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Rozmowa na czasie
Robert Kozłowski, wiceprezes
do spraw ekonomicznych
JSW SA: Nie proponuję
poprawy
efektywności po to,
aby drapieżnie
maksymalizować
doraźny zysk.
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KHW SA. Jubileusz dwudziestolecia

N umerze

Wspólne dobro
Archiwum JSW

nOWY gÓRNIK

Ratownicy z Boryni
najlepsi

Zawody: Drużyna ratowników
górniczych z ruchu Borynia wygrała Zawody Ratownictwa Górniczego kopalń Jastrzębskiej Spółki
Węglowej o Puchar Prezesa JSW.
Drugie miejsce zajęła drużyna
KWK Pniówek, a trzecie ratownicy z Krupińskiego. Dwie pierwsze
drużyny będą reprezentować JSW
w Centralnych Zawodach Drużyn
Ratowniczych.

strona 8

Zarząd Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
i dyrekcja KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
wystosowały list do
żorskich radnych
strona 8

Materiały Prasowe

Nowa Corolla już
prawie w Polsce

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Wybory uzupełniające
do Rady Nadzorczej
JSW SA
Prezentacja dwóch kandydatów.
strona 3 i 10

Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc i księża z parafii, w których są kopalnie Katowickiego
Holdingu Węglowego, odprawili 29 czerwca w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach mszę
koncelebrowaną z okazji jubileuszu 20-lecia KHW. Dzień wcześniej w katowickiej Galerii Szyb
Wilson odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy KHW, politycy, a także
przedstawiciele samorządów, firm i instytucji współpracujących z Holdingiem.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Jeśli nie tak – to jak ma być?
Jastrzębską Spółkę Węglową otacza ocean nieszczęść.
Firmy górnicze są targane przez kryzys. W czeskich
kopalniach węgla kamiennego tracą pracę polscy
górnicy. Czescy górnicy mogą stracić 10 proc. swoich
zarobków. Albo się na to zgodzą, albo będą zwolnienia. Kopalnie należą do koncernu NWR, który jakieś
dwa lata temu szykował się do wrogiego przejęcia
Bogdanki. Byli bardzo silni, a teraz robią bokami.

W

Kompanii Węglowej w dwóch kopalniach ma
być alokacja załóg, wszyscy zaciskają pasa,
a zarząd walczy o zachowanie płynności finansowej spółki. Katowicki Holding Węglowy walczy
o wzrost wydobycia i tnie koszty niemiłosiernie. Kompania i Holding tną także miejsca pracy. Co prawda,
nie ma zwolnień, ale przyjęcia do pracy są minimalne
w porównaniu z rzeszą górników odchodzących na emerytury. Z pobieżnych obliczeń wynika, że w obu spółkach
górniczych ubędzie w tym roku kilka tysięcy miejsc
pracy. To dramat. Tylko JSW nie tnie etatów. To świetna
informacja. Czy to oznacza, że jesteśmy zieloną wyspą na
oceanie górniczego nieszczęścia? Chwilowo tak.
Jednak nie ma powodów, żeby popadać w samozadowolenie. Jeżeli JSW ma być firmą gwarantującą
stabilne miejsca pracy, musi walczyć z kryzysem.
Od wielu miesięcy trwa w naszej firmie dyskusja
o zmianie organizacji czasu pracy. Uważam, że najwyższy czas, aby ta zakulisowa debata stała się debatą
publiczną, bo załoga chciałaby wiedzieć, jakie są pomysły i z czego one wynikają. Do tej pory spór toczy
się wokół tego, czyją wypowiedź który dziennikarz źle
zrozumiał, nie tak zinterpretował i kłamliwie przedstawił. Uważam, że należałoby powiedzieć jasno załodze,
jakie są możliwości. Ponoć ideałem byłby sześciodniowy tydzień pracy dla kopalń i pięciodniowy tydzień
pracy dla górników. Czasem pojawiają się wypowiedzi
o 7 dniach roboczych w tygodniu. Wszystko pięknie,
ale dlaczego od razu przerabiać niedzielę na czarno?
Potrzebna jest informacja o tym, na jakich warunkach
mielibyśmy pracować i czy mamy przygotowany front
wydobywczy. Spieramy się o nieoficjalne pomysły, zamiast dyskutować o konkretach. Na razie stać nas na to,
bo firma się nie wali. Ale czy za rok o tej porze będzie
tak samo komfortowa sytuacja? Daj Boże, żeby była.

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Obawiam się
sytuacji, że jeśli
będzie źle, to
błyskawicznie
będziemy zgadzać
się na wszystko.
Pamiętam, jak
bez szemrania
zgadzaliśmy
się na reformę
górnictwa
realizowaną przez
rząd AWS.

Na początku roku był wielki rwetes, bo wicepremier Janusz Piechociński nakazał ścięcie kosztów o 5
proc. Kilkanaście dni temu prof. Maciej Kaliski z Departamentu Górnictwa publicznie powiedział, że 5
proc. to może być za mało. Podobno cięcie o 10 proc.,
a najlepiej o 15 proc. byłoby optymalne. Nigdzie nie ma
informacji, czy w JSW powinna być podobna skala cięć,
ale gołym okiem widać, że oszczędzamy, jak możemy.
Obawiam się sytuacji, że jeśli będzie źle, to błyskawicznie będziemy zgadzać się na wszystko. Pamiętam, jak bez szemrania zgadzaliśmy się na reformę
górnictwa realizowaną przez rząd AWS. W ciągu
kilku lat straciliśmy kilkadziesiąt kopalń i około 100
tys. miejsc pracy. Żaden kraj w Europie tak błyskawicznie nie przeprowadzał reformy górnictwa. Nie
chciałbym powtórki z historii. Dlatego z niepokojem
czytałem informacje o wzroście kosztów w spółkach
węglowych. Resort gospodarki informuje, że koszty
ogółem wzrosły w pierwszym kwartale 2013 r. o 9,6
proc., w tym koszty produkcji węgla o 5,3 proc. Jednocześnie spadają ceny surowca – średnia cena węgla,
w odniesieniu do pierwszego kwartału 2012 r., spadła
o 12,3 proc. Jesteśmy branżą wrażliwą na koniunkturę
i całkowicie uzależnioną od energetyki zawodowej
albo hutnictwa. Międzynarodowa konkurencja siedzi
nam na plecach.
Równie mało optymistyczne są informacje zawarte
w raporcie zespołu prof. J. Hausnera. Zespół zajmuje
się prognozowaniem zagrożeń w gospodarce. Analitycy
oceniają, że kondycja górnictwa węgla kamiennego
będzie się pogarszać. Analiza zmian gospodarczych
prowadzona jest co kwartał od 2011 roku przez zespół
badawczy pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera
w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania
(ISR) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niektórzy traktują te analizy
z przymrużeniem oka. Ja traktuję Hausnera poważnie,
choćby dlatego, że w czasach rządów SLD doprowadził
do oddłużenia branży górniczej na kwotę około 18 mld
zł. To była jedyna realna pomoc dla górnictwa węgla
kamiennego po 1989 roku.
Coraz głośniej mówi się, że w górnictwie nie może
być tak, jak było do tej pory. Czas powiedzieć: Jak ma
być?l

Kij w mrowisko

Nie odwracamy się od węgla
W Elektrowni Opole mają powstać dwa nowe bloki
energetyczne spalające węgiel kamienny. Kompania
Węglowa i PGE Polska Grupa Energetyczna SA podpisały 27 czerwca list intencyjny.

