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

Temat na czasie
Zarząd planuje, aby przy
niższych kosztach działania
i mimo prawdopodobnego
utrzymania się w drugim
półroczu niskich cen węgla
i koksu nie zamknąć stratą
całego 2013 roku.
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cena

1,60 zł

w t ym vat

8%

KHW SA. Tylko sami sobie pomogą
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Hotel Diament
w nowej roli
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Z miłości do
akordeonu

Archiwum

Jastrzębie. Jastrzębska Spółka
Węglowa i Politechnika Śląska
w Gliwicach zorganizowały konkurs wśród studentów Wydziału
Architektury uczelni na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej 15-kondygnacyjnego budynku hotelu Diament
w Jastrzębiu-Zdroju i przyległego
doń terenu.

strona 3

Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas powstał 25 lat temu i do
dziś z powodzeniem występuje
w Polsce i Europie. O znaczeniu
akordeonu na Śląsku i miłości do
folkloru opowiada Stanisław Wodnicki – kierownik artystyczny oraz
dyrygent zespołu.
strona 5

Jak się nie zakopać
na piaszczystej
drodze
Informacje motoryzacyjne.
Podczas wakacji łatwiej zjechać
z asfaltowych szlaków. Leśne lub
polne drogi są malownicze, ale nie
na wszystkich odcinkach mogą być
przejezdne.
strona 9

Czekać na wyrok
losu?
Światowa szansa polskiego
górnictwa.
strona 12

Albo Holding sprosta wyzwaniom czasu i będzie efektywnie i konkurencyjnie działać na rynku, albo
firmy po prostu nie będzie. Nie ma i nie będzie przyzwolenia, aby spółka Skarbu Państwa działała ze
stratą. Niezależnie od tego, czy to jest górnictwo, czy inny sektor.
więcej na s .

3, 6, 7, 8
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Pięścią w stół

Czy premier chce haratnąć w gałę?
Został nam miesiąc kalendarzowego lata. Powinna ruszać budowa nowych bloków węglowych w elektrowni
w Opolu, która należy do Polskiej Grupy Energetycznej. Obiecał to premier Donald Tusk. Budowa nie rusza. Rzeczywistość jest nieczuła na słowa premiera.

O

statnio pan premier ma niefart. Najciekawsze
obietnice nie mogą doczekać się materializacji.
Mam nadzieję, że sfrustrowany i opuszczony
przez schlebiających mu dziennikarzy nie powiesi
na drzwiach gabinetu karteczki z napisem „poszedłem
haratnąć w gałę”. Pan premier zawsze tak mówi, kiedy
idzie zagrać w piłkę nożną. Złośliwi twierdzą, że to taki
szyfr, żeby obce służby wywiadowcze nie wiedziały,
co robi szef naszego rządu. No właśnie, co robi szef naszego rządu, skoro okazuje się, że kazał w lecie rozpocząć
budowę bloków węglowych w Opolu, a budowa się nie
rozpoczęła? Mało tego, nieprędko się rozpocznie, bo 15
sierpnia mijał termin ważności umowy między inwestorem nowych bloków elektrowni w Opolu (czyli Polską
Grupą Energetyczną) a konsorcjum Polimeksu Rafako
Mostostalu i Mostostalu Warszawa. Żeby ratować sam
pomysł budowy, 13 sierpnia zawarto aneks do umowy.
Konsorcjum, które ma realizować plany budowy, dostało
120 dni na uzyskanie gwarancji finansowych od PKO BP.
Jeżeli nawet wszystko przebiegnie sprawnie, to budowa
mogłaby rozpocząć się mniej więcej na św. Mikołaja.
W Polsce św. Mikołaja nijak nie wypada w lecie. Poza
tym nie wiadomo, czy jakikolwiek bank da jakiekolwiek
gwarancje. Podobno trwają w tej sprawie także negocjacje z jednym z banków chińskich. Inwestycja miała
być jedną z największych w Polsce. Dwa bloki opalane
węglem kamiennym po 900 MW mocy każdy są warte

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Co robi szef
naszego rządu,
skoro okazuje
się, że kazał
w lecie rozpocząć
budowę bloków
węglowych
w Opolu,
a budowa się nie
rozpoczęła?

11 mld zł. Inwestycja w Opolu miała być dowodem
na to, że rządowi zależy, aby kopalnie węgla kamiennego
w Polsce nie padły, żeby unowocześniać energetykę
opartą na węglu kamiennym. W obecności premiera
Kompania Węglowa podpisała list intencyjny w sprawie
dostaw węgla dla bloków, których budowa jeszcze się
nie rozpoczęła. Były zdjęcia, optymistyczne informacje
i zachwyty nad tym, jak inwestycja warta 11 mld zł może
poprawić kondycję naszych firm budowlanych. Na razie
nie ma nic – i to jest dobra informacja dla premiera.
Gorzej byłoby, gdyby było coś, czyli stuprocentowa pewność, że budowa nie ruszy. Może nie ruszyć, ponieważ
coraz częściej pojawiają się informacje o instytucjach
finansowych, które wymyślają takie kryteria wsparcia
finansowego dla energetyki, żeby wyeliminować pomoc
dla elektrowni węglowych. Jeśli nas nie dobije pakiet
klimatyczny, to dobije nas „pakiet” bankowy. Górnictwo
węgla kamiennego i energetyka wykorzystująca węgiel
kamienny są w ciężkiej sytuacji. Tymczasem zamiast
konkretnych decyzji ze strony rządzących mamy deklaracje na wyrost. Wiem, że premier zawsze może
iść „haratnąć w gałę”, ale co my z tego będziemy mieli?
Jeżeli dojdzie do porażki premiera w sprawie inwestycji w Opolu, to najmniej mnie obchodzi, że to będzie
porażka premiera – to będzie porażka nas wszystkich.
Nawet partyjni koledzy zauważyli, że jeśli chce się
premierowi zrobić na złość, to wystarczy ujawnić,
co mówi. A jeśli dołożyć do tego naturalną skłonność
Donalda Tuska do mówienia, rzeczywiście może pojawić się kartka na drzwiach jego gabinetu z napisem
„wyszedłem haratnąć w gałę”.
l

Nie róbmy groteski z pamięci
Nie wolno robić groteski z narodowych symboli. Niestety, o groteskę ocierają się ci, którzy łączą uroczystości Cudu nad Wisłą z katastrofą smoleńską.

W

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Spocone mózgi też
mogą być pożyteczne

P

JN chce zniesienia obowiązku jazdy z zapiętymi pasami
bezpieczeństwa. Marek Migalski, europoseł, wiceszef
partii, przedstawił dziesięć propozycji zmian w Kodeksie
drogowym. Chciałby na przykład, aby można było
jeździć bez pasów bezpieczeństwa, żeby nie było limitów
prędkości na autostradzie, a w terenie niezabudowanym
pan europoseł chciałby jeździć nawet 100 km na godz.
– przy okazji chciałby gadać przez telefon komórkowy
bez używania zestawu głośnomówiącego albo
słuchawkowego. Chciałby też szybciej jeździć po drogach
szybkiego ruchu, zlikwidować kursy nauki jazdy i zostawić
tylko egzamin – lansuje także pogląd, że każdy ma prawo
jeździć, jak chce, bo jest wolnym człowiekiem i przepisy
nie mogą nadmiernie krępować wolnych ludzi. Tę radosną
nowinę przekazał pan Migalski między jedną a drugą
falą upałów sierpniowych, w czasie letniej kanikuły
europarlamentu. Wybitny polityk, jeszcze wybitniejszy
politolog, reprezentant Śląska w Brukseli znalazł sposób,
aby polskie media przypomniały sobie, że pan Migalski
istnieje. Jego pomysł został wylansowany, bo w tym
roku w sezonie ogórkowym nie urodziło się żadne cielę
z dwoma głowami, a kosmici nie utworzyli tajemniczych
kręgów w zbożu.

Z
Kij w mrowisko

czwartek 15 sierpnia przed pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zebrało się około 100 osób. Powitanie wygłosił historyk Jan Żaryn, szef Stowarzyszenia Polska
Jest Najważniejsza. – Spotykamy się tutaj 15 sierpnia,
ponieważ jest to dzień, w którym możemy wyrazić
co najmniej kilka kwestii o tym, kim jesteśmy. To jest
dzień zwycięstwa. Dzień, w którym możemy być dumni
z tego, kim jesteśmy – oświadczył. Następnie zapewnił, że warta honorowa będzie pełniona tak długo, aż
na Krakowskim Przedmieściu stanie pomnik ofiar
katastrofy smoleńskiej.
Po przemówieniach, kilka minut po godz. 8, blisko
setka osób ruszyła pod Pałac Prezydencki. Przed Pałacem Prezydenckim zgromadzeni uformowali dwuszereg i uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy smoleńskiej.
W Ossowie, gdzie 14 i 15 sierpnia 1920 r. polskie oddziały zmusiły do ucieczki nacierających na Warszawę
bolszewików, lokalne koła prawicowo-patriotyczne
łączą to wydarzenie z katastrofą prezydenckiego samolotu z 2010 r. Obok cmentarza poległych 93 lata
temu żołnierzy stawiane są kolejne popiersia ofiar
tragicznego lotu sprzed trzech lat. Są częścią aranżacji tzw. dolinki smoleńskiej. W czwartek 15 sierpnia
odsłonięcie popiersia gen. Franciszka Gągora zostało
zaplanowane jako jedna z uroczystości składających
się na program obchodów rocznicy bitwy warszawskiej
1920 r. Podłączanie się pod rok 1920 ma pomóc w walce
o pomnik ofiar tragedii smoleńskiej na Krakowskim
Przedmieściu.

Komentuje Zenon Dąbrowski

henryk
siedlaczek
poseł RP

Zabieg łączenia
obchodów bitwy
warszawskiej
i katastrofy
samolotu
prezydenckiego
pod
Smoleńskiem jest
przedsięwzięciem
ryzykownym.

Zabieg łączenia obchodów bitwy warszawskiej
i katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem jest przedsięwzięciem ryzykownym, ponieważ
za kilka lat możemy spostrzec, że dla młodego pokolenia oba fakty historyczne odległe od siebie o 90 lat
zleją się w jedno wydarzenie. To już będzie groteska
historyczna.
O tym, jak bardzo niebezpieczna jest wszelka nadgorliwość w wykorzystywaniu historii do bieżących
celów, niech świadczą losy odsłoniętego osiem lat
temu z pompą pomnika księdza Ignacego Skorupki
na warszawskiej Pradze. Teraz pomnik rdzewieje. Nikt
go nie konserwuje, nikt się do niego nie przyznaje.
Ignacy Skorupka, młody kapelan, który z oddziałami
ochotników wyruszył z Pragi pod Ossów i tam zginął
w boju 14 sierpnia 1920 r. od bolszewickiej kuli, stał
się jedną z symbolicznych postaci wielkiej bitwy. Jego
pomnik stoi przed katedrą św. Floriana na Pradze.
Oto jak Gazeta Stołeczna opisuje dzieje pomnika:
„Pomnik wywołał wstrząs estetyczny. Najdobitniej
ujął to historyk sztuki Paweł Giergoń: «Pomnik ten
jest po prostu nieporozumieniem. Budzi śmiech, niedowierzanie, zdziwienie (...). Postać bohaterskiego
księdza w interpretacji artysty Renesa przypomina
tu wiejskiego głupka pytającego o drogę, a nie żołnierza przelewającego krew za Ojczyznę» (portal Sztuka.
net). W rankingach na najbrzydszy monument stolicy
pomnik Skorupki regularnie zajmuje czołowe miejsce.
Sam abp Głódź też ma do niego uwagi: «Cokół jest
za niski w relacji do katedry. Tego płaszcza jest za dużo,
a głowy – za mało» – powiedział w wywiadzie udzielonym „Gazecie” w 2007 r.”. Nadgorliwość w czczeniu
pamięci zawsze kiedyś otrze się o groteskę.
l

astanawiam się, dlaczego sowicie opłacany
reprezentant ludu śląskiego i polskiego w Brukseli
zajmuje się takimi problemami, a nie wykorzysta chwili
wytchnienia od mozolnej pracy, żeby przyjrzeć się, co
naprawdę jest ważne dla regionu, z którego pochodzi.
Niestety, Migalskich z immunitetem są u nas setki i tylko
nieliczni zajmują się sprawami poważnymi. Możliwe, że
pan Migalski w skrytości robi pożyteczne rzeczy, jednak
o tym nie wiemy. Daj Boże, żeby tak było.

