzedała?

– Tak.

  Kiedy zajmowała pani stanowisko wi-
ceministra i odpowiadała między innymi 
za górnictwo, nie potra� łem pani przeko-
nać, że Kompania nastawiła się na zwija-
nie. Miałem wtedy rację?

– Po części tak. Zarząd postanowił jed-
nak zmienić strategię Kompanii Węglowej. 
Dotychczasowa strategia zakładała stopnio-
we zmniejszanie wydobycia. Nowa strategia 
zakłada w pierwszej kolejności stabiliza-
cję wydobycia, a później jego zwiększanie. 
W nowych założeniach nie ma miejsca na 
powolne wygaszanie firmy. Zakładamy także 
oparcie swej działalności na trzech filarach: 
wydobyciu węgla, energetyce i środowisku. 
Najpierw wyjaśnię, o co chodzi w ostatnim 
filarze. Otóż chcemy zagospodarować 
w większym zakresie między innymi me-
tan i kamień.

  Były prezes KW Maksymilian Klank 
zaczął zagospodarowywać kamień. Po 
pierwszych decyzjach na sprzedaży ka-
mienia KW zaczęła zarabiać chyba około 
100 milionów rocznie. Zaczęła zarabiać 
także na sprzedaży mułów węglowych 
i innych odpadów kopalnianych, które 
można było spalać. To było jakieś 6-7 lat 
temu.

– I co się stało z tą koncepcją?

  Klank przestał by prezesem.
– Ja też spróbuję. Na razie nie czuję 

się zagrożona. Wróćmy jednak do wątku 
nowej strategii. Otóż w związku z tym, że 

zakładamy utrzymanie, a później wzrost 
wydobycia, trzeba zwiększać zatrudnienie, 
aby praca była bezpieczniejsza. W przypad-
ku górnictwa można łatwo policzyć, jakie 
powinno być tak zwane obłożenie norma-
tywne. Poza wydobyciem i wykorzystaniem 
surowców ubocznych, chcemy postawić tak-
że na energetykę. Zakładamy, że wybuduje-
my elektrownię. Powstanie ona na terenach 
dawnej kopalni Czeczott. Będzie miała no-
woczesne bloki o sprawności  proc. To by-
łaby najwyższa obecnie osiągalna sprawność 
techniczna. Dzięki temu elektrownia będzie 
emitować o  proc. mniej dwutlenku węgla. 
To będzie nasz wkład w walkę z ociepleniem 
klimatu. Poza tym energetyka będzie dla nas 
dodatkowym źródłem dochodów. Zyski ze 
sprzedaży energii są znacznie większe niż ze 
sprzedaży węgla. Dlaczego mamy sprzeda-
wać surowiec, skoro możemy sprzedawać 
produkt finalny – energię elektryczną?

  Nie wierzę, że elektrownia powstanie. 
Kompania miała już w planach budowę 
elektrowni w tym samym miejscu, czy-
li na terenach kopalni Czeczott, jednak 
projekt padł, chociaż uroczyście podpi-
sano list intencyjny. 

– Nie wierzył pan także w to, że JSW 
SA wejdzie na giełdę, a weszła.

  Jeżeli mój brak wiary pomoże pani w re-
alizacji pomysłu budowy elektrowni, to 
oświadczam, że absolutnie nie wierzę, iż 
uda się ten pomysł zrealizować. Mogę tak-
że zostać etatowym niedowiarkiem Kom-
panii Węglowej, aby wesprzeć panią w re-
alizacji wszystkich pomysłów. 

– Elektrownia powstanie. Ma pan rację, 
że kolejne plany budowy elektrowni padały, 
bo potencjalni inwestorzy uważali na przy-
kład, że taka rezygnacja dobrze wpłynie na 
ich wizerunek. Ponieważ węgiel jest niemile 
widziany przez Unię Europejską, do dobrego 
tonu należy ogłaszanie zaniechania projektów 
węglowych przez duże firmy energetyczne. 
Nie mamy jednak innego wyjścia, musimy 
być realistami. Ze wszystkich wyliczeń wy-
nika, że inne źródła energii są kilkakrotnie 
droższe. Kryzys w Europie wymusi racjo-
nalne podejście do redukcji emisji dwutlen-
ku węgla. Nawet nie ograniczając roli węgla 
w naszej energetyce, możemy osiągnąć cele 
nałożone na nas przez pakiet klimatyczny. 
Wystarczy podwyższać sprawność bloków 
energetycznych. Jestem przekonana, że Eu-
ropa nie może sobie pozwolić na sztuczne 
podnoszenie kosztów energii. Jeżeli ktoś są-
dzi, że używam tych argumentów w obronie 
węgla czy Kompanii Węglowej, to się myli. 
To są argumenty w obronie społeczeństwa. 
Stosunkowo tania energia potrzebna jest 
wszystkim. Węgiel stanie się drogim paliwem 
tylko wtedy, gdy Unia Europejska obciąży 
go jakimiś parapodatkami (np. opłatami za 
emisję dwutlenku węgla) albo będzie doto-
wać inne źródła energii. Oba rozwiązania są 
drogie. Poza tym wątpię, aby np. USA, Indie, 
Chiny, Argentyna, Rosja czy Brazylia zechcia-
ły przystać na politykę węglową lansowaną 
przez UE. Jeżeli te kraje wciąż będą stawiać 
na tanią energię, w dobie kryzysu gospodarka 
UE przegra z nimi konkurencję gospodarczą. 
Dlatego uważam, że polityka Unii stanie się 

racjonalna i będzie nastawiona na realizację 
założeń związanych z ograniczaniem emisji 
dwutlenku węgla, a nie z ograniczaniem roli 
węgla w energetyce.