Z

obowiązały się do przeanalizowania ekonomicznych i prawnych możliwości zawarcia umowy
długoterminowej na dostawy węgla kamiennego
z Kompanii Węglowej do Elektrowni Opole. Założenie jest jasne i proste – ma być wypracowany model
zapewniający wybudowanie dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy oraz zapewniony
Kompanii Węglowej zbyt węgla kamiennego. List
intencyjny został podpisany w obecności premiera
Donalda Tuska. Premier przyjechał do Opola, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Przypomnę tylko, że przez
wiele tygodni budowa nowych bloków węglowych
stała pod wielkim znakiem zapytania, bo energetycy
uznali, że ta inwestycja im się nie opłaca. To oznaczało,
że spora część kopalń węgla kamiennego znalazłaby
się w trudnej sytuacji, bo znacznie zmalałby krajowy
rynek zbytu. Byłby to także sygnał, że Polska odwraca
się od węgla. Nie odwraca się. Premier Donald Tusk

henryk
siedlaczek
poseł RP

Polska nie
odwraca się
od węgla. To dobra
informacja dla
śląskich kopalń.

tak podsumował to wydarzenie: „Powracamy do węgla
jako nośnika energii. To inwestycja za 11 miliardów
złotych. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, jakie
jest jej znaczenie nie tylko w skali makroregionalnej.
Od tego zależy przyszłość kraju. Ta rozbudowa odpowiada na pytanie, czy wielkie inwestycje jak ta będą
silnikiem napędowym państwa. Moja wizyta zamyka
temat rozbudowy. Liczę, że prace ruszą jeszcze latem.
Jestem pewien, że elektrownia jest przygotowana do tej
inwestycji. Ta decyzja to wyraźny znak nadziei zarówno
dla Kompanii Węglowej, jak i całego Śląska, to krok
ku stabilizacji zatrudnienia i w kierunku bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego na węglu”.
Bloki energetyczne w Opolu będą nowoczesne
i o najwyższej sprawności. Emisja dwutlenku węgla
będzie znacznie mniejsza niż dotychczas pracujących
bloków. To dowód na to, że węgiel może być paliwem
przyjaznym dla środowiska oraz że nasz rząd bardzo
poważnie traktuje zarówno bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak i przyszłość polskiego górnictwa węgla
kamiennego. Polska nie odwraca się od węgla. To dobra
informacja dla śląskich kopalń.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor Nowego Górnika

Skoro jest dobrze,
to dlaczego jest źle?

P

o sąsiedzku w czeskich kopalniach pracę straci 1500
osób. W komunikacie prasowym opublikowanym
na stronie internetowej OKD prezes zarządu i dyrektor
generalny OKD Ján Fabián poinformował: „Chodzi o
bolesny, niemniej nieodzowny krok. Wobec spadku cen
węgla i dramatycznej sytuacji na rynkach światowych
tracimy na każdej wydobytej tonie. To sytuacja nie
do utrzymania. Jedyna droga, która daje nam szansę
na przetrwanie, to istotne zmniejszenie kosztów
i jednoczesne ustawienie zmian systemowych w
organizacji firmy tak, abyśmy byli zdolni wydobywać
węgiel bardziej efektywnie”. W Polsce nastroje są lepsze,
bo wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński
nakazał obniżanie kosztów i zakazał zwolnień. Co będzie,
jeśli redukcja kosztów okaże się nieskuteczna?

C

o stanie się, kiedy trzeba będzie, jak to powiedział
prezes OKD, oznajmić: Wprowadzamy radykalne
rozwiązania, bo „jedyna droga, która daje nam szansę
na przetrwanie, to istotne zmniejszenie kosztów
i jednoczesne ustawienie zmian systemowych w
organizacji firmy tak, abyśmy byli zdolni wydobywać
węgiel bardziej efektywnie”? Trzeba będzie iść tą
jedyną drogą. Żądni sensacji komentatorzy twierdzą,
że związki zawodowe nie pozwolą na żadne zmiany. Ja
na ich miejscu nie obrażałbym liderów związkowych.
Związki zawodowe działają racjonalnie. Wiedzą, że będą
silne tylko wtedy, gdy będą liczne. Tylko związkom
zawodowym zależy, aby spółki węglowe nie zmniejszały
zatrudnienia. Każdy pracownik mniej to jedna składka
mniej. W tym roku w górniczych związkach będzie kilka
tysięcy składek mniej niż w 2012 roku. Na emerytury
odejdzie kilka razy więcej górników, niż zostanie
przyjętych. Żeby zahamować tę tendencję, trzeba
postawić na efektywność. Jeżeli spółki nie będą musiały
oszczędzać na zatrudnieniu, nie będą tego robiły. Jeżeli
spółki nie będą zmniejszać zatrudnienia, nie będzie
zmniejszać się liczba członków w związkach zawodowych.
Jestem przekonany, że liderzy związkowi doskonale zdają
sobie sprawę z tej zależności. Oczywiście, można sobie
wyobrazić sytuację, że w górnictwie będzie pracować
około 60 tys. osób (połowa z obecnie zatrudnionych) i to
wystarczy, żeby polskie kopalnie dostarczyły tyle węgla,
ile potrzebują nasze elektrownie i nasze koksownie. Czy
można sobie wyobrazić silne związki górnicze okrojone o
połowę? To będą stowarzyszenia pracowników, a nie silne
związki górnicze. Okrojone o połowę związki będą miały
jeszcze większe kłopoty finansowe niż teraz i stracą swoją
pozycję.

P

olski rząd coraz głośniej mówi, że potrzebujemy
energetyki węglowej. Politycy z największych partii
mówią, że Polska będzie potrzebować węgla jeszcze przez
kilkadziesiąt lat. To bardzo dobre informacje. Zachęcam
jednak do odpowiedzi na proste pytanie: Czy polska
energetyka węglowa będzie kupować węgiel z polskich
kopalń za każdą cenę?

N

a razie jest tak, że nic nie zmienia się w zasadach
organizacji pracy i w czasie pracy, od dawien dawna
obowiązują te same układy zbiorowe pracy, spada
liczebność związków zawodowych, zatrudnienie w
górnictwie i efektywność pracy w kopalniach, a górnictwo
traci coraz większą część rynku wewnętrznego. Skoro
obowiązujące rozwiązania są tak dobre i korzystne,
to dlaczego jest coraz gorzej? Prawidłowa odpowiedź
na to pytanie będzie połową rozwiązania wszystkich
problemów.
l
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M arek G ranieczny , kandydat do Rady Nadzorczej JSW SA z wyboru załogi

Jestem kierownikiem Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka, i jestem współodpowiedzialny za:

• udostępnienie i przemysłowe zagospodarowania złoża Bzie-Dębina I Zachód,
• budowę poziomu 1080,
• techniczną i organizacyjną integrację
kopalń Borynia, Jas-Mos, Zofiówka.
Praca na tym stanowisku, jak również
praca na dole kopalni daje mi niezbędne doświadczenie, które chcę wykorzystać i w sposób jednoznaczny przyczynić się do dalszego
rozwoju naszej spółki.

P rogram wyborczy
W radzie nadzorczej spółki chcę reprezentować całą załogę naszej firmy, dlatego

zwracam się do wszystkich pracowników
o poparcie.

M oim celem jest :
• dbać o to, aby pracownicy Jastrzębskiej
Spółki Węglowej byli traktowani podmiotowo,
gdyż są oni największym kapitałem,
• dbać o to, aby środki na inwestycje były
kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne,
• aby każdy pracownik stosownie do zajmowanego stanowiska był godnie wynagradzany za swoją pracę.
Jeżeli zostanę Waszym przedstawicielem,
będę realizował te cele w radzie nadzorczej.
Jestem pewien, że mogę w tej radzie godnie
reprezentować wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Liczę na Wasze poparcie.
Szczęść Boże!

Węgiel brunatny pod kontrolą UE

W pierwszym dniu pobytu zapoznała się
ona z planami budowy kopalni i oceniła ich
zgodność z ustawodawstwem UE. Dotyczy
to przede wszystkim wymaganych w tej sprawie konsultacji z władzami samorządowymi
reprezentującymi mieszkańców terenów przeznaczonych pod budowę tej kopalni. Jest ona
następstwem petycji jaką w imieniu mieszkańców zagrożonych odkrywką w 2010 roku
złożyła wójt gminy Lubin Irena Rogowska.
Petycja dotyczyła nieuznania przez władze
państwowe wyników referendów z 27 września 2009 roku. Mieszkańcy w sześciu ważnych i wiążących referendach w ponad 90
procentach głosowali wówczas przeciwko tej
inwestycji. Komisja PE odbyła też spotkanie
z samorządowcami z terenu sześciu gmin zagrożonych odkrywką oraz z członkami Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak – Odkrywki
Nie”.
Następnie przeprowadzono wizję lokalną
z przejazdem przez gminy Prochowice, Kunice, Miłkowice, Lubin, w tym przez tereny
objęte programem Natura 2000. Pod koniec
dnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami

