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Rozmowa na czasie
Andrzej Pilot, wicewojewoda
śląski, kandydat na europosła:
W śląską i polską
gospodarkę
górnictwo
corocznie wtłacza
kilkanaście
miliardów złotych.
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Na zwałach leży
420 milionów
złotych
Jeżeli nie wzrośnie zużycie węgla, za 4 miesiące znajdziemy się
w podobnej sytuacji
jak Kompania Węglowa, wtedy będziemy musieli zamknąć jedną kopalnię
– mówi Roman Łój, prezes KHW.
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Trudna sytuacja
górnictwa
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Wolny rynek
w sektorze
paliwowo-energetycznym
to mit
Kopalnie
muszą
wydobywać węgiel
potrzebny
energetyce, a nie mierzyć swoją efektywność w tonach,
które potem leżą
na zwałach – mówi
Maksymilian Klank,
wiceprezes Fasing SA, były prezes
KHW i KW.
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Europo, postaw
na węgiel
Dzięki
planowej
strategii
rozwoju
Polska mogłaby być
gwarantem energetycznym dla krajów
Europy ŚrodkowoWschodniej. O to
walczę w europarlamencie – pisze europoseł Bogdan Marcinkiewicz.
strona 8

Tysiące górników ze śląskich spółek węglowych protestowało 29 kwietnia w Katowicach przeciwko, jak
stwierdzili liderzy związkowi, nieudolnemu zarządzaniu sektorem. Przedstawiciele górników przekazali
wojewodzie Piotrowi Litwie petycję do premiera Donalda Tuska. Górnicy żądali między innymi:
natychmiastowego podjęcia działań mających na celu ratowanie polskiego górnictwa węgla kamiennego;
wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii
Europejskiej; rozpoczęcia negocjacji dotyczących uzgodnienia treści nowej strategii funkcjonowania
górnictwa węgla kamiennego na kolejnych 15‒20 lat oraz tzw. ustawy górniczej.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Przystań w domu uciech
Autorytety moralne zastanawiają się, dlaczego tak
zwane oszołomy polityczne zdobywają zwolenników
wśród młodych ludzi. Odpowiedź jest prosta. Młodzi
zaufali statecznym przedstawicielom polityki i władz
różnych szczebli i natychmiast poczuli się oszukani.
To źle nam wróży. Młodzież na własnej skórze przekonuje się, że polityka, życie społeczne i zobowiązania
są tylko cyrkiem. Nic nie jest na poważnie i na długi
dystans. Liczy się dzisiaj, jutra nie będzie, a o wczoraj nikt nie pamięta. Jeśli będzie nie do wytrzymania,
można wyjechać do normalnego kraju. Dla wielu młodych Polska to taki kraj, który nie jest wart tego, aby
marnować w nim najlepsze lata życia.

N

aszły mnie takie myśli, bo od kilku tygodni niemal codziennie rozmawiam o absolwentach klas
górniczych ze szkół naszego regionu – o tych
najlepszych, którzy mieli pracować w kopalniach JSW.
Będą pracować, ale w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo. Dostali taką ofertę. Nie dostali oferty bezpośredniego zatrudnienia w JSW, chociaż z podpisanych
umów z gminami naszego regionu takie zobowiązania
wynikają. – Syn chciał zostać górnikiem, bo szkoła
gwarantowała, że najlepsi zostaną zatrudnieni w kopalniach JSW. Oczywiście, był przekonany, że warto
się uczyć, bo dostanie wszystko, co do tej pory dostawali młodzi przyjmowani do pracy. Teraz się okazało,
że może pracować w firmie zewnętrznej założonej
przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Warunki są gorsze,
niepewność większa, a rozczarowanie gigantyczne.
Chłopak powiedział mi wprost: „Ojciec, ja od teraz
będę głosował na największych oszołomów, olewał robotę i oszukiwał państwo, tak jak ja zostałem oszukany”.
Nie była to miła rozmowa, bo z ojcem absolwenta
technikum znamy się od lat. Porządny górnik, świetny
fachowiec. Syn wdał się w ojca. Jedna decyzja i chłopak
odkrył, że zamiast frajerem lepiej być cwaniakiem.
Niestety, tak tworzy się grupę młodych, cynicznych,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Młodzież
na własnej skórze
przekonuje się,
że polityka,
życie społeczne
i zobowiązania
są tylko cyrkiem.
Nic nie jest
na poważnie
i na długi dystans.
Liczy się dzisiaj,
jutra nie będzie,
a o wczoraj nikt
nie pamięta.

olewających wszystkie wartości obywateli. Ciekaw
jestem, ile czasu musi minąć, aby chłopak zaufał komukolwiek, kto ma władzę. Dla niego władzę mają
przedstawiciele samorządu, dyrekcja szkoły i zarząd
JSW. Dla niego ci ludzie są ważniejsi niż prezydent
Polski, premier rządu, cały Sejm i Senat. Dlaczego
ważniejsi? Bo obiecywali, że jeśli się postara, to będzie
miał przyzwoity start życiowy, a teraz go oszukali.
Podobno decyzja została podyktowana względami ekonomicznymi. Czy jednak nie można było tej
sprawy załatwić po bożemu? Trzeba było z młodymi
rozmawiać. Po co robić z nich wrogów całego świata?
Niestety, jeśli już się rozmawia z młodymi, to zbyt
często w konwencji Jacka Rostowskiego, wieloletniego ministra finansów w obu rządach Donalda Tuska.
Niedawno przeczytałem relację ze spotkania kandydatów do Parlamentu Europejskiego ze studentami
uniwersytetu w Bydgoszczy. Studenci zapytali Jacka
Rostowskiego, byłego ministra finansów w rządzie
Platformy Obywatelskiej, dlaczego walczył o podniesienie wieku emerytalnego. – Są badania medyczne,
które pokazują, że osoby dłużej pracujące są zdrowsze,
rzadziej chorują np. na Alzheimera – przekonywał
Jacek Rostowski. Studenci ryknęli śmiechem. – Proszę
się głupio nie śmiać – skarcił studentów Rostowski.
– Pan wygaduje straszne głupoty – krzyknął jeden
ze studentów. Jeżeli ktoś nie wierzy, że tak było, może
to sprawdzić w portalu Gazeta.pl, za którym cytuję ten
fragment opisujący wspomniane spotkanie.
Trudno się dziwić, że po czymś takim młodzi chętnie popierają kandydata, który zapewnia: „Przerobimy
europarlament na dom publiczny”. Program jasny,
konkretny i ekonomicznie uzasadniony. Znam takich,
którzy bardzo poważnie potraktowali tę deklarację
i tylko dlatego będą głosować na tego polityka. Młodzi
w skrytości ducha tęsknią za porządkiem. Dlaczego
pchamy ich w objęcia tych, którzy mają do zaoferowania cichą przystań w domu uciech?
l

Kij w mrowisko

Winna głupota, a nie węgiel
Jeżeli dobrej jakości węgiel będzie spalany w nowoczesnych piecach, wtedy zanieczyszczenie środowiska
naturalnego zmniejszy się nawet o 90 proc. Węgiel nie
jest brudnym paliwem, brudzą ludzie, którzy korzystają ze starych pieców – to jeden z wniosków konferencji poświęconej niskiej emisji zorganizowanej
przez Katowicki Holding Węglowy.

