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Rozmowa na czasie:
Jerzy Podsiadło,
prezes Węglokoksu:
Giełda ma być
jednym z narzędzi
przyspieszających
rozwój, a nie
celem
ostatecznym
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Świat nie
rezygnuje
z węgla
Apel o równe traktowanie
wszystkich źródeł energii
w Unii Europejskiej,
a także na całym świecie
był głównym przesłaniem
kończących się .
Europejskich Dni Węgla
w Parlamencie Europejskim
 

Można pomóc
górnictwu
Maciej Kaliski,
dyrektor
Departamentu
Górnictwa
w Ministerstwie
Gospodarki:
Unia Europejska
chce wspierać
elektroenergetykę.
Jeżeli zatrzyma się
na tym etapie, okaże
się, że pośrednio będzie
wspierać między innymi
dostawców węgla spoza
Unii – dotyczy to oczywiście
także dostawców innych
paliw dla elektrowni. Dlatego
w Kompanii Węglowej
zrodził się pomysł, aby
wsparcie było udzielane
tym elektrowniom, które
będą wykorzystywały unijne
paliwa. To pomysł pani
prezes Joanny StrzelecŁobodzińskiej, nad którym
pracują specjaliści od prawa
unijnego.
 

Panda dobra, ale
nie za bardzo?
Informacje
motoryzacyjne

 

Marek Dras, nadsztygar górniczy transportu dołowego: Byłem młodym inżynierem. Zacząłem
pracę w połowie lat . ubiegłego wieku. Spotkało mnie wielkie wyróżnienie – zostałem wysłany
do Niemiec, żeby zobaczyć, jak jest zorganizowana praca w tamtejszych kopalniach węgla
kamiennego. Po powrocie dyrektor pyta mnie: Młody, co ciekawego widziałeś w niemieckich
kopalniach? – Tam największym, najważniejszym i najlepiej zarabiającym działem w kopalni jest
dział logistyki – odpowiedziałem dyrektorowi. – Oj, młody, ty pojechałeś tam pierwszy i ostatni raz.
Na miejscu będziesz uczył się, że w górnictwie najważniejsze jest wydobycie – powiedział dyrektor.
Minęło niespełna  lat od tej rozmowy i w naszej kopalni zaszły wielkie zmiany. Całkowicie
odeszliśmy od kolejek linowych. Materiały i towary dostarczamy według prostego schematu: jeden
załadunek, jeden rozładunek. Rozbudowujemy system kontenerowy. Rzeczywiście, najważniejsze
jest wydobycie, ale żeby ono było, transport i szeroko rozumiana logistyka muszą być na najwyższym
poziomie. Tą śmieszną anegdotą chcę podkreślić, że gdyby kolejne dyrekcje kopalni nie stawiały
na transport, nie mielibyśmy tak nowoczesnych rozwiązań. I nie byłoby wydobycia,
które jest najważniejsze.
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Osiągnęliśmy kompromis
W poprzednim numerze Nowego Górnika pisałem,
że – moim zdaniem – w JSW zamiast dwudniowego
strajku będzie porozumienie. Jest porozumienie.
Pisałem, że dobrze nam wróży cisza medialna, no
i wróżba się sprawdziła. Już po podpisaniu porozumienia słyszałem głosy, że związki za mało wywalczyły, bo na przykład w Kompanii Węglowej
wzrost wynagrodzeń to 7,9 proc.

W

Kompanii Węglowej zawarto w lutym
porozumienie o wzroście płac o , proc.
Na jesieni zarząd dołożył kolejne , proc.
na wyrównanie dysproporcji płacowych w kopalniach. Reszta, dająca magiczne , proc., to efekt urealnienia wartości tzw. deputatu węglowego. My deputaty już dawno załatwiliśmy. Media z podwyżki
płac zasadniczych w Kompanii o niespełna  proc.
zrobiły podwyżkę płac o prawie  proc. Piszę o tym,
bo optymistyczne informacje nie zawsze są dobrymi informacjami. Słabi w rachunkach dziennikarze
mogą zrobić wiele złego. Już zrobili, bo w sposób
zawoalowany, ale czasem skuteczny dają do zrozumienia, że my mogliśmy wywalczyć znacznie więcej.
Jakimś złośliwcom zależy, żeby załogę nastawiać
przeciwko związkom. Nie róbcie tego, państwo
żurnaliści. Związkom w JSW chodziło o to, aby był
wzrost płac. Chodziło także o to, aby górnicy przyjmowani od lutego tego roku mieli liczone wynagrodzenia według starych zasad. Ustaliliśmy także, jak

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Czy to jest tak,
że nie ma gorszej
informacji niż
informacja,
że w JSW SA jest
dobrze?

będą rosły płace przez następne  lata. Błagam, nie
porównujmy się z innymi spółkami, bo nam to bokiem wyjdzie. My musimy na miejscu dbać o załogę.
Mamy swoją firmę i swoich pracowników, dlatego
los naszej firmy i ludzi w niej zatrudnionych jest dla
nas najważniejszy.
Ze wszystkich stron napływają do nas informacje
o tym, że przyszły rok będzie fatalny. Ja wierzę jednak, że da się to przeżyć. Jeżeli będziemy tak mocno
przekonani, że porozumienie jest najważniejsze, jak
byliśmy o tym przekonani ostatnio – damy radę.
Krytykowano nas, związkowców, a także całą JSW
(zarząd również krytykowano) za to, że walczymy
o prywatę bez względu na realia gospodarcze. Otóż
nie walczymy o prywatę. W tych samych porozumieniach jest zapis, że w przypadku złej sytuacji ekonomicznej będzie można za zgodą związków zawiesić
niektóre rozwiązania. Czy jest w branży górnictwa
węgla kamiennego druga spółka, w której związki
wykazałyby taką elastyczność? To jest najlepszy dowód na to, że przy dobrej atmosferze można zadbać
o załogę i o kondycję firmy. Gdzie są komentatorzy,
którzy w swoich informacjach z lubością napuszczali
zarząd na związki i związki na zarząd? Czemu ci
sami komentatorzy nie widzą, że z twardych rozmów
zrodził się rozsądny kompromis? Czy to jest tak,
że nie ma dla nich gorszej informacji niż informacja,
że w JSW SA jest dobrze?
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Zgrać język z mózgiem
Rzeczpospolita opublikowała tekst z informacją,
że na wraku samolotu prezydenckiego znaleziono
ślady trotylu i nitrogliceryny. Jarosław Kaczyński
przeczytał ten tekst i stwierdził, że 96 osób, które
zginęły w katastrofie smoleńskiej, to tak naprawdę
ofiary zbrodni. Jego zdaniem obecny rząd to brutalna dyktatura. Nie takie bzdury ukazywały się
w prasie na temat katastrofy smoleńskiej, jednak
żadna z nich nie zadziałała jak bomba atomowa.
Bzdura wydrukowana w dzienniku Rzeczpospolita
miała wyjątkową siłę rażenia, bo wzmocniło ją kilku
polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele.
Wypowiedzi, z których czasem mogło wynikać,
że samolot został zniszczony przez wybuch ładunku zawierającego trotyl i nitroglicerynę, a związek
z tym wybuchem mogą mieć polscy i rosyjscy politycy, nadały tekstowi z Rzeczpospolitej zupełnie
inny wymiar. Okazało się, że jedna publikacja może
spowodować, że bez jakichkolwiek konsekwencji z ust polityka może paść oskarżenie premiera
i prezydenta RP o wspólne działanie z mordercami.

N

ie przyjmuję do wiadomości sugestii prof. Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy byłego prezydenta USA Jimmy’ego Cartera, jakoby wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego miały charakter
wskazujący na zbytni stres, być może graniczący
z chorobą. Nie wolno chorobą rozgrzeszać przywódcy największej partii opozycyjnej tak długo, jak
długo on sam nie poda do publicznej wiadomości
odpowiedniej diagnozy lekarskiej. Dla mnie Jarosław
Kaczyński jest politykiem, który może odpowiadać
za słowa. Śmiem twierdzić, że powinien odpowiadać
przed Komisją Etyki Poselskiej.
Jeżeli nie skorzystamy z możliwości postawienia
Jarosława Kaczyńskiego i kilku liderów PiS przed
komisją, to tak jakbyśmy milcząco przyjmowali,
że są niespełna rozumu i nie należy brać ich na serio.
Ja nie zgadzam się, aby parlamentarzyści zamieniali

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Politycy muszą
posługiwać
się mózgiem,
zanim zaczną
posługiwać
się językiem.
Zgranie pracy
mózgu z pracą
języka powinno
być nadrzędną
umiejętnością
cechująca
polityka

się w psychiatrów i przyznawali sobie prawo wystawiania opinii o niepoczytalności.
Dziennikarze mogą pisać i mówić, co chcą. Jeżeli
chcą nadawać plotkom i niesprawdzonym informacjom rangę pewników, to też mogą to robić – najwyżej później opublikują sprostowanie, wyjaśnienie
czy jakikolwiek inny tekst, w którym zgrabnie odwołają wcześniejsze tezy. Natomiast politycy nie mogą
w sprawach najważniejszych dla kraju bezmyślnie
powtarzać tez publicystycznych, a już absolutnie
nie mogą tych tez rasować. W przypadku reakcji
niektórych polityków PiS na publikację w Rzeczpospolitej mieliśmy do czynienia właśnie z takim
zjawiskiem. Politycy muszą posługiwać się mózgiem,
zanim zaczną posługiwać się językiem. Zgranie pracy
mózgu z pracą języka powinno być nadrzędną umiejętnością cechującą polityka. Za nieużywanie mózgu
nie można stanąć przed Komisją Etyki Poselskiej,
ale za używanie języka szkodzącego Polsce trzeba
przed tą komisją stanąć. Trzeba przed nią stanąć,
bo teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację,
że wystarczyłoby, żeby ci posłowie zasiadali w ławach
rządowych, a gotowi byliby decydować na przykład
o wojnie lub pokoju tylko na podstawie informacji
prasowej. Komisja może podziałać na nich jak zimny
prysznic.
Ze zgrozą słucham argumentów obrońców Jarosława Kaczyńskiego. Otóż niektórzy twierdzą, że tekst
wydrukowany w Rzeczpospolitej miał tylko jeden
cel – sprowokować Jarosława Kaczyńskiego. Ponoć
ktoś wykombinował sobie, że jeśli Rzeczpospolita
napisze o trotylu i nitroglicerynie, to prezes Kaczyński
wybuchnie. Muszę stanąć w obronie prezesa – takimi
argumentami jego sojusznicy robią zeń emocjonalnie
niezrównoważonego furiata, którego może rozerwać
jeden tekst prasowy. Protestuję przeciwko takiemu
traktowaniu prezesa Kaczyńskiego, bo to obrzydliwe
marginalizowanie jego wkładu w podsycanie konfliktu
wokół katastrofy smoleńskiej.
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Zawistnikom
szczęki opadły