i dziennikarzami lokalnych mediów w miejscowości Raszówka. Goście z Brukseli obejrzeli zagrożone tereny z samolotu startującego z lotniska w Lubinie. W piątek 31 maja
spotkali się oni z władzami województwa
dolnośląskiego w obecności wójtów i burmistrzów gmin: Lubin, Kunice, Miłkowice
Ruja, Prochowce i Ścinawa – inicjatorów
prawomocnych, choć zlekceważonych przez
centralne władze państwowe referendów
z 2009 roku. Po pierwszym dniu pobytu
na zwołanej konferencji prasowej Komisja
orzekła, że rząd nie może lekceważyć opinii
mieszkańców tych terenów. Powinien ich
wysłuchać i opracować takie rozwiązanie,
które uwzględni ich opinię, będzie zgodne
z dyrektywami środowiskowymi, a przy tym
opłacalne.
Jeśli chodzi o wydobycie, to szef delegacji Komisji Petycji PE Victor Bostinaru
podkreślił, że Komisja nie neguje prawa polskiego rządu do eksploatacji zasobów. Jest
to najważniejsza konkluzja wynikająca z tej
wizyty, która otwiera drogę do wszystkich
procedur przygotowawczych dla podjęcia
eksploatacji złóż węgla brunatnego zalegających w rejonie Legnicy, Lubina, Ścinawy
i Głogowa. Wicepremier Janusz Piechociński już zapowiedział spotkanie z mieszkańcami tych terenów. Dalsze protesty przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego
na tym terenie wydają się już coraz mniej
prawdopodobne.
Adam Maksymowicz

N e krolo g

Łącząc się w bólu, składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

Kolegi Zenona Kucharskiego.
W tych chwilach smutku jesteśmy szczególnie poruszeni odejściem tak
bliskiej Tobie Osoby.
Koleżanki i koledzy z działu DZZ KWK
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

``Marek Granieczny urodził się 18 marca 1965 r.
w Cieszynie. Jest żonaty, ma syna, który ukończył
Politechnikę Śląską.
``Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach od roku 1989 rozpoczął pracę
w KWK Morcinek w Kaczycach i pracował
na stanowiskach od stażysty do sztygara
oddziałowego w oddziałach maszynowych.
Po likwidacji kopalni Morcinek rozpoczął pracę
w KWK Zofiówka jako osoba dozoru w oddziałach
maszynowych, którą wykonywał do roku 2000.
Po tym czasie rozpoczął tworzenie działu
umów i przetargów w kopalni Zofiówka, stając
się jego pierwszym kierownikiem. Obecnie jest
kierownikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch
Zofiówka. Posiada certyfikat z zakresu prawa
zamówień publicznych oraz budżetowania kopalń.

Pakiet klimatyczny to dramatyczny błąd

Legnica

Po długich i żmudnych staraniach przeciwników budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w rejonie Legnicy teren ten
w dniach 30–31 maja wizytowała trzyosobowa delegacja Komisji Petycji Parlamentu
Europejskiego. Składała się ona z trzech parlamentarzystów pochodzących z Hiszpanii,
Rumunii i Wielkiej Brytanii.

archiwum prywatne

Chcę godnie reprezentować wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Premier Donald Tusk podczas konwencji PO
w Chorzowie powiedział, że przyjęcie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego
było dramatycznym błędem poprzedników.

Tusk podkreślał, że Śląsk może stać się
wielkim silnikiem dla polskiej gospodarki.
r e klama

Dwa dni wcześniej premier zapewnił,
że w Elektrowni Opole powstaną dwa bloki energetyczne spalające węgiel kamienny.
W jego obecności został podpisany list intencyjny o współpracy między PGE i Kompanią
Węglową.
l
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Trwamy, bo jesteśmy to winni pokoleniom naszych poprzedników

Chcemy na długie lata
zapewnić pracę synom tej ziemi
Górnictwo nie jest reliktem przeszłości ani
mastodontem. Chociaż polityka Unii Europejskiej i polskiego rządu nie sprzyja górnictwu
węgla kamiennego, jeszcze przez dziesięciolecia nie uda się go zastąpić innym paliwem.
Kryzysy mijają, a po każdym załamaniu przychodzi koniunktura. Górnictwo jest potrzebne
Śląskowi i Polsce – to najważniejsze zdania,
jakie zostały wypowiedziane w czasie uroczystości w Galerii Szyb Wilson.

– W czerwcu 1993 roku przeprowadzona została najpoważniejsza reorganizacja
polskiego górnictwa węgla kamiennego

od czasu transformacji ustrojowej – utworzono siedem spółek węglowych, w tym również z połączenia 11 samodzielnych kopalń
powstał Katowicki Holding Węglowy SA.
Mijające dzisiaj 20 lat od tamtych wydarzeń
nie rozpieszczało nas i było trudnym okresem
zarówno dla Holdingu, jak i całego polskiego
górnictwa. Realizacja reform prof. Leszka
Balcerowicza wymagała tak zwanej kotwicy
inflacyjnej i tę niewdzięczną rolę otrzymało
górnictwo, wpadając w zapaść finansową,
z której niektórzy producenci wydostają się
do dzisiaj – mówił do zebranych Roman Łój,
prezes KHW SA.

– Głęboka restrukturyzacja przemysłu
ciężkiego, powodująca spadek zapotrzebowania na węgiel i energię, a drugiej strony
niski poziom cen światowych, ograniczający
eksport, wymusiły konieczność ograniczania
produkcji i zamykania kolejnych kopalń. Proces ten nabrał rozpędu po słynnym (aby nie
powiedzieć – osławionym) raporcie Banku
Światowego. Akcesja do Unii Europejskiej
oprócz ogromnej euforii przyniosła nam konieczność zmierzenia się z niechętną, a w zasadzie wrogą postawą administracji unijnej
wobec węgla. Rosnące koszty produkcji, wynikające między innymi ze wzrostu zagrożeń

naturalnych oraz oczekiwań strony społecznej,
to kolejny powód, aby mijające 20 lat uznać
za okres walki o przetrwanie – kontynuował
prezes Łój.
– Trwamy, bo jesteśmy to winni pokoleniom naszych poprzedników. Trwamy, bo kłopoty nas mobilizują, wyzwalają w nas energię.
Trwamy, bo chcemy na długie lata zapewnić
pracę kolejnym pokoleniom synów tej ziemi.
Podczas gdy rozmaici fałszywi prorocy nazywają nas reliktem, a wręcz mastodontem minionego okresu, my trwamy i z dumą nosimy
ten mundur – mówił prezes KHW.
St

Nowy Górnik

Roman Łój, prezes KHW SA: My trwamy i z dumą nosimy ten mundur

Górnictwo jest potrzebne Śląskowi i Polsce

Prof. Maciej Kaliski, szef Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, otrzymał „Szablę Kilińskiego”,
najwyższe odznaczenie polskich rzemieślników

Jan Lityński (pierwszy z prawej) z Kancelarii Prezydenta RP: Słuchałem z uwagą słów pana prezesa KHW.
Były to bardzo ważne słowa
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KHW SA. Jubileusz dwudziestolecia

Wspólne dobro
Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor
Skworc i księża z parafii, w których są kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, odprawili 29 czerwca w Archikatedrze Chrystusa
Króla w Katowicach mszę koncelebrowaną
z okazji jubileuszu 20-lecia KHW.