Niska emisja to wszystkie zanieczyszczenia, które
wydobywają się z domowych kominów. Ponoć spalanie węgla powoduje, że częściej chorujemy na raka
układu oddechowego, mamy kłopoty z sercem i zbyt
wcześnie umieramy. Bardzo ważne jest słowo „ponoć”. Otóż spalanie węgla nie musi być zagrożeniem.
Wystarczy, że będziemy stosować odpowiednie piece
i odpowiednie paliwo. Co w takim razie zrobić, żeby
nasze miasta nie były zadymione? Przede wszystkim
trzeba wymienić stare piece na nowe. Mogłyby to organizować samorządy, ale na pewno nie udźwigną
ciężaru finansowego takiej operacji. Potrzeba zatem
decyzji na szczeblu krajowym. Przytoczę jeden głos
w tej dyskusji: „Samorządy własnymi siłami nie poradzą
sobie z problemem niskiej emisji. Zabraknie nam pieniędzy, by dołożyć 15–20 proc. nakładów na wymianę
kotłów i kontrolę spalania w gminach. Jeśli od samej
góry nie będzie zdrowego prawa i zdrowego finansowania, nic z tego nie wyjdzie, bo to ludzie na samym
dole portfelami zadecydują, czym palić w domowych
piecach”. W domowych piecach spala się śmieci, stare buty, opakowania z tworzyw sztucznych, czasem
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Z powodu braku
wymaganych
przepisów
w Polsce nie
kontroluje
się jakości
sprzedawanego
węgla.

nawet pocięte opony. Jeżeli państwo widzieliście kiedyś
kłęby żółto-grafitowego dymu buchającego z komina,
oznacza to, że najprawdopodobniej ktoś spalał w piecu
miał zmieszany z mułem węglowym. Muły węglowe
powinno spalać się wyłącznie w piecach energetyki
zawodowej, bo tylko tam są odpowiednie filtry, które wyłapują większość szkodliwych zanieczyszczeń.
Okazuje się, że takie muły mogą kupować właściciele
składów opałowych, którzy sprzedają je indywidualnym odbiorcom. Ponoć nie można nie sprzedawać
mułów indywidualnym odbiorcom. Pytam – dlaczego?
Skoro jest to coś, co szkodzi środowisku naturalnemu,
to logiczne, że nie powinno się tego paliwa używać
poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Nie sądzę
także, aby należało ustanawiać jakieś specjalne prawo,
wystarczy, że spółki węglowe nie sprzedawałyby mułów
do składów opałowych, ponieważ zaczęłyby prowadzić
taką politykę sprzedażową. A jeśli już sprzedawać
to za identyczną cenę jak węgiel gruby. To spółka węglowa decyduje, co sprzedaje, i to ona ustala cenę.
„Z powodu braku wymaganych przepisów w Polsce nie
kontroluje się jakości sprzedawanego węgla, a w składach najtańsze są np. brudne mieszanki, węgle brunatne i muły węglowe (które wszędzie poza naszym
krajem uznano już za szkodliwy odpad i pozwala się
je spalać jedynie w zaawansowanych technologicznie
kotłach fluidalnych elektrociepłowni)” – mówił Leon
Kurczabiński, przedstawiciel Katowickiego Holdingu
Węglowego. Okazuje się, że nie węgiel, a nasza głupota
powoduje, że zatruwamy atmosferę.l

Komentuje Jerzy Borecki
wiceprezes zarządu JSW SA ds. technicznych

Czarodziej
nam nie pomoże

N

ie poprawimy sytuacji polskiego górnictwa,
jeżeli będziemy koncentrowali swoje wysiłki na
omijaniu zasad ekonomii. Od kilkunastu dni modnym
hasłem stały się słowa „wsparcie dla górnictwa”. Jeżeli
ktoś interpretuje je jako zapowiedź budowy objazdu
zasad ekonomii, jest w błędzie. Polskie górnictwo jest
pod presją olbrzymiej konkurencji światowej – to coś
znacznie silniejszego niż na przykład presja zarządu
JSW na poprawę efektywności. Z ekonomią nie można
negocjować. Nic nie da rozglądanie się za cudownym
rozwiązaniem albo czarodziejem, który magiczną
różdżką spowoduje, że staniemy się ekonomicznie
wydajni. Moim zdaniem nie ma takiego czarodzieja
i takiej różdżki. Sami musimy szukać rozwiązań,
ponieważ konkurujemy z węglem wydobywanym
znacznie taniej. Eksperyment polegający na tym, aby
drogo produkować i tanio sprzedawać, nie ma szans
na powodzenie, nikt też nie rozłoży nad nami parasola
ochronnego. Owszem, możliwe jest złagodzenie
obciążeń podatkowych, ale niemożliwe jest zwolnienie
górnictwa ze wszystkich podatków. Dlatego nie mamy
wyjścia: albo nauczymy się efektywnie wydobywać
węgiel, albo padniemy.

J

edynym rozwiązaniem jest organizacja pracy
dostosowana do konkretnych warunków. W Australii
górnicy pracują np. przez 7 dni w tygodniu po 12
godzin, a potem mają 7 dni wolnego. Nie podaję tego
przykładu, aby proponować takie rozwiązanie u nas.
Tam górnicy mieszkają nawet ponad 1000 kilometrów
od kopalni, nie opłacałoby im się zatem jechać do
domu na weekend i zaraz wracać – to byłoby bez sensu.
Dlaczego posłużyłem się tym przykładem? Ponieważ
dowodzi on, że organizację pracy należy dostosować
do warunków, w jakich działają kopalnie. Proszę zwrócić
uwagę na przykład zza miedzy. W kopalni Paskov każda
zmiana pracuje 10 godzin. Górnicy zmieniają się na
stanowiskach pracy, dzięki czemu o 25 proc. skrócono
czas marnowany na dojście do ściany. Takie rozwiązanie
pozwoliło wydłużyć efektywny czas pracy. Dlaczego
dyrekcja i załoga kopalni Paskov zdecydowały się na
takie rozwiązanie? Aby kopalnia nie została zamknięta.
Organizację pracy dostosowano do konkretnych
warunków. Zarząd JSW także proponuje dostosowanie
organizacji pracy do konkretnych warunków. Różnią się
one od warunków w Australii i w czeskiej kopalni Paskov.

N

ie musimy wprowadzać rewolucyjnych zmian
– wystarczy, że w kopalniach, w których jest to
ekonomicznie uzasadnione, maszyny będą pracowały
przez 6 dni w tygodniu. Praca byłaby tak zorganizowana,
aby górnicy pracowali tylko 5 dni w tygodniu.
Zatrudnieni w sobotę dostawaliby dodatkowe
wynagrodzenie, ale nie stać nas na wielokrotność tak
zwanej „czarnej stawki”. Na całym świecie jest tak, że
jeżeli ktoś chce zmniejszyć koszty jednostkowe, zwiększa
wydobycie, dlatego tak bardzo ważne jest wydłużenie
efektywnego czasu pracy i zwiększenie wydajności. To są
prawdy oczywiste. Nie odkrywam Ameryki.