N

ie musieliśmy znów strajkować, żeby zawrzeć
w końcu porozumienie – zwyciężył rozsądek.
Co za ulga. Oddycham z ulgą, bo po raz kolejny okazało
się, że zarówno zarząd, jak i strona społeczna potrafią
myśleć w kategoriach dobra firmy i dobra pracowników.
Wbrew ujadaniu wrogów Jastrzębskiej Spółki Węglowej
nie doszło do ostrej konfrontacji na linii związki–
zarząd. Nie doszło do niej, bo obie strony zdają sobie
sprawę z tego, że jedynie dialog i kompromis mogą
budować przyszłość firmy. Zawarliśmy porozumienie,
które gwarantuje podwyżki płac nie tylko w tym
roku, ale także coroczne podwyżki płac aż do roku
2015. W porozumieniu zagwarantowaliśmy także,
że nowi pracownicy będą traktowani na równi
ze starymi pracownikami. Był to bardzo trudny temat,
bo wydawało się, że w sprawie umów kompromis jest
niemożliwy, jednak to było złudzenie. Kompromis jest
zawsze możliwy.
apięta sytuacja w naszej spółce utrzymywała się
praktycznie od lutego. Po serii nieudanych rozmów
i mediacji zorganizowaliśmy referendum strajkowe,
w którym ponad 96 procent pracowników biorących
w nim udział opowiedziało się za przeprowadzeniem
akcji strajkowej. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy
na każdej ze zmian odbył się 6 lipca, natomiast strajk
dobowy odbył się 19 października. Zanim doszło
do strajku dwudniowego, dogadaliśmy się. Jaki
jest efekt porozumienia? Wzrost stawek osobistego
zaszeregowania o 3,4 procent od listopada i o poziom
inflacji przez kolejne 3 lata. Oprócz podwyżki stawek
od listopada porozumienie płacowe gwarantuje
pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak
podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku.
Kwota „jednorazówki” będzie zróżnicowana i wyniesie
w przybliżeniu: 2100 zł dla zatrudnionego na dole,
1600 zł dla pracownika zakładu przeróbczego, 1240 zł
dla pracownika powierzchni, 1100 zł dla pracownika
administracji. Są to kwoty orientacyjne.
eneralnie jest tak, że mechanizm mówiący
o automatyce wzrostu wynagrodzeń w latach 2013–
2015 zakłada, iż stawki osobistego zaszeregowania
pracowników będą wzrastały o poziom inflacji zapisany
w ustawie budżetowej na dany rok. To oznacza, że już
za dwa miesiące w styczniu 2013 roku wzrosną o kolejne
2,7 procent, bo najprawdopodobniej taka właśnie
wysokość inflacji zostanie zapisana w przyszłorocznym
budżecie.
iezależnie od podwyżek „z urzędu” w styczniu
każdego roku strony będą się spotykać w trzecim
kwartale, aby przeanalizować realny poziom inflacji
na podstawie danych i szacunków Głównego
Urzędu Statystycznego. Jeżeli okaże się, że inflacja
rzeczywista i prognozowana na koniec roku wyniesie
więcej niż zakładana w budżecie, zaś JSW zanotuje
zysk, pracownicy otrzymają premię jednorazową
wyrównującą tę różnicę.
ażdy kompromis zawiera jakiś element ustępstw.
Związkowcy i zarząd zrobili po kroczku do tyłu
i dzięki temu jako firma zrobiliśmy wielki krok
w kierunku zwiększenia poczucia stabilizacji u załogi.
Jak była alternatywa? Ano mogliśmy strajkować.
Planowaliśmy dwudniowy strajk. Gdyby trzeba,
następny mógłby być na przykład trzydniowy. Była
wśród nas grupa jastrzębi – oni chcieli konfrontacji,
szybko jednak wymiękli. Myślę, że mogli być
wojowniczy, bo i tak wiedzieli, że zwycięży troska
o firmę. I jeszcze zdanie do zawistników – nasi górnicy
wciąż są najlepiej opłacani w górnictwie węglowym.
O to nam chodziło. Co, opadły wam szczęki.
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Debiut giełdowy jest istotnym elementem strategii służącej rozwojowi Węglokoksu.
Giełda ma być jednym z narzędzi przyspieszających rozwój, a nie celem ostatecznym
– mówi J ERZY P ODSIADŁO , prezes Węglokoksu

Węglokoks wciąż będzie
związany z górnictwem
X NOWY GÓRNIK: Nie udał się mariaż Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu. KHW podał czarną polewkę, jednak Węglokoks nie rezygnuje z bliskich
związków z górnictwem. Pańska firma
chce udowodnić, że ma dobrą ofertę dla
branży górniczej?
JERZY PODSIADŁO : Przesadził pan
z tą czarną polewką.
Przez rok toczyły się
rozmowy biznesowe.
Nie doszło do połączenia obu firm, ponieważ
strona społeczna nie
wyraziła na to zgody.
Nikt na nikogo się nie obraził, mamy bardzo
dobre kontakty z KHW i wspólnie robimy
dobre interesy. Kilka tygodni temu powiodła
się emisja obligacji KHW na około  mld
złotych, cieszę się z tego powodu i życzę
Holdingowi jak najlepiej.

silną grupę kapitałową spółki Węglokoks.
Nowymi podmiotami są w niej m.in.: Huta
Łabędy, Zakład Wzbogacania Węgla Julian,
CZW Węglozbyt, Nadwiślańska Spółka
Energetyczna. Już z tego prostego wyliczenia
widać, jak szeroka i głęboka jest ta dywersyfikacja. Cała jednak działalność Węglokoksu
i naszej grupy kapitałowej skupia się wokół
górnictwa węgla kamiennego, z którym nadal łączyć nas będą najsilniejsze więzi biznesowe. Jednym z ważniejszych elementów
pozwalających na przyspieszenie realizacji
założeń strategicznych jest planowany przez
Węglokoks debiut giełdowy. Upublicznienie
spółki otwiera bowiem szeroko możliwości
bardziej swobodnego poruszania się na polskim i międzynarodowym rynku, w tym rynku finansowym. A zatem giełda jest bardzo
ważnym elementem strategii służącym rozwojowi Węglokoksu. Natomiast uważamy,
że na obecnym etapie Skarb Państwa powinien zachować większość akcji.

X Znacznie większe interesy robicie jednak z Kompanią Węglową. „Klaps” dla
KHW za ucieczkę w samodzielność?
– Nie jesteśmy od rozdawania klapsów, ale
od robienia biznesu. Nasze rzeczywiście szerokie i wielopoziomowe kontakty z Kompanią
Węglową nie są kontaktami „zamiast”. Kompania zawsze była naszym najważniejszym
partnerem. Na te relacje nie ma najmniejszego
wpływu kwestia połączenia z KHW. Także
wspólne przedsięwzięcia z Kompanią Węglową nie wynikają w żaden sposób z fiaska
koncepcji połączenia KHW i Węglokoksu.
Mamy podpisane porozumienie o strategicznej współpracy z Kompanią Węglową i mam
nadzieję, że będzie ono z powodzeniem realizowane. Chcemy na przykład, aby wspólna spółka KW i Węglokoksu zajmowała się
eksploatacją metanu i wykorzystywaniem go
do wytwarzania energii. Mamy także kilka
innych pomysłów i wierzę, że zrealizujemy
je z obustronnymi korzyściami.

X Pod pana kierownictwem Węglokoks
przełamał pewne tabu. Tradycja 60 lat nakazywała, aby Węglokoks nie mieszał się
do handlu na rynku krajowym. Łatwo było
przełamać ten historyczny zakaz? Chodzi
mi nie tylko o działalność biznesową, ale
i o przyzwyczajenia pracowników.
– Nie ma różnicy, czy my zarabiamy
na eksporcie, czy na sprzedaży na rynku
krajowym. Planujemy, że w ciągu trzech lat
będziemy mogli sprzedawać na rynku krajowym węgiel na poziomie  milionów ton.
Mam na myśli węgiel sortowany, gruby. Nie
mówię o miałach i o rynku energetycznym,
bo umowy z energetyką zawierają spółki
węglowe i one tradycyjnie zaopatrują sektor
energetyczny. Natomiast proszę zwrócić
uwagę, że na przykład Kompania Węglowa ma około  dealerów. Dlaczego w tej
grupie nie mogłoby być Węglokoksu? Jeżeli chodzi o przyzwyczajenia pracowników,
to jedno jest pewne – ponieważ jako firma
bardzo szybko się zmieniamy, oczekuję,
że pracownicy będą nadążać za tymi zmianami. Nie zauważyłem, żeby nie nadążali.

X W jednej z wypowiedzi stwierdził pan,
że Węglokoks ma problem skali. Chcąc
wejść na giełdę, musicie stać się większą
firmą. Kupujecie kolejne spółki. Interesujecie się działalnością, z którą do tej
pory nie mieliście nic wspólnego. Jak bardzo pańska firma musi się rozrosnąć, żeby
jej mała skala przestała być problemem?
– Nigdy nie twierdziłem, że Węglokoks
ma problem skali. Dość niskie zatrudnienie,
w porównaniu np. z Holdingiem czy Kompanią Węglową, nie ma żadnego znaczenia.
O wielkości Węglokoksu świadczą: obroty,
zyski, potencjał wiedzy, umiejętności i doświadczenia załogi, a także szerokie perspektywy rozwoju, rozwoju na nieco innej
drodze niż ta, którą spółka podążała przez
ostatnich  lat. Oczywiście, eksport węgla
był, jest i pozostanie dla nas bardzo ważny.
W realizowanej obecnie strategii rozwoju
mocny akcent postawiliśmy na dywersyfikację – dywersyfikację zarówno świadczonych usług, jak i produkcji. W trakcie
ostatnich kilkunastu miesięcy zbudowaliśmy

X Przez lata przeszkodą były względy
„ideologiczne”.
– Przez dziesiątki lat było tak, że eksportem zajmował się Węglokoks, a sprzedażą na rynku krajowym zajmował się
Węglozbyt – to były monopole. Teraz jest
inna sytuacja. Utrzymywanie sztywnych
podziałów nie ma sensu. Węglokoks kupił
Węglozbyt i ta transakcja ostatecznie zniwelowała anachroniczne podziały.
X Węglokoks kupił także zakład wzbo-

gacania węgla.
– Ta transakcja pozwoli nam lepiej
realizować nasze cele strategiczne. Jak już
wspomniałem, kupiliśmy także od Kompanii
Węglowej Nadwiślańską Spółkę Energetyczną. Na bazie tej spółki planujemy wspólnie
z KW wytwarzać energię z metanu pozyskiwanego z kopalni. Jeżeli to przedsięwzięcie
się powiedzie, ten rodzaj energetyki będzie

jednym z naszych obszarów biznesowych.
Na razie jednak nie uwzględniamy tego
w oficjalnych planach.
X Gdyby Węglokoks zajął się importem
węgla, byłaby to przesada?
– Do tej pory, poza incydentalnymi przypadkami, nie sprowadzaliśmy węgla do Polski. Jednak na dłuższą metę nie możemy być
bezczynni. W zeszłym roku sprowadzono
do Polski około  milionów ton węgla. W tym
będzie sporo mniej, bo około – milionów
ton. Import węgla do Polski jest zbyt dużym
tortem, żebyśmy nie planowali wykrojenia dla
siebie jakiegoś kawałka. Zrobimy to tak, że nie
ucierpią nasze spółki węglowe.

„Jesteśmy na etapie
historycznego przełomu.
Przez 60 lat zajmowaliśmy
się wyłącznie eksportem
węgla. Dzisiaj zajmujemy
się przedsięwzięciami
z szerokiego otoczenia
górniczego”.
X Część przedsięwzięć Węglokoksu
to szukanie miejsca dla firmy, która chce
zająć się czymś więcej niż eksportem.
Czym zajmiecie się na pewno?
– W naszej strategii zawarliśmy  obszarów biznesowych. Nie rezygnujemy z eksportu węgla. Uważam, że do  milionów ton
węgla rocznie będziemy w stanie sprzedać
za granicę. Jesteśmy przygotowani do sprzedaży węgla na rynku krajowym dzięki temu,
że kupiliśmy Węglozbyt. Sprzedaż towarów
dla górnictwa to kolejny obszar naszego
zainteresowania. Rozwijamy tę działalność
i sądzę, że w tym roku sprzedamy towary
za – milionów złotych. Produkcja wyrobów hutniczych dla górnictwa to naturalna
konsekwencja zakupu Huty Łabędy. Będziemy modernizować i rozbudowywać tę hutę.
Chcemy także rozwijać logistykę, co jest niezwykle istotne w przypadku eksportu i importu towarów masowych. Mamy bardzo
dobry zespół pracowników, którzy przez lata
naszej działalności eksportowej zajmowali się
logistyką. Dlatego krok po kroku będziemy
poszerzać naszą działalność logistyczną dla
klientów zagranicznych. Ostatnim zaplanowanym biznesem jest wydobycie węgla.
X Jest pan pierwszym prezesem Węglokoksu od wielu lat, który nie jest skonfliktowany ze spółkami węglowymi.
Co pan zrobił, że współpraca układa się
tak dobrze?
– Nic nie wiem o konfliktach poprzednich prezesów Węglokoksu ze spółkami
węglowymi. Ja staram się współpracować
z zarządami wszystkich firm górniczych –
wspólnie dbamy o to, aby nasze przedsięwzięcia dawały korzyści obu stronom. Jeżeli

czasem pojawiają się jakieś sprzeczne interesy, rozwiązujemy te problemy na bieżąco.
Węglokoks jest firmą, która musi współpracować z górnictwem, bo tylko wtedy może się
rozwijać. Umowa o współpracy strategicznej
między Węglokoksem a Kompanią Węglową
jest najlepszym dowodem na to, że możemy
robić dobre interesy. My mamy zapas gotówki. Dzięki dźwigni finansowej (możliwości
zaciągania kredytów) możemy finansować
albo wspólne przedsięwzięcia ze spółkami
górniczymi, albo dokonywać przejęć firm,
które należą do górnictwa. Węglokoks kupił
od KW akcje Huty Łabędy. Spółka górnicza
dostała kilkaset milionów złotych w gotówce,
my mamy zakład, który produkuje przede
wszystkim dla górnictwa. Na tej transakcji
zyskali wszyscy, bo huta pracująca w zasadzie
wyłącznie dla górnictwa nie wyszła poza szeroko rozumianą branżę. Ponieważ w naszej
strategii zakładamy, że będziemy inwestować
w branżę górniczą i okołogórniczą, nie wyobrażam sobie sytuacji konfliktowych.
X W wielu wypowiedziach przedstawicieli właściciela i przedstawicieli Węglokoksu
powtarza się rok 2013 jako rok debiutu Węglokoksu na giełdzie. To pewny termin?
– Jesteśmy przygotowani do wejścia
na giełdę. W ciągu kilkunastu miesięcy
Węglokoks wszedł z powodzeniem w nowe
obszary działalności dzięki temu, że w firmie pracują odpowiedni ludzie i mamy
wystarczająco pieniędzy, żeby się rozwijać.
Nasza kadra zgromadziła doświadczenia
kilku generacji pracowników Węglokoksu.
Mamy rynki, zespół ludzi, pieniądze, plany
rozwoju i kilka realizowanych projektów
spoza eksportu węgla. Już to mówiłem, ale
powtórzę raz jeszcze – chcemy iść na giełdę,
żeby jeszcze bardziej się rozwijać.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kopalnie będą
inwestowały
Dekoniunktura na rynku węglowym nie
powinna zniechęcać branży do inwestycji.
Nie można powtórzyć błędów z poprzednich lat. Kilka lat temu w czasie kryzysu inwestycji w polskim górnictwie nie realizowano i jak pojawiła się koniunktura, to polskie
kopalnie nie były w stanie zaspokoić popytu.
przez to na polskim rynku zadomowili sie
importerzy.
– Czas dekoniunktury to najlepszy czas,
żeby prowadzić inwestycje. To także najlepszy
czas na zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ponieważ jak idzie wszystko dobrze
to nie zawsze jest przyzwolenie na zmiany
– mówi Waldemar Łaski, prezes Famur
SA w czasie konferencji Górnictwo .
– Będzie spadek popytu na węgiel,
ale polskie kopalnie będą inwestowały –
stwierdził Henryk Stabla, prezes spółki
Carboautomatyka.
– Oceniam, że wydatki inwestycyjne
we wszystkich spółkach węglowych będą
wynosiły ,- mld zł.
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Podsumowanie 3. Europejskich Dni Węgla
jest optymistyczne. Konferencja zakończyła
się apelem o równe traktowanie wszystkich
źródeł energii w Unii Europejskiej, a także
na całym świecie.

– Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z których wynika,
że dalsze forsowanie pakietu klimatycznego
w obecnej formie doprowadzi do wzrostu
ubóstwa w wielu regionach, gdyż taki los
czeka wszystkie miasta górnicze w Europie.
Zaproponowane rozwiązania nie spełnią
oczekiwań milionów Europejczyków związanych finansowo z branżą węglową. Dlatego mówimy: „Tak dla zielonego węgla, nie
dla dekarbonizacji, która niszczy łańcuchy
dostaw” – powiedział europoseł Bogdan
Marcinkiewicz, który wraz z niemieckim
deputowanym drem Christianem Ehlerem
był organizatorem Dni Węgla.

E UROPA BEZ WĘGLA ?
– TO NIEREALNE
Śląski europoseł z uznaniem wypowiadał się o uczestnikach konferencji, którzy
jednym głosem mówili o możliwościach redukcji emisji CO poprzez realizowanie projektów poprawiających sprawność instalacji.
– Na obecnym etapie Unia Europejska
domaga się rewizji wpływu gospodarki węglowej na środowisko. Takie działanie będzie wymagało próby odpowiedzi nie tylko
na pytanie o koszty, ale również na pytanie
o realne oddziaływanie na ekonomię całej Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji
gospodarczej działania zmierzające do dekarbonizacji Europy wydają się pozbawione jakiegokolwiek realizmu – powiedział
Marcinkiewicz.
W Japonii działają kotły osiągające
sprawność powyżej  procent, a to nie koniec możliwości modernizacji. Mamy więc
technologię, mamy specjalistów, mamy jasny
plan do zrealizowania. Potrzebujemy jedynie
równego traktowania. Subwencje wspomagające inwestycje są branży górniczej bardzo
potrzebne. Możemy skutecznie zmniejszać
emisję CO i sprzedawać technologię dalej.
Z całego świata płyną sygnały, że nikt
nie zamierza rezygnować z najtańszego
źródła energii, jakim jest węgiel. Jednocześnie wszyscy deklarują chęć dalszego
rozwoju technologii obniżających emisję.
REKL A M A

Istnieje jednak uzasadniona obawa, że to dopiero początek batalii o europejski węgiel,
który jest gwarantem bezpieczeństwa
energetycznego.
Blisko  proc. kosztów produkcji energii elektrycznej to koszty zakupu surowca.
Jeśli mówimy o gazie ziemnym, to okazuje
się, że największym beneficjentem jest GAZPROM. Jakby tego było mało, finansowanie
inwestycji w odnawialne źródła energii nie
byłoby możliwe bez wysokiego opodatkowania energii pochodzącej z węgla.

G DZIE JEST SENS I LOGIKA ?
– PYTA G RAJCAREK
Obawy o przyszłość europejskiego węgla przedstawił Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, który omówił źle
przeprowadzoną restrukturyzację górnictwa
w oparciu o zlikwidowane w latach . Dolnośląskie Zagłębie Węglowe.
Likwidacja kopalń często oznacza zapaść gospodarczą europejskich regionów.
Zlikwidowano tysiące miejsc pracy w samym górnictwie i kolejnych kilkanaście tysięcy w firmach kooperujących i zależnych
od górnictwa. W zamian powstało w regionie jedynie  tysięcy nowych miejsc pracy
– przypomniał Grajcarek.
Działania Komisji Europejskiej są niestety nadal bardzo destrukcyjne. Kontrolowana przez francuski EDF Elektrownia
Rybnik chce zastąpić wysłużone turbiny
nowymi, których sprawność ma przekraczać  procent.
Niestety Komisja Europejska wycofała się z pomysłu dotowania tej inwestycji.
Oznacza to, że ograniczenie emisji liczone
w milionach ton rocznie nie dojdzie do skutku. – Gdzie sens i logika? – pytał Grajcarek.
Europejskie Dni Węgla można jednak
uznać za bardzo duży sukces. Wspólne
stanowisko przedstawicieli branży z całego świata musi być wyraźnym sygnałem dla
Komisji Europejskiej.

D ROGA ENERGIA
NISZCZY GOSPODARKĘ
– Europejscy producenci węgla domagają się równego traktowania wszystkich
źródeł energii. Jedynie przychylne spojrzenie inwestorów może zatrzymać powolne
staczanie się europejskiej gospodarki, która

ARCHIWUM B. MARCINKIEWICZ

Świat nie rezygnuje z węgla

Tracimy grunt pod nogami, gdyż cały świat wyraźnie dostrzega zależność pomiędzy szybkim rozwojem
gospodarczym a tanią energią
jak nigdy dotąd potrzebuje taniej energii.
W Europie mamy obecnie najdroższą energię na świecie – powiedział eurodeputowany
Bogdan Marcinkiewicz.
– Musimy znaleźć takie rozwiązania,
które zapewnią równowagę dla wszystkich
źródeł energii. Obecnie nie widzę możliwości wykluczenia węgla z miksu energetycznego Europy. Odcinając się od tego paliwa,
wyłączymy gospodarki takich krajów jak
Polska czy Bułgaria. Bez taniej energii sytuacja ekonomiczna wielu obywateli Unii
znacznie się pogorszy. Mam wrażenie,
że tracimy grunt pod nogami, gdyż cały
świat wyraźnie dostrzega zależność pomiędzy szybkim rozwojem gospodarczym
a tanią energią – powiedział niemiecki deputowany dr Christian Ehler.
Debata, której tematem przewodnim
było zapytanie: „Czy prosperująca gospodarka światowa potrzebuje węgla?”, pozwoliła
wszystkim uczestnikom z szerszej perspektywy spojrzeć na problemy nękające branżę
na całym świecie.

B EZ WĘGLA
BĘDZIE KATASTROFA
Dr Nikki Williams, prezes zarządu
Australian Coal Association, mówiła o roli
węgla w rozwoju gospodarczym Australii,
który w skali światowej jest przynajmniej
imponujący właśnie za sprawą posiadanych
złóż naturalnych. Pani Gina Downes, główny
doradca Environmental Economics, Eskom,
pokazała nam, jak ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa pełni węgiel w RPA. Natomiast Irfan Ali, przewodniczący TharPak
Consortium, zwrócił uwagę na to, że jego
kraj (Pakistan) posiada gigantyczne zasoby
węgla brunatnego, który będzie motorem

dla gospodarki zmagającej się z biedą i ubóstwem. O problemach polskiego węgla
mówił natomiast wiceprezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Robert Kozłowski.
– Możemy mówić o redukcji CO
i energetyce odnawialnej. Możemy także
mówić o nowoczesnych instalacjach zwiększających sprawność energetyczną. Jednakże
bez taniej energii możliwość finansowania
takich inwestycji nie ma racji bytu nigdzie
na świecie. Musimy wykorzystać obecne możliwości, by lepiej przygotować się
na przyszłość – mówił śląski poseł.
– Jeśli zrezygnujemy z węgla, doprowadzimy do katastrofy nie tylko ekonomicznej, ale także ekologicznej. Łatwo dostępny węgiel będzie masowo wykorzystywany
do produkcji ciepła w prywatnych domach,
ponieważ jest to najtańsze źródło energii.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jakie efekty
ekologiczne daje spalanie tego paliwa w kotłach o niskiej sprawności. Jeśli rzeczywiście
chcemy żyć w czystej i pachnącej Europie,
to musimy stworzyć mechanizmy, które zapewnią nam przede wszystkim tanią energię
– konkludował Marcinkiewicz.

T ECHNOLOGIA CCS
ZA DROGA W KRYZYSIE
Reprezentant Komisji Europejskiej ds.
energii Samuel Furfari przyznał, że w obecnej sytuacji muszą zostać zrewidowane środki, które miały zostać przeznaczone na rozwój technologii CCS, ponieważ pogrążona
w kryzysie Europa musi szukać oszczędności. Tym samym jedna z kluczowych kwestii
dla Polski, a więc rozwój technologii przechwytywania i składowania CO, stoi pod
znakiem zapytania.
MAT. PRASOWE
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Propozycja prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej jest poddawana analizom prawnym. Pracują nad nią eksperci jednej z firm
konsultingowych. – Oczywiście, nawet gdyby udało się nam przekonać do tej koncepcji
naszych unijnych partnerów, trzeba pamiętać, że elektrownie będą potrzebowały bardzo dobrego paliwa i akceptowalnej ceny.

analitycy firm doradczych i producenci maszyn dla górnictwa.
Prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik zwrócił uwagę na fakt, że średni koszt
produkcji tony węgla w okresie od stycznia do września  wzrósł o , proc. rok
do roku.

Dlatego spółki węglowe muszą zwiększać efektywność. W  roku mamy
wzrost wydobycia węgla, natomiast spada
jego sprzedaż. Jednym z powodów tej sytuacji jest większy udział w produkcji energii
elektrycznej węgla brunatnego. Jeżeli w roku
 nie będziemy w stanie zapanować nad
negatywnymi zjawiskami, będzie ciężko,
nie da się bowiem utrzymać tak wysokich
cen węgla w  roku – trzeba zwiększać
wydajność. Zapasy węgla wynoszą  mln
ton, licząc zwały przy kopalniach oraz zapasy energetyki, stąd olbrzymie wyzwania
stojące przed górnictwem. Ja jestem zwolennikiem zasady, w myśl której polska elektroenergetyka powinna korzystać z polskich
surowców energetycznych. Żeby tak było,
polskie kopalnie muszą być efektywne –
podsumował prof. Maciej Kaliski.
W czasie konferencji „Górnictwo ”
zorganizowanej w Katowicach przez Grupę
PTW, wydawcę między innymi miesięcznika
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl, najwięcej
uwagi poświęcono problemowi kosztów. –
Należy je redukować – zgodnie podkreślali
przedstawiciele branży górniczej, koksowej,

Ciekawa liczba

247,1
MLN ZŁOTYCH

tyle wyniósł zysk netto JSW w III kw. br. Tę informację podała spółka w raporcie kwartalnym.
Zysk operacyjny grupy w III kwartale 2012 roku
wyniósł 317,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży
netto 2,285 mld zł. Po trzech kwartałach 2012
roku JSW miała 1,025 mld zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej,
1,345 mld zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 6,92 mld zł.