Homilię wygłosił abp Wiktor Skworc.
– Jesteśmy wspólnotą pracy, ale także – jak
widać – wspólnotą modlitwy. Mocy wspólnej
modlitwy doświadczamy w 20-lecie KHW.
Na ołtarzu pierwszego śląskiego kościoła, tej

katedry położonej na węglu, składamy dziękczynienie za całe dobro dwudziestolecia.
Mimo znanych wam zagrożeń są podstawy
do optymizmu. KHW ma zgrany i odważny
zespół pracowniczy, a związki zawodowe
potrafią współuczestniczyć w przygotowaniu
trudnych zmian, które wiążą się z łączeniem
kopalń, tworzeniem Centrum Usług Wspólnych czy Centrum Usług Górniczych. Holding ma bardzo dobrą kadrę inżynieryjno-techniczną i zarząd. Ufam, że KHW otrzyma
należne mu wsparcie również ze strony

rządowej i Unii Europejskiej w postaci odpowiednio roztropnie ukształtowanej strategii energetycznej. Wszystkie te przesłanki
wspierają naszą nadzieję, że KHW przetrwa
bez likwidacji kopalń i zwolnień załogi, wraz
z towarzyszącymi temu skutkami społecznymi, takimi jak pijaństwo, uzależnienia, rozpad
rodzin, ubożenie, przestępczość i wykluczenie społeczne. KHW to wspólne dobro dla
Katowic i dla Śląska, o które trzeba dbać.
Górnicy modlili się za papieża, arcybiskupa, za ojczyznę, za wszystkich pracowników

Składamy dziękczynienie za całe dobro dwudziestolecia

Mocy wspólnej modlitwy doświadczamy w 20-lecie KHW

KHW ma zgrany i odważny zespół pracowniczy

st

Nowy Górnik

W Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach górnicy z KHW spotkali się na uroczystej mszy św.

górnictwa, szczególnie pracowników KHW.
Górnicza modlitwa została także poświęcona górnikom, którzy stracili zdrowie i życie
w wypadkach.
Msza Górnicza skomponowana przez
Andrzeja Markę w wykonaniu chóru im.
Norberta Grzegorza Kroczka z Zabrza oraz
orkiestry symfonicznej Katowickiego Holdingu Węglowego pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego była wspaniałą oprawą uroczystości
w katowickiej archikatedrze.

Nowy Górnik

Jubileuszowy piknik

KHW to wspólne dobro dla Katowic i dla Śląska

Z okazji jubileuszu 20-lecia KHW w ośrodku Klubu Sportowego Rozwój przy ul. Zgody, znajdującym się przy
kopalni Wujek, na pikniku sportowo-rekreacyjnym spotkali się górnicy i ich rodziny. Drużyny piłkarskie
rywalizowały w Wielkim Holdingowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa KHW.
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N ie proponuję poprawy efektywności po to ,
aby drapieżnie maksymalizować doraźny
zysk . Żeby przeżyć, musimy być konkurencyjni w czasie

dekoniunktury. Osiąganie zysków z prowadzonej działalności
zapewnia długoterminową zdolność do rozwoju firmy i tym samym
bezpieczeństwo socjalne jej pracowników – mówi Robert Kozłowski,
wiceprezes do spraw ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Rozmawia: Sławomir Starzyński

XXNowy Górnik: Kierownictwo NWR chce
zmniejszyć płace czeskich górników o 10
procent. Kompania Węglowa przygotowuje plan alokacji załóg górniczych z kopalni
Brzeszcze i z ZG Piekary. Katowicki Holding
Węglowy uzależnia część zarobków od wykonania planów. Spółka uprościła strukturę organizacyjną. Firmy górnicze wokół JSW
walczą z kryzysem i stosują metody, które
jeszcze rok temu wywoływałyby protesty
społeczne. Czy JSW SA jest samotną, zieloną wyspą, która oprze się kryzysowi i będzie można wieść spokojny żywot? Na początku stycznia górnicy dostali podwyżkę,
teraz dostają po kilka tysięcy złotych premii za dobrą pracę w 2012 roku. To znaczy,
że w firmie jest bardzo dobrze?
Robert Kozłowski:
W gospodarce globalnej
nie ma samotnych wysp.
JSW ma to szczęście,
że sprzedaje węgiel koksowy, który jest wyceniany przez rynki lepiej
niż węgiel energetyczny.
Dzięki temu w czasie
koniunktury zarabiamy więcej niż pozostałe
firmy górnicze. Jednak w czasie dekoniunktury
jesteśmy narażeni na duże wahania cen.
XXJSW wciąż ma bardzo dobre wyniki w porównaniu ze śląskimi i czeskimi kopalniami.
Zauważa pan jakieś powody do niepokoju?
– Mimo wysokich kosztów produkcji
wciąż korzystamy z tego, że naszym podstawowym produktem jest węgiel koksowy, za który
uzyskujemy wyższe ceny niż te, które dotyczą
węgla energetycznego. Dzięki temu, że zgromadziliśmy pieniądze w czasie koniunktury, ze względnie mniejszymi trudnościami
przechodzimy przez czas kryzysu, który dla
nas zaczął się na dobre w połowie 2012 roku.
Natomiast powodem do niepokoju jest fakt,
że spadają ceny węgla, a nie spadają koszty
jego produkcji.

Jastrzębska Spółka Węglowa
musi więcej produkować
i sprzedawać. To nie oznacza,
że proponuję górnikom
trud, pot, łzy i pracę przez 7
dni w tygodniu. Chciałbym,
żeby lepsza organizacja
pracy i lepsze wykorzystanie
posiadanych urządzeń
skutkowały poprawą
efektywności.
XXOdpowiada pan za finanse w firmie,
w której jest dobrobyt. Pan chce jak najwięcej pieniędzy zarobić i jak najmniej wydać.
W czasie dobrobytu uchodzi pan za skąpca,
który żałuje załodze pieniędzy. Chyba nie
jest łatwo odpowiadać za reżim finansowy
w firmie, w której jest dobrze?

– Odpowiadam za to, aby w długiej perspektywie spółka miała pieniądze na funkcjonowanie i rozwój. To oznacza, że odpowiadam
także za bezpieczeństwo socjalnie około 22
tysięcy pracowników. Wiem, że łatwiej jest
przekonywać załogę firmy znajdującej się
w kłopotach finansowych do tego, że trzeba wprowadzać zmiany służące poprawie
efektywności. Jednak górnictwo jest branżą
specyficzną – uzyskanie w niej pożądanego
efektu dostosowawczego w reakcji na niekorzystną sytuację rynkową jest przesunięte
w czasie. Może być tak, że jeśli sytuacja będzie
zła, to będzie bardzo trudno pomóc spółce,
ponieważ na pierwsze efekty zmian trzeba czekać przynajmniej pół roku. Ja nie proponuję
poprawy efektywności po to, aby drapieżnie
maksymalizować zysk. Żeby przeżyć, musimy
być konkurencyjni w czasie dekoniunktury.
Dopiero wtedy zarząd z czystym sumieniem
powie załodze: „Przeżywamy kryzys, ale podstawy firmy są stabilne i dlatego nie musicie
obawiać się o przyszłość swoją i przyszłość
waszych rodzin. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
zapewniamy bezpieczeństwo socjalne dla 20
tysięcy rodzin”.

Od zys
los 22 t

XXDlaczego już teraz zarząd nie może tego
powiedzieć załodze?
– Teraz zarząd może powiedzieć: „Przeżywamy kryzys, ale od nas zależy, czy utrzymamy stabilne podstawy firmy, abyście nie
obawiali się o przyszłość swoją i przyszłość
waszych rodzin”.
XXNikt nie uwierzy w takie krakanie –
po tym jak załoga dostała podwyżki i kilka
tysięcy nagrody za dobrą pracę w zeszłym
roku. Pan wypowiedział się publicznie
o tym, że trzeba bardziej efektywnie wykorzystywać majątek firmy, podał pan przykłady innych globalnych firm górniczych
i wybuchł skandal. Został pan oskarżony
o to, że jest pan zwolennikiem zagonienia
górników do pracy w soboty i w niedziele.
– Jestem zwolennikiem lepszego wykorzystania majątku firmy wartego wiele
miliardów złotych. Chciałbym, żeby zaczęła się poważna dyskusja o tym, co zrobić,
aby więcej wycisnąć z maszyn, a nie z ludzi.
Jastrzębska Spółka Węglowa musi więcej
produkować i sprzedawać. To nie oznacza,
że proponuję górnikom trud, pot, łzy i pracę
przez 7 dni w tygodniu. Chciałbym, żeby lepsza organizacja pracy i lepsze wykorzystanie
posiadanych urządzeń skutkowały poprawą
efektywności. Taką poprawę można osiągnąć już w tak zwanych dniach czarnych.
Lepsza organizacja transportu i wydłużenie
efektywnego czasu pracy w ścianie choćby
o 15 minut w czasie zmiany dadzą wymierne
efekty – tak jak lepsza logistyka i skracanie
czasu remontu maszyn i urządzeń. Trzeba
także dbać o poziom wydatków inwestycyjnych. Mówiąc najprościej, pieniądze muszą
być wydawane sensownie, czyli na to, co da
najlepsze efekty. Gdyby miał być sześciodniowy tydzień pracy, to tylko dla kopalń,
a nie dla górników. Nie możemy wykluczać
takiego rozwiązania w sytuacji dużego popytu
na węgiel koksowy i atrakcyjnych dla nas
cen. Górnicy pracowaliby 5 dni w tygodniu.