J

eżeli nie zastosujemy tych rozwiązań, możemy
mieć kłopoty. Chodzi o ratowanie miejsc pracy. Od
kilku tygodni działa spółka JSW Szkolenie i Górnictwo.
Nie ukrywam, że chcemy dzięki niej prowadzić także
wydobycie w soboty, ale tylko tam, gdzie jest to
ekonomicznie uzasadnione. Zarząd zamierza w ten
sposób poprawić efektywność, zanim będzie za późno.
Jeżeli przegramy z czasem i ekonomią, nic nie uratuje
miejsc pracy. 
l
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Jeżeli nie wzrośnie zużycie węgla, za 4 miesiące znajdziemy się w podobnej sytuacji
jak Kompania Węglowa, wtedy będziemy musieli zamknąć jedną kopalnię
– mówi R oman Ł ój , prezes KHW

Na zwałach leży
420 milionów złotych
XXNowy Górnik: W Katowicach protestowali górnicy niezadowoleni z sytuacji
w Kompanii Węglowej. Ominęli budynek
zarządu KW, a przed budynkiem zarządu
KHW odpalili kilka petard. Dlaczego na KHW
skupiła się ich złość?
Roman Łój: Górnicy są zaniepokojeni
o swoje miejsca pracy,
dlatego protestowali
nie tylko z powodu tak
zwanego postoju ekonomicznego. Na zwałach kopalnianych jest
ponad 7 milionów ton
węgla. Energetyka zawodowa ma podobne
zapasy. To obrazuje skalę problemu. Zajmuję się sprzedażą węgla ponad 20 lat i nie
pamiętam, aby o tej porze roku były takie
zapasy. Zdaniem górników postój ekonomiczny w KW może być pierwszym krokiem
do dłuższych przerw w wydobyciu i do zamykania kopalń. KHW także ma duże zapasy
węgla – na zwałach leży ponad 1,5 mln ton,
co oznacza, że mamy zamrożonych przynajmniej 420 mln złotych. Takich zapasów
węgla nie mieliśmy nawet wtedy, gdy w KHW
było 11 kopalń, jestem jednak przeciwnikiem
tak zwanych postojów ekonomicznych. One
mają sens, kiedy spodziewamy się znaczącego
wzrostu zapotrzebowania w krótkim czasie –
w przeciwnym razie postój jedynie pogarsza
sytuację kopalń. Dlatego jeżeli nie wzrośnie
zużycie węgla, w KHW nie będziemy wstrzymywać czasowo wydobycia we wszystkich
kopalniach – będziemy podejmować decyzję
o zamknięciu jednej z kopalń.
XXKtórej?

– Nie będę podawał nazwy. Po co wzbudzać sensację?
XXBardziej humanitarne jest rozłożenie ciężaru kryzysu na wszystkich.
– Takie działanie nie przynosi dobrych
efektów ekonomicznych. Co z tego, że zapłacimy górnikom około połowę pensji, skoro
inne koszty stałe musimy ponieść? Górnicy
zdają sobie sprawę z tego, że postój ekonomiczny nie rozwiąże problemu, boją się zamykania kopalń. Traktuję tę demonstrację
jako objaw lęku górniczych załóg. Od razu
chciałbym podkreślić jedną kwestię – dzięki
wcześniejszym działaniom zarządu i zrozumieniu załogi udało się nam w zeszłym roku
uzyskać dodatni wynik finansowy. Na ten rok
też zaplanowaliśmy zysk, jednak są to zapisy
księgowe. Co z tego, że mieliśmy zysk, skoro
teraz nie mamy wystarczających wpływów
ze sprzedaży węgla? Do tej pory brakuje nam
około 420 milionów w bieżących przepływach finansowych. Te pieniądze są zamrożone
na zwałach. Nie tylko zysk jest ważny, ale także
płynność finansowa. Nasze wysiłki nic nie dadzą, jeżeli energetyka wciąż będzie odbierała
najwyżej 60 proc. zakontraktowanego węgla.
Jeżeli to się nie zmieni, za 4 miesiące będziemy
w podobnej sytuacji jak Kompania Węglowa.

XXI wtedy zarząd podejmie ostateczną decyzję, którą kopalnię zamknąć?
– Tak. Żeby ratować firmę, musimy
wiedzieć, jakie będzie zapotrzebowanie
sektora energetycznego na węgiel. Nie chodzi o perspektywę kwartałów, ale lat. Bez
takiej informacji nie można planować wydobycia. Nie możemy ustalić, ile kopalń musi
fedrować. Finalizujemy prace nad strategią
dla KHW na lata 2014–2020. Zakładamy,
że nie zlikwidujemy żadnej kopalni. Rocznie będziemy wydobywać 11,3–11,5 mln ton
węgla, ale ta strategia jest przygotowywana
na podstawie wypadkowej zapotrzebowania
na węgiel przez ostatnich kilka lat. W tym
roku zaczął się jednak sprawdzać najczarniejszy scenariusz. Łagodna zima, import węgla
i import energii elektrycznej spowodowały,
że każdy z naszych kontrahentów odebrał
od 25 do 45 proc. węgla mniej, niż wynikało to z kontraktów. Incydentalnie możemy
to wytrzymać, jednak kolejny taki sezon wymusi na nas radykalne decyzje.
XXGórnictwo ma umieć przeżyć na wolnym
rynku. Energetyka jest branżą regulowaną.
Jak pracuje się wolnorynkowemu górnictwu z regulowaną energetyką?
– Jesteśmy na słabszej pozycji. W tym
roku Polska po raz pierwszy kupiła więcej energii, niż sprzedała. Nie mieliśmy
na to wpływu. Praktycznie na nic nie mamy
wpływu, niczego nie możemy zaplanować.
Mamy się dostosowywać. Żeby zobrazować
nasze problemy, podam dwa przykłady. Górnictwo niemieckie do wydobycia około 12
milionów ton węgla rocznie dostaje każdego
roku miliard euro dotacji. Niemiecka energetyka, szczególnie energetyka odnawialna,
dostaje rocznie kilkadziesiąt miliardów euro
dotacji. Żeby Niemcy nie mieli problemu
z nadprodukcją, my od nich kupujemy energię po cenach rynkowych. Jesteśmy nadgorliwi
w poddawaniu się pakietowi klimatycznemu.
Milczymy, chociaż Niemcy i Francja emitują
znacznie więcej dwutlenku węgla na głowę
mieszkańca niż my, dlatego uważam, że musimy zachować prawo do prowadzenia własnej
polityki energetycznej i do wykorzystywania
własnych źródeł energii. Na tej podstawie
trzeba określić nasze potrzeby. Holding nie
musi składać się z 4 kopalń i jednej kopalni
zależnej, nie musi zatrudniać około 16 600
osób i wydobywać 11,5 mln ton węgla.
Proszę jedynie o to, aby została określona
rola tej firmy w polskim systemie energetycznym. KHW przygotowuje się do kosztownych
inwestycji. Będzie pogłębiany szyb wentylacyjny do poziomu 1230 metrów. W kopalni
Murcki-Staszic będziemy budować siódmy
szyb, bo na razie jest tam dziura w ziemi. Będziemy modernizować transport załogi i odstawę węgla pod ziemią. To wszystko będzie
kosztować setki milionów złotych rocznie.
Zrobiliśmy wiele, aby poprawić relacje ekonomiczne w KHW. Zwiększamy wydobycie
węgla opałowego, bo jest droższy i co czwarta
złotówka w naszych przychodach pochodzi