– Obecna sytuacja rynkowa jest niestety odmienna od tej w roku , kiedy
węgiel sprzedawał się niczym ciepłe bułeczki – zaznaczyła prezes KW Joanna
Strzelec-Łobodzińska, której wystąpienie

NOWY GÓRNIK

Polskie górnictwo powinno
poprawiać efektywność i obniżać
koszty wydobycia

Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki (pierwszy od lewej):
polska elektroenergetyka powinna korzystać z polskich surowców energetycznych. Żeby tak było,
polskie kopalnie muszą być efektywne
zostało odtworzone na telebimie. – Weryfikujemy plan techniczno-ekonomiczny
poprzez uchwalenie tzw. małego programu
antykryzysowego. Przewidujemy redukcję
kosztów na kwotę ok.  mln zł w tym
roku. Oszczędności nie dotyczą nakładów
inwestycyjnych. Ważne, by w roku 
nasze koszty nie wzrosły. Sięgniemy też
zapewne po środki zewnętrzne na inwestycje. Nie zamierzamy ciąć inwestycji, będziemy na nie przeznaczać rocznie ok. 
mld– mld  mln zł. Postaramy się także dostosować z produkcją do wymogów

rynku, bowiem nie ma sensu produkować
na zwały – powiedziała prezes Joanna
Strzelec-Łobodzińska.
Zamierzamy optymalizować koszty –
powiedział Jarosław Zagórowski, prezes JSW
SA, w wystąpieniu odtworzonym na telebimie. – Polskie górnictwo nie powinno konkurować wewnątrz, między sobą. Należy
podjąć takie działania, by wypchnąć węgiel z importu. Trzeba zmierzać w kierunku
podnoszenia konkurencyjności – podkreślił
Zagórowski.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kryzys prowadzi do niedopuszczalnych
obciążeń pracowników – napisali przewodniczący dwóch największych central
związkowych w Polsce Piotr Duda i Jan
Guz w deklaracji „Na rzecz europejskiego paktu socjalnego”. Dokument został
zredagowany z okazji Europejskiego
Dnia Akcji i Solidarności obchodzonego
14 listopada.

Europejski Dzień Akcji i Solidarności
jest organizowany przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Organizacje związkowe organizują demonstracje
we wszystkich krajach UE, aby zaprotestować przeciwko polityce antypracowniczej. Także w Katowicach, przed gmachem

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła
się pikieta. Wzięło w niej udział kilkuset
związkowców m.in. z Solidarności, central
zrzeszonych w OPZZ, WZZ Sierpień .
Wśród manifestantów byli związkowcy
z Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. Uczestnicy manifestacji
zaprotestowali przeciwko łamaniu praw
pracowniczych, umowom śmieciowym,
niskim płacom, a także przenoszeniu kosztów kryzysu na barki pracowników. Liderzy największych central poinformowali
o decyzji przeprowadzenia solidarnościowego strajku generalnego. Taką decyzję
podjęto na spotkaniu liderów kilka tygodni
temu.


ARCHIWUM FZZG JSW SA
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Nowocze

KWK B UDRYK . Kolejki podwieszane z napędem własnym

i kontenery do transportu materiałów pozwalają na sprawną
organizację transportu w KWK Budryk. Zarząd JSW SA
postanowił, że trzeba unowocześnić transport we wszystkich
kopalniach. Bez nowoczesnego transportu nie da się sprawnie
rozbudować kopalni. Niebezpieczne i mało efektywne systemy
transportowe oparte na kolejkach z napędem linowym muszą
zostać zastąpione przez kolejki spągowe zębate z napędem
własnym oraz kolejki podwieszone z napędem własnym.
– Musimy modernizować transport, ponieważ chcemy
podnieść efektywność pracy i jej bezpieczeństwo. To dla
nas priorytet. JSW SA ma projekt tego przedsięwzięcia
i szczegółowo opracowane zadania. W ciągu niespełna dwóch
i pół roku powinniśmy zrealizować zaplanowane inwestycje
– zapowiadał w czasie jednej z debat górniczych prezes
JSW SA Jarosław Zagórowski. – Jeżeli górnik musi przejść
kilka kilometrów w trudnych warunkach, trudno oczekiwać,
że będzie pracował tak samo efektywnie, jak górnik, który
zostanie dowieziony do miejsca pracy. Stare systemy transportu
stwarzają wiele zagrożeń. Są także mało efektywne, a przez
to tracimy cenny czas, czekając na transport materiałów.
Zmęczeni górnicy częściej ulegają wypadkom. Dlatego zmiany
są niezbędne – tłumaczył prezes Zagórowski.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

PIOTR LENARTOWICZ,
PRZODOWY Z ODDZIAŁU GKT: Kiedy zaczynaliśmy unowocześniać
transport w Budryku, mało kto wierzył,
że w kopalni można
zrezygnować z transportu linowego. Wyeliminowanie lin to była
historia z fantastyki naukowo-technicznej,
a nie rzeczywistość. Sam powątpiewałem,
że jest to do zrobienia. Zanim zacząłem
pracę w Budryku, pracowałem w kopalni
Dębieńsko – i tam, i tu liny były podstawą
transportu. Jednak w Budryku nawet ten stary system był, moim zdaniem, świetnie zorganizowany i zastanawiałem się, po co ta rewolucja, skoro wszystko tak dobrze działa.
Teraz widzę różnicę. Kolejki podwieszane
są bardzo dobrym rozwiązaniem. Aby ten
system działał zgodnie z założeniami, potrzebna jest bardzo dobra organizacja pracy. Ale sam fakt, że my ładujemy materiał
z kolejek kołowych na podwieszane i trafia
on do celu bez żadnego przeładunku, przyspiesza dostawy i przede wszystkim dzięki
temu eliminujemy szereg zagrożeń charakterystycznych dla prac transportowych.

Ciekawa liczba

219
MLN ZŁOTYCH

wyda JSW do 2015 roku na unowocześnienie
systemu transportu w kopalniach

MARIAN BORKOWSKI,
DYSPONENT LOKOMO-

rozpoczęły się w  roku od porównania
systemów transportu stosowanych w poszczególnych kopalniach. Postanowiono
je ujednolicić, uznając, że docelowo w JSW
powinny funkcjonować najwyżej dwa systemy: kolejki spągowe zębate z napędem
własnym oraz kolejki podwieszone z napędem własnym, z naciskiem na jak najszersze
wprowadzanie tych ostatnich. Stopniowo
zaczęto eliminować najbardziej niebezpieczne i mało efektywne systemy transportowe
oparte na kolejkach z napędem linowym
i zastępować je kolejkami podwieszanymi
z napędem własnym. Oprócz tego do przewożenia materiałów na dole kopalni, za przykładem kopalni Budryk, zaczęto w szerszej
skali stosować kontenery, które produkowane są przy współpracy z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi wchodzącymi w skład
Grupy Kapitałowej JSW. Na przełomie lat
/ wyprodukowano  takich wozów, a w najbliższym czasie planowane jest
wyprodukowanie następnych .

TYW SPALINOWYCH
P O D W I E S Z A N YC H :

NOWY GÓRNIK

Czego nie można zrobić bez nowoczesnego transportu? Na przykład w kopalni
Budryk niemożliwy byłby postęp przodka chodnikowego o  metrów, a postęp
ściany o  metrów w ciągu miesiąca.
Kolejki linowe nie dałyby rady dostarczyć
wszystkich materiałów. Byłyby gigantyczne kłopoty z budową poziomu . Dzięki
dobrze zorganizowanemu i nowoczesnemu
transportowi w ciągu  do  minut można
dotrzeć z pomocą do górnika, który zasłabł
albo uległ wypadkowi. Jest to możliwe, ponieważ na szlakach transportowych są rozmieszczone specjalne wagoniki sanitarne.
Co znaczy nowoczesny transport dla górników? Z jednego z podziemnych dworców
w KWK Budryk jednocześnie kolejki mogą
zabrać nawet  pracowników i dowieźć
ich do stanowisk pracy. Każdy oddział, korzystający z kolejki podwieszanej z napędem
własnym ma przydzielone miejsca, które
są odpowiednio oznaczone. Nie ma tłoku,
nie ma zamieszania, każdy wie, do którego
składu i do którego wagonika ma wsiąść.
Jastrzębska Spółka Węglowa uznała, że systemowe rozwiązania transportu stały się
dla rozbudowujących się kopalń zadaniem
strategicznym. W  roku długość tras
wszystkich systemów transportu wynosiła w kopalniach JSW około  km, a dwa
lata później już  km. O  km zwiększyła się długość tras kolejek podwieszanych
z napędem własnym spalinowym, a ubyło
 km tras kolejek podwieszonych z napędem linowym. W oficjalnym komunikacie
spółka poinformowała, że prace związane
z unowocześnianiem transportu dołowego

to bhp i

Nie ma sprawnego transportu bez fachowców, którzy czuwają nad stanem technicznym kolejek

Z mojej dyżurki kontroluję ruch kolejek,
obserwuję załadunek
i rozładunek zestawów transportowych. Na monitorze mam
podgląd na najważniejsze skrzyżowania
w kopalni. Dzięki bezpośredniej łączności
z operatorami kolejek mogę tak organizować ruch, aby nie dochodziło do korków
albo niebezpiecznych sytuacji, a materiał
był dowożony na czas w określone miejsca.
Ze swojego stanowiska obserwuję transport
towarów i transport ludzi. Takie możliwości
mają również dyspozytorzy i służba bhp.
Obraz jest rejestrowany. Zdarzało się, że kamery zamontowane na dworcach osobowych wielokrotnie rejestrowały górników,
którzy na przykład wysiadali z kolejki będącej w ruchu. Takie nagranie było dowodem
na to, że górnik złamał przepisy bhp. Po tym
jak kilka osób zostało ukaranych, skończyło
się wysiadanie z jadącej kolejki.
MIROSŁAW KWIATKOWSKI, KIEROWNIK DZIAŁU
BHP I SZKOLENIA KWK
BUDRYK: Jeśli chodzi
o bezpieczeństwo pracy, to trzeba przyznać,
że kolejki podwieszane
z napędem własnym
są świetnym rozwiązaniem. Od czasu kiedy w kopalni korzystamy tylko z tego rodzaju transportu, nie przypominam sobie,
aby doszło do jakiegoś ciężkiego wypadku

Piotr Lenartowicz przodowy z oddziału GKT: Sam fakt, że my ła
on do celu bez żadnego przeładunku, przyspiesza dostawy i pr
charakterystycznych dla prac transportowych
związanego z transportem materiałów.
Kiedyś transport linowy i związana z nim
konieczność wielokrotnego przeładunku
towarów siłą rzeczy potęgował zagrożenie.
Przy transporcie linowym operator kolejki
nie widział, co się dzieje na drodze – obowiązywał surowy zakaz przebywania ludzi na drogach transportowych w czasie
pracy kolejki linowej, ale tak naprawdę był
to przepis martwy, bo górnicy nagminnie
łamali ten zakaz. Z tego powodu, a także
z powodu na przykład zerwania liny dochodziło do wielu wypadków. Teraz operator kolejki widzi, co się dzieje na drodze
i w każdej chwili może tę kolejkę zatrzymać.
Zamiast przeładowywać materiały, ładujemy
je na powierzchni w odpowiednie kontenery
i materiał ze składu dociera bezpośrednio
do miejsca przeznaczenia. To jest taka rewolucja, jaka była w czasie, gdy po morzach
zaczęły pływać kontenerowce. Kontener załadowany w Australii mógł dotrzeć w dowolne miejsce w Polsce i nie było większej
różnicy, czy po drodze trzeba było korzystać
z kolei, czy ciężarówek – przeładowywało się
„skrzynkę” i koniec. Do tej pory nie wymyślono nic lepszego. Pamiętam, że na początku górnicy podchodzili do tego rozwiązania
z rezerwą. Wyrobiska miały mniejsze gabaryty. Nie było nowoczesnych rozjazdów, tak
zwana mała mechanizacja załadunku była
dopiero wprowadzana. Czasem wciąż trzeba było ręcznie przeładowywać materiały.
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esny transport
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i efektywność
Rozmowa z M ARKIEM D RASEM , nadsztygarem górniczym
transportu dołowego

X NOWY GÓRNIK: Fascynuje pana transport podziemny?
MAREK DRAS: Fascynuje mnie wszystko, co składa się na logistykę kopalnianą.
Górnictwo jest na takim poziomie rozwoju
technicznego, że zespół
fachowców górniczych
potrafi wydobywać węgiel w warunkach i ilościach, o jakich jeszcze na przykład  lat temu mogliśmy tylko
marzyć. To dlatego, że technika pozwala
maksymalnie wykorzystać wiedzę górniczą.
Barierą jest właśnie transport, a szerzej –
cała logistyka związana z zaopatrywaniem
brygad górniczych w niezbędne materiały.
Kiedy nie ma dobrej logistyki, wysiłek górników idzie na marne.

NOWY GÓRNIK

X Czego nie byłoby w kopalni Budryk bez

adujemy materiał z kolejek kołowych na podwieszane i trafia
rzede wszystkim dzięki temu eliminujemy szereg zagrożeń
Niektórzy pytali: po co nam to? Od czasu
kiedy nowy system zaczął działać tak, jak
przewidywał to projekt, nikt nie wyobraża
już sobie powrotu do starych kolejek. Ponieważ odpowiadam w kopalni za bhp, mogę
powiedzieć, że z mojego punktu widzenia
nie ma lepszego sposobu na maksymalne
ograniczenie ryzyka związanego z transportem. Żeby mieć tak nowoczesny transport,
trzeba pamiętać o jednym – już na etapie
projektowania inżynierzy muszą pamiętać
o odpowiednich gabarytach wyrobiska. 