R

esztkami sił opieram się wrażeniu, że polskim
górnictwem zajmują się specjaliści o wrażliwości
europosła, politologa i w dodatku doktora nauk
społecznych w jednym, jakim jest bohater mojego
wstępu. W ciągu minionych kilku miesięcy słyszałem
wiele opinii o tym, że węgiel jest balastem, i opinie
najpoważniejszych polityków (Tusk i Kaczyński), że na
węgiel trzeba stawiać. Czas płynie, a pies z kulawą nogą
nie potknął się o żaden namacalny dowód, że deklaracje
są podpierane faktami.

W

polityce na szczeblu unijnym często idziemy
ręka w rękę z Niemcami. Podobno tak samo jest
w przypadku polityki klimatycznej, która ma na celu
wyeliminowanie węgla kamiennego i brunatnego.
Dlaczego w takim razie Niemcy wciąż spalają trzy razy
więcej węgla brunatnego niż my i budują 8 elektrowni
na węgiel kamienny?! Elektrownie węglowe w Polsce
są uznawane za skazane na zagładę i nikt nie chce
finansować ich budowy. Za to między innymi Niemcy
naciskają, abyśmy inwestowali w unowocześnianie
energetycznych linii przesyłowych. Dlaczego tak im zależy
na tych liniach? Dlatego, że kiedy już ich elektrownie będą
działać, to muszą gdzieś sprzedawać prąd. Nam skasują
kopalnie i elektrownie, a będą zarabiać na sprzedaży
prądu do nas.

C

o to ma wspólnego z europosłem Migalskim? Jestem
przekonany, że gdyby włożył tyle energii i fantazji
w obronę polskiego górnictwa i energetyki, ile włożył
w wymyślanie akcji „jeździjta jak chceta”, mógłby być
z tego jakiś pożytek. Ponieważ Migalskich są setki, mógłby
być nawet sukces. Problem polega jedynie na tym, aby
pierwsze objawy pocenia się mózgu z powodu upałów
ukierunkować na konstruktywne działania. 
l
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Holding chce być nowoczesną firmą

Związki zawodowe w Katowickim Holdingu
Węglowym nie są zadowolone z motywacyjnego systemu płac. Nie podoba się im zmiana
w schematach organizacyjnych wprowadzona
w celu spłaszczenia struktury zarządzania.

Tadeusz Skotnicki, wiceprezes ds. pracowniczych KHW SA, tłumaczy: – Konieczność zmian w systemie wynagradzania wynika bezpośrednio nie tylko z przesłanek
ekonomicznych czy efektywnego zarządzania, ale przede wszystkim z faktu, że wynagrodzenie w nowoczesnej firmie – a taką
chcemy być – musi być funkcją efektywnej
i bezpiecznej pracy.

G órnicy KWK W ieczorek
mówią
Krzysztof Śnieguła,
przodowy ściany 313,
24 lata pracy pod ziemią: Ścianowcy mogą
liczyć na dobre zarobki
przy motywacyjnym systemie płac, ale pozostali narzekają. Wszystko
drożeje, płace albo stoją w miejscu, albo maleją, jeżeli nie wyrobi
się planu. Młodzi górnicy nie zarobią więcej
niż 2 tysiące złotych. Pod ziemią doskonale
widać, że oszczędności dotykają wszystkich.
Oszczędzamy na zakupach sprzętu i na remontach. Owszem, w ścianie kombajn jest
nowy, ale odstawa jest stara. Ja jakoś dopracuję
do emerytury, ale przed młodymi ciężki czas.
Uważam, że mają marne szanse na dobre zarobki. Co nam może pomóc? Nie wiem. Luka
pokoleniowa jest wielka, brakuje fachowców
z doświadczeniem. Polityka wobec górnictwa
jest taka, że z każdym rokiem tracimy na znaczeniu. Jestem zwykłym górnikiem i trudno

Nowy Górnik

O płacach i schemacie
mi udzielać rad. Proszę pytać kogoś z wyższego szczebla.
D awid K alinowski ,
sztygar zmianowy
oddziału wydobywczego KG-3, 8 lat pracy w KWK Wieczorek,
10 lat pracy w górnictwie: Uzależnienie

płacy od efektywności
powoduje, że czasem
mimo wielkiego wysiłku górnik zarobi mniej,
bo z powodów od niego niezależnych nie został wykonany plan. Pracujemy w warunkach,
w których nie da się wszystkiego przewidzieć
i zaplanować, dlatego zdania na temat efektywnościowego systemu wynagradzania są podzielone. Pracownicy doświadczeni, pracujący
w ścianie bezpośrednio przy wydobyciu, nie
narzekają. Najbardziej narzekają pracownicy
z krótkim stażem pracy, bo mają zbyt małe
kwalifikacje, żeby pracować na stanowiskach
dobrze płatnych. Kilka razy zdarzyło się,
że młodzi górnicy mówili mi, że mają pretensje, ponieważ – ich zdaniem – zbyt mało
zarobili. Jeżeli chodzi o zmiany w schemacie
organizacyjnym, to uważam, że im coś jest
prostsze, tym jest lepsze. Natomiast do każdej zmiany trzeba się przyzwyczaić. Zarząd
zapowiada dalsze zmiany w systemie wynagradzania i w schemacie organizacyjnym
w kopalniach. Jeżeli zapadnie taka decyzja,
to będziemy mieli do czynienia z faktami.
Chyba nie będzie wyjścia, trzeba będzie się
przyzwyczaić. Ze schematem organizacyjnym
będzie łatwiej – trudniej będzie z motywacyjnym systemem wynagradzania. Wydaje mi się,
że przełożeni górnika powinni mieć możliwość
jakiegoś specjalnego premiowania tych, którzy
nie wykonali zadań, ale pracowali w bardzo

więcej węgla dobrej jakości i zmniejszać koszty
– takie są wymagania ekonomii. Jednak do tak
zwanego zaciskania pasa trzeba przekonać
załogę. Górnicy nie są specjalistami w dziedzinie ekonomii, dlatego potrzebujemy szczerej
rozmowy, jasnych argumentów.
l

Wspólna Reprezentacja
Związków Zawodowych
w KHW SA żąda realizacji
następujących postulatów

Zarząd chce, aby system wynagradzania i schemat
organizacyjny sprzyjały młodym górnikom
trudnych warunkach. Osobą, która mogłaby
dysponować jakimś funduszem, mógłby być
kierownik oddziału. Wiem, że nie da się uniknąć ściślejszego powiązania płac z efektami,
jednak w głębi duszy nie do końca zdaję sobie
sprawę z powagi sytuacji. Musimy wydobywać

1. Natychmiastowego zaprzestania różnicowania wielkości wynagrodzeń załóg KHW SA
poprzez monitoring narzuconej wydajności
w poszczególnych zakładach.
2. Wprowadzenia jednolitego regulaminu premiowania we wszystkich zakładach KHW
SA.
3. 
R ealnego wzrostu stałego elementu
wynagrodzeń.
4. Przywrócenia poprzednio stosowanych
schematów organizacyjnych w zakładach.
5. Natychmiastowego uzupełnienia stanu
zatrudnienia pozwalającego na bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu zgodnie
z obowiązującymi technologiami robót oraz
obłożeniami normatywnymi. Obecny stan
zatrudnienia zagraża bezpieczeństwu załóg.
6. P
 rzestrzegania zapisów prawa pracy.
7. Wprowadzenia dodatkowego urlopu zdrowotnego w wymiarze 5 dni dla pracowników
zakładu przeróbczego.
8. Realizowania zadań produkcyjnych własną
załogą poprzez wzrost zatrudnienia w kopalniach KHW SA.
9. Powołania komisji BHP na szczeblu KHW
SA.
więcej strona 6, 7, 8.

Prace młodych architektów

Jastrzębska Spółka Węglowa i Politechnika
Śląska w Gliwicach zorganizowały konkurs
wśród studentów Wydziału Architektury
uczelni na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej 15-kondygnacyjnego
budynku hotelu Diament w Jastrzębiu-Zdroju
i przyległego doń terenu. Do konkursu zostało zgłoszonych sześć projektów, przy czym
udział w nim był całkowicie dobrowolny.

Studenci otrzymali trudne zadanie opracowania koncepcji funkcjonowania w nowym
kształcie i w nowej roli byłego hotelu Diament,
który został oddany do użytku w 1989 roku
i krótkie lata świetności przeżywał na początku lat 90., będąc ówczesnym symbolem
luksusu. Definitywnie został zamknięty 1,5
roku temu, a więc pod koniec 2011 roku,
ze względu na zły stan techniczny. W przyszłości w miejscu hotelu Diament ma powstać
biurowiec Centrum Usług Wspólnych, które
może też stać się siedzibą innych firm z Grupy
Kapitałowej JSW.
– Chcieliśmy zebrać pomysły, by najlepsze
z nich wykorzystać do realizacji. W niektórych projektach zwraca uwagę bryła budynku,

w innych zagospodarowanie przestrzeni wokół
lub układ dróg i parkingów. Studenci mogli
wykorzystać część budynku lub też całkowicie
go wyburzyć. Wygrał projekt, którego autorzy
zdecydowali się zaprojektować całą przestrzeń
od nowa – podkreśla Jarosław Zagórowski,
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w piątek 19 lipca. Pierwsze miejsce zajął zespół składający się z Piotra Gnacka, Mateusza Rymara
i Damiana Langera. Drugie miejsce zajęły ex
aequo dwa zespoły – składający się z Sylwii
Czarneckiej, Korneliusza Kellera i Jagody
Kus oraz utworzony przez Annę Maciejewską i Iwonę Sosnę. Trzecie miejsce również
zajęły dwa zespoły – w skład pierwszego z nich
weszli Grzegorz Klimek i Paweł Knapczyk,
a w skład drugiego Magdalena Bulsa i Maria
Bulsa. Dyplom za uczestnictwo otrzymali Leszek Czaja i Jan Pietrzak.
Poza dyplomami zwycięzcy konkursu
otrzymali nagrody pieniężne ufundowane
przez Jastrzębską Spółkę Węglową.
Prace studentów w najbliższych dniach
zostaną wystawione w Urzędzie Miejskim
w Jastrzębiu-Zdroju.
l

Mat. Pras. JSW SA

Hotel Diament w nowej roli

Pierwsze miejsce zajął zespół składający się z Piotra Gnacka, Mateusza Rymara i Damiana Langera
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Konferencja na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za pierwszą
połowę i drugi kwartał 2013 roku

Mimo kryzysu JSW dąży do zysku
– Pracujemy nad zwiększeniem efektywności.
Mamy ambitny cel, aby przy niższych kosztach działania i mimo prawdopodobnego
utrzymania się w drugim półroczu niskich
cen węgla i koksu nie zamknąć stratą całego
2013 roku – powiedział Jarosław Zagórowski,
prezes JSW, w czasie prezentacji wyników finansowych na konferencji zorganizowanej 12
sierpnia w Warszawie. Prezes zapowiedział,
że w tym roku jednostkowe koszty produkcji węgla w spółce powinny zostać obniżone
o 5 proc. w porównaniu z kosztami z 2012
roku. To jeden z elementów programu wzrostu efektywności.

Obniżenie kosztów o 5 proc. będzie liczone po wyłączeniu amortyzacji i kosztów
pracy. Inwestycje mają być ograniczone do 1,7
mld zł. Wśród celów wyznaczonych do realizacji w 2013 roku zarząd JSW wymienił
także: produkcję węgla na poziomie 13,7 mln
ton oraz wzrost udziału węgla koksowego
w produkcji, optymalizację liczby robót korytarzowych, dzięki którym kopalnie spółki
zmaksymalizują wydobycie węgla o najwyższej
cenie sprzedaży. Żeby dostosować wydatki
do długoterminowych zdolności gromadzenia
gotówki przez grupę, zarząd zapowiedział
dalszą optymalizację zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji strategicznych. Wybrane projekty inwestycyjne będą przygotowane
do finansowania zewnętrznego.
Finansowanie inwestycji górniczych spółka planuje z własnych pieniędzy. – Musimy
skoncentrować się na inwestycjach, które
pozwolą nam zwiększyć wydobycie węgla
najwyższej jakości. Taka polityka pozwoli

nam przygotować kopalnie na czas, kiedy
wzrosną ceny węgla. Wtedy maksymalizując
wydobycie, będziemy maksymalizować zyski
– powiedział prezes Zagórowski.