  Skoro tak ładnie rysuje się przyszłość 
KW, zgodzi się pani na 10-procentową 
podwyżkę płac?

– To za dużo.

  Jaka podwyżka byłaby w sam raz? Może 
5 procent?

– Na ten temat jeszcze nie było rozmów 
ze stroną społeczną. Ponieważ nie wiemy, 
jaka będzie skala kryzysu, który nas do-
tknie, musimy poczekać. Proszę pamiętać, 
że w tym roku część pieniędzy przeznaczy-
liśmy na motywacyjny system płac.

  Zaczął się w górnictwie sezon zmian na 
motywacyjne systemy płac?

– Nie ma innego wyjścia. Jeżeli efekty 
pracy są dobre, także wynagrodzenie musi 
być dobre. Podwyżki dla wszystkich nie mo-
bilizują do efektywnej pracy. W KW za-
częliśmy w tym roku płacić także za efekty 
i mniej więcej w połowie z naszych kopalń 
górnicy zauważyli, że dobra praca przekłada 
się na dobrą płacę. W  roku będziemy 
rozwijać ten system. Chciałabym, aby już na 
początku przeszłego roku górnicy wiedzieli, 
jaka pula pieniędzy jest do wzięcia za dobre 
wyniki. Będziemy negocjować ze stroną spo-
łeczną nowe zasady premii motywacyjnej.

  Czy to będzie test poprzedzający wpro-
wadzenie nowego systemu płac powiąza-
nego z efektami?

– Nie zapowiadam rewolucji od  stycz-
nia  roku, ale przewiduję, że będą zmia-
ny na korzyść tych, którzy osiągają dobre 
efekty. Moim zdaniem jest to najskutecz-
niejszy sposób, aby dać szansę pracownikom 
na podwyższenie zarobków. Wiele się mówi 
o astronomicznych zarobkach za pracę pod 
ziemią, ale to mit. Ze wszystkimi dodatkami 
górnik zarabia średnio około , tys. złotych 
netto. Czy to astronomiczna płaca w za-
mian za ciężką pracę w skrajnie trudnych 
warunkach? Moim zdaniem nie. Dlatego 
szukam sposobów, aby umożliwić ludziom 
zdobywanie dodatkowego wynagrodze-
nia. Procentowe podwyżki, jednakowe dla 
wszystkich, nie spełniają swojej roli. Górnicy 
muszą poczuć w kieszeni, że zrobili coś, co 
zwiększyło dochody spółki. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Kompania nie będzie wygaszana

Szczęść 
Boże 

Górniczej 
Braci

Joanna 
Strzelec-

-Łobodzińska
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Z okazji Barbórki, 
tradycyjnego górniczego święta – 
pragniemy przekazać wszystkim pracownikom kopalń, 
spółek węglowych i instytucji związanych z górnictwem 
wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok trudnej 
i odpowiedzialnej górniczej pracy. 
Życzymy wam wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.
Z górniczym Szczęść Boże!

Rada Nadzorcza, Zarząd,
Pracownicy Węglokoks S.A.

Zarząd i pracownicy
Polskiego Koksu S.A. w Katowicach

Z okazji Barbórki

składają 

życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności
w pracy zawodowej i w życiu osobistym 
wraz z tradycyjnym pozdrowieniem Szczęść Boże,
wszystkim pracownikom górnictwa
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Import węgla do Polski to konieczność, po-
nieważ tego surowca brakuje na rynku. Pol-
skie kopalnie mają dobre wyniki tylko dzięki 
bardzo korzystnym cenom. Jeżeli ceny świa-
towe będą spadać, a złotówka zacznie się 
umacniać, wtedy nasze kopalnie przegrają 
konkurencję, ponieważ mają wysokie kosz-
ty stałe. Mimo bardzo dobrej koniunktury 
marże spółek węglowych są niskie. W cza-
sie kryzysu kopalnie zostaną zepchnięte 
do narożnika, bo margines manewru jest 
w przypadku marży bardzo wąski – mówił 
Artur Maziarka, partner Deloitte, podczas 
konferencji zorganizowanej przez PTWP, 
wydawcę między innymi Nowego Przemy-
słu i portalu wpn.pl. 