Ciekawa liczba
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WYPADKÓW
związanych z transportem zanotowano w JSW
do połowy 2012 roku. Wraz z unowocześnianiem
transportu dołowego liczba wypadków związanych z transportem materiałów i ludzi w JSW
zaczęła spadać – z ponad 30 rocznie w latach
2008 i 2009 do 23 w 2010 i 19 w 2011 r. Do połowy 2012 r. zanotowano 7 zdarzeń wypadkowych
związanych z transportem.

dobrego transportu?
– Nie byłoby dobrych wyników. Mielibyśmy wielkie kłopoty ze sprawną budową
poziomu . Dzięki temu, że mamy kolejki
podwieszane spalinowe z własnym napędem,
to gdyby trzeba było, moglibyśmy bez problemu dostarczyć materiały bezpośrednio nawet
z poziomu  do poziomu . Po drodze
nie byłyby one przeładowywane. Oczywiście,
nie robimy tego, bo mamy znacznie głębszy
szyb, ale liczy się techniczna możliwość wykonania takiej operacji. Transport kolejkami
linowymi byłby bardzo utrudniony. Po pierwsze po drodze trzeba byłoby przeładowywać materiały, bo w panujących warunkach
z punktu widzenia technicznego niemożliwe
jest zbudowanie trasy kolejki linowej, która docierałaby bezpośrednio z punktu „A”
do punktu „B”. Po drugie zagrożenia związane z kursowaniem kolejek linowych byłyby bardzo duże. Oczywiście, można sobie
wyobrazić pracę z niewydolnym transportem
i w bardzo niebezpiecznych warunkach, ale
to pewnie z punktu widzenia ekonomicznego
byłoby mało opłacalne.
X Dlaczego transport linowy jest uznawany za mało bezpieczny?
– Operator kolejki linowej często znajduje się nawet kilka kilometrów od stacji załadunkowej. Nie widzi, co dzieje się na trasie
przejazdu. Nie może reagować na zagrożenia.
W kolejce podwieszanej operator jest na czele
składu transportowego. Jeżeli na przykład
widzi, że na trasie przejazdu są górnicy, może
zatrzymać skład kolejki. Mało tego, operator kolejki widzi, w jakim stanie jest wyrobisko, widzi każdą usterkę na trasie i może
na bieżąco informować o tym dysponenta.
W przypadku kolejek linowych nie było możliwości zostawiania materiałów po drodze.

W przypadku kolejek podwieszanych z napędem własnym operator może zostawić
materiał w dowolnym miejscu trasy kolejki.
Dzięki temu, że kolejka może zatrzymać się
w dowolnym miejscu, ułatwiony jest transport górników poszkodowanych albo dotarcie z pomocą do nich. Kopalnie podzieliliśmy
na rejony i każdy rejon ma dyżurny wagonik sanitarny. Dzięki temu możemy dotrzeć
do górnika potrzebującego pomocy w –
minut i możemy go szybko przetransportować. Wcześniej w takich sytuacjach górnika nieśli koledzy. Proszę sobie wyobrazić,
że trzeba nieść w trudnych warunkach osobę,
która ma obrażenia albo na przykład atak serca, waży ona około  kilogramów, jej życie
jest zagrożone, a droga zajmuje na przykład
 godziny.
X Jak drogi jest ten system transportu?

– Znacznie droższy w porównaniu z kolejkami linowymi. Jednak wydajność tego
transportu szybko rekompensuje poniesione
nakłady. Na przykład proszę sobie wyobrazić
wydrążenie w ciągu miesiąca  metrów
wyrobiska. Mamy maszyny, które są w stanie
to zrobić. Ale liczba materiałów, która jest
potrzebna przy tak szybkim tempie prac, staje
się często barierą, której nie można pokonać.
Nasz transport stanął na wysokości zadania
i górnicy mogli pracować z takim postępem.
Teraz urządzenia i materiały są tak ciężkie
i mają tak duże gabaryty, że kolejki linowe
są już niewydajne. Poza tym proszę pamiętać,
że teraz ładujemy materiały do kontenerów,
kontener podwieszamy i jeden z nich możemy zostawić kilometr od stacji załadunku,
drugi  metrów dalej, a następny  kilometry dalej. Kolejka podwieszana przywozi materiał do miejsca pracy górnika – jest
to rozwiązanie ekonomiczne i bardzo bezpieczne. Od momentu załadunku potrafimy
w ciągu  godzin dostarczyć każdy element
w dowolne miejsce kopalni, do którego dociera trasa kolejki. Gdybym powiedział to 
lat temu kolegom z oddziału wydobywczego,
wyśmialiby mnie. Gdybym im powiedział,
że na skrzyżowaniach wyrobisk, tam, gdzie
jest potrzeba zmiany kierunku jazdy, zbuduje
się rozjazdy, a jeśli będzie trzeba, to nawet
rozjazdy umożliwiające jazdę w czterech kierunkach, pomyśleliby, że to abstrakcja. Teraz
to rzeczywistość.
X Rozmawiamy o transporcie, ale na początku rozmowy mówił pan o logistyce.
Co jest ważniejsze?
– Transport podziemny jest częścią
logistyki i powinniśmy mówić o logistyce.
Tak naprawdę transport podziemny zaczyna się od placu składowego na powierzchni
kopalni. Jeżeli na powierzchni kopalni zostaną załadowane odpowiednie materiały

do odpowiednich kontenerów czy na odpowiednie platformy, zostaną one zwiezione
na dół i załadowane na transport kołowy,
potem dostarczone do stacji przeładunkowej
kolejek podwieszanych, tu z kolei załadowane
na te kolejki w odpowiednim porządku, to nie
ma problemów z dostarczeniem wszystkich
niezbędnych materiałów do konkretnych stanowisk pracy. Sztuka polega na tym, żeby
zachować wszystkie rygory, dzięki którym
panuje porządek podobny do porządku niezbędnego do pracy taśmy automatycznej.
X Dlaczego to wszystko jest tak ważne?

– Kopalnie coraz częściej wybierają tak
zwane resztki. Są bardzo krótkie wybiegi
ścian. Urządzenia pracujące pod ziemią
są coraz wydajniejsze, coraz większe i coraz
cięższe. Proszę sobie wyobrazić sytuację,
że logistycznie moglibyśmy doprowadzić
do tego, że bardzo szybko można przezbrajać ściany, bo mamy tak dobrze zorganizowany transport, że szybciej już się nie da
nawet w teorii. Sytuacja idealna.
X I pewnie pańskie marzenie?

– Na pewno wielkie pole do popisu.
Mnie to fascynuje. W swojej karierze górniczej byłem nadsztygarem przewozów. Pracowałem jako górnik w ścianie. Pracowałem
w przygotówkach i byłem nadsztygarem
robót przygotowawczych. Znam potrzeby
wydobycia i robót przygotowawczych. Znam
potrzeby przewozów. Przez krótki czas byłem dyspozytorem. Byłem kierownikiem
oddziału, który budował ten nowoczesny
transport. Dlatego na podstawie własnych
doświadczeń mogę powiedzieć, że aby mieć
dobry transport, już na etapie projektowania
wyrobisk trzeba pamiętać o potrzebach całej
kopalni. Sztuka polega na tym, żeby transport nie przeszkadzał w normalnej pracy
kopalni. Bo do takiej sytuacji łatwo doprowadzić. Wielkim wyzwaniem jest pogodzenie transportu materiałów i transportu ludzi
– nie ma dobrego transportu bez dobrych
fachowców z działu maszynowego.
X Łatwo jest w funkcjonującej kopalni
zmienić system transportowy?
– To temat na dużą rozprawę naukową.
Pierwsze kolejki podwieszane zakupiliśmy
w  roku. Na początku była to ciekawostka. Kiedy pierwszy raz mały oddział
wydobywczy dojechał do ściany, którą trzeba było przezbroić, i w bardzo szybkim tempie wykonał tę pracę, wówczas wszystkim
otworzyły się oczy i kolejka podwieszana
przestała być traktowana jak wybryk techniczny pod ziemią. Od kiedy zaczęliśmy
przewozić górników do stanowisk pracy,
jesteśmy chyba doceniani.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i zarząd spółki podpisali porozumienie kończące dwa spory zbiorowe
w spółce. Stawki płac zasadniczych wzrosną
w tym roku o 3,4 proc.

POROZUMIENIE
ZAWARTE W DNIU 08
LISTOPADA 2012 R .
POMIĘDZY Z ARZĄDEM
J ASTRZĘBSKIEJ S PÓŁKI
W ĘGLOWEJ SA
A M IĘDZYZWIĄZKOWYM
K OMITETEM
P ROTESTACYJNO –
S TRAJKOWYM JSW SA
w sprawie: sporu zbiorowego dotyczącego
„natychmiastowego wycofania się pracodawcy z decyzji o wprowadzeniu nowych
umów o pracę dla pracowników nowo
przyjmowanych”.

Strony sporu zbiorowego uzgodniły
następujące rozwiązania dotyczące pracowników, którzy podjęli pracę w JSW SA
po .. r.:
§
. Z pracownikami przyjętymi do pracy
po .. r., którzy przepracowali nienagannie  m-cy, zostaną podpisane umowy
na czas nieokreślony od dnia .. r.
. Zasada, zawierania umów na czas nieokreślony po nienagannym przepracowaniu
 m-cy stosowana będzie do wszystkich pracowników podejmujących pracę w JSW SA
od .. r.
§
. Dla pracowników zatrudnionych
po dniu  lutego  do czasu wdrożenia
ujednoliconego ZUZP dla pracowników
JSW SA za dni wolne od pracy przyjmuje
się dni wolne stosowane dla pracowników
zatrudnionych przed tą datą.
. W uzasadnionych sytuacjach pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi może ustalić dla

Na korzystniejsze zmienią się także warunki umów, zawieranych z nowymi pracownikami. Ustalono takze, że soboty będą
dla wszystkich w spółce dniami wolnymi
od pracy, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. gdy trzeba zwiększyć wydobycie

węgla) zarząd może ustanowić sobotę dniem
roboczym, za zgodą związków. Zostały także
ustalone zasady wzrostu wynagrodzeń w kolejnych trzech latach, do  r. Na początku
każdego roku płace mają rosnąć o wskaźnik prognozowanej inflacji, a po trzecim

kwartale ma być to porównywane z inflacją. W przypadku różnicy na niekorzyść
pracowników, spółka wypłaci jednorazowe
wyrównanie. Stosowanie tych zasad będzie
można, za zgodą związków, zawiesić np. gdy
spółka będzie w kryzysie.

poszczególnej kopalni, dla wszystkich kopalń
bądź dla całej Spółki sobotę dniem roboczym.
. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie od dnia .. r.
do pracowników przyjętych do pracy w JSW
SA po .. r.
§
Uprawnionym do nagrody z okazji
Dnia Górnika jest pracownik, który podjął
pracę w JSW SA w roku, za który nagroda
ma zostać wypłacona i przepracował w tym
roku co najmniej  m-cy. Uprawnionym
w takim wypadku przysługuje nagroda
w wysokości proporcjonalnej do okresu
przepracowanego.
§
Uprawnionym do nagrody rocznej
tzw. . pensji, jest pracownik, który podjął
pracę w JSW SA w roku, za który nagroda
ma zostać wypłacona i przepracował w tym
roku co najmniej  m-cy. Uprawnionym
w takim wypadku przysługuje nagroda
w wysokości proporcjonalnej do okresu
przepracowanego.
§
Do okresów pracy, od których zależy
wysokość dodatku stażowego pracownikom
zatrudnionym pod ziemią, zalicza się:
• okresy pracy pod ziemią w górnictwie
głębinowym,
• okresy nauki w szkołach o profilu górniczym w wymiarze nieprzekraczającym  lat.
§
Strony deklarują zintensyfikowanie prac
nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy JSW SA, a także, że uzgodnienia objęte
niniejszym Porozumieniem znajdą zastosowanie ‚przy pracach nad tym układem.
§
Niniejsze porozumienie nie narusza
zapisów Porozumienia zbiorowego z dnia
 maja  r.

§
Niniejsze Porozumienie z dniem jego
podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący
„natychmiastowego wycofania się pracodawcy z decyzji o wprowadzeniu nowych
umów o pracę dla pracowników nowo
przyjmowanych”.