R acjonalizacja
zatrudnienia
JSW nie planuje zwolnień, chociaż dąży
do zmniejszenia zatrudnienia o około 500
osób. Prezes Zagórowski wyjaśnił, że zmniejszenie zatrudnienia będzie wynikać z mniejszej liczby przyjętych do pracy nowych pracowników w stosunku do odchodzących
na emerytury. Uprawnienia emerytalne
w JSW ma ok. 1,2 tys. osób, z czego połowa
to pracownicy, którzy nabywają uprawnienia
w tym roku. Pozostali już od wielu lat nie korzystają z możliwości przejścia na emeryturę.
Są to przede wszystkim pracownicy dozoru
kopalń zatrudnieni na dobrze płatnych stanowiskach. – Nad tą grupą pracujemy, żeby
ją dość mocno odchudzić. Wiemy, że można
to zrobić bez szkody dla firmy i bez szkody
dla tych pracowników – powiedział prezes
Zagórowski. Zarząd chciałby „odblokować”
drogę awansu dla młodszych pracowników.
W kopalniach spółki rozpoczęła się kampania
informacyjna – pojawiły się plakaty zachęcające do przechodzenia na emeryturę, rozpoczęły się rozmowy z pracownikami na temat
możliwości i terminu ich odejścia na emeryturę. Prezes Zagórowski podkreślił, że decyzja
o przejściu na emeryturę każdorazowo należy do pracownika. Zdaniem prezesa wśród
górników dołowych w JSW nie ma przerostu
zatrudnienia, natomiast są rezerwy na powierzchni. Aby racjonalizować zatrudnienie

i optymalizować politykę pracowniczą, spółka
stawia na: wstrzymanie przeszeregowań, ograniczenie awansów i zmian stanowisk pracy,
uproszczenie schematów organizacyjnych zakładów pod kątem optymalizacji zatrudnienia
i optymalizacji przyjęć nowych pracowników,
weryfikację funduszy celowych, ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych. JSW
utrzyma politykę elastycznych kosztów pracy
(system motywacyjny) i zweryfikuje fundusze
celowe.

Z amrożenie zarobków
Zarząd spółki zaproponował też zamrożenie wynagrodzeń załogi w przyszłym
roku. – Jeśli sytuacja nie będzie się zmieniać na korzyść, a dziś nie ma przesłanek
do ożywienia na rynku stali (tzn. nie wzrosną
znacząco ceny węgla), to chcielibyśmy zamrozić wzrost wynagrodzeń na przyszły rok.
Wystąpiliśmy do strony społecznej z taką
propozycją – powiedział prezes. W 2013
roku, zgodnie z porozumieniem zawartym
ze związkami zawodowymi, wynagrodzenia
w JSW zostały podwyższone o wskaźnik prognozowanej inflacji, czyli o 2,7 proc. W lipcu załoga otrzymała też do podziału 90,5
mln zł w formie nagrody dla pracowników.
Gdyby doszło do zamrożenia płac w przyszłym roku, zawarte na trzy lata (2013–2015)
porozumienie ze związkami, zgodnie z którym płace w firmie powinny co roku rosnąć
o wskaźnik inflacji, obowiązywałoby rok dłużej, bo w roku 2014 nie byłoby podwyżki.
JSW ogranicza pracę górników w nadgodzinach. Przy obecnych cenach nie opłaca
się wydobywać węgla w soboty, kiedy koszty

płac są znacznie wyższe niż w dni robocze.
Z tego samego powodu spółka na razie nie
stara się o wprowadzenie sześciodniowego
tygodnia pracy, ponieważ związki zawodowe chciałyby, aby praca w sobotę w każdym przypadku była opłacana jak w dzień
świąteczny.

P unkt bólu
W swoich analizach spółka przyjmuje,
że ożywienie na rynku może się odwlekać.
– 140 dolarów za tonę węgla koksowego
to punkt bólu. Musimy się wtedy bronić,
by nie generować strat. W planach wieloletnich zakładaliśmy, że przy poziomach 160–180
USD/t jesteśmy w stanie realizować duże inwestycje – powiedział prezes. W II kwartale
średnia cena węgla koksowego JSW wyniosła
w przeliczeniu 156 USD/t wobec 155 USD/t
w pierwszym kwartale.
Wśród wielu decyzji, które mają poprawić przepływy finansowe, jest także decyzja
o uruchomieniu mechanizmu wydłużania
terminów płatności dla kontrahentów zewnętrznych z 60 dni do mniej więcej 85 dni.
Zarząd spodziewa się efektów w stosunku
do wybranych dostawców na 50–60 mln zł
w skali roku w ciągu kilku lat. JSW planuje
sprzedać w tym roku więcej węgla niż planowane 14 mln ton i więcej koksu do odbiorcy zewnętrznego niż planowane 4 mln ton.
– 14 mln ton i 4 mln ton to wielkości realne,
niemalże w książkach – powiedział Wacław
Będkowski. Dodał, że w przypadku sprzedaży
węgla 14 mln ton to minimum. Najpewniej
będzie to 14,3 mln ton.
st

JSW wypracowała dodatni wynik w II kwartale

Spółka konsekwentnie realizuje kolejne etapy
programu efektywnościowego
Mimo trudnego rynku Jastrzębska Spółka
Węglowa w drugim kwartale 2013 roku wypracowała 27,5 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1932,9
mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 351,1 mln zł.
Wpływ na wynik spółki miał spadek wolumenów sprzedaży węgla i koksu.

Wynik został osiągnięty w warunkach
niskiego poziomu cen węgla i koksu i pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej.
Dodatkowo w drugim kwartale podpisano
porozumienie ze stroną społeczną o wypłacie
nagrody pieniężnej pracownikom JSW SA
w kwocie 90,5 mln zł z tytułu wypracowanego
zysku za 2012 rok. To wpłynęło na pogorszenie
wyniku.
– W drugim kwartale kontynuowaliśmy
działania dostosowujące spółkę do trudnych
warunków zewnętrznych. Brak przesłanek
do ożywienia gospodarki europejskiej w drugim półroczu, zwłaszcza w sektorze stalowym,
powoduje, że szczególnie dokładnie przyglądamy się naszym kosztom i dostosowujemy
je do niższych przychodów – mówi Jarosław

Zagórowski, prezes JSW SA. – Pracujemy nad
zwiększeniem efektywności. Mamy ambitny cel, aby przy niższych kosztach działania
i mimo prawdopodobnego utrzymania się
w drugim półroczu niskich cen węgla i koksu
nie zamknąć stratą całego 2013 roku.
Spółka konsekwentnie realizuje kolejne
etapy programu efektywnościowego. Jednym
z efektów prowadzonych działań jest optymalizacja zużycia materiałów oraz świadczeń
na rzecz pracowników. Dzięki uelastycznieniu
polityki rozwojowej spółka jest też w stanie
dostosowywać wydatki inwestycyjne do bieżącej sytuacji rynkowej. Działania te, połączone
z dalszą redukcją kosztów we wszystkich obszarach Grupy JSW, mają pozwolić zminimalizować negatywny wpływ sytuacji rynkowej
w drugiej połowie bieżącego roku.
Produkcja węgla w Grupie w drugim
kwartale 2013 roku wyniosła 3317,4 tys. ton
– to o 5,9 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W całym pierwszym półroczu 2013 r.
produkcja węgla była o 0,7 proc. niższa niż
w pierwszym półroczu 2012 roku. W drugim
kwartale br. o ponad 280 tys. ton zmniejszyły

się zapasy węgla w porównaniu do pierwszego
kwartału.
W wyniku utrzymującego się spowolnienia gospodarczego w pierwszej połowie
2013 r. na rynkach węgla, koksu i stali notowano kolejne spadki cen. Chociaż cena
kontraktowa benchmark australijskiego węgla koksowego hard premium w 2Q 2013 r.
wzrosła o 7 USD/t, czyli o 4 proc. w stosunku
do pierwszego kwartału, to cena tego węgla
w transakcjach spotowych w okresie styczeń–
czerwiec 2013 spadła o około 17 proc. do 137
USD/t.
W podobnej tendencji utrzymywała się
cena węgla koksowego semi-soft. Średnia
cena węgla koksowego JSW w II kwartale
2013 r. w porównaniu z pierwszym wzrosła
o 0,6 proc.
Od dłuższego czasu maleje również cena
węgla energetycznego. Węgiel ten w portach
ARA – w porównaniu do pierwszego kwartału – w drugim kwartale staniał o ponad 20
USD/t, czyli o 20 proc. Natomiast cena węgla
energetycznego JSW spadła w tym samym
okresie o 15 proc., czyli o ok. 17 USD/t.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych w drugim kwartale była o 8,8 proc.
mniejsza niż w pierwszym i wyniosła 2260,4
tys. ton. W pierwszym półroczu sprzedaż
węgla była o 18,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w drugim kwartale tego roku wyniosły 921,9 mln zł i były niższe o 8,5 proc. niż
uzyskane w pierwszym kwartale 2013 roku.
W segmencie koksowym produkcja
w drugim kwartale br. wyniosła 1043,2 tys. ton
koksu i była o 1,7 proc. wyższa niż w pierwszym kwartale. W pierwszym półroczu tego
roku produkcja koksu wyniosła 2069,1 tys. ton
i była o 6,4 proc. wyższa niż w pierwszych 6
miesiącach 2012 roku.
Sprzedaż w drugim kwartale 2013 roku
wyniosła 941,8 tys. ton – to o 15,6 proc.
mniej niż w pierwszym kwartale. Natomiast w pierwszym półroczu sprzedaż koksu
wyniosła 2057,1 tys. ton i była o 10,6 proc.
wyższa niż w pierwszych 6 miesiącach 2012
roku.
l
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Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas powstał 25 lat temu i do dziś z powodzeniem występuje w Polsce i Europie. O
znaczeniu akordeonu na Śląsku i miłości do folkloru opowiada Stanisław Wodnicki – kierownik artystyczny
oraz dyrygent zespołu.

Z miłości do akordeonu
XXNowy Górnik: Skąd pomysł na założenie
zespołu, w którym jedynym instrumentem
byłby akordeon?
Stanisław Wod nicki : Na akordeonie
muzykowano w niemal
co drugiej rodzinie
na Śląsku. Ten instrument odgrywał bardzo
ważną rolę w życiu rodzinnym, był bardzo popularny i nadal posiada wielu zwolenników.
XXKim byli na początku członkowie
zespołu?
– To byli młodzi górnicy oraz uzdolniona
młodzież, której rodzice pracowali na kopalniach, takich jak: Katowice, Wujek, Wieczorek-Staszic czy Mysłowice. Obecnie grupa
liczy 25 osób – są to uczniowie oraz studenci
katowickich szkół podstawowych, gimnazjów,
uczelni wyższych oraz dorośli pracujący w różnych zakładach pracy.
XXJak wyglądały pana początki gry
na akordeonie?
– Na początku uczyłem się w szkole muzycznej w Warszawie u nestora polskich

akordeonistów prof. Jerzego Orzechowskiego oraz Tadeusza Wesołowskiego, a następnie w Katowicach u prof. Joachima Pichury.
XXCzy zamiłowanie do gry na akorde-

onie jest przekazywane z pokolenia
na pokolenie?
– W moim zespole zdarza się, aby ojciec
lub brat zarazili innych członków rodziny
miłością do gry na tym wspaniałym instrumencie. Grupa, której dyryguję i którą tworzę,
istnieje od 25 lat. Przez ten czas występowały
u nas całe rodziny.
XXAkordeon jest bardzo charakterystycz-

nym dla śląskiej kultury instrumentem. Czy
repertuar pańskiego zespołu nawiązuje
do śląskiego folkloru?
– Oczywiście, że tak – nasz program
artystyczny jest oparty na śląskim folklorze. Pokazujemy jego piękno, które łączymy
z pięknem strojów ludowych i z brzmieniem
akordeonu. Nasz repertuar poszerzamy
również o kulturę innych regionów Polski:
Mazowsza, regionu kurpiowskiego, ziemi
cieszyńskiej, Opoczna, a także regionu krakowskiego oraz lubelskiego.

XXTak bogaty repertuar jest zapewne
prezentowany podczas wielu występów
artystycznych.
– Tak, sporo koncertujemy. Braliśmy
udział w przeglądach, festiwalach, konkursach
ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Dodatkowo
program naszego zespołu był wielokrotnie
emitowany na antenie Telewizji Katowice,
Telewizji Polonia oraz Radia Katowice.
XXCzy udało się panu zarejestrować materiał i wydać płytę z nagraniami?
– Razem z zespołem nagrałem kasetę
i płytę CD z melodiami śląskimi i kolędami.
Dużą część programu stanowią dawne pieśni
górnicze, za które zespół i soliści otrzymali
wiele nagród.
XXZespół istnieje od 25 lat i odnosi wiele
sukcesów. Czy ktoś pana wspiera i pomaga w tym, aby grupa mogła dalej istnieć
i się rozwijać?
– Po likwidacji kopalni Katowice zespołem zaopiekowała się Kopalnia Węgla Kamiennego Kleofas. Od roku 2003 działamy pod
patronatem Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Domu Kultury Bogucice-Zawodzie.