W  tym roku elektrownie kupiły od 
polskich spółek węglowych całe wydoby-
cie i zapasy, które uchodziły za niemożliwe 
do sprzedania. Na rynku węgla koksowe-
go wciąż trwa niezła koniunktura, chociaż 
gospodarka światowa spowalnia. Jednak 
może się okazać, że są to tylko chwilowe 
powody do radości. Jeżeli górnictwo nie 
będzie inwestować, wydobycie w polskich 
kopalniach będzie spadać, a import będzie 
rósł. – Zagrożenie, że gospodarka spowolni 
i na rynku pojawi się na przykład nadwyżka 
węgla z Chin, jest ogromne – mówił Maziar-
ka. – Nie ma innego wyjścia dla polskiego 
górnictwa niż optymalizacją kosztów – prze-
konywał analityk. 

BRAKUJE WĘGLA

Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu, 
jest przekonany, że w ciągu najbliższych 
- lat zapotrzebowanie na węgiel się 
nie zmieni. Węglokoks chce budować silną 
grupę okołogórniczą, aby wprowadzić ją na 
giełdę w drugiej połowie  roku. Firma 
zamierza także zainteresować się wydoby-
ciem węgla. 

W  roku Unia Europejska sprowa-
dziła  mln ton węgla. Nastąpił wzrost, 

bo w  roku UE zaimportowała  
mln ton. – Widać zatem wyraźny wzrost 
importu węgla kamiennego do Unii Euro-
pejskiej – mówił Jerzy Podsiadło. – W roku 
 Polska sprowadzi ponad  mln ton 
węgla. Ceny węgla importowanego są wy-
sokie, frachty poszły w górę, złoty jest słaby. 
Mimo to import przekroczy w tym roku 
 mln ton. 

Na przełomie  i  roku polskie 
górnictwo chciało powstrzymać import ta-
niego węgla z Rosji. Branża groziła wszczę-
ciem postępowania antydumpingowego. Po 
kilku tygodniach medialnej wrzawy nikt 
już nie wracał do tego tematu, a obecnie 
zwolennicy wojny celnej z Rosją milczą. 
Dlaczego? Bo brakuje węgla, a polskie ko-
palnie nie mogą sprostać zapotrzebowaniu. 
Nawet Węglokoks, a więc firma o ugrun-
towanej pozycji na rynku światowym, nie 
dostaje takich ilości węgla, jakie mogłaby 
sprzedać.

Węglokoks wyeksportuje w  roku 
ok. , mln ton węgla energetycznego i , 
mln ton węgla koksowego. To mniej więcej 
połowa eksportu z  roku – wówczas 
Węglokoks sprzedał za granicę , mln ton. 
– Popyt jest, ale nie ma czego w tym roku 

eksportować – podsumował Jerzy Podsiadło, 
prezes Węglokoksu.

UZMIENNIĆ KOSZTY STAŁE

Zdaniem Jarosława Zagórowskiego, 
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, za-
potrzebowanie na węgiel energetyczny jest 
stabilne i powinno się utrzymywać, ponie-
waż w Polsce ten surowiec wciąż będzie 
podstawowym paliwem służącym do wy-
twarzania energii elektrycznej.

– Sytuacja węgla koksowego i koksu 
jest inna – stwierdził prezes JSW SA. – 
Koksownie z naszej Grupy wykorzystują 
moce produkcyjne w  proc. Odbiór węgla 
z naszych kopalń jest stabilny, chociaż są 
zapowiedzi, że może pogorszyć się sytu-
acja w branży motoryzacyjnej. Gdyby tak 
się stało, trudności przemysłu motoryza-
cyjnego mogłyby się przełożyć na obniże-
nie zapotrzebowania na węgiel koksowy. 
Potrzebna jest elastyczność, możliwie jak 
największe uzmiennianie kosztów stałych. 
Za trzy kwartały JSW osiągnęła dobre wy-
niki, bo mieliśmy do czynienia z korzystną 
sytuacją rynkową. Ceny węgla koksowego 
i koksu były wysokie. Jako Grupa będziemy 
realizować zaplanowane inwestycje. Jeżeli 

chodzi o koks, to będziemy jego produkcję 
dostosowywać do wymagań rynku – mówił 
prezes Zagórowski.

Andrzej Warzecha, wiceprezes Polskiego 
Koksu, podkreślił, że międzynarodowy rynek 
koksu jest uzależniony od produkcji stali. 

– Górnicy zdają sobie sprawę z zagrożeń 
i z tego, że Grupa JSW SA funkcjonuje na 
konkurencyjnym rynku. Dlatego zmierzamy 
w stronę takiej zmiany systemu wynagro-
dzeń, która powiązałaby płace z osiąganymi 
wynikami. Z powodu zdarzeń górniczych 
JSW nie zrealizuje w tym roku poziomu 
wydobycia założonego w Planie Technicz-
no-Ekonomicznym. Natomiast w  roku 
zamierzamy wydobyć  mln ton węgla wię-
cej, a docelowo to wydobycie ma się usta-
bilizować na poziomie ok.  mln ton węgla 
rocznie – mówił prezes Zagórowski.  