ze sprzedaży węgla grubego. W kopalni Wujek zastępujemy wydobycie na podsadzkę
wydobyciem na zawał, bo to tańszy sposób
eksploatacji – wymagało to kilkudziesięciomilionowych inwestycji. Te działania przynoszą
już efekty, a w latach następnych będą jeszcze
bardziej dochodowe, muszą się jednak spotkać
z aprobatą właściciela, który potrafi zbilansować potrzeby na węgiel. Chodzi o zapotrzebowanie energetyki, ciepłownictwa, innych
odbiorców komunalnych i indywidualnych.
XXW Krakowie nie będzie wolno spalać węgla w piecach domowych. Za Krakowem pójdą inne miasta?
– To nieporozumienie. Jakościowo dobre
paliwo spalane w nowoczesnych piecach nie
rujnuje środowiska naturalnego.
XXDlaczego zamiast zakazywać spalania
węgla, nie wprowadzi się obowiązkowej
atestacji paliwa węglowego i pieców służących do spalania węgla?
– Technicznie jest to możliwe.
KHW wspólnie z kilkoma samorządami

i placówkami naukowymi przygotowuje
propozycję rozwiązań. Węgiel można spalać
w sposób przyjazny dla środowiska. Jeżeli
stosuje się odpowiednie paliwo i nowoczesne
piece, emisja złych substancji jest znacznie
niższa, niż przewidują normy europejskie.
KHW produkuje certyfikowane paliwa. Potrzebne są rozwiązania prawne, które traktowałyby węgiel tak jak każde inne paliwo,
łącznie z koncesjonowaniem handlu nim,
kontrolą jego jakości i sposobu spalania.
W Polsce przed II wojną światową handel
węglem był koncesjonowany. Nie jest to koncepcja rodem ze skansenu – w Anglii spala
się w kominkach rocznie ponad 2 mln ton
węgla. Proszę pamiętać, że spalanie węgla
nie jest anachronizmem. Anachronizmem
są zaniedbania, przez które nie jest on spalany w sposób przyjazny dla środowiska
i zgodny z najostrzejszymi normami europejskimi. Powinniśmy stworzyć warunki
do takiego spalania węgla, bo tylko wtedy
będziemy chronić klimat, środowisko naturalne i miejsca pracy.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

J edno ujęcie

Zawody drużyn ratowniczych
Katowickiego Holdingu Węglowego
Ratownicy z kopalni Mysłowice-Wesoła i z Wujka będą reprezentować KHW w zbliżających się Międzynarodowych Zawodach Ratowniczych, które zostaną rozegrane we
wrześniu w Sosnowcu i Bytomiu. O prawo reprezentowania KHW ratownicy walczyli w zawodach drużyn ratowniczych KHW, które odbyły się w nieczynnej łaźni ruchu
Wesoła i w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu w dniach 8–9 maja.
Rozegrano symulowaną akcję ratowniczą, konkurencję dla mechaników aparatu W-70
oraz konkurencję pomiarową. W skład zwycięskiego zastępu wchodzili: Mariusz Pyrkosz
(zastępowy), Przemysław Woźniczko, Daniel Bernacki, Adrian Ostrowski i Paweł Smoter.
Ponadto kierownik bazy – Krzysztof Rak, kierownik akcji na dole – Jakub Bieroński i kierownik stacji ratownictwa – Ludwik Hajdus. Drugi etap zawodów odbył się w piątek 9
maja w bytomskiej OSRG. Ratownicy walczyli w konkurencjach mechaniki i pomiarów.
Najlepsi byli mechanicy z kopalni Wujek. Najlepszą znajomość aparatu W-70 zaprezentował Piotr Musioł. W konkurencji pomiarowej wygrał Krzysztof Szustak.
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Rozmowa z A ndrzejem P ilotem , wicewojewodą śląskim, kandydatem na europosła

Węgiel jest bardzo dobrym paliwem
XXNowy Górnik: Wyobraża pan sobie Śląsk
bez górnictwa?
Andrzej Pilot: Nie
tak dawno oglądałem
zdjęcia z Detroit. Niegdyś
była to stolica amerykańskiego przemysłu samochodowego, teraz wspaniałe budynki zamieniły
się we wspaniałe ruiny.
Stało się tak, bo przed
laty popadały wszystkie fabryki w tym mieście. Popadały, bo nie dostały wsparcia w odpowiednim momencie. W czasie ostatniego
kryzysu Ameryka nie powtórzyła błędu. Kiedy
wyobrażam sobie Śląsk bez górnictwa, od razu
mam przed oczyma te zdjęcia. Od wielu lat
obserwuję Bytom, z którym od dawna byłem
związany zawodowo. Widzę, jak miasto ubożeje, ponieważ pozamykano kopalnie. Ostatnia,
Bobrek-Centrum, walczy o przeżycie. Bytom
jest przykładem miasta, które żyło z górnictwa i nie może sobie poradzić po utracie tysięcy miejsc pracy. W Rudzie Śląskiej, gdzie
funkcjonują kopalnie, bezrobocie utrzymuje
się na poziomie 8 proc., a w Bytomiu, gdzie
pozamykano kopalnie, wynosi około 20 proc.
Z czego to wynika? Otóż jedno miejsce pracy w górnictwie utrzymuje przynajmniej 4
miejsca pracy w tak zwanym otoczeniu, nie
tylko w firmach, które bezpośrednio obsługują kopalnie. Trzeba brać pod uwagę handel,
banki, kioski Ruchu, komunikację miejską.
Górnictwo przez wieki było kołem zamachowym śląskiej gospodarki i nie da się w krótkim
czasie zastąpić go innym przemysłem, dlatego
powinniśmy eksploatować węgiel tak długo,
jak długo będziemy mieli złoża. Oczywiście,

rozwijajmy przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie, bo przecież złoża węgla
kiedyś się skończą. Dla mnie wzorem są rozwiązania niemieckie. Tam przez kilkadziesiąt
lat realizowano programy gospodarcze, dzięki
którym regiony górnicze zmieniały swoją ekonomię, w miarę jak kończyły się złoża węgla.
Śląsk powinien dostać wsparcie unijne na realizację takich programów.
XXSpecjaliści twierdzą, że nie unikniemy
zamykania kopalń. Powinniśmy żegnać
się z górnictwem i stawiać na nowoczesny
przemysł.
– A czy specjaliści mówią, jak łagodnie
przejść od przemysłu górniczego do przemysłu opartego o najnowocześniejsze technologie? Nie mówią. Im się wydaje, że zamknięcie
kopalni jest zamknięciem problemu. To złudne myślenie. Zamknięcie kopalni to dopiero
początek problemów. Nie musimy daleko
szukać, aby się o tym przekonać. Jeszcze raz
posłużę się przykładem Bytomia. Miasto
ma bardzo wysoki wskaźnik przestępczości.
Nie jest to przestępczość rodem z filmów
gangsterskich. To tak zwana pospolita przestępczość, która wynika z biedy, z rozbicia tradycyjnych wspólnot budowanych przez wieki
w przykopalnianych i przyhutniczych osiedlach. Przykład bytomskiej dzielnicy Bobrek
pokazuje, jak bardzo zerwanie tradycyjnych
więzi szkodzi lokalnej społeczności. Takich
dzielnic na Śląsku są setki. Polskie Stronnictwo
Ludowe jest partią, która szanuje więzi lokalne
i pielęgnuje je, bo na nich opieramy swoje
działanie. Nowoczesność polega na tym, aby
w jak największym stopniu rozwijać lokalne
społeczności.