Wspiera nasz również Katowicki Holding
Węglowy.
XXGdzie można posłuchać i zobaczyć pański zespół?
– Jak już wspomniałem, prowadzimy bardzo aktywną działalność koncertową, często
np. występujemy na terenie katowickich dzielnic Zawodzie oraz Bogucice. Nasze występy
są zawsze gorąco i serdecznie przyjmowane
przez publiczność.
Rozmawiała: Klaudia Latosik

``Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas
powstał w 1988 roku przy nieistniejącej już dziś
Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Członkami
zespołu byli młodzi górnicy oraz uzdolnione
muzycznie dzieci i młodzież, których rodzice
pracowali w kopalniach. Aktualnie grupa liczy
25 osób. Zespół jest laureatem wielu konkursów:
I miejsca podczas „Śląskiego śpiewania”, I miejsca
na Wojewódzkim Festiwalu Muzycznym „Estrada
Młodych Muzyków”, I miejsca na Wojewódzkim
Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Myszkowie.
Za swą działalność grupa została odznaczona
dyplomem ministra kultury i sztuki w 2003 r.
oraz Złotą Odznaką Zasługi dla Województwa
Śląskiego.

Pokazują piękno regionu, które łączą z pięknem strojów ludowych i z brzmieniem akordeonu

Program artystyczny jest oparty na śląskim folklorze

Występy są zawsze gorąco i serdecznie przyjmowane przez publiczność

Archiwum Orkiestry

Na akordeonie muzykowano w niemal co drugiej rodzinie na Śląsku
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KHW. Związki zawodowe w Katowickim Holdingu Węglowym
nie są zadowolone z motywacyjnego systemu płac.
Nie podoba się im zmiana w schematach organizacyjnych
wprowadzona w celu spłaszczenia struktury zarządzania.
Zarząd tłumaczy, że wszystkie decyzje wynikają z kalkulacji
ekonomicznej. W odpowiedzi Wspólna Reprezentacja Związków
Zawodowych w KHW SA wystąpiła do zarządu z dziewięcioma
postulatami. Związki chcą, aby zarząd wycofał się ze wszystkich
zmian, jakie zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich 2 lat.
W czasie debaty z przedstawicielami związków działających
w KWK Wieczorek chciałem się dowiedzieć,
jaką alternatywę proponują liderzy kopalnianych organizacji
związkowych.

Rozmawia: Sławomir Starzyński

XXNowy Górnik: Uzależnienie części zarobków od efektów pracy nie wszystkim
się podoba. Sporo kontrowersji budzi nowy
schemat organizacyjny. Dlaczego związki
zawodowe krytykują rozwiązania wprowadzone przez zarząd?
Romuald Cichoń,
Związek Zawodowy
Kadra KWK Wieczorek: Nowy motywacyjny
system wynagradzania
powoduje rozbicie wcześniej wywalczonych równych baz dla wszystkich
kopalń. U nas w Wieczorku planowana wydajność jest wyższa lub porównywalna z kopalniami, gdzie wydobycie odbywa się na zawał
– w Wieczorku 75% ścian to podsadzka. Na zawał można fedrować na wszystkich zmianach,
przy podsadzce na dwie zmiany, następne
dwie trzeba poświęcić na zabudowę tam i zrobienie podsadzki.
P iotr G rzywa czyk , ZZG w P KWK
W ieczorek : System
motywacyjny powoduje,
że pracownicy pracujący
w przodkach mają większe możliwości na dobre
zarobki. Po wprowadzeniu nowego schematu organizacyjnego część
osób na stanowiskach kierowniczych straciła
na prestiżu, bo przestali być kierownikami
i zmieniono siatkę płac, ale myślę, że po negocjacjach wszystko się dobrze ułoży.
Romuald Cichoń: Nie ma już kierowników robót, głównych mechaników i elektryka oraz niektórych stanowisk nadsztygarów.
Część dawnych kierowników straciła na zarobkach, bo zostali przesunięci na niższe stanowiska. Obowiązujący taryfikator nie jest dostosowany do zmian organizacyjnych. Moim
zdaniem nie ma obsadzonych stanowisk, które
są wymagane przez przepisy, np. nie mamy
nadsztygara do spraw przeciwwybuchowych,
który zgodnie z prawem górniczym jest odpowiedzialny za kontrolę pod kątem przeciwwybuchowości. Teraz te zadania wykonuje
na przykład sztygar zmianowy, jeżeli ma takie uprawnienia. Moim zdaniem to stanowisko powinno być w schemacie. To prawda,
że OUG zatwierdził zmiany w schemacie organizacyjnym, ale czy to nie
było zbyt pochopne?
J acek S tryjak ,
Związek Zawodowy
Ratowników Górniczych w Polsce przy
KWK Wieczorek: Motywacyjny system płac wynika z obecnego trendu

stawiania na wynik bez oglądania się na resztę.
Kopalnia nie jest fabryką cukierków, w której
można przewidzieć, jak będzie wyglądała produkcja za miesiąc, za kwartał, a nawet za rok.
W górnictwie nie da się wszystkiego przewidzieć. Często jest tak, że trzeba wielkiego
wysiłku i mozolnej, mało efektywnej pracy,
aby przygotować front robót innym brygadom.
Dlatego system motywacyjny wprowadza elementy waśni. Wszyscy pracujemy na jeden wynik. Właściciel zrzucił na zarządy obowiązek
wprowadzania tego systemu, ale to zły pomysł.
Romuald Cichoń: Nowy schemat organizacyjny miał uprościć system zarządzania.
Związki mocno podkreślały, że są za uproszczeniem schematu organizacyjnego, ale nie
kosztem ludzi. W skali Wieczorka to było
około 25 osób, które nie miały wpływu na to,
co się z nimi stanie, kiedy został wprowadzony
nowy schemat. Dlatego wciąż trwają rozmowy
z zarządem oraz z częścią nieprzychylną dozorowi związków zawodowych, aby ci ludzie
nie ponosili strat finansowych.
XXWszyscy mówicie, że zarząd podejmował
decyzję o motywacyjnym systemie wynagradzania i o zmianie systemu zarządzania
pod wpływem przymusu ekonomicznego.
Jeżeli zarząd nie powinien kierować się wymaganiami ekonomii, to czym powinien się
kierować, żeby firma przeżyła? Chyba wszyscy wiecie, że sytuacja finansowa KHW jest
trudna. Jaka jest alternatywa?
Jacek Stryjak: Czy muszą to być tak
drastyczne decyzje?
Romuald Cichoń: Fedrujemy w coraz
cięższych warunkach. Jak mamy się obronić,
skoro jest coraz trudniej fedrować, a mamy
dawać coraz więcej węgla?
Jacek Stryjak: Mamy także ograniczać
zatrudnienie. Jak w takich warunkach zwiększać efektywność i bezpieczeństwo pracy?
XXZakładamy, że dotychczasowe decyzje zarządu są bardzo złe. Poszukajmy
alternatywy.
Romuald Cichoń: Polskie górnictwo jest
w trudnej sytuacji, a importujemy dużo węgla.
Warszawa powinna ten problem rozwiązać.
Rząd musi zadbać o polskie kopalnie.
XXRząd nie może dowolnie ustalać ceł zaporowych na granicach Unii Europejskiej.
Romuald Cichoń: To mamy zniszczyć
nasze górnictwo?
XXPolskie górnictwo jest jednym z graczy na
rynku, który rządzi się ściśle ustalonymi regułami. Jedną z najistotniejszych reguł jest
otwartość rynku Unii Europejskiej na import węgla. Cena decyduje, czy elektrownie kupują węgiel z polskich kopalń, czy z
kopalń amerykańskich, australijskich albo
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rosyjskich. Poszukajmy innego rozwiązania
dla gry, której reguł nie możemy zmienić.
Romuald Cichoń: Zarząd wpuszcza
do kopalni firmy zewnętrzne. Rośnie wydobycie, rośnie efektywność, ale rosną także
koszty. Co prawda, nie są to koszty wynagrodzenia górników KWK Wieczorek, ale przecież to także są pieniądze. Uważam, że taniej
byłoby zwiększyć zatrudnienie i niech nasi
ludzie wydobywają węgiel. Jednak zarząd tego
nie zrobi, bo spadłaby wydajność.
XXProszę, nie żonglujmy statystyką, tylko
szukajmy alternatywy dla decyzji zarządu.
Romuald Cichoń: Jeszcze raz: DOPŁATA DO KAŻDEJ TONY WĘGLA PRZEZ
PAŃSTWO.
Piotr Grzywaczyk: Państwo jest właścicielem kopalń i powinno zachowywać się
jak prawdziwy właściciel.
Jacek Stryjak: Niemcy dopłacają do każdej tony, to dlaczego my nie możemy? Pan nas
pyta o alternatywę, a my mówimy o faktach,
które maksymalnie nam utrudniają pracę.
XXNie ma takiej możliwości. Po oddłużeniu
górnictwa za rządów SLD i przed wejściem
do UE Polska zgodziła się, że nie będzie dopłacać bezpośrednio do kopalń. Dopłacaliśmy do inwestycji początkowych. Unia teraz
raczej nam na to nie pozwoli. Niemcy dopłacają, bo Unia zgodziła się na to dawno temu,
ale za kilka lat zamkną ostatnią kopalnię.
Niemcy mają pieniądze, my nie mamy.
Piotr Grzywaczyk: A co będzie, jeśli
działania zarządu KHW nie dadzą oczekiwanych efektów? Holding ma upaść? Myślę,
że w ramach Komisji ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników powinna zostać wypracowana polityka właściciela wobec górnictwa.
W komisji pracują przedstawiciele właściciela
(państwa), pracodawców i związków zawodowych. Kiedy będziemy mieli wspólne stanowisko, będziemy przekonywać Unię Europejską.
Jacek Stryjak: Brak długofalowej polityki
wobec górnictwa i energetyki wykorzystującej
węgiel kamienny jest największym problemem.
W ciągu minionych 20 lat nie było i nadal nie
ma spójnego dialogu dotyczącego wypracowania dobrego i perspektywicznego planu bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu
o surowiec, który mamy, czyli węgiel kamienny.
Romuald Cichoń: Nie można planować pracy kopalni czy pracy Katowickiego
Holdingu Węglowego, jeżeli ma się same niewiadome. Nie wiadomo, jakie będzie zużycie
węgla kamiennego w Polsce za kilkanaście
lat, nie wiadomo, jak będzie kształtował się
poziom cen i jakie ceny są do zaakceptowania
przez energetykę. Nie wiadomo, jaka będzie
polityka klimatyczna, która już teraz niszczy
energetykę węglową, a tym samym i górnictwo. W górnictwie większe inwestycje planuje