WĘGIEL TAK, 
ALE CZY POLSKI?
Zdaniem Romana Łoja, prezesa Kato-

wickiego Holdingu Węglowego, sytuacja 
krajowych producentów węgla energetycz-
nego jest dosyć komfortowa. Ceny węgla 
w ARA kształtują się w granicach - 
dolarów za tonę, co oznacza, że węgiel z im-
portu jest droższy od węgla krajowego. 

– Oznacza to, że ceny mogą wzrastać – 
mówił prezes Łój. – Przewidujemy, że może 
to być wzrost między  a  proc. Gdyby 
w Chinach gospodarka zaczęła znacząco 
zwalniać, węgiel zapewne by taniał. Ale 
w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sko-
kowym wzrostem cen materiałów, maszyn 
i urządzeń, mielibyśmy kłopoty. W zasadzie 
nie mamy także pola manewru w kwestii 
płac. Strona społeczna będzie się doma-
gać ich wzrostu, co jeszcze bardziej uderzy 
w wynik finansowy. W dłuższej perspek-
tywie czasowej polska energetyka będzie 
oparta na węglu, ale nie wiadomo, czy będzie 
to węgiel krajowy, czy też importowany.

 ST

Jeżeli polskie górnictwo będzie pilnować kosztów i poprawiać efektywność, to ma 
przyszłość. Na świecie rośnie wydobycie węgla, a jego znaczenie dla energetyki nie maleje. 
Jednak nikt nie zagwarantuje, że polskie elektrownie będą spalać węgiel z polskich kopalń 

– mówili uczestnicy konferencji Górnictwo  zorganizowanej przez PTWP, wydawcę 
między innymi Nowego Przemysłu i portalu wnp.pl. 

Poprawiajmy efektywność

Z okazji święta patronki Górników Ś w. Barbary
górniczego szczęścia, dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyślności
wszystkim Górnikom

                       życzy

R E K L A M A

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

 

Nie ma innego wyjścia dla polskiego górnictwa niż optymalizacja kosztów
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 NOWY GÓRNIK: Uzna pan rok 2011 
za udany dla Katowickiego Holdingu 
Węglowego? 

ROMAN ŁÓJ: Uwa-
żam, że był to udany 
rok. Mógłby oczywiście 
być lepszy, choćby dla-
tego że nie zrealizujemy 
planu wydobycia – do 
planu zabraknie mniej 
niż  proc. Biorąc pod 
uwagę trudne warunki 
geologiczne, można uznać, że mieścimy się 
w granicach dopuszczalnego błędu przy pla-
nowaniu tak trudnych prac. Natomiast zysk 
będzie większy, niż zakładaliśmy w PTE. To 
przede wszystkim efekt korzystnych cen 
sprzedaży. Sądzę, że rok zakończymy zy-
skiem w granicach  milionów. 

  To będzie prawdziwy zysk czy sztucz-
ka księgowa?

– To będzie prawdziwy zysk, który bę-
dzie efektem naszej działalności operacyjnej. 
Możemy jeszcze rozwiązać rezerwy, które 
zostały zawiązane z powodu grożącego nam 
podatku od budowli podziemnych. Ponie-
waż Trybunał Konstytucyjny zinterpretował 
przepisy na korzyść górnictwa, te rezerwy są 
zbędne. Będzie to jednak operacja księgowa, 
która nie będzie miała wpływu na poprawę 
przepływu gotówki.

  Przy takim zysku KHW związki zawo-
dowe zaproponują panu wypłacenie na-
grody dla załogi.

– Domyślam się, że takie propozycje 
zostaną zgłoszone. Jednak trzeba wziąć pod 
uwagę fakt, że mamy potężne potrzeby in-
westycyjne – w przyszłym roku musimy 
przeznaczyć na ten cel przynajmniej  
milionów złotych. Oceniam, że to niezbęd-
ne wydatki, które mają na celu utrzymanie 
naszych zdolności produkcyjnych. Ta suma 
przekracza amortyzację i zysk netto. Z pro-
stego rachunku wynika, że z wypracowanego 

zysku nie zostanie nic, co można by było 
podzielić. 

  Skoro KHW potrzebuje pieniędzy, je-
dyna nadzieja w emisji obligacji. Dojdzie 
do niej?

– Uważam, że tak. My przedstawiliśmy 
swoją ofertę i oczekiwania, analitycy z kilku 
banków przestudiowali nasze propozycje 
i przygotowują odpowiedź. Domykamy te-
raz ostatni z elementów – zabezpieczenie 
tych obligacji. 

  Co będzie tym zabezpieczeniem?
– Przede wszystkim majątek nieproduk-

cyjny. Mamy całkiem sporo dobrze zlokali-
zowanych gruntów i sądzę, że mogą one być 
odpowiednim zabezpieczeniem dla banków. 

 Na konferencji Górnictwo 2011 zorga-
nizowanej przez Nowy Przemysł mówił 
pan między innymi o powiązaniu płac 
z efektywnością. Można tak zmienić sys-
tem płac w górnictwie, aby były one zwią-
zane z efektywnością?