Pieniądze są narzędziem pozwalającym budować stabilną firmę. Nie są celem samym w sobie. Siła finansowa spółki poz
Takie rozwiązanie można byłoby wprowadzić w kopalniach, które wydobywają węgiel
najbardziej poszukiwany przez odbiorców
i w których, głównie ze względu na warunki
zalegania węgla, koszty jego produkcji ujmowane w długim okresie są niższe.
XXWtedy górnicy z tych kopalń zarabialiby więcej?
– Osiągaliby lepsze efekty, więc zarabialiby więcej.

XXTen pomysł nie przejdzie. W JSW SA wszyscy muszą mieć po równo. Kiedy jest dobrze,
musi być równość w dobrobycie. Kiedy źle,
musi być równość w niedostatku.
– Gdyby poprawiła się koniunktura,
wszyscy mogliby pracować w tym systemie.
Chodzi o to, aby stwarzać warunki do wzrostu produkcji i w maksymalnym stopniu wykorzystywać potrzeby rynku. Pojęcie równości, jakie pan lansuje, może doprowadzić
do sytuacji, że kiedy będzie źle, to wszyscy
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sku JSW zależy
ys. rodzin
z osiągnięciem satysfakcjonującej nas ceny. Jest
prosta zależność – jeżeli taniej produkujemy,
możemy realizować większe zyski w czasie
koniunktury, a w kryzysie taniej sprzedawać,
utrzymując konkurencyjność rynkową naszego węgla. W firmach górniczych koszty stałe
stanowią około 80 proc. wszystkich kosztów.
To oznacza, że najlepsze efekty uzyskamy wtedy, gdy uda się nam zredukować koszty stałe
w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla.
Dlatego trzeba poważnie zastanowić się nad
sześciodniowym systemem pracy niektórych
zakładów górniczych. To nie oznacza sześciodniowego tygodnia pracy dla załóg.

Krzysztof Lisewski

XXLiderzy związkowi uważają, że te argumenty przedstawia krwiopijca, który dba
o tabelki, zapisy księgowe i jak najlepszy
wynik finansowy.
– Zarząd JSW nie chce maksymalizować
za wszelką cenę doraźnie zysku w każdym
roku. W przypadku spółki górniczej byłoby
to działanie nieracjonalne. Ponieważ jesteśmy
spółką giełdową, musimy pokazywać, że jesteśmy rentowni i potrafimy tak inwestować,
aby zapewnić firmie stabilność przez wiele
lat, a akcjonariuszom, w tym także akcjonariuszom pracownikom, zapewnić zwrot
z zainwestowanych przez nich pieniędzy.
W spółce wydobywczej umiejętność zachowania optymalnych proporcji między tymi
dwoma celami jest kluczowa w zarządzaniu.
Dlatego w relacjach związki zawodowe–zarząd
nie powinno być atmosfery konfliktu, w którym ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać,
bo działania zarządu z definicji są nastawione
na zapewnienie firmie wieloletniego funkcjonowania. Bez pieniędzy tego nie zapewnimy. Dla zarządu pieniądze są narzędziem
pozwalającym budować stabilną firmę. Nie
są celem samym w sobie. Siła finansowa spółki
pozwala przetrwać trudny czas, inwestować
w rozwój i zarabiać jeszcze więcej w okresie
koniunktury.

zwala przetrwać trudny czas, inwestować w rozwój i zarabiać jeszcze więcej w okresie koniunktury
będziemy szorować po dnie. Poza tym pan
uważa, że wszystkie kopalnie są jednakowe,
a to nieprawda. Różnią się jakością węgla, warunkami geologiczno-górniczymi i poziomem
zagrożeń naturalnych.
XXMoże to absurdalne rozumowanie. Jednak powinien się pan liczyć z tym, że nieraz
spotka się pan z argumentami logicznie bardzo oryginalnymi. W kopalni Pniówek kilka
lat temu lider ZZG w Polsce przekonywał,

że jeśli górnicy pracują na trzy zmiany,
to wiedzą, na którą godzinę mają przyjść
do pracy. Inny system zmianowy wprowadziłby dezorientację.
– Z takimi opiniami trudno dyskutować.
Proszę pamiętać, że jeżeli zmniejszymy koszt
jednostkowy każdej wydobytej tony, to uzyskamy efekt oszczędności bez konieczności stosowania radykalnych rozwiązań. Z problemem
zbytu nawet w czasie dekoniunktury jakoś sobie
radzimy. Największy problem mamy obecnie

XXPochodzi pan ze Śląska, a może w dodatku z Jastrzębia-Zdroju?
– Pochodzę ze Śląska i górnictwo nie jest
dla mnie egzotyczną branżą.
XXGdyby pochodził pan z Jastrzębia-Zdroju, wiedziałby pan, że jest to miasto, które
w porównaniu z większością miast w Polsce
nie przechodziło prawdziwego kryzysu ekonomicznego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wciąż się rozwijało, jest w czołówce
krajowej, jeżeli chodzi o dochody mieszkańców. Zamożnym mieszkańcom, którzy
są pracownikami JSW, mówi pan o oszczędzaniu i efektywności. Nie ma pan dobrej
pozycji negocjacyjnej.
– Życzę naszej firmie i mieszkańcom
kolejnych kilkudziesięciu lat bez kryzysu.

Miałem jednak okazję pracować w firmach,
których kondycja finansowa w okresie kryzysu była bardzo słaba i wiem, na jakie wyrzeczenia musiała zgodzić się załoga, aby firma
przetrwała.
XXŁatwiej było panu przekonywać pracowników w firmach zamożnych czy ubogich?
– Łatwiej było przekonać do działań
restrukturyzacyjnych, oszczędnościowych
i zwiększających efektywność w firmach, które
miały poważne kłopoty, bo te kłopoty odczuwała załoga. Jednak w takiej sytuacji zawsze
jest olbrzymie ryzyko, że działania naprawcze mogą być spóźnione. W spółce górniczej
musimy koncentrować się na zapobieganiu
zagrożeniom.

XXA pan musi przestrzegać przed tymi
zagrożeniami nawet wtedy, kiedy jest
dobrobyt?
– To mój obowiązek. Pamiętam, kiedy
w zeszłym roku mówiłem związkowcom,
że musimy przygotowywać się na trudny
czas. Nie mogłem powiedzieć, że z moich
analiz wynika, iż w drugim półroczu roku
2012 nastąpi istotny spadek zysku, bo jesteśmy spółką giełdową i nie mogę przekazywać
informacji o charakterze prognozy finansowej
poza oficjalnymi procedurami obowiązującymi firmy notowane na giełdzie. Nie wierzyli
mi, bo przecież zyski były bardzo dobre.
XXW przypadku JSW sztuką jest przewidywanie kryzysu, a nie błyskawiczne reagowanie na zmiany rynkowe?
– Ponieważ często nie możemy błyskawicznie reagować, musimy dobrze
przewidywać.
XXI skutecznie przekonywać załogę do planowanych działań nawet wtedy, gdy jest
dobrze?
– Zarząd stara się docierać bezpośrednio
do górników. Wciąż tłumaczymy, że stawiając
na efektywność, stawiamy na obronę istniejących miejsc pracy i na tworzenie nowych.
Będziemy wprowadzać zmiany organizacyjne
tak, aby górnicy rozumieli nasze intencje. Bez
akceptacji załogi nie osiągniemy zakładanych
efektów. Pan kilka razy skazywał mnie na niepowodzenie w przekonywaniu górników
do rozwiązań poprawiających efektywność,
bo jak pan powiedział, wszyscy chcą zarabiać
więcej. Dla mnie to dobra informacja. Na razie jest tak, że najwięcej zarabiają ci, którzy
mają szansę na nadgodziny. Zarząd chciałby, aby dzięki poprawie efektywności szansę
na lepsze zarobki mieli wszyscy. Mówił pan,
że w JSW ma być po równo dla wszystkich.
Ja właśnie proponuję równe szanse na lepszy
zarobek.
l
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Zawody Ratownictwa Górniczego kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej o Puchar Prezesa JSW

Drużyna ratowników górniczych z ruchu Borynia wygrała Zawody Ratownictwa Górniczego kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej
o Puchar Prezesa JSW. Drugie miejsce zajęła
drużyna KWK Pniówek, a trzecie ratownicy
z Krupińskiego. Dwie pierwsze drużyny będą
reprezentować JSW w Centralnych Zawodach
Drużyn Ratowniczych.