XXBędziemy nowocześni tylko wtedy, gdy
będziemy mieć nowoczesny przemysł.
– Będziemy mieć nowoczesny przemysł,
kiedy będziemy mieć tanią energię. W Europie coraz głośniej mówi się o tym, że trzeba
odbudować przemysł. Zawsze twierdziłem,
że przemysł może odradzać się tylko wtedy,
gdy będzie tania energia i przyjazne otoczenie
dla inwestorów. Jeśli będzie przemysł, będzie
się rozwijał sektor usług. Ludzie, którzy liczą
każdą złotówkę, nie zamówią ubrania na miarę
nawet w tanim zakładzie krawieckim – pójdą do ciucholandu i kupią za kilka złotych
coś, co będzie jako tako wyglądało i jako tako
leżało. Zamiast kupić porządne buty w polskim sklepie, kupią chińszczyznę w najtańszej
sieci handlowej. Bez przemysłu nie będzie
rozwoju. Dlatego nie należy podejmować
pochopnych decyzji w sprawach górnictwa,
które daje utrzymanie ponad 100 tysiącom
górników i kilkuset tysiącom rodzin żyjących
z tego, że górnicy wydają pieniądze na miejscu.
W śląską i polską gospodarkę górnictwo corocznie wtłacza kilkanaście miliardów złotych.
Składają się na to zarobki górników, zamówienia kopalń i podatki płacone przez górnictwo.
Wyobraźmy sobie śląską gospodarkę co rok
uboższą o kilkanaście miliardów złotych.
XXKandyduje pan do Parlamentu Europejskiego. Program skoncentrowany na obronie śląskiego przemysłu jest mało porywający w porównaniu z prowokującymi
wystąpieniami znanych polityków.
– Dla mnie wystarczającą prowokacją
jest fakt, że zaniedbujemy nasz przemysł,
bo podporządkowujemy się modzie lansowanej przez najbogatsze kraje UE. Jestem

przekonany, że potrafię przyłączyć się do tych
europosłów, którzy od dawna lansują koncepcję rozbudowy przemysłu w krajach Unii
Europejskiej. Do tego potrzebna jest jednak
tania energia. Energia elektryczna w Europie
jest dwukrotnie droższa niż w USA. W Chinach, Indiach i Rosji rośnie wydobycie i zużycie węgla. Naszym celem nie może być
obniżanie zużycia węgla, tylko redukowanie
emisji dwutlenku węgla. Węgiel jest bardzo
dobrym i tanim paliwem. Mówię to z pełną
odpowiedzialnością.
XXPolska będzie rozwijać energetykę
węglową?
– Energetyka węglowa przegrywa w Europie, bo tak zwana zielona energetyka jest silnie
subwencjonowana. Jestem zwolennikiem zielonej energii, która współistnieje z energetyką
węglową. Taką równowagę trzeba wypracować na poziomie Unii Europejskiej. Mówienie
o wolnym rynku energii jest okłamywaniem
społeczeństw, nie ma także wolnego rynku
paliw, dlatego musimy budować nowoczesne
elektrownie, w których spalanie węgla jest
przyjazne dla środowiska. Tak na przykład
będzie w elektrowni w Opolu. Należy promować używanie dobrego węgla i jego spalanie
w nowoczesnych piecach ogrzewających domy
prywatne. Należę do racjonalnych ekologów.
To oznacza, że chcę, aby nauka, nowoczesny
przemysł i nowoczesna energetyka umożliwiały wykorzystanie węgla w sposób przyjazny
dla środowiska naturalnego. Żeby osiągnąć
ten cel, trzeba zmienić nastawienie Unii Europejskiej. Będę zaszczycony, jeżeli to będzie
także moje zadanie.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Europejski Kongres Gospodarczy 2014

– W Kompanii Węglowej nie da się uniknąć
selekcji kopalń. Te, w których koszty wydobycia są najwyższe, mogą być stopniowo wygaszane, natomiast kopalnie, które mają pola
wydobywcze pozwalające na tanią eksploatację, będą się rozwijać – powiedział w czasie
debaty górniczej na Europejskim Kongresie
Gospodarczym w Katowicach Mirosław Taras,
prezes Kompanii Węglowej.

W grupie kopalń, które będą doinwestowane, wymienił kopalnie Ziemowit, Piast
i Marcel, bo tam można eksploatować węgiel
efektywnie. Uczestniczący w dyskusji Maciej
Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa
w Ministerstwie Gospodarki, stwierdził, że należy tak prowadzić eksploatację, aby polski
węgiel był konkurencyjny w stosunku do węgla
sprowadzanego z zagranicy. – Węgiel będzie
w miksie energetycznym Polski. Po wydarzeniach na Ukrainie politycy przychylniej
spojrzeli na węgiel, ale pytanie brzmi, czy
będzie to węgiel polski – mówił z kolei Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA. – Aby
górnictwo dawało stabilizację społeczną, musi
być efektywne ekonomicznie, nie wystarczą
doraźne działania. Przez cały czas ciągniemy
za sobą balast historyczny. Połowę kosztów

pochłaniają płace. Nie ma w nich elementów
promujących efektywność. Pracodawca nie
może premiować wydajności pracowników.
Pracodawca ma zobowiązania nie tylko wobec
pracowników, ale także wobec emerytów –
mówił prezes Zagórowski.
– 250 mln zł w Kompanii Węglowej tylko
na węgiel dla emerytów to szaleństwo – powiedział Michal Herman, prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. – W kopalni Silesia
płace są elastyczne i zależą od efektywności – stwierdził Herman. – Mamy ok. 1650
pracowników. Średnie roczne wydobycie
na pracownika to ponad 1,1 tys. ton węgla.
W Kompanii jest ok. 55 tys. pracowników i 35
mln ton węgla, co daje 650 ton węgla na pracownika. To jest różnica – mówił Herman.
– Koszty pracy są u nas bardzo elastyczne.
Nasz cel to osiągnąć za dwa, trzy lata poniżej
40 proc. kosztów wydobycia – zapowiedział
prezes Silesii.
Uczestniczy piątkowej debaty w Katowicach powtarzali, że w KW obecne koszty
wynagrodzeń przekraczają 60 proc. kosztów
wydobycia.
Herman wskazał też na rolę nowoczesnej organizacji pracy. – U nas nie jest możliwe, by pracownik pracował dwie godziny

NOWY GÓRNIK

Trudna sytuacja górnictwa

na ścianie. Jest taka organizacja brygad, żeby
kombajn jechał dwadzieścia godzin na dobę.
Pozostały czas jest przeznaczony na remonty
– stwierdził Herman.
W czasie rozmowy z dziennikarzami Mirosław Taras wyjaśnił, które kopalnie Kompanii Węglowej mogą nie przejść selekcji ekonomicznej, ponieważ wydobycie węgla jest
prowadzone w bardzo trudnych warunkach.
W najgorszej sytuacji są najprawdopodobniej

Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy,
Brzeszcze, Halemba i Pokój. – Nie możemy
tracić kilkuset złotych na wydobywanej tonie
węgla w niektórych z tych kopalń, dlatego
stopniowo będziemy ograniczać wydobycie.
Oczywiście nie ma mowy o zwalnianiu pracowników i o natychmiastowym wstrzymaniu
wydobycia i nagłym zamykaniu kopalń – powiedział prezes Taras.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Kopalnie muszą wydobywać węgiel potrzebny energetyce, a nie mierzyć swoją efektywność
w tonach, które potem leżą na zwałach – mówi M aksymilian K lank , wiceprezes Fasing SA,
były prezes KHW i KW

Wolny rynek w sektorze paliwowo-energetycznym to mit

XXTrudno oprzeć się wrażeniu, że politycy traktują prezesa Tarasa jak cudotwórcę.
– Mirosław Taras jest menedżerem,
który zna swoje rzemiosło, ale nie jest cudotwórcą. Żeby uzdrowić sytuację w KW,
musi mieć wsparcie właściciela. Nie chodzi tylko o wsparcie polityczne. Wiele razy
mówiłem, że właściciel musi jasno określić,
jakiego górnictwa potrzebuje, musi sprecyzować zadania i cele polityki energetycznej,
a KW ma te zadania realizować i osiągać
ustalone cele. Ostatnie wydarzenia dowodzą, że rząd chce tę rolę spełniać. Premier
Donald Tusk jasno stwierdził, że węgiel jest
bardzo ważnym elementem w umacnianiu
naszej niezależności energetycznej. KW jako
największa firma górnicza odgrywa kluczową rolę w planach rządowych, jednak sama
Kompania nie kreuje polityki energetycznej
– ona jest tworzona w relacjach z sektorem
energetyki zawodowej. W tych relacjach należy szukać rozwiązań, które pozwolą na wiele
lat zapewnić stabilność.
XXGórnictwo musi liczyć się z wolnym rynkiem. Na wolnym rynku jest bardzo mało
miejsca na regulowanie relacji.

ma norm, które węgiel musi spełnić, aby
przekroczyć granice Polski.
– Takie mamy prawo. Jedyną normą jest
cena, a ona wcale nie jest wyjątkowo atrakcyjna, jeżeli na przykład porównamy obciążenia
podatkowe polskiego węgla i węgla z importu.
Z każdej tony polskiego węgla zostają pieniądze w budżetach gmin i w budżecie państwa.
Z węgla z importu zostaje nam przede wszystkim dwutlenek węgla. Polskie kopalnie tracą
konkurencyjność nie tylko z powodu słabej
efektywności, ale także z powodu obciążeń
podatkowych.

– Wolny rynek w sektorze paliwowo-energetycznym to mit. Zrobiliśmy z tego pojęcia
fetysz, który ma bardzo często usprawiedliwiać niekompetencję. Nie sztuka tłumaczyć
niepowodzenie hasłem „bo wolny rynek tak
zdecydował”. Wiele razy na łamach Nowego
Górnika przekonywałem, że musimy zastanowić się nad taką organizacją górnictwa węgla
kamiennego i energetyki wykorzystującej węgiel, aby kopalnie i elektrownie miały godziwy
zysk gwarantujący rozwój. Dlatego kopalnie
muszą wydobywać węgiel potrzebny energetyce, a nie mierzyć swoją efektywność w tonach,
które potem leżą na zwałach. Poziom wydobycia trzeba dostosować do potrzeb. Ceny węgla powinny być powiązane z cenami energii
elektrycznej. Górnictwo i energetyka to jeden
dopełniający się kompleks.

XXKiedy był pan prezesem KW, chciał pan
wprowadzić system certyfikowanego paliwa dla odbiorców indywidualnych.
– Zacząłem wstępne prace, potem zostałem odwołany i pomysł umarł. Zaniechano
także bezpośrednich kontaktów z energetyką
niemiecką. Teraz KW miałaby tam rynek
na około 10 milionów ton węgla rocznie.
Wtedy uważałem, że Kompania powinna
kreować rynek węgla energetycznego i jak
najszybciej zacząć walczyć o dobrą pozycję w krajach, w których mogliśmy czerpać
korzyści z renty geograficznej. Oczywiście,
certyfikowanie paliwa czy kontrakty z energetyką niemiecką wymagały odpowiedniej
jakości produkcji po akceptowalnej cenie.
Byłem przekonany, że KW sprostałaby tym
wymaganiom. Przypomnę, że było to ponad
8 lat temu.

XXElektrownie sprzedają energię elektryczną o jakieś 30 proc. taniej niż w czasie bardzo dobrej koniunktury, my płacimy jakieś
5–8 proc. mniej. Grupy energetyczne zarabiają na przesyle. Nie można prowadzić takiej polityki cenowej, aby przesył był tańszy? Elektrownie zarabiałyby wtedy więcej
na wytwarzaniu energii i mogłyby płacić
za węgiel więcej.
– Można zastosować takie rozwiązanie,
ale tylko wtedy, gdy polityka paliwowo-energetyczna stanowi całość i jest kreowana przez
właściciela. Skarb Państwa wciąż ma większość polskiego górnictwa, ma także decydujący głos w grupach energetycznych. Czemu
nie wykorzystać tego potencjału? Uważam,
że wsparcie dla Kompanii może polegać między innymi na takim rozwiązaniu.

XXKompania jest skazana na klęskę?

– Firma przeżywa bardzo trudny okres,
ale ma nowy zarząd i bardzo dobrych fachowców w kopalniach. Trzeba ten potencjał
wykorzystać. Uważam, że takie pytanie jest
szukaniem taniej sensacji. Upadek Kompanii
oznaczałby tragedię dla ponad 50 tysięcy rodzin górniczych i dla znacznie większej liczby rodzin pracowników firm żyjących z górnictwa bezpośrednio i pośrednio. Sytuacja

XXWęgiel jest jedynym paliwem, które
można sprzedawać, jak się chce. Dlaczego można bez problemu nim handlować,
sprowadzać z zagranicy, sprzedawać indywidualnym odbiorcom i spalać to paliwo w byle jakich piecach? W dodatku nie
NOWY GÓRNIK

XXNowy Górnik: Na czele Kompanii Węglowej stanął Mirosław Taras. Politycy liczą,
że posprząta i wyprowadzi firmę na prostą.
Czy prezes Taras posprząta?
Maksymilian
Klank: Pan prezes Mirosław Taras nie jest osobą
przypadkową w branży
górniczej. Doskonale
zdaje sobie sprawę nie
tylko z sytuacji, w jakiej
jest Kompania Węglowa,
ale wie także, jaki wpływ
ta firma ma na otoczenie gospodarcze. Ufam,
że znajdzie sojuszników i jego wysiłki dadzą
pozytywne efekty.