– Nie tylko można, ale i trzeba. W tym 
roku w KHW zrobiliśmy spory krok ku ta-
kiemu rozwiązaniu. Jest to proces płynny. 
W niektórych miesiącach podchodziliśmy 
elastycznie do wiązania wynagrodzeń z efek-
tywnością, dlatego że w kopalniach były tak 
zwane trudne miesiące. Gdybyśmy prze-
strzegali algorytmu uzależniającego płace 
od efektów, wtedy byłoby to bolesne dla 
pracowników. Jednak nie zmienia to faktu, 
że zarząd chce wciąż udoskonalać i wdrażać 
system wynagradzania premiujący wydajną 
pracę. Ostatecznym celem jest to, aby płaca 
była pochodną realizacji zadań w poszcze-
gólnych kopalniach. 

  Kiedy płaca będzie związana bezpo-
średnio z wynikami kopalń?

– Rok  poświęcimy na udoskona-
lanie nowego systemy płacowego, a w  
roku zastosujemy go już w pełni. 

 Nie obawia się pan oporu strony 
społecznej?

– Opór pewnie będzie. Teraz panuje 
przekonanie, że płaca, premie, nagrody 
i wszystkie inne składniki systemu wyna-
gradzania należą się załodze bez względu 
na wynik. Będziemy musieli przełamać 
wszelkie obawy zarówno związków zawo-
dowych, jak i górników. Przecież powią-
zanie wynagrodzeń z wynikami nie musi 
oznaczać ich zmniejszenia, poza tym 
w firmie powinniśmy stosować te same 
standardy, które stosujemy w swoich go-
spodarstwach domowych. Każda rodzina 
może wydać tylko tyle, ile zarobi. Kredyty, 
debety i zaległości w opłatach nie przyspa-
rzają dodatkowych dochodów. W długim 
terminie rodzina nie może wydawać więcej, 
niż ma dochodu.

 Nie przekona pan górników, jeśli wy-
liczy pan zysk � rmy, jej zadłużenie i po-
trzeby inwestycyjne. Po takim zestawieniu 
będzie wiadomo, że na dzień dzisiejszy 
brakuje KHW setek milionów złotych.

– Wierzę, że przekonam. Jeśli przejemy 
zysk, to za dwa lata nie będziemy mieli gdzie 
fedrować. 

 Holding ma więc do wyboru – wydać 
ucztę i umrzeć z głodu albo dzielić racje 
żywnościowe i przeżyć?

– Można użyć takiej obrazowej prze-
nośni. Nie sądzę, aby załoga chciała upadku 
firmy w perspektywie kilkunastu miesięcy.

  To jest tylko potencjalne zagroże-
nie czy projekcja przyszłości granicząca 
z pewnością?

– Jeżeli przejemy tegoroczny zysk, w za-
sadzie możemy szykować się do upadku. 
Ja nie straszę – analizy ekonomiczne są 
nieubłagane. Musimy zainwestować każdą 
złotówkę, aby stworzyć stabilne fundamenty 
dla firmy. Moim obowiązkiem jest między 
innymi zagwarantowanie miejsc pracy. 

Właśnie dlatego stawiam sprawę jasno – 
albo jednorazowa uczta, albo przeżycie. 

  Rozmawia pan z  prezesami innych 
spółek węglowych o zmianach systemu 
płac?

– Nie zagłębiamy się w tych rozmo-
wach w detale. Natomiast wszyscy zga-
dzamy się co do tego, że płaca nie może 
być oderwana od efektów. Jesteśmy także 
zgodni w tym, że za efektywną pracę po-
winna przysługiwać solidna płaca. Dotych-
czasowy system wynagrodzeń nie pozwala 
natomiast w pełni płacić za dobre efekty. 
We wszystkich spółkach cel jest ten sam – 
płaca musi być pochodną wyników firmy. 
To jedyny sposób, aby sprawiedliwie wyna-
gradzać ciężką pracę i żeby zagwarantować 
miejsca pracy. 

  KHW nie połączył się z Węglokoksem, 
nie chce również się łączyć z Kompanią 
Węglową. Jest możliwe, że wkrótce bę-
dziecie prosić o pomoc na kolanach? 

– Mamy negatywny fan club, jednak 
pokażemy, że możemy funkcjonować na 
rynku samodzielnie. W  roku kopal-
nie holdingu wydobędą między  mln 
a  mln  tys. ton węgla. W tym roku 
przeznaczyliśmy na inwestycje  mln 
zł, w przyszłym roku będzie to minimum 
, a maksimum  milionów złotych. 
Wspólnie z  Icentisem przygotowujemy 
także program emisji obligacji. Daleko 
nam więc do bankruta. Zamierzamy się 
skoncentrować na wydobyciu, przeróbce 
i sprzedaży węgla kamiennego. Do połowy 
 roku chcemy także doprowadzić do 
końca proces sprzedaży Zakładów Ener-
getyki Cieplnej Katowice. Podejmujemy 
inne działania, które spowodują, że nasza 
sytuacja finansowa się poprawi. Wbrew 
obiegowym opiniom nie zamierzamy iść 
na kolanach ani do Kompanii Węglowej, 
ani gdziekolwiek indziej.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Albo uczta, albo przeżycie

Z okazji Barbórki
składam wszystkim Górnikom
życzenia zdrowia, pomyślności

i szczęścia osobistego,
by praca w kopalni

przynosiła satysfakcję,
a nieustająca opieka Patronki

zapewniła Wam bezpieczeństwo.
Szczęść Boże

Bogdan Marcinkiewicz, europoseł

R E K L A M A

Wszystkim Pracownikom 
Jastrzębskiej

Spółki Węglowej
życzenia bezpiecznej i stabilnej 

pracy, godziwych zarobków, zdro-
wia i pomyślności.