. Przyjęcie sposobu kształtowania
wzrostu płac dla pracowników JSW SA
w latach ‒:
a. Wzrost stawek płac zasadniczych
od stycznia danego roku o wskaźnik inflacji
przyjęty do ustawy budżetowej na dany rok.
b. W III kwartale danego roku po prezentacji sprawozdania finansowego Spółki
za I półrocze, strony spotkają się i ocenią,
czy istnieje różnica pomiędzy inflacją przyjętą do ustawy budżetowej na dany rok,
a podawaną przez Główny Urząd Statystyczny w III kwartale na dany rok.
c. W przypadku stwierdzenia różnic
między tymi wskaźnikami strony ustalą czy
i kiedy zostanie wypłacone wynagrodzenie
jednorazowe wynikające z różnicy inflacji
budżetowej i prognozowanej, o których
mowa w pkt. a. i b.
d. Wypłata tej różnicy jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki po II
kwartałach.
e. Po okresie  lat obowiązywania tego
rozwiązania systemowego strony zadecydują
o dalszym obowiązywaniu zasad wymienionych w pkt. a-d.
f. Powyższe ustalenia nie będą realizowane gdy, z uwagi na uwarunkowania
zewnętrzne (kryzys) właściwe funkcjonowanie Spółki będzie zagrożone. Odstąpienie
od realizacji powyższych zapisów wymagać
będzie zgody organizacji związkowych.
. Strony podejmą rozmowy w sprawach
związanych z premią motywacyjną i premią
zadaniową celem wypracowania wspólnego
regulaminu premiowania.
. Niniejsze Porozumienie z dniem jego
podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący „podwyższenia wysokości stawek płac
zasadniczych o , co zapewni wzrost płac
w  roku”.

***
POROZUMIENIE
ZAWARTE W DNIU 08
LISTOPADA 2012 R .
POMIĘDZY Z ARZĄDEM
J ASTRZĘBSKIEJ S PÓŁKI
W ĘGLOWEJ SA
A M IĘDZYZWIĄZKOWYM
K OMITETEM
P ROTESTACYJNO –
S TRAJKOWYM JSW SA
w sprawie: sporu zbiorowego dotyczącego
„podwyższenia wysokości stawek płac zasadniczych o 7%, co zapewni wzrost płac
w 2012 roku”.

. Podwyższenie z dniem  listopada br.
stawek płac zasadniczych o ,.
. W terminie do trzech tygodni
po podpisaniu porozumienia wypłacona
zostanie premia jednorazowa. Przeciętną
wartość premii jednorazowej na jednego
zatrudnionego ustala się jako  kwoty premii zaproponowanej przez Stronę
Społeczną w dniu  października br.
Prawo do premii nabywają pracownicy
będący w stanie zatrudnienia na dzień 
października  r. Szczegóły podziału
premii ustalone zostaną przez strony do 
listopada br.

Powiedzieli Nowemu Górnikowi
JAROSŁAW ZAGÓROWSKI, PREZES JSW SA:
Myślę, że został wypracowany dobry kompromis. Najważniejsze,
że stać nas finansowo
na takie rozwiązania.
W sytuacji kiedy z tygodnia na tydzień pojawiają się coraz bardziej czarne scenariusze rozwoju sytuacji
ekonomicznej na świecie, pracownicy JSW
SA dostają podwyżki nie tylko za rok ,
ale także gwarancję, że w latach –
płace będą również wzrastać. Jeżeli dodamy
do tego gwarancje pracy na  lat od wejścia
na giełdę i wypłaty z zysku, które w JSW SA
nie są niczym nadzwyczajnym, to otrzymamy obraz firmy, która dzielnie stawia czoła
zawirowaniom gospodarczym. Podpisane
porozumienie jest jednym z elementów, który
może przyczynić się do wzrostu poczucia
stabilizacji wśród załogi naszej spółki. Wiem,
że dla nikogo nie jest tajemnicą, iż musimy
zjednoczyć wysiłki, aby jak najmniej odczuć zbliżający się kryzys. Przemysł stalowy

i przemysł samochodowy mają wielkie kłopoty. To zwiastun trudnej sytuacji dla nas,
ponieważ spadek produkcji w tych gałęziach
przemysłu powoduje mniejsze zapotrzebowanie na koks i węgiel koksowy. Jestem przekonany, że wspólnie znajdziemy sposób, aby
skutecznie stawić czoła spadkowi koniunktury. Zawarte porozumienie daje podstawy
do przekonania, że będziemy to robić wspólnie. Twarde rozmowy i solidny kompromis
wzmocniły nas na tyle, że żadna ze stron
nie przegrała. Jeden z negocjatorów porozumienia reprezentujących stronę społeczną
(ze związku NSZZ Solidarność) powiedział,
że klimat rozmów  listopada był tak dobry,
że chciałby, aby w przyszłości panował podobny. Zgadzam się z krótkim, ale bardzo
trafnym komentarzem.
PAWEŁ KOŁODZIEJ, PRZEWODNICZĄCY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNIKÓW JSW SA: Osiągnęliśmy kompromis.
Płace wzrastają od listopada o , proc.
Pracownicy dostaną jednorazową wypłatę
– średnio będzie to blisko  tys. dla każdego pracownika. Realna wysokość będzie

zależała od tego, czy
ktoś jest pracownikiem dołowym, pracownikiem przeróbki,
innym pracownikiem
powierzchni albo
na przykład pracownikiem administracji. Porozumienie jest sukcesem obu stron. Nie
ma przegranych i wygranych. Porozumieliśmy się z zarządem dla dobra załogi. Sądzę,
że teraz najważniejsze jest, aby załoga jak
najszybciej dostała pieniądze.
Mamy za sobą wiele miesięcy ostrych
rozmów. Wielu górników pyta mnie, czy
nie można było wcześniej dojść do porozumienia. – Gdyby było to możliwe, pewnie
byśmy to zrobili – odpowiadam. Najwięcej
kłopotu nastręczała sprawa nowych umów
dla pracowników przyjmowanych do JSW.
Ostatecznie udało się wynegocjować warunki, dzięki którym pracowników z nowymi
umowami będą obowiązywać takie same
zasady pracy w soboty, niedziele i święta,
jak „starych” pracowników. Będą oni mogli

także ubiegać się o barbórkę i czternastkę
po przepracowaniu  miesięcy. Wysokość
barbórki i czternastki będzie wyliczana proporcjonalnie do przepracowanych
w spółce miesięcy w danym roku. System
wyliczania dodatkowych wynagrodzeń będzie taki sam dla pracowników ze starymi
i nowymi umowami. Najistotniejsze jest
jednak to, że pracownicy z nowymi umowami po przepracowaniu  miesięcy będą
zatrudniani na czas nieokreślony. Mamy
także gwarancję, że od  stycznia  roku
przez trzy lata zarobki wzrosną automatycznie przynajmniej o poziom przewidywanej
inflacji – tak będzie również w następnych
dwóch latach. Oprócz tego w każdym roku
będziemy negocjować wysokość jednorazowych wypłat. Jeżeli sprawdzą się przepowiednie ekonomistów, przed nami trudny
czas. Uważam, że to porozumienie pozwoli
nam stawić czoła wyzwaniom, jakie może
przynieść przyszły rok. Pracownikom daje
ono poczucie stabilizacji. Natomiast zarządowi daje poczucie, że kieruje załogą, która
chce dla spółki jak najlepiej.
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Panda dobra, ale nie za bardzo?

Panda jest produkowana w Tychach od 9 lat, wyprodukowano ponad 2 mln sztuk

Trzecia generacja Mitsubishi to siedmioosobowe auto

Fiat oświadczył, że kończy produkcję Pandy Classic w Polsce. Według oficjalnego komunikatu zbyt wiele kosztów pociągałoby
za sobą przygotowanie Pandy do wchodzących w przyszłym roku w życie nowych przepisów homologacyjnych.

samochodu terenowego Mitsubishi to siedmioosobowe auto o kanciastej stylistyce
przypominającej ducha Range Rovera, ale
z bardziej futurystycznymi detalami. Nowa
generacja jest bardziej aerodynamiczna,
a przy tym lżejsza, co w połączeniu z nowymi, oszczędnymi silnikami pozwala cieszyć
się niewielkim spalaniem. Oba silniki oferowane w tym modelu mają po  KM, ale
pierwszy to dwulitrowy silnik benzynowy,
a drugim jest turbodiesel o pojemności , l.
Zaawansowany technicznie napęd ×
dobrze radzi sobie w terenie, co nie powinno dziwić – w końcu Mitsubishi sprawdza
stosowane rozwiązania w najtrudniejszych
rajdach terenowych. W tym wypadku zastosowano jednak także nowy tryb pracy zwany
ECO WD poprawiający ekonomikę jazdy.
Outlander otrzymał także nowe, wielowahaczowe zawieszenie zapewniające większą stabilność i lepsze prowadzenie. W tym
drugim pomaga elektromechaniczny układ
kierowniczy.
Outlander jest bezpiecznym autem.
W standardzie ma  poduszek powietrznych, a można zamawiać także niestosowane
we wcześniejszych generacjach rozwiązania, takie jak system zapobiegania kolizjom

O UTLANDER
W KWADRATACH
W Polsce jest już dostępna nowa generacja Outlandera. Trzecia generacja

Outlander będzie oferowany w 11 wersjach wyposażenia

czołowym, adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Na polskim rynku samochód będzie
oferowany w  wersjach mających na liście wyposażenia m.in. dwustrefową klimatyzację, kamerę cofania z monitorem
dotykowym, multimedialny system MMCS
z nawigacją i elektrycznie sterowaną klapą
bagażnika. Ceny zaczynają się od  
złotych.

M IGAWKI
Z TARGÓW FANTAZJI
Amerykanie kochają samochody i jak
nikt inny opanowali sztukę modyfikowania
ich, upiększania, a nawet tworzenia od nowa
w oparciu o nieskończoną, jak się wydaje,
fantazję. Co roku największym miejscem
spotkań miłośników amerykańskiego tuningu są targi SEMA. Pojawiają się na nich małe
firmy, a nawet producenci pojedynczych
egzemplarzy niespotykanych aut, ale na targi swoje tuningowe propozycje przywożą
także motoryzacyjni giganci. Jest na nich
wszystko, oprócz ekonomicznej poprawności standardowych rozwiązań.
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Spiskowe teorie mówią jednak, że chodzi raczej o to, iż Panda Classic jest zbyt silną konkurencją dla nowej generacji tego modelu, która produkowana jest we Włoszech.
Z punktu widzenia wielu klientów auta różni
przede wszystkim design, a za stylizację nie
warto dopłacać aż takiej różnicy. Fiat zastanawia się teraz, co zrobić z uważaną za najlepszą w swojej sieci fabryką. Na razie wiadomo tylko, że firma ogłosiła ograniczenie
inwestycji w rozwijanie nowych modeli. Nie
wiadomo więc, czy są jeszcze realne plany
wprowadzenia w roku  nowego modelu do polskiej fabryki. Trwają prace nad
planami dostosowania zakładu do nowych,
niższych liczb produkowanych aut. Władze
spółki zapowiadają zaciskanie pasa, co niestety będzie także dotykać wielu kooperujących z fabryką dostawców. – Najważniejsze, że koncern zrezygnował z planów
zamykania którejkolwiek ze swych fabryk.

Musimy jednak dostosować się do nowych
warunków rynkowych. Szykujemy kilka wariantów strategii w zależności od prognoz
dotyczących rozwoju europejskiego rynku
motoryzacyjnego. Musimy na nowo ułożyć
plany produkcji, zastanowić się, ile zmian
będzie potrzebnych i do tego dopasować
stan zatrudnienia. Oddzielnie analizujemy
plan prac każdego z wydziałów – montażu,
spawalni czy lakierni. Na nowo musimy także ułożyć naszą współpracę z dostawcami,
szczególnie tymi, którzy dostarczali części
do Pandy Classic – powiedział serwisowi
Samar Czesław Świstak, dyrektor administracji, finansów i kontroli zarządzania Fiat
Auto Poland.
Panda jest produkowana w Tychach
od  lat, w czasie których wyjechało z zakładu ponad , mln sztuk tych aut. Po zakończeniu produkcji tego modelu w fabryce
będą nadal produkowane trzy modele – Fiat
, Lancia Ypsilon i Ford Ka.