Kompanii Węglowej to nie tylko problem tej
firmy – to problem gospodarczy i społeczny
całego regionu. W jego rozwiązaniu nie można liczyć na przypadek. Trzeba go rozwiązać
z myślą o przyszłości tej firmy, a nie mając
wyłącznie na względzie neutralizację narosłych problemów.
XXPremier Donald Tusk zapowiedział,
że grupy ekspertów będą szukać rozwiązań, dzięki którym polskie górnictwo przetrwa trudny czas.
– Eksperci mają ten komfort, że za nic
nie odpowiadają. Odpowiedzialność spoczywa na zarządach firm. Sądzę, że zarząd KW
nie potrzebuje recenzentów – potrzebuje
wsparcia i współpracy, ponieważ o sytuacji polskiego górnictwa decyduje nie tylko jego efektywność. Obciążenia fiskalne,
pakiet klimatyczny, polityka antywęglowa
Unii Europejskiej – to są bariery, których
zarząd nie obali. Mogą je obalić politycy.
Także politycy mogą stworzyć czytelne kryteria bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli
tego nie zrobią, wciąż będziemy koncentrować się na rozwiązywaniu problemów firm,
a nie rozwiązywaniu problemów związanych
z bezpieczeństwem energetycznym. Jeżeli
eksperci zwrócą na to uwagę, to będzie jakiś
pożytek z ich pracy. Te uwagi mają przekonać
polityków, a nie menedżerów, bo menedżerzy
o tym wszystkim wiedzą.
XXNowy zarząd KW może przegrać konfrontację ze związkami zawodowymi?
– Liderzy zapewne wiedzą, że związki
istnieją tak długo, jak długo istnieje firma.
Powinni wspólnie z zarządem walczyć o utrzymanie firmy. Muszą zapomnieć o roli kibiców
i recenzentów – to muszą być połączone siły
skupione wokół wizji przyszłości polskiego
górnictwa i jego miejsca w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Premier na Śląsku

Rozmowy węglowe
Będą kontynuowane rozmowy premiera Donalda Tuska i liderów związkowych. Z powodu
trudnej sytuacji w spółkach górniczych premier spędził kilka dni na Śląsku. Wziął udział
między innymi w szczycie węglowym, który
został zorganizowany 6 maja.

Ciepło mówił o górnictwie w czasie
Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. W szczycie węglowym premiera wspierała dwójka wicepremierów i szef
MSW. Zostały powołane zespoły problemowe.
Mają wypracować rozwiązania wspierające
branżę górniczą. Obradował już zespół międzyresortowy, który tworzą przedstawiciele
ministerstw: gospodarki, skarbu, rozwoju

regionalnego, środowiska. W zespole pracują
także urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powołanie państwowych
składów węgla ma unormować handel węglem.
Premier Donald Tusk w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
poinformował, że możliwe jest przesunięcie
zobowiązań KW wobec ZUS. Ponoć jest już
gotowy projekt ustawy. Rząd w ciągu kilku
dni maja poświęcił więcej czasu dla górnictwa
niż w ciągu kilku minionych lat. Polityków
zmobilizowała manifestacja związków zawodowych zorganizowana pod koniec kwietnia. Komentując manifestację, premier Tusk
stwierdził, że zgadza się z wieloma poglądami
związkowców.
ST
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Katowice. Protest górników

Górnictwo w zapaści
o sposobach ratowania górnictwa, zorganizują jeszcze większą demonstrację w Warszawie.

Premier stwierdził, że związkowcy mają
dużo racji i stanął na czele przedstawicieli

rządu, którzy rozpoczęli rozmowy z liderami związkowymi. Związkowcy domagają się
między innymi: wsparcia dla branży, przeciwdziałania nadmiernemu importowi węgla,
zawetowania pakietu klimatycznego, który

zagraża energetyce wykorzystującej węgiel.
Zdaniem związkowców rząd powinien jak
najszybciej opracować strategię dla górnictwa
węgla kamiennego.
ST
NOWY GÓRNIK

Tysiące górników wzięło udział w manifestacji przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
Przeszli koło siedziby zarządu Kompanii Węglowej. Pikietowali siedzibę zarządu KHW.
Zagrozili, że jeżeli rząd nie zacznie rozmów
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Liderzy związkowi o sytuacji w górnictwie

Rachuby na przezwyciężenie
kryzysu
Początek maja przyniósł dwa zdarzenia
ważne nie tylko dla pogrążonej w kryzysie
Kompanii Węglowej, lecz także dla krajowego górnictwa. W katowickim tzw. szczycie
węglowym z przedstawicielami środowiska
górniczego spotkali się najwyżsi rangą reprezentanci rządu z premierem Donaldem
Tuskiem na czele, a jednocześnie po wielu
miesiącach personalnej prowizorki ustanowiony został nowy zarząd największej krajowej firmy wydobywczej. O ocenę obu tych
faktów i związane z nimi rachuby zapytaliśmy
liderów górniczych central zawodowych. Oto,
co nam powiedzieli.

C zekamy na konkrety
S ławomir Ł uka siewicz , przewodni czący Związku Zawodowego Pracowników
Zakładów Przeróbki
Mechanicznej Węgla
PRZERÓBKA: Zdarzenia
z początku maja traktuję
jak na razie w kategoriach
obietnic, a nie konkretów, choć chciałbym
wierzyć, że spotkanie z premierem i jego ekipą
nie było jedynie zgrabnym zabiegiem przedwyborczym. Obawy pozostały i o tym, czy
pójdzie ku lepszemu, przekonamy się po wyborach. Nowy prezes Kompanii Węglowej

Mirosław Taras przekonuje, że pierwszym
wyzwaniem zarządu jest odzyskanie płynności
finansowej firmy, czemu na początek miałaby
służyć sprzedaż zalegającego na zwałach węgla. Miejmy nadzieję, że uda się go sprzedać,
a nie rozdać za byle jaki pieniądz. Szef firmy
otwarcie sygnalizuje też niepewny los kopalń
z najgorszymi wynikami. Chciałbym wierzyć,
że nie został wynajęty przez właściciela tylko
do likwidacji tych zakładów.

O dpowiedzialność
odpowiednia do wpływu
na decyzje
Dariusz Potyrała,
przewodniczący Rady
Krajowej Związku Zawodowego Górników
w Polsce: O tym, czy
spotkanie z przedstawicielami rządu oraz powołanie nowego zarządu Kompanii Węglowej
przyniesie pozytywny przełom w położeniu
tej firmy oraz całej branży, będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy w ślad za deklaracjami pójdą konkretne czyny. Chcę wierzyć,
że ów rządowy desant nie był jedynie przedwyborczym show. Ten węglowy mityng był
pożyteczny w tym sensie, że premier mógł
poznać związkowe spojrzenie na problemy
sektora, a także nasze propozycje rozwiązań

tych szczególnie istotnych problemów. Z jego
strony padło dla odmiany wiele deklaracji:
uporządkowania rynku węgla, powściągnięcia nadmiernego fiskalizmu wobec branży
z poszukiwaniem form finansowego oddechu dla spółki oraz lepszej jakości nadzoru
właścicielskiego. Ale – powiadam – liczyły
się będą nie deklaracje, lecz czyny. Podobnie
podchodzę do nowo ustanowionego zarządu
Kompanii Węglowej. Prezes Mirosław Taras
zaprasza związkowych partnerów do dialogu,
współpracy i współodpowiedzialności za losy
firmy. Gotowi jesteśmy wziąć taką współodpowiedzialność proporcjonalnie do stopnia
współuczestnictwa w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