Niech Św. Barbara ma Was w swej 
opiece.

Fedracja Związków Zawodowych 
Górników JSW SA
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Z  okazji Barbórki składamy najserdeczniejsze 
życzenia, bezpiecznej i  spokojnej pracy oraz 
wszystkiego najlepszego w  życiu zawodowym 
i osobistym. 
 
 

Zarząd i pracownicy
Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.
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Choć święto górników – Barbórka – ob-
chodzone jest oficjalnie 4 grudnia w dniu 
wspomnienia świętej Barbary, to uroczyste 
obchody Dnia Górnika organizowane przez 
Federację Związków Zawodowych Górnic-
twa Węgla Brunatnego odbyły się, zgod-
nie z wieloletnią tradycją, już 18 listopada 
w Kołobrzegu.  

Spotkanie było znakomitą okazją do 
podsumowania tegorocznych dokonań, roz-
mów o przyszłości, a także do oderwania się 
od ciężkiej pracy. – Z okazji nadchodzącej 
Barbórki życzę wszystkim szczęścia górni-
czego i wszelkiej pomyślności. Życzę także, 
aby w trakcie wykonywania codziennych 
obowiązków towarzyszyło Wam zawsze po-
czucie bezpieczeństwa – mówił Stanisław 
Żuk, dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA, Oddz. KWB Turów. 

Jak co roku zasłużonym górnikom wrę-
czono odznaczenia. Złote odznaki Zasłużo-
ny Działacz Związkowy Federacji otrzymali: 
Jerzy Pawluczuk, Krzysztof Skorupski, Bo-
żena Krzemińska, Dariusz Paczkowski, zaś 
srebrną odznakę federacyjną przyznano: 
Dariuszowi Miłoszowskiemu, Andrzejowi 
Klimczykowi, Grażynie Trafny, Marcinowi 
Kaźmierczakowi oraz Januszowi Babiarzo-
wi. Przyznano również brązową odznakę 
federacyjną dla: Marii Pieczyńskiej, Barbary 
Majewskiej, Bogumiła Tyszkiewicza, Jarosła-
wa Kurka, Arkadiusza Żuchowskiego, Jac-
ka Kurpiowa oraz Jadwigi Ciaś. Honorowe 
Odznaki za Zasługi dla OPZZ przyznano: 
Henrykowi Kazimierczakowi, Andrzejowi 
Kmieciowi, Czesławowi Czubale, Januszowi 

Proszowskiemu i Pawłowi Zalewskiemu. 
Szpadami górniczymi uhonorowano nato-
miast: Krzysztofa Mariankowskiego, Piotra 
Maciaszka, Eugeniusza Zielińskiego, Wal-
demara Kwiatkowskiego, Tadeusza Kowal-
skiego, Kazimierza Pupina, Włodzimierza 
Wójcika, Jerzego Kuchto, Janusza Magnuc-
kiego, Grzegorza Grobelkę.  

Osoby, które przez wiele lat działały na 
rzecz środowiska i aktywnie włączały się 
w  działania związkowe, zostały ponadto 
odznaczone statuetkami symbolizującymi 
górnika pracującego w kopalniach węgla 
brunatnego, które zawierały logo Federacji, 
i statuetkami św. Barbary z KWB Bełchatów, 
a także odznaczeniami z poszczególnych ko-
palń oraz odznaką Zasłużony Działacz NZZG. 

– Barbórka to szczególny dzień dla 
wszystkich ciężko pracujących górników. 
Dziękuję za to wyróżnienie, cieszę się, że 
nasza praca została doceniona – mówił 
Krzysztof Mariankowski, jeden z  nagro-
dzonych działaczy. Gratulacje wszystkim od-
znaczonym złożył przewodniczący Federacji 
Henryk Wielec oraz wiceprzewodniczący 
Józef Pindras.  �

Starą tradycję świętowania pielęgnuje 
w Polsce wiele środowisk górniczych. Na-
wiązuje ona do spotkań górników, któ-
rzy po ciężkiej pracy gromadzili się, aby 
odpocząć we własnym gronie przy ku-
flu piwa w atmosferze śpiewu, śmiechu 
i humoru.  