się w perspektywie wielu lat. Zwracają się one
czasem po kilkunastu latach.
Piotr Grzywaczyk: Doszło do tego,
że nie możemy nawet zaplanować zatrudnienia, bo co roku okazuje się, że trzeba
je ograniczać, a fachowców wciąż brakuje,
część odchodzi na emerytury. Przecież całe
zamieszanie ze spłaszczaniem struktury wynika także z tego, że gdybyśmy chcieli obsadzić dotychczasowy schemat organizacyjny,
to zabrakłoby ludzi z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.
Romuald Cichoń: Skoro mamy niesprzyjającą sytuację polityczną i ekonomiczną,
to trzeba szukać rozwiązań, które złagodzą negatywne skutki. Dlaczego działamy tak, jakbyśmy chcieli mieć kłopoty na własne życzenie?
Piotr Grzywaczyk: Chcę podkreślić
znaczenie zatrudnienia. My gonimy resztkami sił, bo naprawdę brakuje ludzi do tego,
aby wykonywać plany. W kopalni Wieczorek
pracuje około 2200 osób, ale około 500 osób
codziennie nie ma w pracy. Zwolnienia lekarskie, kursy i szkolenia oraz n-dniówki powodują, że pracuje jakieś 1700 osób. Nominalne
zatrudnienie jest ograniczone do minimum.
Z tego minimum mamy do dyspozycji jakieś
20 proc. pracowników mniej. Jak w takiej
sytuacji wykonywać plany? Uważam, że powinniśmy zatrudniać pracowników – odejścia
na emerytury uzupełniać na bieżąco.
XXTo prawda, że jeśli zarząd się przyciśnie,
to coś się wyciśnie?
Romuald Cichoń: To mit. Zarząd sam
podejmuje decyzje. Tak było w przypadku
podwyżki płac – zarząd jednostronnie dał
3 proc. podwyżki i 1000 złotych jednorazowej
wypłaty.
XXGdybyście przycisnęli zarząd, żeby zlikwidował motywacyjny system płac i wycofał się ze zmian w schemacie organizacyjnym, to pewnie byście wygrali.
Jacek Stryjak: Jak pan sobie wyobraża
przyciśnięcie zarządu? Czy decyzje ostateczne,
takie jak strajk w KHW SA w obecnej sytuacji
firmy, przyniosą pozytywne rezultaty dla załogi? Fali protestów z lat 80. nie powtórzymy,
bo nie przyniosą one już tak spektakularnych
rezultatów. W tej chwili poprawy sytuacji trzeba szukać innymi drogami.
XXMoże jednak organizujcie manifestacje,
pikiety, strajki. Chcecie, panowie, abym mistrzom udzielał korepetycji?
Piotr Grzywaczyk: Strajk ma sens
wtedy, gdy strajkuje cała branża, a nie poszczególne spółki czy kopalnie. Musimy dojść
do porozumienia przy stole.
Romuald Cichoń: Metody siłowe
nie są receptą na utrzymanie firmy. Myślę,
że przyczynilibyśmy się do upadku Holdingu.
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trudną sytuację.
Nowy Górnik

mawiajmy
Jacek Stryjak: Zanim zacznie pan
proponować rozwiązania siłowe, proszę się
zastanowić, ilu pracowników utrzymuje swoje rodziny dzięki kopalniom KHW. Proszę
także pomyśleć o firmach współpracujących
z kopalnią Wieczorek i z innymi kopalniami
KHW. Przyciskając zarząd, możemy zlikwidować firmę. My stawiamy na merytoryczną
rozmowę.
XXZarząd KHW zapewnia, że będzie jeszcze bardziej uzależniał zarobki od efektów
pracy i jeszcze bardziej spłaszczał strukturę zarządzania.
Romuald Cichoń: Mamy Holdingowy
Układ Zbiorowy Pracy. Zarząd musi przestrzegać zapisów układowych.
Piotr Grzywaczyk: Wszyscy muszą
ze sobą współpracować, a fundusz płac powinien być dzielony sprawiedliwie.
Jacek Stryjak: Staliśmy się niewolnikami przeliczania liczby ton na pracownika.
Po co nam to. Ustalmy fundusz płac w zależności od wykonania planu przez kopalnię.
Czasem przy braku wydobycia praca jest
cięższa, niż gdy węgiel się sypie. Tu nie da się
wszystkiego przeliczyć ekonomicznie.
Romuald Cichoń: Jeśli wydobędziemy
o 10 proc. więcej, kopalnia dostanie na pensje
10 proc. więcej – to proste. Jednak nie można
uzależniać górnictwa wyłącznie od wyniku
finansowego.
XXJest pan nie tylko liderem związkowym,
ale także płacowcem. Pójdzie pan do banku i zażąda pieniędzy na wypłaty dla górników, bo kopalnia uniezależniła się od wyniku finansowego i nie ma ani grosza?
Romuald Cichoń: Nie jest tak źle, jak
to się przedstawia. Nikt na przykład nie mówi,
że KHW miał mieć o tej porze np. 50 milionów
strat, a ma tylko 25 milionów. Ponieśliśmy o 25
milionów mniejsze straty, tzn., że większym
zyskiem ukończymy ten rok.

XXDlaczego ten minus traktuje pan jako
plus? Wypłaci pan z konta minus 25 milionów pensji załodze? Przekona pan bankowca, że mniejsza strata staje się automatycznie prawdziwym zyskiem? Jak zareaguje
górnik, który na pasku zobaczy, że wyliczył pan mu pensję minus 3 tysiące zamiast
3 tysiące?
Romuald Cichoń: Jeżeli planuje się
w pewnym okresie straty, to znaczy, że pieniądze na wynagrodzenia w tych stratach są zagwarantowane. W zarządzie są mocniejsze
głowy i tam powinny być rozwiązywane takie
problemy.
XXW czasie naszej dyskusji nie powiedzieliście panowie, jakimi decyzjami zastąpić
złe decyzje zarządu. Powiedzcie chociaż,
że trzeba ten zarząd wymienić.
Romuald Cichoń: Zarząd jest zmieniony. Mamy nowych wiceprezesów do spraw
technicznych i do spraw pracowniczych. Czekamy na efekty ich pracy.
Jacek Stryjak: Ja tego nie powiem. Ciągła wymiana trenerów nie powoduje, że drużyna gra lepiej.
Piotr Grzywaczyk: Zamiast wymiany
potrzebny jest dialog.
Romuald Cichoń: Mamy nowych trenerów, trzeba dać im szansę.
XXPrzedstawiciele związków zawodowych w KHW spisali 9 postulatów. Który z nich uważacie za najtrafniejszy i
najważniejszy?
Piotr Grzywaczyk: Postulaty były formułowane na szczeblu ZOK-ów KHW SA
tworzących Wspólną Reprezentację.
Romuald Cichoń: Jeszcze nie wczytałem
się w treść, którą dostałem dopiero wczoraj.
Jacek Stryjak: Kluczowy punkt to ten
pierwszy – jego realizacja ma niebagatelne
znaczenie dla wszystkich pracowników.
l

Komentuje Tadeusz Skotnicki, wiceprezes do spraw
pracowniczych KHW SA.

Tylko sami możemy sobie pomóc
Konieczność zmian
w systemie wynagradzania wynika bezpośrednio nie tylko z przesłanek ekonomicznych czy
efektywnego zarządzania,
ale przede wszystkim
z faktu, że wynagrodzenie
w nowoczesnej firmie – a taką chcemy być
– musi być funkcją efektywnej i bezpiecznej
pracy. Holdingowa Umowa Zbiorowa KHW
SA była tworzona w innych realiach prawnych – wymaga uproszczenia i dostosowania do zmienianego prawa. Ponadto młodsza
(duża) część załogi naszych kopalń nie chce
oczekiwać na istotny wzrost wynagrodzeń
dopiero po przepracowaniu wielu lat i uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy – nie mylić
z nabyciem wyższych kwalifikacji – (o które
oparty jest system karty górnika, jubileuszy).
Układ zbiorowy, w tym system wynagradzania, winien być uproszczony i ściślej powiązany z bezpośrednio wykonywaną pracą i jej
efektami.
Zmniejszenie liczby szczebli zarządzania
(a było ich dotychczas osiem) pomiędzy dyrektorem a przodowym ułatwi przekaz informacji, doprecyzuje zakres odpowiedzialności
i stworzy efektywniej zarządzaną strukturę.
Wszystkie te zmiany odbywają się w konsultacji z organami nadzoru górniczego i przy
pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Wprowadzone
zmiany są na bieżąco analizowane i oceniane przez zespół roboczy. Wnioski zespołu,
po wcześniejszej konsultacji z partnerami
społecznymi, będą podstawą do dalszych

działań, mających na celu doskonalenie systemu zarządzania w naszej firmie.
Przedstawianie prawdziwego obrazu firmy, wskazywanie, czemu mają służyć wprowadzane zmiany, i uprzytamnianie załodze,
że możemy wydać tylko tyle, ile zarobiliśmy,
a przede wszystkim wskazywanie, że tylko
sami sobie możemy pomóc, jest kluczowe.
Bez zaangażowania załogi nie zrobimy nic.
Nie ma innej alternatywy – albo sprostamy wyzwaniom czasu i będziemy efektywnie
i konkurencyjnie działać na rynku, albo nas
po prostu nie będzie. Nie ma i nie będzie przyzwolenia, aby spółka Skarbu Państwa działała
ze stratą (niezależnie od tego, czy to jest górnictwo, czy inny sektor). Dodatkowo w ramach akcesji do UE Polska zobowiązała się
do nieudzielania pomocy z budżetu sektorowi
górniczemu, chyba że ta pomoc przeznaczona
jest tylko na likwidację działalności.
Partnerzy społeczni – Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych działających w KHW SA – zgłosili szereg postulatów
o bardzo zróżnicowanym ciężarze gatunkowym i szerokim zakresie tematycznym. Wiele
z nich wymaga uszczegółowienia i wyjaśniania, co „autor miał na myśli”, gdyż są bardzo
ogólne. Pracodawca zadeklarował wolę rozmów i dialogu na wszystkie podniesione w wystąpieniu związków zawodowych problemy
i zagadnienia. W trakcie spotkań ze Wspólną
Reprezentacją, które odbyły się 9 i 13 sierpnia,
rozpoczęliśmy rozmowy i podjęliśmy wspólną
próbę wypracowania nowych rozwiązań m.in.
funkcjonowania motywacyjnego systemu premiowania w spółce.
l
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Nie możemy zwiększać wydajności bez finansowego premiowania tych, którzy
pracują efektywniej – mówi M arek P ieszczek , dyrektor KWK Wieczorek

Będą zmiany, bo nie ma wyjścia
XXNowy Górnik: Liderzy związkowi nie
będą dążyć do zmiany zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. Dają zarządowi szansę. Cieszy pana ta informacja?
Marek Pieszczek:
W kopalni Wieczorek
liderzy związków zawodowych są światłymi
działaczami, dużo wiedzą o zasadach funkcjonowania firm na wolnym rynku. Ich postawa
jest dobrym sygnałem
na przyszłość. Cieszę się, że rozmowa pana
z liderami związkowymi przebiegała w konstruktywnej atmosferze.
XXZałoga Wieczorka narzeka, że uzależnienie części zarobków od efektów pracy powoduje podziały wśród załogi. Spłaszczenie
struktury zarządzania nie przynosi oczekiwanych efektów, a przy okazji skrzywdzono osoby, które utraciły stanowiska
kierownicze.
– Zasada, że częściowy wzrost zarobków jest uzależniony od wzrostu wydajności,
obowiązuje od ponad roku. Moim zdaniem

ta zasada nie budzi jakichś wielkich zastrzeżeń. Oczywiście, jest grupa niezadowolonych,
ale ja nie pamiętam systemu wynagradzania,
który zadowalałby wszystkich. Oprócz niezadowolonych są także zadowoleni. To oznacza, że system został przygotowany w sposób
przemyślany. Chciałbym podkreślić, że my nie
możemy zrezygnować z systemu premiowania
za efekty pracy. Nie możemy zwiększać wydajności bez finansowego premiowania tych,
którzy pracują efektywniej.
XXPana zdaniem ile czasu potrzeba, aby ten
system nie budził kontrowersji? Przez długie lata górnicy przyzwyczaili się do starego sposobu obliczania zarobków i pod stary sposób „ustawiają” swój wysiłek.
– Górnictwo jest branżą specyficzną.
Do tej pory nie powstał idealny system wynagradzania, ponieważ chyba niemożliwe
jest uwzględnienie w nim wszystkich utrudnień. Oczywiście w teorii można zaplanować
wszystko, ale w konfrontacji z naturą ta teoria
przegrywa. Po ludzku tłumacząc, w każdym
systemie są mniej i bardziej „poszkodowani”. Jeżeli jakaś brygada trafi na wyjątkowo
trudne warunki geologiczno-górnicze, może

długo i ciężko pracować, a efekty są małe.
Wtedy staramy się zrekompensować ten wysiłek. Jednak nie ma ekonomicznej metody
na wycenę każdych warunków geologiczno-górniczych. Natomiast ekonomia dyktuje
nam ramy finansowe, w których możemy
się poruszać przy wynagradzaniu wszystkich pracowników kopalni. Jeżeli chcemy
poszerzyć te ramy, musimy minimalizować
koszty i maksymalizować efektywność – nie
ma innej metody. Zmiany w schemacie organizacyjnym wynikają także z tak zwanego
przymusu ekonomicznego. Chodzi o usprawnienie zarządzania, skrócenie drogi decyzyjnej między dyrektorem a przodowym, zminimalizowanie ryzyka przekłamań na kolejnych
szczeblach decyzyjnych.
XXZarząd zapowiada, że będzie motywacyjny system wynagradzania oraz że będzie
dążył do dalszego spłaszczenia schematu
zarządzania kopalniami. Jak pan przekona załogę do decyzji zarządu?
– Nie mamy wyjścia. Wynagrodzenie jest uzależnione od możliwości firmy,
a te możliwości są uzależnione nie tylko
od przychodów, ale także od zysku. Załoga

musi odczuwać ten związek, a będzie go
odczuwać tylko wtedy, gdy ten związek będzie przekładał się na zarobki. Nie mamy
także możliwości odejścia od spłaszczania
struktury zarządzania. Pomijając korzyści
ekonomiczne i organizacyjne, chciałbym
zwrócić uwagę, że mamy coraz mniejszą
kadrę doświadczonych inżynierów. Nie stać
nas, aby marnować wiedzę fachowców, których mamy do dyspozycji. Nie stać nas także
na to, aby marnować środki, kiedy dochodzi
do różnego rodzaju przekłamań na kolejnych szczeblach decyzyjnych. Im mniej tych
szczebli, tym mniejsze ryzyko przekłamań.
Strukturę zarządzania należy dostosowywać
do aktualnych potrzeb. Zarząd KHW podjął
się tego wyzwania, a ja właśnie w ten sposób
będę przekonywał załogę. Nie mamy wyjścia.
Za takim rozwiązaniem przemawiają racjonalne argumenty
XXNastał taki czas, że albo będą zmiany,
albo kopalnię i spółkę czeka zagłada?
– Dla zobrazowania wyzwań, przed
którymi stoimy, można użyć takiego
porównania.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński

Rozmowa z A damem D eptą , dyrektorem do spraw pracowniczych KWK Wieczorek

Najważniejsze dobro załogi i firmy
XXNowy Górnik: Przyzwyczaił się pan,
że jest zastępcą dyrektora do spraw pracowniczych, a nie liderem kopalnianej organizacji ZZG w Polsce?
Adam Depta: Niezależnie od tego, jakie
stanowisko zajmowałem, zajmuję czy będę
zajmował, zawsze najważniejsze będzie dla
mnie dobro załogi i nasza
kopalnia. Cały czas będę
dążył do wypracowywania wspólnego stanowiska. Nie zostałem
tu przyniesiony w teczce, pracownicy mnie
znają, byłem jednym z nich, też pracowałem
na dole. Zawsze powtarzałem, że bez załogi
nie ma firmy, a bez firmy nie będzie załogi.
To oznacza, że główny cel w mojej pracy się
nie zmienił.
XXNie ma pan ochoty zachowywać się czasem jak związkowiec, a nie prawa ręka dyrektora albo nawet prezesa?
– A jak zachowuje się związkowiec? Jak
działa prawa ręka prezesa, dyrektora? Powtórzę to, co już tu mówiłem, mój punkt widzenia,
postrzegania nie zmienił się z chwilą zmiany
stanowiska. Nigdy nie byłem oszołomem ani
populistą.
XXJeszcze kilka miesięcy temu szedł pan

do dyrektora i mówił: Załodze się należy,
załoga ma rację, związki mają rację, proszę dawać…

– Pan w ten sposób postrzega działalność
związkowca? Dawaj i nie dyskutuj? To nie mój
styl. Ja zawsze przekonywałem, podpierając się
argumentami, twardymi danymi. Nigdy nie
uważałem, że firmę stać na wszystko. Kolegom
powtarzałem, że trzeba się zastanowić, co nam
się bardziej opłaca – powstrzymać apetyt czy
rozłożyć firmę.
XXMa pan ochotę trzaskać drzwiami w czasie spotkań ze związkami czy menadżerami?
– Trzaskanie drzwiami nie przynosi rezultatów – niezależnie od tego z kim się spotykam. Każda strona ma swoje argumenty,
które chce przedstawić. To nie jest opinia,
która zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy.
W związkowcach czasem denerwuje mnie
populizm – nadmierny. Natomiast grupa menadżerska, według mnie, przykłada zbyt małą
wagę do przekazywania i przekonywania ludzi
do racji dyrekcji i zarządu. Dlatego bardzo się
cieszę, że wiceprezes do spraw ekonomicznych
KHW SA pan Artur Trzeciakowski zgodził się
na cykl spotkań z załogą Wieczorka.
XXPrzychodzą do pana związkowcy i mówią: Załodze się należy, trzeba dać, związki mają rację, niech pan dyrektor to załatwi. Co pan mówi?
– Zawsze siadam i rozmawiam. Moje
kompetencje są ściśle określone w zakresie
obowiązków. Swoją funkcję pełnię w określonej firmie i w określonej rzeczywistości gospodarczej. Zarówno ja, jak i związkowcy wiemy,
czym dysponujemy i jakie mamy możliwości.

Nie trzeba mi tłumaczyć, że załoga chce więcej
zarabiać, rozumiem to jako człowiek.
XXPrzysłuchiwał się pan mojej rozmowie
z liderami związkowymi. Im nie podobają
się decyzje zarządu o motywacyjnym systemie płac i zmianie schematu organizacyjnego w pracy kopalń. Jak pan ich przekona, że to są dobre pomysły?
– Patrząc na sytuacje górnictwa, na gospodarkę, trzeba zdać sobie sprawę z tego,
że zaczynamy walkę o życie. Może to nie
są najlepsze pomysły i rozwiązania. Pytał pan
liderów o alternatywę i nie usłyszał odpowiedzi. Ja również o to pytam i także odpowiedzi
nie słyszę. Zawsze wtedy mówię: Rozmawiajmy, szukajmy rozwiązań – nie konfliktów.
XXWspólna Reprezentacja Związków Zawodowych przedstawiła 9 postulatów. Ile
z nich można zrealizować?
– Myślę, że wszystkie, które wchodzą
w kompetencje zarządu – jednak tylko pod
warunkiem, że na koniec tego roku mielibyśmy
kilkaset milionów złotych zysku, a w perspektywie wieloletniej gwarancję tak samo wielkich dochodów i zysków. Ja nie liczę na setki milionów
zysku w sytuacji, gdy UE nie patrzy na górnictwo
i energetykę węglową łaskawym okiem.
XXBierze pan pieniądze za to, żeby na poziomie kopalni przekonywać górników do racji zarządu. Jak pan przekonuje?
– Biorę pieniądze za wykonywaną pracę,
podobnie jak wszyscy pracownicy kopalni.

Mam określony zakres obowiązków. Z powierzonych zadań zawsze staram się wywiązywać najlepiej, jak potrafię. A załodze zawsze
mówię prawdę. Jako firma mamy ograniczone możliwości, problem polega na tym,
by środki podzielić w jak najbardziej korzystny
sposób. Jako KHW borykamy się z bardzo
wieloma problemami, wszyscy koncentrujemy się na tym, by te problemy rozwiązać
jak najmniejszym kosztem dla załogi i z jak
najlepszym skutkiem dla naszego dalszego
funkcjonowania.
XXZarząd będzie jeszcze bardziej uzależniał płace od efektów pracy i jeszcze bardziej upraszczał schemat organizacyjny.
Przekona pan załogę, że to dobry pomysł?
– Związki, zarząd, przedstawiciele dyrekcji kopalń będą rozmawiać na ten temat.
Wydaje mi się, że jeżeli te propozycje zostaną
mocno uzasadnione, to wszyscy będziemy
przekonywać załogę. Pan chyba źle rozumie
rolę tak zwanego dyrektora pracowniczego.
Pana zdaniem to ma być ktoś w rodzaju lobbysty wśród załogi na rzecz zarządu firmy.
Moja wizja tej funkcji jest zupełnie inna. Moim
zdaniem dyrektor pracowniczy to osoba, która
jest w grupie osób przekazujących załodze,
w jaki sposób można w miarę bezpiecznie
przetrwać trudny czas. W tej grupie są też
związki zawodowe. Zarząd, dyrekcja kopalń,
związki zawodowe muszą mieć jeden cel, który jest też moim priorytetem – dobro załogi
i dobro firmy.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński
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Informacje motoryzacyjne

Warto poruszać się po śladach innych samochodów
od włączenia wstecznego biegu i spróbuj cofnąć się po swoich śladach.
– Warto podłożyć pod koła coś, co poprawi przyczepność (np. dywanik z samochodu czy gałęzie). Usuń piasek, który dotyka
podwozia.
– Można spuścić nieco powietrza z kół.
Ten zabieg można także wykonać, zanim
wjedziemy na piaszczystą drogę – zapewnia
to poprawę przyczepności (opona bardziej
unosi się na piasku, niż zakopuje). Trzeba jednak pamiętać, że opona jest wtedy znacznie
bardziej podatna na uszkodzenia.

japońskim autem sprzedawanym w Polsce. Kolejna generacja będzie produkowana w Performance Manufacturing Center pod Marysville.
Zachowa stylistykę prototypu pokazanego
podczas salonu samochodowego w Detroit
w 2012 roku, a napędzać ją będzie centralnie
montowany silnik V6 sprężony z innowacyjnym trzysilnikowym układem Sport Hybrid
SH-AWD, w którym silniki elektryczne będą
napędzały obie osie.

M niejsze
Q uattroporte
Po niedawnym debiucie podczas salonu
samochodowego w Szanghaju nowe Maserati Ghibli wchodzi do salonów sprzedaży.
Stylizacją przypomina wielką limuzynę Quattroporte, ale jest mniejsze, lżejsze i tańsze.
Zostało zbudowane na skróconej platformie
modelu Quattroporte, aby konkurować z takimi autami jak BMW 5 czy Audi A6. Mamy
wybór między dwoma wersjami silnikowymi o pojemności 3 litrów – odmiana bardzo
szybka to turbodiesel, który dzięki mocy 275
KM pozwala na osiągnięcie 100 km/h w 6,3
sekundy, jeszcze szybsza to benzynowe V6
o mocy 500 KM, które na osiągnięcie „setki”
potrzebuje tylko 5,6 sekundy, a najszybsza

P rzedpremiera NSX
na torze w L exington
Amerykański oddział Hondy pokazał
kolejny prototyp przyszłego sportowego samochodu NSX. Debiut produkcyjnej wersji
tego samochodu przewidziano na rok 2015, ale
pierwszy przejazd zaplanowano na 4 sierpnia
tego roku. Będzie to jedno okrążenie toru
Mid-Ohio Sports Car Course w Lexington
przed rozpoczęciem wyścigów Honda Indy
200 IndyCar Series.
Poprzednia generacja samochodu, produkowana przez 15 lat w specjalnie dla niej zbudowanej fabryce w Japonii, była najdroższym

to to samo benzynowe V6, ale wzmocnione
o 50 KM i sięgające „setki” w 5 sekund.
Maserati sądzi, że do 2015 roku osiągnie
zdolność produkowania 50 000 takich aut
rocznie.

N owe T oledo
wchodzi na rynek
Nowy Seat Toledo debiutuje w Polsce
z ceną 47 300 PLN za samochód z silnikiem
1,2 MPI o mocy 75 KM z pięciostopniową,
manualną skrzynią biegów i poziomem wyposażenia Entry, obejmującym m.in. systemy
ESC + EBA, kurtyny boczne, 15-calowe felgi
stalowe Urban 21/1, światła do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby boczne
z przodu, składaną tylną kanapę oraz uchwyt
na napoje w przedniej konsoli. Kolejny poziom Reference ma ponadto elektrycznie
sterowane i podgrzewane lusterka, komputer pokładowy, oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej oraz składaną i dzieloną tylną
kanapę, a także klimatyzację manualną.
Na tym poziomie podstawowym silnikiem
jest benzynowa jednostka 1,2 TSI, ale dysponująca już mocą 85 KM. Ceny zaczynają
się od 57 100 PLN.
piotr Myszor

materiały prasowe

– Zbyt dynamiczne przyspieszenie lub
zatrzymanie auta na piaszczystej nawierzchni może na długo unieruchomić pojazd.
Warto też poruszać się po śladach innych
samochodów. W tych miejscach piasek będzie bardziej ubity – radzą trenerzy Szkoły
Jazdy Renault. – Istotne jest także unikanie ostrych zakrętów, bo mocne skręcenie
kół sprzyja zakopaniu auta. A gdy musimy
się zatrzymać, zamiast hamowania lepiej
zwolnić i pozwolić, aby samochód sam się
zatrzymał. Dzięki temu unikniemy zebrania się piasku przed kołami, który mógłby
następnie utrudnić ruszenie auta – dodają
specjaliści.
Co robić i czego nie robić, gdy samochód
ugrzązł w piasku?
– Nie dodawaj mocno gazu, rób to z wyczuciem, na wysokich biegach, i nie zapomnij o wyprostowaniu kół. Najlepiej zacznij