Zawody odbyły się w dniach 5–6 czerwca
w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Po raz pierwszy
wszystkie konkurencje zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin zbliżony do ustaleń
obowiązujących w zawodach międzynarodowych. Identyczne zasady będą obowiązywały również podczas Centralnych Zawodów Drużyn Ratowniczych, które odbędą się
we wrześniu.
Podczas zawodów rozegrano trzy konkurencje. W pierwszym dniu zawodów na specjalnie wybudowanym torze (w trakcie trwania
zawodów niedostępnym dla widzów) odbyła
się symulowana akcja ratownicza. W drugim dniu przeprowadzone zostały: konkurs
w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkurs dla mechaników sprzętu
ratowniczego. Chcąc zapewnić wysoki profesjonalizm, autorytet i bezstronność służb
sędziowskich, do oceny poszczególnych

konkurencji zaproszono przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz
okręgowych urzędów górniczych z Gliwic,
Katowic i Rybnika, a także przedstawicieli
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu.
– Na uwagę zasługuje konkurencja tzw.
symulowanej akcji ratowniczej, z którą drużyny startujące, poza tą z ruchu Borynia, miały
kontakt po raz pierwszy. Mimo to wszystkie
zespoły wykazały bardzo wysokie zaangażowanie i profesjonalizm. W mojej ocenie ratownicy biorący po raz pierwszy udział w tego
rodzaju konkurencji spisali się nadzwyczaj
dobrze. Tor, na którym przeprowadzono konkurencję symulowanej akcji ratowniczej, był
obudowany i przypominał warunki dołowe.
Warto dodać, że drużyny zmagały się dodatkowo z trudnymi warunkami pogodowymi,
co jeszcze bardziej utrudniło rozgrywanie
konkurencji – podsumował Antoni Jakubów,
szef zespołu zagrożeń naturalnych w JSW i organizator zawodów.
Zawody Jastrzębskiej Spółki Węglowej
rozgrywane w formule międzynarodowej były
doskonałą okazją do zebrania doświadczeń
dla ratowników i sędziów przed Międzynarodowymi Zawodami Ratownictwa Górniczego, które odbędą się w przyszłym roku
w Katowicach.

archiwum jsw

Ratownicy z Boryni najlepsi

Drużyna ratowników górniczych z ruchu Borynia

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrekcja KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
wystosowały list do żorskich radnych
Szanowni Państwo, z ubolewaniem przyjęliśmy Waszą negatywną opinię do wniosku
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA dotyczą-

cego zmiany zapisów w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Sprzeciwiając się wnioskowi JSW SA, daliście Państwo

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi obszaru planowanej
eksploatacji złoża Żory-Warszowice Jastrzębska Spółka Węglowa publikuje mapę Żor i okolic z naniesionym
obszarem wpływów planowanej eksploatacji górniczej, które mogą wystąpić w roku 2040. Przypominamy,
że szkody górnicze, które przewidziano na terenie eksploatacji, są znikome, niepowodujące widocznych
zniekształceń terenu

sygnał, że nie interesuje Was los pracowników
– mieszkańców Żor pracujących w KWK Borynia-Zofiówka- Jastrzębie, ruch Borynia, która
może przestać funkcjonować już w roku 2025.

JSW SA jest spółką giełdową z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest też
największym pracodawcą w regionie i jednym
z większych na terenie Polski. W JSW SA
pracują około 23 tysiące osób, a w całej grupie
kapitałowej ponad 30 tysięcy. Zdecydowana
większość pracowników grupy kapitałowej
to mieszkańcy naszego regionu. Kilka tysięcy
pracowników JSW SA to również mieszkańcy Żor. Tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni Państwa negatywną opinią do naszego
wniosku, uniemożliwiającą rozwój naszej
firmy. W tym kontekście kuriozalne wydaje się uzasadnianie Waszej opinii dobrem
mieszkańców.
Z żalem zapoznaliśmy się z relacją z debaty podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, do udziału w której nie został zaproszony żaden przedstawiciel kopalni. Omawiano
na niej projekt eksploatacji ruchu Borynia
do roku 2042. Niestety nikt nie zauważył,
że jest to właśnie projekt, a więc coś, o czym
można rozmawiać i zmieniać jego zapisy.
Najlepszym dowodem na otwartość spółki
na rozmowy z władzami miasta jest ustępstwo, jakie uczyniła w czasie jednego z wcześniejszych spotkań, rezygnując z fedrowania
pod planowanymi strefami ekonomicznymi,
na czym bardzo zależało prezydentowi miasta. Niestety mieszkańcom wciąż wmawia się,
że planowana eksploatacja będzie prowadzona
pod rynkiem i osiedlami, co też jest niezgodne
z prawdą. Zgodnie z przedstawionym władzom miasta projektem eksploatacji miałaby

ona być prowadzona pod zaledwie 10 procentami powierzchni terenów miasta w części
dzielnic Rój, Rogoźna i Osiny. Nie ma zatem
mowy o eksploatacji pod osiedlami, a tym
bardziej pod żorskim rynkiem. Wpływy, jakie
zaplanowano na terenie objętym eksploatacją,
to I i II kategoria szkód górniczych, a więc
najniższe z możliwych. Jest na nie odporny
każdy nowo budowany i zabezpieczony budynek, a w przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń przedsiębiorca górniczy jest
zobowiązany do ich naprawy w trybie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze.
Ponadto przypominamy, że już przed rokiem JSW zwróciła się do prezydenta miasta
Żory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację rozpoznania złoża węgla kamiennego
Żory-Warszowice. Rozpoznanie jest niezbędne do aktualizacji dokumentacji geologicznej
złoża oraz uzyskania koncesji na wydobycie
kopaliny. 27 kwietnia 2012 roku prezydent
miasta w formie decyzji administracyjnej
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym dał JSW zielone światło
do rozpoczęcia prac przy drążeniu przekopu
badawczego. W tym kontekście niezrozumiała jest dla nas negatywna opinia radnych
dotycząca kolejnego wniosku JSW o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Pomimo negatywnej opinii Jastrzębska
Spółka Węglowa w dalszym ciągu będzie przekonywać władze Żor do podjęcia rozmów dla
dobra mieszkańców nie tylko Żor, ale i całego
regionu.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Dyrektor KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
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Nowa Corolla już prawie w Polsce

Nowa generacja samochodu ma zwiększony do 270 cm rozstaw osi, a także o 8 cm większą długość

Ceny Corolli na naszym rynku zaczynają się od 62 900 złotych

Do połowy czerwca Toyota przyjmuje zapisy
na kolejną, 11. już generację Corolli, która w ręce
pierwszych klientów w Polsce ma trafić w lipcu.

Standardem (poza wersją sDrive25d)
będzie inteligentny napęd na 4 koła xDrive,
który może być uzupełniany różnymi opcjami,
np. pneumatycznym tylnym zawieszeniem
i układem dynamicznej kontroli amortyzatorów czy systemem aktywnej stabilizacji
przechyłów. Gama silników wykorzystujących oszczędne technologie EfficientDynamics ma sięgać 450-konnego silnika V8. Dość
bogata ma być gama opcji elektronicznych
ConnectedDrive. Na szczegóły trzeba jednak
jeszcze poczekać.

Dwie poprzednie generacje sprzedały się w liczbie ponad 1,3 mln sztuk. Nowa
ma ustalić nowe standardy stylizacji nadwozia,
przestronności, wszechstronności i innowacyjności. Tak przynajmniej zapowiada BMW
i już patrząc na wygląd samochodu, trudno
się oprzeć wrażeniu, że więcej tu ewolucji niż
rewolucji. Jedyny ratunek w opcjach.