ZZG JSW SA Borynia już po raz dru-
gi zaprosił swoich członków na obchody 
barbórkowe do Szczyrku. Świętowanie 
rozpoczęto mszą w  Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polski w Szczyrku. Następ-
nie uczestnicy udali się do ośrodka Orle 
Gniazdo, gdzie organizatorzy przygotowali 
uroczystości, w trakcie których szczególnie 

zasłużonych działaczy związkowych nagro-
dzono odznaczeniami. Honorową Odznaką 
za Zasługi dla OPZZ wyróżniono: Tadeusza 
Janoszka, Sławomira Lukaszczyka, Eugeniu-
sza Hałacza, Leszka Buchalika, Aleksandra 
Żoczka i Piotra Burego. Honorową szpadę 
górniczą przyznano: Sławomirowi Pączkow-
skiemu, Aleksandrowi Żoczkowi, Markowi 

Wieczorkowi, Zbigniewowi Turkowi i Grze-
gorzowi Pabisiowi. 

– Wyróżnienie kolegów za pracę na 
rzecz naszego środowiska należy traktować 
jako szczególny honor. Jest to bardzo ciężka 
i trudna misja – oświadczył Zenon Dąbrow-
ski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia. 

�

Barbórka u Brunatnych

Jak zawsze, w Kołobrzegu

ZZG JSW SA Borynia

Barbórka w Szczyrku

Po raz drugi ZZG JSW SA Borynia zaprosił swoich członków na obchody barbórkowe do Szczyrku Wyróżnienie kolegów za pracę na rzecz naszego środowiska należy traktować jako szczególny honor
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Jak co roku zasłużonym górnikom wręczono odznaczenia

 Barbórka to szczególny dzień dla wszystkich ciężko pracujących górników
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Serdeczne życzenia bezpiecznej 
pracy dla wszystkich
pracowników kopalń,
niech św. Barbara ma Was
w opiece. 
Prezydium FederacjiZwiązków
Zawodowych Górnictwa
Węgla Brunatnego
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Pierwszy Polski 
satelita naukowy

W dniu 4 listopada 2011 roku Poczta 
Polska wprowadziła do obiegu znaczek oraz 
kopertę FDC upamiętniające pierwszego 
polskiego satelitę naukowego BRITE-PL. 
Znaczek o nominale 4,15 zł, zaprojektowany 
przez grafika Jacka Brodowskiego i umiesz-
czony w numerowanym bloku,  został wy-
dany w nakładzie 300 tysięcy sztuk. Przed-
stawia pierwszego satelitę LEM krążącego 
po orbicie okołoziemskiej. LEM to skrót od 
LUNAR EXCURSION MODULE, czyli eks-
ploracyjnego pojemnika księżycowego, któ-
ry był budowany w USA w ramach Projektu 
Apollo (pierwszego lądowania na Księżycu).

Wspomnianą emisją poprzedziło wyda-
rzenie, jakie miało miejsce 19 listopada br. 
W tym właśnie dniu na terenie Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN oraz Centrum Astro-
nomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN 
został przeprowadzony po raz pierwszy test 
stacji naziemnej na potrzeby projektu BRI-
TE-PL (dwóch pierwszych polskich satelitów 
naukowych). Podczas testu wypuszczono 

z Warszawy na granicę kosmosu dwa balony 
stratosferyczne. Na miejscu oraz w interne-
cie można  było obserwować, jak balony się 
poruszają, a także oglądać przekaz wideo 
z gondoli balonów.  

Boże narodzenie

Z miesięcznym wyprzedzeniem, bo już 
w dniu 25 listopada zostały wprowadzone do 
obiegu dwa znaczki pocztowe tegorocznej 
emisji „Boże Narodzenie”.

Znaczek  o nominale 1,55 zł ilustruje 
postać Świętego Mikołaja, który z darami, 
w śnieżną i gwieździstą noc, zmierza do nas ze 
swojej siedziby w Rovaniemi (północnofińskiej 
Laponii) na saniach z zaprzęgiem reniferów. 
Znaczek wartości 2,40 zł ilustruje tradycyjny 

żłobek. Emisję dopełniają oczywiście malow-
nicze dzięki przedstawionemu na nich śnież-
nemu krajobrazowi koperty pierwszego dnia 
obiegu, a znajdujące się na nich znaczki zdobi 
stosowany w Urzędzie Pocztowym Warszawa 
1 „choinkowy” datownik FDC.

Autorem projektów znaczków, kopert 
i datownika tej wyjątkowo nastrojowej, świą-
tecznej emisji, wydrukowanej techniką off-
setową  na papierze fluorescencyjnym, jest 
artysta plastyk M. Kwiatkowski. Będą one 
z pewnością ozdobą tradycyjnej korespon-
dencji świąteczno-noworocznej. Warto do-
dać, że wydrukowane zostały w zwiększonych 
nakładach: znaczek wartości 1,55 zł- 29 000 
000 sztuk; 2,40 zł – 3 000 000 sztuk. 