Amerykański oddział Hondy pokazał kolejny prototyp przyszłego sportowego samochodu NSX

Mniejsze Quattroporte powstało, aby konkurować z takimi autami jak BMW 5 czy Audi A6

materiały prasowe

Podczas wakacji łatwiej zjechać z asfaltowych
szlaków. Leśne lub polne drogi są malownicze,
ale nie na wszystkich odcinkach mogą być przejezdne. Jazda po piaszczystych drogach wymaga odpowiedniego podejścia. Należy uważnie
obserwować drogę i utrzymywać stałą minimalną prędkość.

materiały prasowe

materiały prasowe

Jak się nie zakopać
na piaszczystej drodze

Nowy Seat Toledo debiutuje w Polsce z ceną 47 300 PLN za samochód z silnikiem 1,2 MPI o mocy 75 KM
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Spadek
Józek otworzył niechętnie jedno oko. Dochodziła dwunasta, ale on nie mógł się jeszcze
zwlec z łóżka. Zasnął dopiero nad ranem, tuż przed piątą, bo sąsiad z góry znów urządzał
cyrk. Mężczyzna regularnie wracał do domu pijany i w takim stanie z przyjaznego księgowego
w przyciasnym garniturku zamieniał się w damskiego boksera. Choć kamienica miała stare
mury i grube ściany, w swoim niewielkim mieszkanku Józek słyszał każdy odgłos kłótni patologicznego sąsiedztwa. Kilka razy zareagował, kilka razy policja zabrała sąsiada, ale sytuacja
zawsze się powtarzała. Józek wiele razy myślał o wyprowadzce, ale zatrzymywał go rozsądek
– kawalerka była bardzo tania i mógł sobie pozwolić na jej wynajem bez wielkich wyrzeczeń.
W innym przypadku musiałby albo dzielić z kimś mieszkanie, albo nawet poprosić o pomoc
finansową ojca, a na samą myśl o tym dostawał bólu brzucha.
Józek skończył malarstwo i grafikę. Podczas studiów wiele razy był nagradzany, otrzymywał międzynarodowe stypendia. Proponowano mu pozostanie na uczelni, jednak on wybrał
robienie kariery, która okazała się cięższa, niż przypuszczał. Jego obrazy, choć wielokrotnie
wystawiane w całej Europie, sprzedawały się bardzo kiepsko. Pojedyncze zlecenia trafiały się
rzadko i środki z nich ledwie wystarczały na skromne życie. Nie była to kariera, o jakiej marzył,
ale powtarzał sobie, że zawsze to lepsze niż codzienne, monotonne chodzenie do biura na 8
godzin, które niewątpliwie by go wykończyło.
Ten majowy, marnie rozpoczęty dzień miał być jednak zupełnie inny niż wszystkie
poprzednie. Józek odebrał telefon od swojej ciotki, która poinformowała go o śmierci jego
ojca. Józek unikał zażyłych kontaktów ze swoją rodziną. Zasadniczo ograniczały się one
do odbierania urodzinowych telefonów od ciotek, które przy okazji chciały się dowiedzieć,
czy wreszcie sobie kogoś znalazł. Oprócz tego bywał jeszcze na bożonarodzeniowym obiedzie
u ojca. Teraz musiał się zebrać i złapać najbliższy możliwy pociąg do Sopotu. Nie wiedział,
jak długo będzie musiał zostać nad morzem, więc spakował tylko kilka koszulek, najpotrzebniejsze rzeczy i notatnik.
Ojciec Józka kupił dom, po tym jak chłopak wyjechał na studia. Dom był duży, jasny
i modnie urządzony. W piwnicy mieściła się dobrze wyposażona siłownia. Ojciec Józka, mimo
siedemdziesiątki na karku, miał kondycję, jakiej jego trzydziestopięcioletni syn mógł mu tylko
pozazdrościć. W garażu stał ogromny samochód terenowy – tylko stary, bogaty skurczybyk,
za jakiego Józek miał swojego ojca, mógł jeździć czymś takim. Obok było puste miejsce, brakowało sportowego porsche, w którym zginął jego ojciec, wypadając z jakiejś wąskiej drogi.
Nawet śmierć musiał mieć spektakularną – pomyślał wtedy Józek.
Józek nie czuł się w domu ojca jak u siebie. Nigdy nie mógł tu długo usiedzieć, wszystko go drażniło. Zawsze miał wrażenie, że oprócz krwi nic go z ojcem nie łączyło. Chociaż
nawet tych biologicznych faktów nie był pewien. Włączył więc głośno duży telewizor i starał się zdrzemnąć na sofie w salonie. Chwilę później zadzwonił dzwonek do drzwi. Była
to Ania, dwudziestoparoletnia dziewczyna, która przyjechała po swoje rzeczy. Ania była
asystentką ojca – pomagała mu ogarniać większość spraw, od tych najprostszych, domowych, po urzędowe. Józek nigdy wcześniej nie widział Ani, mało tego – nawet o niej nie
słyszał. Ona jednak wiedziała o nim sporo. Nie wyglądała na przesadnie zasmuconą śmiercią
pracodawcy, choć – jak twierdziła – bardzo się przyjaźnili. Mężczyzna, który zawsze bał
się starości, zniedołężnienia i zależności od innych, ginąc w swoim rozpędzonym porsche
uniknął wszystkich tych rzeczy.
Ania przyjrzała się Józkowi z dezaprobatą. W sumie właśnie tego się spodziewała – trochę
wyrośniętego małego chłopca, który bał się dorosnąć. Do tego wyglądał bardzo mizernie.
Dziewczyna zapakowała go do terenowego samochodu, który stał w garażu, i zaproponowała, że pokaże mu okolicę, która ostatnio mocno się zmieniła. Przy okazji mieli jeszcze
kilka spraw do załatwienia. Wszystkie formalności związane z kremacją zwłok i pogrzebem
był już ogarnięte przez zapobiegliwe ciotki. Została część, z której Józek nie zdawał sobie
sprawy. Ania zabrała go najpierw na obiad, który zjedli w dobrej restauracji. Józek był trochę zażenowany, bo w jego codziennym jadłospisie rzadko pojawiało się cokolwiek bardziej
wyszukanego niż pomidorówka z ryżem. Wiedział też, że nie ma przy sobie dostatecznie
dużo pieniędzy, żeby zapłacić choćby za siebie. Kelner jednak nie przyniósł rachunku, a oni
wyszli bez płacenia. Po obiedzie Ania zabrała Józka na wybrzeże, żeby zobaczył, czym jego
ojciec pasjonował się przez ostatni sezon. Kupił spory jacht, którym zamierzał przepłynąć
ocean. Ania miała w zanadrzu jeszcze kilka podobnych niespodzianek. Szybko okazało
się, że knajpa, jacht i dwa konie czystej krwi były jednymi z ostatnich pasji jego ojca, który
na starość poczuł smykałkę do interesów.
Józkowi było trochę wstyd, że tak niewiele wiedział o własnym ojcu. Z drugiej strony, choć
głupio mu to było nawet przed sobą przyznać, poczuł do ojca niechęć, bo on sam od studiów
klepał biedę.
Niebawem jednak miało się okazać, że Ania nie powiedziała Józkowi wszystkiego. Jego
ojciec zostawił po sobie spisaną wolę, według której jego jedyny syn miał odziedziczyć po nim
wszystko, ale dopiero wtedy, kiedy spełni jego życzenia. Po pierwsze miał się przeprowadzić
z powrotem nad morze, po drugie nauczyć żeglować, po trzecie nie sprzedawać restauracji,
a po czwarte – Józek aż przysiadł, kiedy to usłyszał – ożenić się. Na spełnienie wszystkich
nakazów miał rok – do tego czasu wszystko było jego, ale gdyby któraś z rzeczy nie wypaliła,
miał stracić całość spadku.
Mężczyzna był bardzo zły, pomyślał, że ojciec nawet zza grobu chce manipulować jego
życiem. Natychmiast postanowił opuścić jego dom. Ania jednak namówiła go, żeby spędził
tam chociaż tydzień – by poszedł nad morze i tam porysował, żeby poszedł z nią pobiegać
o wschodzie słońca.
Tego dnia Józek pojechał też do sklepu, kupił przybory malarskie i zaczął malować. Wena,
której tak bardzo mu brakowało, wróciła. Rankiem biegał, popołudniami siedział w knajpie,
całymi nocami malował. I choć dalej miał ojcu za złe, że starał się ułożyć jego życie, podjął
jego wyzwanie...
l

Na prostej i zakrętach

Poznańska kompromitacja
Bulwersujące informacje napłynęły z Poznania – mam na myśli mecz Lecha Poznań
z Żalgirisem Wilno. Poznański zespół po raz kolejny sprawił swoim sympatykom przykrość.
Nie potrafił odrobić straty z pierwszego meczu w Wilnie – tam przegrał 0:1, a u siebie wygrał
ledwie 2:1, w konsekwencji czego odpadł z dalszej rywalizacji w Lidze Europy.
Nie poziom meczu i nie wynik zbulwersował jednak opinię publiczną. Na jednej z trybun
został bowiem wywieszony transparent z wyjątkowo wrednym napisem ubliżającym Litwinom.
Napis obejrzeli telewidzowie niemal w całej Polsce. Pokazały go także stacje telewizyjne w innych
krajach – i to z komentarzem, który nie przynosi chwały Polakom. Totalna kompromitacja,
która w bardzo niekorzystnym świetle nas przedstawia.
Wywieszenie tego haniebnego transparentu to już nie chuligańskie wybryki, z których słyną
poznańscy „kibice” i nie można tego traktować jako zwykłą głupotę i nieodpowiedzialność
osób, które były sprawcami tego wydarzenia. Nie była to również spontaniczna i negatywna
reakcja skierowana przeciwko futbolowej drużynie z Wilna. To coś znacznie więcej. Są w tym
elementy wrednej, nacjonalistycznej i prymitywnej postawy pewnej grupy ludzi.
Taki transparent trzeba było wcześniej wykonać, i to wiedząc, że będzie z tego „smród”.
Trzeba go było wnieść na stadion, na trybuny i następnie rozwinąć. Była to, moim zdaniem,
akcja świadomie zaplanowana, do której przygotowane zostały konkretne osoby.
Błyskawicznie nasuwa się pytanie – kto dopuścił się takiego wrednego zachowania? Kto
za tym stał? Moim zdaniem policja w szybkim tempie powinna wykryć inicjatorów tego kompromitującego wydarzenia. Wykryć, a następnie postawić im zarzuty i właściwie ich ukarać.
Przez słowo „właściwie” rozumiem, by ukarać ich ostro i boleśnie, bowiem w przypadku takich
incydentów nie może być mowy o pobłażliwości.
To nie wszystko. Grupka nawiedzonych osób pod wpływem prymitywnych nacjonalistycznych przekonań wykonała i rozwiesiła transparent na trybunie. Rodzi się pytanie, gdzie
byli organizatorzy meczu? Gdzie był gospodarz stadionu i jego ludzie? Są oni również winni
temu, że doszło do tego skandalicznego incydentu i oni także powinni ponieść karę. Bo kary
będą ze strony federacji futbolowej (UEFA) – zapowiedział to od razu obserwator z ramienia
UEFA. Na pewno Lech Poznań, jako gospodarz meczu, otrzyma karę finansową, choć nie wiem
w jakiej wysokości. Będzie to jednak dotkliwa kara dla klubu, którego klubowa kasa nie pęka
w szwach z nadmiaru pieniędzy. Konsekwencje mogą być jednak jeszcze bardziej dotkliwe –
Lech Poznań może zostać wykluczony z europejskich rozgrywek w przyszłym sezonie. Za cały
kompromitujący incydent zapłaci więc przede wszystkim klub, a także jego zawodnicy.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Od początku bieżącego roku upadło 581
przedsiębiorstw wobec 547 w tym samym
okresie 2012 roku. Tylko w lipcu upadłość
ogłosiło 98 firm, których łącznie liczony ostatni
znany obrót wyniósł ok. 2 mld złotych przy analogicznie łącznie liczonym zatrudnieniu ok. 3,5
tys. osób. W większości upadają firmy o regionalnej skali działalności, ale rośnie też liczba
upadłości większych od nich spółek akcyjnych.
Największe problemy ma budownictwo, dystrybucja oraz hurtownicy i producenci związani
z budownictwem. Największą liczbę upadłości
odnotowano na Dolnym Śląsku (15), Mazowszu
(15), w Małopolsce (14) i na Śląsku (11).
Posiadanie spokojnej pracy jest ważniejsze niż pieniądze – stwierdziło 46 proc.
zatrudnionych, którzy wzięli udział
w sondażu TNS Polska. Dla 53 proc. dobra
atmosfera w pracy jest ważniejsza niż własna
pozycja. 38 proc. badanych stwierdziło, że pracują wyłącznie dla pieniędzy, przy czym dla
12 proc. ta teza była najistotniejszym motywem.
Zdania, że pracują nie tylko dla pieniędzy, było
29 proc. pracujących. W porównaniu z podobnym sondażem przeprowadzonym w 2002 r.
ubyło osób pracujących wyłącznie dla pieniędzy. Dziesięć lat temu było ich 45 proc.
Polska się wyludnia. W tym roku więcej
Polaków umrze, niż się narodzi. W ciągu
czterech pierwszych miesięcy tego roku
urodziło się zaledwie 121 tys. dzieci. W tym

czasie zmarły 142 tys. osób – wynika z najnowszych danych GUS. W tym roku prawdopodobnie odnotujemy ujemny przyrost naturalny, czyli
przewagę zgonów nad urodzeniami. Demografowie tłumaczą to zjawisko co najmniej trzema
przyczynami: tendencjami demograficznymi
(jako społeczeństwo się starzejemy), emigracją
i trudną sytuacją w kraju oraz brakiem odpowiedniej polityki na rzecz rodzin. Demografowie wskazują też, że Polacy odkładają decyzję
o posiadaniu potomstwa lub w ogóle z tego rezygnują ze względu na przedłużający się kryzys.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Klimatyzacja”.
Nagrodę wylosował: Tomasz Nowak z Tychów.