F errari w K atowicach

już otwarte
W Katowicach otwarto pierwszy w regionie, a drugi w kraju salon Ferrari. Salon przy
ulicy Bocheńskiego należy do Grupy Pietrzak,
która jest także przedstawicielem Renault,
Dacii i Peugeota z salonami w Katowicach,
Rybniku i Świętochłowicach. Pierwsze auta
już sprzedano.
Bogdan Pietrzak, prezes Grupy Pietrzak,
jest znany z miłości do sportowych aut, więc
otwarcie salonu traktuje trochę jak spełnienie marzeń. Niewielki budynek stoi w miejscu, gdzie jeszcze niedawno Grupa Pietrzak
sprzedawała używane samochody, jest jednak
całkowicie przystosowany do nowych zadań.
Wysokiej jakości wyposażenie i umeblowanie
nadają mu trochę charakteru ekskluzywnego
butiku. W jednej z sal jest kolekcja przykładowych elementów, pozwalających dobrać indywidualnie wyposażenie i wystrój samochodu.

piotr Myszor

Nowa generacja BMW X5

materiały prasowe

T rzecia generacja X5

Wzory i kolory foteli, kierownic, tapicerek oraz
lakierów nadwozia można dobrać na podstawie znajdujących się na miejscu wzorów
i próbek. Za pomocą multimedialnych prezentacji można obejrzeć w wersji trójwymiarowej własnoręcznie skonfigurowane auto.
Niedaleko salonu jest także stacja serwisowa
dla samochodów Ferrari. Pracownicy mają
za sobą gruntowne szkolenie, z przeszkoleniem w fabryce w Maranello włącznie.
– Rynki środkowej i wschodniej Europy
są znacznie słabsze niż w państwach Europy
Zachodniej, ale widzimy tu znacznie większy
potencjał wzrostowy – powiedział obecny
podczas oficjalnego otwarcia salonu Hans
Kleymann, PR manager Ferrari Central/East
Europe. Mimo to Ferrari nie planuje na razie
otwierania kolejnych salonów czy nawet autoryzowanych stacji obsługi w Polsce. – Niedawno ogłosiliśmy zmniejszenie produkcji
samochodów do 7000 sztuk rocznie. Nie wynika to ze zmniejszenia zapotrzebowania, lecz
z chęci utrzymania ekskluzywnego charakteru
marki – powiedział Kleymann.
W Katowicach salon dopiero rusza, ale
są już chętni na samochody. – Pierwsze dwa
auta sprzedaliśmy w zasadzie jeszcze przed
uruchomieniem salonu – mówi Bogdan Pietrzak, przyznając przy tym, że prowadzenie
sprzedaży tak ekskluzywnej marki nie będzie
łatwe. Z drugiej strony popularność Ferrari
w Polsce jest dość duża. Warszawski salon
sprzedaje ok. 30 aut rocznie.
materiały prasowe

Nowa Corolla może wydać się znajoma,
bo stylistyka mocno nawiązuje do tego, co Toyota prezentuje w innych modelach obecnych w tej
chwili na rynku, a atrapa chłodnicy i reflektory
szczególnie mocno przypominają Aurisa. W porównaniu z poprzednią generacją samochód
ma zwiększony do 270 cm rozstaw osi, a także
o 8 cm większą długość. Szerokość zwiększona o 1,5 cm i wysokość zmniejszona o 0,5 cm
to w zasadzie kosmetyczne różnice. Dodatkowe
10 cm w rozstawie osi to już jednak znaczna
poprawa, którą odczują zwłaszcza pasażerowie
tylnej kanapy. Toyota podaje, że obecna długość
przestrzeni na nogi przed tylną kanapą wynosi
70,6 cm, co stanowi najlepszy wynik w segmencie aut kompaktowych. Większa długość auta
pozwoliła także na powiększenie pojemności
bagażnika do 452 l. W porównaniu z poprzednią
generacją Corolla ma lżejsze, choć mocniejsze nadwozie i zmodernizowane zawieszenie,
zapewniające większy komfort podróżowania.
Podobieństwa do Aurisa są naturalne,
bo to w zasadzie dwie wersje tej samej kompaktowej Toyoty. Mamy więc także podobne
deski rozdzielcze, różniące się jednak detalami, takimi jak kształt wlotów powietrza.
W centrum konsoli znajduje się ekran nowego
systemu multimedialnego Toyota Touch 2
z lepszą rozdzielczością ekranu, rozwiązaniem
Mirror Link, które pozwala na przeniesienie

widoku z ekranu smartfona na wyświetlacz
w samochodzie, a także z aplikacją Twitter.
Niestety to element dostępny dopiero od trzeciego poziomu wyposażenia, czyli Premium.
W Polsce gama silników składa się
z trzech jednostek: benzynowych 1,33 Dual
VVT-i o mocy 99 KM i 1,6 Valvematic o mocy
132 KM oraz z 90-konnego diesla 1,4 D-4D.
Mocniejszy silnik benzynowy jest dostępny
z bezstopniową, automatyczną skrzynią biegów Multidrive S.
Ceny Corolli na naszym rynku zaczynają się od 62 900 złotych. Podstawowa
wersja ma m.in. 7 poduszek powietrznych,
system stabilizacyjny VSC, radio z wejściem
USB i elektrycznie sterowane szyby, ale nie
ma klimatyzacji.
Corolla, wprowadzona na rynek w roku
1966, zdążyła się już sprzedać w liczbie 40
mln aut dziesięciu generacji. Kolejnym generacjom wciąż przyświeca ta sama filozofia,
co w przypadku pierwszego modelu – auto
ma się odznaczać najwyższą jakością, niezawodnością i trwałością.

Salon Ferrari w Katowicach
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L ech K osiński

– kandydat z wyboru załogi do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Lech Kosiński – wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, główny specjalista zarządzania majątkiem, licencjonowany zarządca
nieruchomości.

Lech Kosiński ma 55 lat, jest żonaty
i ma trójkę dzieci. Pracę zawodową rozpoczął w KWK Borynia w 1978 roku w Dziale
Planowania. W 1987 roku awansował na stanowisko kierownika Działu Przygotowania
i Rozliczeń Inwestycji i od tej pory pracuje
na stanowiskach kierowniczych, aktualnie
jako kierownik Działu Administracji. Charakteryzuje się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy
zawodowej, umiejętnością rozwiązywania

archiwum prywatne

Na pierwszym miejscu ochrona miejsc pracy i interesów gospodarczych branży węglowej
trudnych problemów ekonomicznych i społecznych, a jako były członek Rady Nadzorczej JSW SA III kadencji posiada niezbędne
doświadczenie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.
Dobrze zna przepisy prawa gospodarczego i aktualne problemy górnictwa i naszej spółki. Lech Kosiński dał się poznać jako
zdecydowany obrońca praw pracowniczych,
który nie boi się wytykać błędów w zarządzaniu JSW SA. Będzie nieocenionym źródłem
informacji dla załogi odnośnie długofalowych
planów rozwoju JSW SA oraz zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które mogą
być zagrożeniem dla pracowników, zwłaszcza w kontekście ciągłego dążenia zarządu
do likwidacji wolnych sobót i wprowadzenia

sześciodniowego tygodnia pracy. Jest mieszkańcem Żor i zwolennikiem zapewnienia
możliwości dalszego rozwoju wszystkich kopalń JSW SA, w tym starań o dalsze koncesje
na wydobywanie węgla w nowych złożach.
Lech Kosiński zawsze na pierwszym miejscu
stawia ochronę miejsc pracy i interesów gospodarczych branży węglowej. Trzeba podkreślić, że Lech Kosiński jest człowiekiem
zdecydowanym i odważnym, nie interesują go
sprawy wielkiej polityki tak jak niektórych zarządzających naszym przedsiębiorstwem. Dla
niego zawsze najważniejszy pozostaje człowiek
i jego problemy jako pracownika.
``Lech Kosiński – licencjonowany zarządca
nieruchomości.

Zwycięstwo KWK Bobrek-Centrum w zawodach ratowników kompanii węglowej

21 czerwca na stadionie KS Górnik w Rybniku-Boguszowicach 17 drużyn walczyło o puchar
dla najlepszego zastępu górniczego Kompanii
Węglowej. Po raz drugi w historii zawodów
wygrała drużyna z KWK Bobrek-Centrum.