Ford coupe z 1940 roku na targach SEMA
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Jędrek
Mogłoby się wydawać, że Jędrkowi wszystko od zawsze przychodziło z niewielkim
trudem. Jego rodzice jeszcze pod koniec PRL-u zwęszyli biznes, który świetnie chwycił. Robiąc coraz większe pieniądze przy sprowadzaniu i sprzedaży owoców, z roku
na rok stawali się coraz bardziej poważanymi mieszkańcami miasteczka. Gdy Jędrek
zaczął mówić i chodzić, a także już dosyć rozumnie postrzegać świat, miał wszystko,
o czym tylko mogli marzyć jego koledzy z bloku obok – największe zestawy klocków
lego, kolorowe ubranka i oryginalne trampki z najnowszej kolekcji znanej zagranicznej
marki. Ale Jędrek był jedynakiem i mimo wszystko rodzice starali się go nie rozpieścić,
jednocześnie zapewniając mu możliwie najlepszy start. Płacili za Jędrkowe korepetycje
niemal z wszystkiego, prywatne lekcje dwóch języków, obozy, drogi sprzęt sportowy…
I w tym usilnym uszczęśliwianiu syna robili z niego nieczułego robota, który coraz
bardziej gardził innymi, w szczególności tymi, którzy mieli mniej niż on, czyli w sumie
wszystkimi, których miał w swoim otoczeniu.
Rodzice Jędrka ubolewali nad tym, kim powoli stawał się ich syn, ale jednocześnie
nie za bardzo wiedzieli, co zrobić, żeby całą tę sytuację naprowadzić na właściwy tor.
Wszystkie te ich rozterki przestały jednak mieć znaczenie, kiedy ojciec Jędrka na swój
firmowy adres dostał przesyłkę, w której ktoś groził porwaniem chłopaka. O wszystkim
została powiadomiona policja, wynajęto także detektywa, ale całą akcję przeprowadzono na tyle subtelnie, żeby sam Jędrek o niczym się nie dowiedział.
Przez następne miesiące udało się wszystko utrzymać w tajemnicy, aż chłopak
przypadkiem usłyszał rozmowę kucharki i kierowcy swojego ojca. Właściwie za bardzo
całą sytuacją się nie przejął, a gdy dokładniej ją przemyślał, stwierdził nawet, że może
ją wykorzystać na własną korzyść.
Kiedy więc po raz kolejny rodzice truli mu o zbliżających się egzaminach maturalnych, wyborze studiów i opuszczanych zajęciach, Jędrek spreparował całkiem nowy
list z groźbą porwania, po czym sam się „porwał”. Wiedział, jak zagrać na emocjach
rodziców i co zrobić, żeby nie powiadomili oni policji. Zamierzał, co prawda, kiedyś ich
poinformować o własnym odnalezieniu, ale dał sobie na to co najmniej kilka tygodni.
Przez ten czas Jędrek z nową, wymyśloną tożsamością dysponował dużą kwotą,
którą wyciągnął od rodziców. Bez umiaru imprezował i szalał. Zamieszkał w jednym
z najlepszych hoteli w mieście. Wydawał pieniądze lekką ręką dosłownie na wszystko – kupił sobie samochód, mimo że nie miał prawa jazdy, opłacał zachcianki swoje
i wszystkich nowo poznanych kolegów i koleżanek, przez co szybko osiągnął status
gwiazdy towarzystwa.
Jednocześnie codziennie gdzieś widział swój wizerunek pojawiający się w mediach,
ale prostymi zabiegami zadbał o to, żeby nie wzbudzać podejrzeń nowego towarzystwa.
Zafarbował włosy, kupił soczewki kontaktowe, nowe ciuchy…
Cała ta zabawa trwałaby pewnie dłużej, niż pierwotnie zakładał. Pech chciał jednak,
że zalany w trupa Jędrek w czasie jednej z licznych imprez zwierzył się ze wszystkiego
swojemu nowemu „najlepszemu kumplowi”. Kumpla mało obeszły problemy rodzinne
Jędrka, bardziej zainteresowała go kasa, której jeszcze niemałe resztki chłopak przechowywał w hotelu. Drobnym podstępem udało mu się wyciągnąć od Jędrzeja, gdzie
są pieniądze, a potem już bardzo łatwo było je ukraść.
De facto na tym mogłaby się zakończyć historia Jędrkowych ekscesów, ale postanowił on za wszelką cenę zachować pozory godności i szacunku do rodziców i wpadł
na kolejny plan.
Jędrek postanowił sam siebie, przy niewielkiej pomocy kolegi, trochę poturbować,
a potem podrzucić pod okoliczny szpital, skąd mieliby odebrać go rozanieleni rodzice.
Wymyślił nawet, że żeby uniknąć niewygodnych pytań o szczegóły porwania, będzie
symulował utratę pamięci. Pierwszego dnia jego pobytu w szpitalu cały plan wydawał
się bajecznie prosty. Szybko odkryto jego prawdziwą tożsamość i sprowadzono rodziców. Chłopak musiał jednak jeszcze przez kilka dni zostać w szpitalu na obserwacji.
Podczas tamtego pobytu prowadzący go lekarz zaczął jednak podejrzewać, że chłopak
kłamie. Utwierdził się w tym przekonaniu, gdy jak niby nigdy nic zapytał o odbywające
się niedawno igrzyska olimpijskie.
Nowinę o swoim odkryciu lekarz przekazał rodzicom Jędrka, którzy jednak tę informację zbagatelizowali. Byli przeszczęśliwi, że ich ukochany jedynak – jakikolwiek
by był – wróci z nimi do domu.
Kolejne problemy Jędrka zaczęły się, gdy był już przekonany, że wszystkie ściemy
się udały. Rodzice o niego dbali, nadal nie musiał chodzić do szkoły (w końcu tak wiele
przeszedł), a na dodatek wyglądało na to, że cała sytuacja z fałszywym porwaniem nie
wyjdzie na jaw. Właśnie wtedy ujawnił się kolega, który ukradł mu resztę pieniędzy.
Pieniądze szybko się rozeszły, a on wpadł na pomysł, że w sumie może zgłosić się
po więcej… W końcu Jędrzej nie mógł się przyznać, że sam dysponował pieniędzmi,
które miały być łupem porywaczy. Koszmar trwał kilka tygodni. Jędrek wyprzedawał
ze swojego pokoju wszystko, co miało jakąkolwiek wartość – komputery, sprzęt grający,
później nawet markowe buty i ubrania… Gdy już dłużej nie dało się tego ukrywać,
pękł i z wielkim trudem przyznał się do wszystkiego rodzicom.
Rodzice Jędrka powiadomili policję, która zajęła się sprawą wyłudzeń. Sprawą
porwania rodzice zajęli się natomiast sami. Ojciec Jędrka przez kilka tygodni nie odzywał się do syna. Matce było zwyczajnie smutno. Wspólnie uzgodnili, że przynajmniej
część wyłudzonych pieniędzy Jędrek musi im zwrócić, pracując w rodzinnej firmie.
Chłopak na szczęście został dopuszczony do matury, po której zdał na zaakceptowane
przez rodziców studia. Przez kolejne lata dojeżdżał na uczelnię autobusem, a na nowe
ubrania czy gadżety musiał odkładać miesiącami, bo mimo że pracował i studiował
od świtu do późnej nocy, z pieniędzy zostawały mu liche kwoty.
Od tego czasu minęły już lata, ale tak naprawdę cała ta sytuacja wyszła wszystkim
na dobre.


N   

Brazylia w zasięgu
Mamy za sobą tegoroczne międzynarodowe konfrontacje naszej futbolowej reprezentacji
– mam na myśli niechlubny udział w Euro  oraz występy w eliminacjach do mistrzostw
świata w Brazylii w  r. Wielu sympatyków rodzimego futbolu obawiało się pierwszych
meczów eliminacyjnych naszej reprezentacji rozbitej nieco po nieudanych występach na Euro
i na dodatek pod wodzą nowego selekcjonera o niewielkim doświadczeniu w konfrontacjach
międzynarodowych. Okazało się jednak, że nie jest aż tak źle.
Trener Waldemar Fornalik potrafił porozumieć się z zawodnikami. Dokonał także pewnych korekt w składzie reprezentacji, które okazały się pozytywnym pociągnięciem. Niektórzy
dziennikarze zaczęli biadolić przed meczem z Anglią, że zabraknie na boisku Jakuba Błaszczykowskiego, który nabawił się kontuzji. Szacowny Przegląd Sportowy dał na pierwszej stronie
duży tytuł „Szok! Z Anglią bez kapitana”. Jaki szok, można zapytać. Gracz Borussii Dortmund
jest uznanym zawodnikiem w futbolowym światku. Jego nieobecność, jak sugerowali niektórzy
dziennikarze, miała osłabić siłę polskiej drużyny. Czy osłabiła? Może tak, może nie. Równocześnie wielu mówiło, że brak Jakuba Błaszczykowskiego wcale nie wpłynął negatywnie na grę
polskiego zespołu. Jak dodawali – była to nawet pozytywna nieobecność, bo Jakub Błaszczykowski gra za bardzo pod siebie, a mniej pod całą drużynę. Trzeba przyznać, że jest w tym sporo
racji. Osobiście uważam, że brak tego zawodnika na boisku w meczu z Anglią nie był wielką
stratą. Dodam ponadto, że gdyby nasi zawodnicy bardziej uwierzyli w swoje siły i możliwości,
to mogliby wygrać z Anglikami, którzy w tym spotkaniu grali zbyt asekuracyjnie i na pewno
słabiej, niż można było oczekiwać.
Mamy za sobą pierwszą serię meczów eliminacyjnych w naszej grupie. Po uzyskanych
wynikach powstała ciekawa sytuacja, która jest w miarę korzystna dla polskiej reprezentacji.
Przypomnijmy wyniki spotkań w naszej grupie: Czarnogóra – Polska :, Polska – Mołdawia
:, Polska – Anglia :, Anglia – Ukraina :, Ukraina – Czarnogóra :, Mołdawia – Anglia :,
Mołdawia – Ukraina :, San Marino – Czarnogóra :, San Marino – Mołdawia :, Anglia
– San Marino :. A oto tabela naszej grupy:
. Anglia


:
. Czarnogóra


:
. Polska


:
. Mołdawia


:
. Ukraina


:
. San Marino


:
Co wynika z dotychczas rozegranych spotkań? Powiem optymistycznie, że Brazylia jest
w zasięgu polskiej reprezentacji. Policzmy straty głównych rywali. Anglia straciła  punkty.
Tyle samo Polska. Natomiast Ukraina ma już  punktów straty, zaś Czarnogóra tylko  punkty.
Reprezentacja Polski jest zatem w niezłej sytuacji, a to między innymi dzięki słabszej
postawie drużyny Ukrainy. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zespół Ukrainy
stracił już praktycznie szanse na awans czy zajęcie drugiego miejsca w grupie. Pozostało
więc trzech kandydatów do pierwszego miejsca (bezpośredni awans) i drugiego (gra o awans
w barażach).
Reprezentacja Polski ma realne szanse na zajęcie co najmniej drugiego miejsca w grupie.
Jak to zrobić? Obliczenia są proste – trzeba wygrać trzy mecze u siebie z Czarnogórą, San
Marino i Ukrainą oraz dwa razy pokonać rywali na wyjeździe (San Marino i Mołdawię). Jeżeli
polska drużyna zrealizuje to zadanie, zgromadzi  punktów, a taki dorobek niemal gwarantuje
zajęcie drugiego miejsca w grupie i prawo gry w barażach z jedną z drużyn, która zajmie drugie
miejsce w innej grupie. Reprezentacja Polski jest w stanie zgromadzić  punktów, a w zapasie
będzie miała jeszcze dwa mecze wyjazdowe z Ukrainą i Anglią, w których może zdobyć jakiś
cenny punkt. Moje wyliczenia biorą się z tego, że nasi rywale mogą potracić punkty. Nie było
jeszcze meczów Anglii z Czarnogórą, a czeka nas jeszcze mecz rewanżowy Ukraina – Anglia.
Od rezultatów tych spotkań naprawdę dużo zależy.
Odważnie powiem, że nasza reprezentacja powinna rywalizację w grupie zakończyć
pomyślnie, czyli zająć drugie miejsce, a następnie wyjść zwycięsko z meczów barażowych.
Sądzę, że trener Waldemar Fornalik wraz ze sztabem swoich współpracowników wykorzysta
zimową przerwę na dalszą konsolidację reprezentacyjnej ekipy. Myślę także, że jest w stanie
zrealizować plan, który pozwoli wywalczyć awans do finałów mistrzostw świata w Brazylii
w  r.