Piwo przez wieki

Lager
Większość z nas rozkoszując się po pracy
w gronie przyjaciół ulubionym piwem, nie
zastanawia się z reguły nad tym, co pije. Pijemy przecież piwo, a piwo… to piwo! Jedynie
nieliczni, zapytani, odpowiedzą: „Piję żywca”,
„Piję tyskie” – i na tym z reguły kończy się
temat. Nie ma w tym oczywiście nic złego,
wszak w naszych czasach funkcja społeczna,
integracyjna złocistego trunku wysunęła się
na plan pierwszy, z czego wypada się jedynie cieszyć. Nie można jednak zapomnieć,
że piwo jest napojem o długiej historii i bogatej tradycji, a liczbę jego gatunków doprawdy
trudno byłoby wymienić na jednym oddechu. Odrobina wiedzy i krytycyzmu z pewnością nie zaszkodzi przyjemności, jaka płynie z picia.

W tej części naszego cyklu postaramy
się przyjrzeć najpopularniejszemu gatunkowi
piwa, jakim jest lager. Na początku jednak,
by uniknąć pomieszania pojęć i wprowadzenia w błąd Szanownych Czytelników, wypada
powiedzieć, że słowo „lager” nie jest jednoznaczne. W najszerszym znaczeniu odnosi
się ono bowiem po prostu do piw dolnej fermentacji, których przeciwieństwem są piwa
górnej fermentacji, czyli ale. W tym sensie
lager może oznaczać cały szereg piw, których
produkcję charakteryzuje użycie drożdży dolnej fermentacji oraz niska temperatura leżakowania (do grupy tej zaliczylibyśmy więc
koźlaki, pilsy czy piwa marcowe, którymi
zajmiemy się w dalszych częściach naszego
cyklu). Nas będzie jednakże interesował lager

jako jeden z najpospolitszych gatunków piwa
dolnej fermentacji, usytuowany w typologii
piwnej między pilsem a piwami marcowymi.
Określenie lager pochodzi od niemieckiego słowa Lagerbier, które wywodzi się
od czasownika lagern, co się tłumaczy jako
„leżakować”, „składować”. Piwa te, jak już
wspomniano, są warzone w dość niskiej temperaturze (6–12°C) – takiej bowiem temperatury wymagają używane do ich produkcji
drożdże Saccharomyces carlsbergensis. Inną
charakterystyczną cechą legerów jest ich kolor – z reguły jasny, złocisty – a także fakt,
że piwa te są intensywnie gazowane, dzięki
czemu znakomicie gaszą pragnienie (co – między innymi – zadecydowało o ich ogromnej
popularności). Smak jest łagodny, zbalansowany między słodowością i goryczką, o czym
decyduje niewielka ilość ekstraktu chmielowego. Sposób warzenia legerów do złudzenia
przypomina produkcję pilsów (fermentacja
i filtracja w niskiej temperaturze z niewielkim

dodatkiem chmielu), z jedną wszak różnicą –
do tych pierwszych dodaje się cukier oraz słód
pszeniczny bądź kukurydziany.
Lager posiada wiele odmian, z których
każda nieznacznie różni się od wzoru zasadniczego, za który należy uznać Standard Lager,
czyli piwo o zawartości alkoholu 4,2–5,1%,
reprezentowane przez wiele popularnych
marek, takich jak Warka Jasne Pełne, Tyskie
Gronie, Żubr czy Żywiec. Spośród innych popularnych odmian warto wymienić Premium
Lager o nieco większej zawartości alkoholu
(4,7–6,0%, np. piwa Carlsberg i Heineken) czy
Lite Lager – piwo o mniejszej z kolei zawartości alkoholu i mniej kaloryczne. Ta typologia
nie ma jednak charakteru rozstrzygającego,
lecz jedynie opisowy.
Piwa typu lager są najpopularniejsze nie
tylko na świecie, ale także w Polsce. Co więcej
– są, także u nas, coraz powszechniej rozpoznawalne. Jak wynika z opublikowanych
w maju badań firmy Homo Homini, przeprowadzonych na zlecenie Browaru Amber,
aż 78% Polaków odróżnia lagery od innych
gatunków – koźlaków, porterów etc. Na szczęście wzrasta również nasza świadomość tego,
że jeśli piwo, to niekoniecznie lager. – Polacy
coraz bardziej świadomie wybierają piwa,
a ich wiedza często wykracza poza podstawy – mówi Marek Pluta, właściciel Piwoteki
Narodowej. Skoro tak, to przy kolejnych okazjach postaramy się przyjrzeć innym, bardziej
wyrafinowanym gatunkom piwa – w końcu
świadomości konsumenckiej nigdy za wiele.

Maciej Rzepecki

Ponad 3 miliony studentów skorzystało z programu Erasmus. Jak wynika
z opublikowanych danych Komisji Europejskiej, ubiegły rok akademicki był
rekordowy dla programu. W latach 2011–
2012 program Erasmus umożliwił 250 tys.
studentów spędzenie części studiów wyższych
za granicą lub podjęcie stażu w zagranicznej
spółce, tak by wzrosły ich szanse na rynku
pracy. Ponad 46 500 osób kadry akademickiej i administracyjnej również otrzymało
wsparcie z programu na wyjazdy za granicę.
Najczęściej wybieranymi przez studentów
miejscami w roku akademickim 2011–2012
były Hiszpania, Francja i Niemcy.
d w u t y g o d n i k
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Światowa szansa polskiego górnictwa

Czekać na wyrok losu?
Rynek i spadek cen węgla mają na związkowcach wymusić
ustępstwa płacowe, pracownicze i inne, które zostaną im
przedstawione pod groźbą likwidacji kopalń i ich zatrudnienia. Coraz głośniejsza debata na ten temat niewątpliwie ma
na celu realizację tego postulatu. Niezależnie od tego warunki
naturalne śląskiego górnictwa węgla kamiennego pogarszają
się nieustannie.

Żadna uchwała, żadna reorganizacja i optymalizacja tego
nie zmieni, może tylko chwilowo złagodzić powstający z tego
tytułu wzrost kosztów wydobycia. Zasadniczych jednak zmian
nikt nie jest w stanie wykonać, bo też naturalnych warunków
eksploatacji nikt nie jest w stanie zmienić. Są to warunki obiektywne, do których należy się raczej przystosować.
Koszty tego procesu mogą być jednak znacznie wyższe niż
cena węgla na rynku. Nic w takim przypadku nie jest w stanie utrzymać kopalni. Co zatem robić? Czy biernie czekać
na wyrok losu, czy też podjąć akcję ratunkową? Jaką jednak,
kiedy warunków naturalnych nie da się zmienić? Wystarczy
w tej sprawie spojrzeć tylko na to, co się dzieje na świecie,
jak inni sobie radzą.

Z yskowne inwestycje
Oto do dalekiej Mongolii na pustynię Gobi bez żadnego
zaplecza komunikacyjnego i cywilizacyjnego udają się amerykańskie, rosyjskie, australijskie i kanadyjskie firmy górnicze,
aby na zagospodarowanie tamtejszych złóż miedzi i węgla
kamiennego wydawać miliardy dolarów. Czy nie mają dość
złóż u siebie? Czy tylko zwykła chciwość kieruje nimi, aby

rekl a m a

w tak trudnych warunkach realizować swoje zamierzenia
górnicze?
Przykładem górniczej przezorności i zabezpieczenia
swoich aktywów jest działalność niewielkiej niegdyś firmy
kanadyjskiej Ivanhoe, która sprzedała mało rentowne złoża
w Kanadzie i za pożyczone pieniądze zawarła umowę z rządem
mongolskim na budowę jednej z największych odkrywkowych
kopalń rudy miedzi na świecie Oyu Tolgoi. Projekt ten był
o tyle interesujący, że wydobywana tam miedź oraz złoto miały
mieć najniższe koszty eksploatacji – są one w przybliżeniu
trzykrotnie niższe od najniższej obecnie ceny tego metalu na
rynku. Dla realizacji tego projektu przybyły tysiące górników
z Kanady, Australii i innych krajów. Okazało się, że był to strzał
w dziesiątkę, bo kopalnia nie musi budować własnych hut – te
są bowiem po stronie chińskiej tuż przy granicy i akurat cierpią
na brak koncentratu.
Podobnie ma się sprawa z pobliskim na tej pustyni kolosalnymi złożami węgla kamiennego – i to najwyższej jakości. Czy
tylko Mongolia ma takie możliwości? Nie. Pobliski Kazachstan
też dysponuje wieloma różnorodnymi złożami. O dostęp do
nich walczą największe górnicze potęgi. Obok Kazachstanu
jest też potężna Syberia, gdzie trwają aktualnie prace związane
z modernizacją i rozbudową kolejowego systemu komunikacyjnego, mającego na celu usprawnienie eksploatacji tamtejszych
surowców. Sukces amerykańskich inwestycji górniczych na
Sachalinie jest potwierdzeniem tezy, że kapitał szuka najtańszych źródeł dochodu i inwestycji. W tym roku rusza projekt
połączenia Syberii Wschodniej z Dalekim Wschodem przez
3-kilometrowy kolejowo-drogowy most na Lenie w okolicach

Jakucka. Jego koszt wynosi 1,8 miliarda dolarów. Poszukiwani
są inwestorzy. W zamian Rosjanie proponują im inwestycje
górnicze na Syberii. Jest oczywiste, że wszelkie wstępne przygotowania do polskiej ekspansji górniczej poza naszymi granicami
muszą zacząć się od ofensywy MSZ. Tam zaś panuje na ten
temat głuche milczenie. Warto obudzić jego urzędników, aby
wzięli się do roboty i przygotowali dobry grunt dla biznesowych
umów z naszymi sąsiadami i partnerami.

W yjść poza opłotki
Czy polskie górnictwo węglowe mogłoby wziąć udział
w tych światowych przedsięwzięciach surowcowych? Mogłoby,
ale nie ma na to kapitału. Z tym kapitałem to wykręt. Od czego są banki i rządowe gwarancje na tego rodzaju inwestycje?
Ostatnim przykładem jest tu amerykańsko-chińskie porozumienie o eksploatacji gazu łupkowego na terenie Państwa
Środka. Gwarancjami dla amerykańskich firm są chińskie
inwestycje w rozwój przemysłu wydobycia tego gazu w USA.
Jako współwłaściciele mają one pewność, że prowadzone na
ich terenie poszukiwania nie zostaną porzucone pod byle pretekstem, jak to miało miejsce u nas. Wynika z tego, że polskie
górnictwo, aby przetrwać, musi wyjść poza własne opłotki
i wziąć udział w tym, co dzieje się na świecie, tym bardziej że
świat stał się globalną wioską, co znacznie ułatwia wszelkie
kontakty i porozumienia. Trzeba naśladować w tej materii
najlepszych i – jeżeli to możliwe – razem z nimi podejmować
wspólne przedsięwzięcia. Aż się prosi, by zacytować poetę:
„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe…”.
Adam Maksymowicz