To już 7. edycja zawodów zastępów ratowniczych Kompanii Węglowej. Do 2010
roku to widowisko sportowe rozgrywane
było na stadionie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu. Od 2011 roku organizowane
jest na obiekcie KS Górnik w Rybniku-Boguszowicach. W tegorocznej edycji udział
wzięło 17 drużyn: KWK Bielszowice, KWK
r e kla m a

Klaudia Latosik

Historyczna wygrana
Bobrek-Centrum, KWK Bolesław Śmiały,
KWK Brzeszcze, KWK Chwałowice, KWK
Halemba-Wirek, KWK Jankowice, KWK Knurów-Szczygłowice (ruchy Knurów oraz Szczygłowice), KWK Marcel, KWK Piast, KWK
Piekary, KWK Pokój, KWK Rydułtowy-Anna,
KWK Sośnica-Makoszowy (ruchy Sośnica
i Makoszowy) oraz ubiegłoroczny zwycięzca
KWK Ziemowit. Zawody zostały podzielone
na 2 oddzielne konkurencje: udzielanie pomocy przedmedycznej oraz tor przeszkód.
Klaudia Latosik

Relacja i fotoreportaż
w następnym numerze

Zwycięzcy zawodów zastępów ratowniczych – drużyna KWK Bobrek-Centrum
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polakom żyje się lepiej. Według wprowadzonej przez Eurostat nowej metodologii
badania poziomu życia obywateli w krajach Unii Europejskiej, czyli tzw. Actual
Individual Consumption (AIC, faktyczne
spożycie indywidualne), Polakom żyje się
lepiej, niż sądzono – informuje Puls Biznesu.
Podobno nowa metodologia jest lepsza niż PKB
na mieszkańca, gdyż bierze pod uwagę, ile dóbr
i usług statystyczny mieszkaniec kraju w ciągu
roku rzeczywiście skonsumował. Wskaźnik ten
obejmuje dobra i usługi, za które obywatel sam
płacił oraz te sfinansowane przez rząd i organizacje pozarządowe. Według tradycyjnej
metody w 2012 r. Polska miała zaledwie 66 proc.
średniej unijnej i wyprzedzaliśmy tylko Bułgarię,
Rumunię, Łotwę i Węgry. Według AIC nasz
poziom życia to 71 proc. średniej unijnej i wyprzedzamy nie tylko cztery powyższe kraje, ale
także Czechy i Estonię. Na czele tego rankingu
znajduje się Luksemburg (141 proc. średniej
unijnej) – przed Niemcami (121 proc.) i Wielką
Brytanią (120 proc.).
W Polsce rośnie liczba osób, które nie
regulują na czas rachunków, rat kredytów i innych zobowiązań – czytamy
w Gazecie Polskiej Codziennie. Długi kierowane są do firm windykacyjnych. Od 2010 r.
przejmowane wierzytelności przyrastają przeciętnie o 7 proc. kwartał do kwartału. W ciągu
dwóch lat wartość długów przyrosła dwukrotnie. Zdaniem cytowanych ekspertów domowe
budżety najbardziej obciążają spłaty kredytów.
Ponad 80 proc. przejętych długów pochodzi
od osób prywatnych. Dlatego należy bardzo
ostrożnie podchodzić do ofert pożyczkowych,
które – wbrew zapewnieniom firm je oferujących – bywają niezwykle drogie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnictwo z zasadami”.
Nagrodę wylosowała: Magdalena Zarzyka z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Jeden na trzech pracodawców w Polsce
ma trudności ze znalezieniem kandy-

Małe jest piękne (i smaczne)

Małe browary restauracyjne przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans.
W tej chwili trudno byłoby w zasadzie wskazać większe miasto, które nie mogłoby się
pochwalić tego typu miejscem. Nasz przegląd
z konieczności ograniczymy do Śląska – zjawisko jest bowiem na tyle powszechne, że
wymaga wyznaczenia mu konkretnych ram.
Naszą podróż najlepiej zacząć od stolicy
Śląska, czyli Katowic. Choć nie brakuje tu
miejsc prawdziwie kultowych dla birofilów,
nie wszyscy wiedzą o tym, że od kilku lat
amatorzy złocistego trunku mogą się raczyć
smakiem wyśmienitego piwa w tak „niepiwnym” miejscu jak… Silesia City Center. Browar Bierhalle, bo o nim mowa, to wprawdzie
sieciówka, ale trzeba przyznać, iż jego oferta
jest na tyle bogata i interesująca, że zasługuje
na wzmiankę w naszym zestawieniu. W swojej

ofercie Bierhalle ma aż osiem rodzajów piwa,
jednakże w katowickiej Silesii można spróbować zaledwie dwóch z nich – pilsa oraz
marcowego. W lokalu istnieje także możliwość zamówienia piwa na wynos (w 5-litrowej
beczce lub 0,33-litrowej butelce).
Jako drugi przystanek naszej podróży
warto wybrać Gliwice, gdzie od 2010 roku
działa Mini Browar Majer. Miejsce zwraca
uwagę zwłaszcza eleganckim i pełnym klimatu
wnętrzem, niemniej jednak podstawą jego
istnienia jest pasja warzenia nietuzinkowego
piwa. Trzeba przyznać, że właściciele dbają
o świadomość swoich klientów – w tym celu
w każdy trzeci wtorek miesiąca organizują
spotkania z Michałem Grossmannem, piwowarem browaru, który dzieli się z zainteresowanymi swoją bezcenną wiedzą na temat
warzenia złocistego trunku. W ofercie browaru są trzy rodzaje piwa – Majer Jasne, Majer
Ciemne oraz Majer Sezonowe (czyli wiele
różnych piw – od mocnego koźlaka po piwo
wędzone – które nie są dostępne stale, lecz
okazjonalnie). Na uwagę zasługuje zwłaszcza
Majer Ciemne, które łamie wszelkie stereotypy, jakie mamy odnośnie piw ciemnych – nie
jest bowiem ani za słodkie, ani zbyt mocne.
Ostatnim miejscem, na które warto zwrócić uwagę śląskich birofilów, jest Cieszyński
Browar Mieszczański. CBM powstał zaledwie
rok temu z okładem, a już zdążył zapracować sobie na opinię jednego z ciekawszych
i piękniejszych browarów restauracyjnych.
W chwili obecnej warzy się tu cztery rodzaje

Archiwum

Wszyscy znamy z pewnością takich wielbicieli piwa, którzy od lat z podziwu godną
konsekwencją są wierni jednemu browarowi, a nawet jednej marce. Poszukiwania nowych doznań smakowych są dla nich stratą
czasu – w końcu znaleźli już to, czego szukali, i wszelkie odstępstwo nosiłoby znamiona
zdrady. Dokonany nierzadko przed wieloma
laty wybór jest dla nich tożsamy z przeznaczeniem, wymaga miłości do grobowej deski. Ci
z nas, którzy wciąż jeszcze szukają swojego
piwnego ideału, a także ci, dla których samo
poszukiwanie jest ideałem, nie mają jednak
na szczęście powodów do narzekań.

datów o odpowiednich kwalifikacjach

– to wniosek z badań przeprowadzonych w ramach ósmej edycji globalnego badania „Niedobór talentów”, opublikowany przez agencję
doradztwa personalnego ManpowerGroup.
Pracodawcom brakuje magazynierów, spawaczy, mechaników utrzymania ruchu, monterów, elektromonterów, a także operatorów
maszyn. Pierwszy raz na liście poszukiwanych
profesji znaleźli się projektanci. W badaniu
wzięło udział 750 firm z Polski. Najtrudniejszą
do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Inżynierowie
znaleźli się na drugim miejscu – to grupa
zajmująca wysokie pozycje we wszystkich
edycjach badania w Polsce. Za nimi, pośród
najbardziej poszukiwanych zawodów, pracodawcy wskazali techników, przedstawicieli
handlowych, kierowców.
dw u t y g o d n i k

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

piwa – oprócz tradycyjnego pilsa w ofercie
dostępne jest także klasyczne piwo ciemne
o karmelowym smaku oraz lekko kawowej nucie, nietypowe piwo ciemne pszeniczne o owocowo-zbożowym zapachu i smaku, a także
piwo marcowe. Warto również podkreślić,
że do każdego z piw zostały skomponowane
specjalne przekąski uwydatniające jego smak,
dzięki którym przyjemność płynąca z degustowania złocistego trunku staje się bardziej
wyrazista i zaiste niezapomniana.

Maciej Rzepecki
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