A WANS PRAWIE PEWNY
W innej grze zespołowej nasza reprezentacja walczy o utrzymanie się w ścisłej czołówce
światowej – mam na myśli reprezentację w męskiej piłce ręcznej. Polska drużyna zapewniła sobie
awans do mistrzostw świata, które odbędą się w Hiszpanii w styczniu  r. Przypomnijmy,
że drużyna Polski awansowała po dwóch zwycięskich meczach eliminacyjnych z Litwą. Dodajmy
także, że w poprzednich mistrzostwach świata polska reprezentacja pod wodzą trenera Bogdana
Wenty wywalczyła wicemistrzowski tytuł i jeszcze brązowy medal.
Teraz nasza męska reprezentacja rozpoczęła rywalizację w grupie eliminacyjnej o awans
do mistrzostw Europy w Danii w  r. Awansują dwa zespoły – rywalami Polaków w grupie
są drużyny Holandii, Ukrainy i Szwecji. Nasza reprezentacja, po odejściu Bogdana Wenty prowadzona przez niemieckiego trenera Bieglera, udanie rozpoczęła tę rywalizację, wygrywając
u siebie z Holandią : i na wyjeździe z Ukrainą :. Drużyna Szwecji również wygrała
z zespołami Ukrainy i Holandii. Polacy i Szwedzi zgromadzili po  punkty. Pozostałe dwa zespoły
mają zerowe konto. Wszystko wskazuje więc na to, że awans wywalczą reprezentacje Szwecji
i Polski. Do szczęścia, czyli awansu, wystarczą bowiem Polakom dwa zwycięstwa nad Ukrainą
u siebie i Holandią na wyjeździe. A jest to w pełni realne – wówczas rywalizację o pierwsze
miejsce w grupie rozstrzygną mecze ze Szwedami. Awans do finałów ME  w Danii potwierdzi, że nasza męska reprezentacja w piłce ręcznej nadal zalicza się do ścisłej światowej
czołówki. Warto na koniec dodać, że ME w  r. odbędą się w Polsce i nasza reprezentacja
jako gospodarz imprezy ma zapewnione miejsce w finałach.
HENRYK MARZEC
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SZYBCIEJ MA SPADAĆ INFLACJA. BANK CENTRALNY OBNIŻYŁ W LISTOPADOWEJ PROJEKCJI WZROST POLSKIEGO PKB W PRZYSZŁYM ROKU DO , PROC. Z , PROC.
W PROJEKCJI LIPCOWEJ. Jak poinformował
Jacek Kotłowski z Instytutu Ekonomicznego NBP, w drugim kwartale  r. inflacja
powinna zbliżyć się do celu inflacyjnego,
który wynosi , proc. Analizy NBP pokazują, że najwyższe spowolnienie ma przypaść
na przełom bieżącego i przyszłego roku. Potem gospodarka, wraz z poprawą sytuacji
globalnej, ma się ożywiać, ale wciąż będzie
to słaby wzrost.
W POLSCE JEST PRAWIE  PROC. GOSPODARSTW DOMOWYCH, W KTÓRYCH PRACUJE DWOJE RODZICÓW. W ciągu kilku
lat dogoniliśmy średnią unijną wynoszącą
obecnie , proc. – to trend cywilizacyjny
widoczny nie tylko w Polsce, ale na całym
świecie, choć kryzys nieco go przyhamował. Polska należy do krajów, w których
od  r. najszybciej przybyło rodzin
z dziećmi z dwojgiem żywicieli. Jeszcze
szybciej takie procesy przebiegają w Niemczech (wzrost z  do , proc.) i na Malcie
(z , do , proc.). To pozytywne zjawisko, gdyż na niestabilnym rynku pracy
dwójka żywicieli daje poczucie większego
bezpieczeństwa finansowego oraz dywersyfikuje ryzyko ekonomiczne utraty pracy
przez jedno z nich.
FIRMY NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIAJĄ NA NAJWYŻSZYCH STANOWISKACH OSOBY PO POLITECHNICE. W firmach produkcyjnych inżynierom najłatwiej dostać dobre stanowisko
i wejść na szybką ścieżkę awansu – wynika
z raportu opracowanego przez firmę doradczą Kienbaum wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, która przeanalizowała  tys. stanowisk pracy
w  firmach. W  proc. przebadanych
firm funkcję dyrektora generalnego pełniły
osoby z tytułem inżyniera. Dla porównania
– wśród nich zaledwie co dziesiąta osoba
miała wykształcenie ekonomiczne, a tylko
 proc. prawnicze. Różnice są widoczne
także w przypadku personelu średniego
szczebla – tu  proc. menedżerów miało
wykształcenie techniczne, ekonomiczne
 proc., a prawnicze tylko  proc. Wykształcenie techniczne to wyższe zarobki.
Menedżerowie, którzy mają dyplom magistra inżyniera, zarabiają ok.  proc. więcej niż ci, którzy mają tylko tytuł magistra.
Firmy chcą zatrudniać inżynierów z uwagi
na umiejętność analitycznego myślenia i –
co się z tym wiąże – lepszego zarządzania
biznesowego.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „KOPALNICTWO”.
Nagrodę wylosował: GRZEGORZ MARCINIAK Z TYCHÓW.

Nowości filatelistyczne
Z NACZKI
W
INTERNECIE
Ważnym informatorem o aktywności Polskiego Związku Filatelistów, w tym
Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu PZF i jego
terenowych oddziałów, a także o filatelistycznych nowościach emitowanych przez
Pocztę Polską jest internet. Co więcej – filatelistyczne walory już od trzech lat dostępne
są także w sklepie internetowym uruchomionym  listopada  roku.
Fakt ten popularyzuje i promuje wprowadzony do obiegu znaczek personalizowany z nadrukiem upamiętniającym trzecią
rocznicę uruchomienia wspomnianego
sklepu internetowego.
Z.B.
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Zygmunt Butler
P I S M O

Zygmunt Butler (urodzony  października  r. we Lwowie, zmarł prawdopodobnie po  r.) był absolwentem Gimnazjum
w Jarosławiu. W latach – studiował
na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, aktywnie angażując się,
jako członek rzeczywisty, w działalność
uczelnianej korporacji Gnomia.
Po ukończeniu studiów z tytułem inżynierskim w  r. rozpoczął pracę jako
kierownik biura górniczego Gazolina SA
we Lwowie. Przerwał ją dopiero wybuch
drugiej wojny światowej. Zostając zmobilizowany do wojska, uczestniczy w wojnie

obronnej. Jako jeniec osadzony był w obozach oficerskich. Po zakończeniu wojny wiedzę wzbogacał w kopalniach USA.
W  roku powraca do kraju, by
uczestniczyć w odbudowie rodzimego górnictwa węglowego. Jest zatrudniony w Centralnym Zarządzie Przemysłu Węglowego
w Katowicach. Po przeniesieniu do Centralnego Zarządu Budownictwa Węglowego
obejmuje stanowisko starszego inspektora
górniczego, a następnie kierownika działu
górnictwa. Od  był zatrudniony w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki na stanowiskach: naczelnika Wydziału Mechanizacji

w Departamencie Techniki (–), naczelnika Wydziału Mechanizacji, głównego inżyniera ds. techniki, a także głównego
specjalisty w Departamencie Górnictwa
(–).
Inżynier Zygmunt Butler z pasją łączył
pracę zawodową z doskonaleniem swoich
kwalifikacji. Jako adiunkt i główny specjalista pracował w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego,
zaś od  r. był głównym inżynierem ds.
postępu technicznego Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.
ZB
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7 listopada kilkadziesiąt osób demonstrowało w stolicy
przeciwko budowie nowych kopalń węgla brunatnego
w rejonie Gubina i Legnicy na Dolnym Śląsku. Organizatorem protestów była ogólnopolska koalicja „Rozwój TAK
– odkrywki NIE”, w skład której wchodzi międzynarodowa
organizacja ekologiczna Greenpeace znana z akcji przeprowadzanych na terenach polskich elektrowni opalanych węglem brunatnym. Jednostronna propaganda tego środowiska praktycznie nie napotyka na żaden merytoryczny opór
ze strony zarówno władz państwa, jak i nauki polskiej oraz
branży węgla brunatnego. Podnoszone przez wspomniane środowiska argumenty skierowane przeciwko węglowi
brunatnemu są powierzchowne, emocjonalne i gospodarczo nieuzasadnione.

W IELKA DZIURA ?
Protestujący twierdzą, że kilkanaście gmin ma być zmiecionych z powierzchni ziemi. Tereny zamieszkałe, przyrodnicze, takie jak lasy, pola, czy łąki, pochłonięte zostaną przez
jedną wielką dziurę o powierzchni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych – od Legnicy do Głogowa. To już czysty
horror. Eksploatacja węgla brunatnego nie jest prowadzona
na oślep, jak sugerują to protestujący. Wymaga akceptacji
różnych gremiów, w tym również samorządowych, gminnych
i wojewódzkich. Jest więc możliwość uniknięcia eksploatacji
za wszelką cenę. Ten „księżycowy krajobraz” to czysta fantazja. Owszem, na froncie eksploatacyjnym, który podczas
eksploatacji zajmuje kilkanaście hektarów ziemi, tak to może
wyglądać. Wkop jest bowiem stale otwarty i przesuwa się
w czasie. Po wybraniu złoża następuje jego zasypanie i rekultywacja. Kiedy zatem wkop znajduje się w połowie złoża,
na jego pierwszym etapie rośnie już wśród jezior i zrekultywowanego terenu kilkunastoletni las. Badania Akademii
Rolniczej w Poznaniu wykazały, że zrekultywowane obszary
po dawnych odkrywkach węgla brunatnego KWB Konin
charakteryzują lepsze parametry ziemi uprawnej niż przed
rozpoczęciem eksploatacji. Przeciwko nowym odkrywkom
węgla brunatnego nie protestują mieszkańcy największych
okręgów, w których jest on wydobywany. Zarówno w Turoszowie, jak i w Bełchatowie chwalą istnienie zarówno
kopalń węgla brunatnego, jak i elektrowni. Są to obszary
oddalone od centrów przemysłowych, które bez tego rodzaju
obiektów byłyby cywilizacyjnymi peryferiami kraju. KWB
Bełchatów co roku funduje wszystkim dzieciom szkolnym
wakacje, bezpłatne usługi dentystyczne i bezpłatny pobór
wody pitnej. Czy protestujący wiedzą o tym, czy też nie
chcą tego wiedzieć?

N AJTAŃSZA ENERGIA
Protestujący pomijają fakt, że energia wytwarzana
z węgla brunatnego jest najtańsza. Twierdzą, że są to obliczenia fałszywe i nie uwzględniają szeregu innych czynników. Pomijając dyskusje nad tym zagadnieniem, trzeba
zauważyć, że żadne obliczenia nie są idealne, bo takich
REKL A M A

NOWY GÓRNIK

Zmierzch protestów
po prostu nie ma – są one wykonane według obowiązujących standardów. Tak bardzo promowane przez nich
odnawialne źródła energii (OZE) są około trzy razy droższe,
z kolei energia jądrowa może mieć charakter jedynie uzupełniający. Przede wszystkim dlatego, że po szczęśliwym
i bardzo drogim wybudowaniu dwóch tego rodzaju siłowni
zapewnią one zaledwie  procent krajowego zapotrzebowania. Czy protestujący chcą, aby energia elektryczna
w Polsce zdrożała trzykrotnie? Jeżeli nawet, to wiadomo,
że polski przemysł tego nie wytrzyma i jako niekonkurencyjny będzie musiał upaść i wynieść się za granicę, gdzie
energia będzie tańsza. Związany z tym wzrost bezrobocia
jakoś ich nie martwi. KGHM jako główny pracodawca
na tym terenie powoli zwija krajowe interesy – likwiduje
swoje spółki zależne z około  tysiącami zatrudnionych
pracowników, a swoje kapitały przenosi do Chile, USA
i Kanady. Czy nikt z protestujących tego nie widzi, czy też
nie chce tego widzieć?

O ŚWIADCZENIE REKTORA AGH
Po powołaniu się protestujących na ustalenia fałszywych kalkulacji opłacalności węgla brunatnego sporządzonych przez AGH w Krakowie zaprotestował rektor uczelni
prof. Tadeusz Słomka. Stwierdził on, że pojedyncze osoby
wyrażają w tej sprawie tylko swoje własne zdanie i nie reprezentują uczelni. W przesłanym do mediów oświadczeniu
napisał, że stanowisko władz uczelni w sprawie konieczności
ochrony złóż węgla brunatnego dla ewentualnej jego przyszłej eksploatacji jest zupełnie przeciwne niż protestujących.
Rektor w swoim piśmie powołał się na zajęcie pierwszego
miejsca gminy Kleszczów, na terenie której znajduje się
KWB Bełchatów, w Narodowym Konkursie Ekologicznym
zorganizowanym przez prezydenta RP.

Z MIERZCH PROTESTÓW
Dzięki mediom demonstracja przeciwników węgla
brunatnego w stolicy stała się wydarzeniem głośnym. Jej
efekty są jednak niejako przeciwne zamiarom protestujących, którzy w Ministerstwie Gospodarki nie uzyskali nic
więcej poza złożeniem petycji i obietnicą rozmów, które
mają być prowadzone z uwzględnieniem bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Duże znaczenie przywiązywano także
do wizyty parlamentarzystów UE, którzy zapowiedzieli
swoje przybycie na teren złóż węgla brunatnego na Dolnym Śląsku  października. Brak jakichkolwiek informacji
na ten temat wskazuje, że do wizyty nie doszło albo że protestujący nie uzyskali tego, o co zabiegali. Wszystko to jest
sygnałem załamywania się koncepcji protestów przeciwko
węglowi brunatnemu. Szkoda jednak, że zagrożona nimi
branża jakoś nie kwapi się do zaprezentowania swoich racji.
Szkoda, że unika ona prezentacji swoich niewątpliwych
walorów, zasług, tradycji i perspektyw. Jej milczenie w tej
sprawie sprawia wrażenie, że godzi się ona z argumentami
protestujących i z widmem własnej likwidacji.
ADAM MAKSYMOWICZ

Badania Akademii Rolniczej w Poznaniu wykazały,
że zrekultywowane obszary po dawnych odkrywkach węgla
brunatnego KWB Konin charakteryzują lepsze parametry ziemi
uprawnej niż przed rozpoczęciem eksploatacji