 Z.B.

r o z m a i t o ś c i

Krzyżówka Panoramiczna nr 23

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
w durBanie (rPa) odBywa się 17. kon-
ferencja klimatyczna onz. Jest to naj-
ważniejszy i największy szczyt negocjacyjny 
w sprawie zmian klimatu. Przez 12 dni około 
20 tys. delegatów i obserwatorów ze 183 
państw będzie m.in. prowadzić negocja-
cje na temat przyszłości Protokołu z Kioto. 
Pierwszy okres jego obowiązywania wygasa 
z końcem 2012 r. Największe gospodarki 
mają zdecydować, co dalej ze zobowiązania-
mi klimatycznymi. Poza UE, której emisja 
CO2 to 11 proc. globalnej, inne potęgi, tj. 
USA, Chiny i Rosja, nie chcą nowej umo-
wy klimatycznej i wiążących celów redukcji 
CO2 w czasie kryzysu. UE ma nadzieję, że 
uda się jej w Durbanie skłonić partnerów 
do takiej umowy od 2020 r. W czasie kon-
ferencji są do załatwienia jeszcze kwestie 
dyskutowane na poprzednich konferencjach 
klimatycznych w Cancun i Kopenhadze: 
finansowanie przeciwdziałania zmianom 
klimatu i adaptacji do tych zmian, fundusz 
technologiczny i ochrona lasów.

Przyznano najBardziej Prestiżowe 
wyróżnienia naukowe w naszym kra-
ju. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz 
20. podała nazwiska wybitnych uczonych, 
którzy w sposób szczególny przyczynili się 
do rozwoju nauki polskiej. Tegorocznymi 
laureatami są: prof. Tomasz Giaro (nauki 
humanistyczne i społeczne), prof. Jan Po-
tempa (nauki o życiu i Ziemi), prof. Maciej 
Lewenstein (nauki matematyczno-fizyczne 
i inżynierskie), prof. Elżbieta Frąckowiak 
(nauki chemiczne i o materiałach). Wrę-
czenie nagród nastąpi w grudniu na Zamku 
Królewskim w Warszawie. W poprzednich 
edycjach uhonorowano 70 osób. 

w euroPie milion osóB umiera rocz-
nie z Powodu otyłości. Dolegliwość ta 
osiągnęła już rozmiary epidemii. W ciągu 
minionych dwóch dekad ludzi otyłych przy-
było trzykrotnie. W najlepszej sytuacji jest 
Rumunia, w której otyłość dotyczy nieca-
łych 8 proc. społeczeństwa Prawie równie 
dobrze jest we Włoszech – nieco ponad 
10 proc. Natomiast najgorzej jest w Wiel-
kiej Brytanii i na Malcie, gdzie odsetek 
otyłych wynosi około 23 proc. Ustalono, 
że osoby lepiej wykształcone i bardziej za-
możne tyją rzadziej. W 19 krajach odsetek 
otyłych kobiet wzrasta wraz z wiekiem. 
Otyłość związana jest ze zwiększonym 
ryzykiem występowania wielu groźnych 
chorób, przede wszystkim cukrzycy, nad-
ciśnienia tętniczego, udarów, niektórych 
nowotworów. Zjawisko to jest szczególnie 
groźne w odniesieniu do dzieci, ponieważ 
będą one narażone na choroby powodujące 
obniżenie jakości i długości życia.

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e  ś r o -
d o w i s K a  g ó r n i c z e g o

d w u t y g o d n i k
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Bez górnictwa nie byłoby naszej firmy. Dlatego święto górnicze jest także naszym świętem 

Fasing świętował
Fasing na stałe wpisał się w historię dzielnicy. To najwięk-
szy zakład, który daje utrzymanie pracownikom i ich ro-
dzinom. Ludzie potrzebują pracy, żeby godnie żyć. Praca 
nie jest karą za grzech pierworodny. Dzięki pracy człowiek 
realizuje swoje powołanie. 

Między innymi takich słów księdza słuchali pracow-
nicy Grupy Kapitałowej Fasing SA zgromadzeni  listo-
pada na uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwa-
niem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 

w Katowicach-Wełnowcu. – Uważam, że firma to wielka 
rodzina. Wszyscy mają wkład w jej powodzenie. Już teraz 
mogę powiedzieć, że rok  będzie dla nas lepszy niż . 
Mamy świetną załogę. W naszym gronie są osoby z -, a na-
wet z ponad -letnim stażem pracy. To budzi mój szacunek 
– powiedział Nowemu Górnikowi Zdzisław Bik, prezes Fasing 
SA. – Bez górnictwa nie byłoby naszej firmy. Dlatego święto 
górnicze jest także naszym świętem – podkreślił prezes.

Po mszy, w czasie uroczystego spotkania barbórko-
wego kilkadziesiąt osób z firm Grupy Fasing SA zostało 

uhonorowanych za swoją pracę. Wśród nich znalazł się 
Henryk Wandzioch, który w lipcu obchodził -lecie pracy 
zawodowej. 

Kiedy odbierał honory, kilkaset osób westchnęło z po-
dziwem. Jubilat niezmieszany tym, że stał się bohaterem 
firmowego spotkania, machał do koleżanek i kolegów bu-
kietem kwiatów. 

Uczta i zabawa trwały do późnej nocy. Razem z pra-
cownikami bawili się zaproszeni goście.
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Fasing na stałe wpisał się w historię dzielnicy. To największy zakład, który daje utrzymanie pracownikom i ich rodzinom Henryk Wandzioch w lipcu obchodził 55-lecie pracy zawodowej
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