H armonijniej
wykorzystujmy bogactwo
Krzysztof Stefanek, wiceprzewodniczący Porozumienia
Związków Z awodo wych Kadra: Spotkanie
z początku maja z pierwszymi postaciami Rady
Ministrów traktuję jako
dobre zdarzenie. Dobre,
ponieważ jest sygnałem zainteresowania rządu górnictwem. Podobnie, po długim okresie
swoistego bezkrólewia, traktuję fakt, że zarząd
Kompanii Węglowej pracuje już w pełnym

składzie. Chcę ufać, że pod kierownictwem
Mirosława Tarasa, człowieka uchodzącego
za doskonałego fachowca, nowa ekipa podejmie szybkie i skuteczne działania, które
wydźwigną Kompanię Węglową z jej dramatycznego położenia. Życzę, żeby jej się to udało. Jakkolwiek przebąkuje się o konieczności
„uśpienia” dwóch, trzech kopalń Kompanii
Węglowej, chcę wierzyć, że zarząd spółki
znajdzie rozwiązania, które nie doprowadzą
do zwalniania pracowników. Chcę też wierzyć
w zapewnienia przedstawicieli rządu i menedżerów firmy, że załoga może być pewna
wypłaty wynagrodzeń. Nie liczę, oczywiście,
na wydobycie górnictwa z ekonomicznych
kłopotów poprzez jakieś państwowe dotacje, które mogłyby odwrócić obecny fatalny
bieg rzeczy. Skoro jednak premier Donald
Tusk zapewnia o prymacie naszego węgla
w wytwarzaniu taniej energii, traktowanej
jako podstawa rozwoju polskiej gospodarki,
to spodziewam się, że przyczyni się do bardziej harmonijnego wykorzystywania tego
bogactwa. Dziś jest bowiem tak, że jednostki
opalane węglem brunatnym pracują na pełni
swoich zdolności, natomiast bloki na węgiel
kamienny idą na mniej więcej 60 procent
możliwości. Tymczasem gigantyczne zwały
węgla kamiennego są bliskie samozapłonu.
Ta dysproporcja wymaga szybkich działań
rządu.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Rynek węgla koksowego i wyniki JSW nadal pod presją

Rok wyzwań i rozstrzygnięć
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie od stycznia do marca 2014 roku
osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1663,7 mln zł. Warunki geologiczne i rynkowe negatywnie przełożyły się na wolumen
sprzedaży i wynik finansowy w segmencie
węglowym. Zmianę cen węgla koksowego
udało się w JSW ograniczyć do 1 USD za tonę,
podczas gdy tzw. cena benchmarkowa spadła
w tym okresie o 9 USD.

Spadek ceny węgla do celów energetycznych był w JSW zgodny z rynkowymi tendencjami. Węgiel ten w portach ARA w pierwszym
kwartale tego roku staniał o 5 USD za tonę,

czyli o 6 proc. w relacji do ostatniego kwartału
ubiegłego roku. W JSW cena tego rodzaju
węgla spadła w tym samym okresie również
o 5 USD za tonę, co stanowiło spadek na poziomie 5,3 proc. w stosunku do czwartego
kwartału 2013 roku. Nieco lepsza była sytuacja
w segmencie koksowym. Spadek sprzedaży był
mniejszy, a cena pozostała niemal bez zmian
wobec poziomu odnotowanego w czwartym
kwartale 2013 roku.
W pierwszym kwartale 2014 roku EBITDA
wyniosła 210,3 mln zł. To o około 38 proc. mniej
niż w czwartym kwartale 2013 roku, na czym
zaważyły głównie niższe niż w ubiegłym roku
wolumeny produkcji i sprzedaży oraz ceny

sprzedaży węgla energetycznego i koksowego. Strata netto wyniosła 88,5 miliona złotych.
– Chcemy, aby w tym roku produkcja węgla koksowego przekroczyła 10 milionów ton.
Nie mamy wątpliwości, że ten rok dla całej
branży górniczej będzie okresem wyzwań, ale
i rozstrzygnięć, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy bazę zasobową i dążymy do zwiększenia efektywności, aby móc jak najszybciej
i w jak największym stopniu skorzystać, gdy
nadejdzie lepsza koniunktura – mówi Jarosław
Zagórowski, prezes JSW. – Dzięki rozpoczętemu procesowi akwizycji kopalni Knurów-Szczygłowice uzyskamy dostęp do wysokiej
jakości węgla koksowego. Zwiększymy w ten

sposób potencjalną bazę zasobową JSW o około 65 proc., a zdolności wydobywcze o około
30 proc. – docelowo do wielkości 18,5 mln
ton rocznie.
Produkcja węgla w Grupie w pierwszym
kwartale 2014 roku wyniosła 3177,7 tys. ton
i była o 9 proc. niższa niż w poprzednim kwartale, co wynikało ze specyfiki zalegania złoża. W całym 2014 roku JSW planuje jednak
osiągnąć wydobycie na poziomie wyższym niż
w 2013 roku, czyli powyżej 13,6 miliona ton.
W segmencie koksowym produkcja w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 1015,6 tys.
ton koksu i była o 1,6 proc. wyższa niż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.
l

2500 podań do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo

Do pracy od 15 maja
Aplikację do pracy w spółce JSW Szkolenie i
Górnictwo (Grupa JSW) złożyło już 2500 osób, w
tym 109 absolwentów szkół górniczych. Pierwszych 110 osób rozpocznie pracę w kopalniach
JSW już 15 maja, kolejne 53 osoby rozpoczną
pracę 20 maja. Utworzona spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość elastycznego

zatrudniania wysoko kwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń.

Spółka uporządkuje i zwiększy także
efektywność organizacji poprzez skupienie
działalności związanej z dostarczaniem usług

okołogórniczych w jednym podmiocie. Zasady
zatrudniania i wynagradzania w nowej spółce
są niemal identyczne jak w JSW, z tą różnicą,
że faktycznie nowo zatrudnieni nie otrzymają
przywilejów w postaci czternastki, jubileuszu
i deputatu węglowego. Po dwóch latach pracownik nabywa prawo do barbórki, natomiast

od początku otrzymuje posiłek regeneracyjny.
Co ważne, z nowymi pracownikami zawierana
jest umowa o pracę, a stawka dzienna jest taka
sama jak w JSW. Z wyliczeń wynika, że po roku
zatrudniony w SiG górnik pracujący w przodku lub w ścianie zarobi ok. 6300 zł brutto.
l
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Dzięki planowej strategii rozwoju Polska mogłaby być gwarantem energetycznym dla krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. O to walczę w europarlamencie – pisze europoseł Bogdan Marcinkiewicz

Europo, postaw na węgiel
Polska od 10 lat jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, z tego względu wiele
kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym rozstrzyganych jest w Brukseli,
dlatego niezwykle istotne jest, by górnictwo
było dobrze reprezentowane tam, gdzie zapadają decyzje.

K ryzys ukraińsko - rosyjski
jasnym sygnałem
dla E uropy
Ukraina stoi na krawędzi wojny domowej. Dowody na to, że winą za destabilizację
Ukrainy można obarczyć Rosjan, są niepodważalne. Tymczasem rosyjskie MSW z uporem
twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Czy
Rosja może w takiej sytuacji być solidnym
partnerem w interesach dla europejskiej gospodarki? Czy możemy zaufać wschodnim
partnerom, wiedząc, że gotowi są w każdej
chwili wkroczyć na terytorium suwerennego
państwa, nie bacząc na oburzenie opinii międzynarodowej? Surowce energetyczne stały się
elementem nacisku. Czy można przewidzieć
ceny rosyjskiego węgla, gazu, ropy naftowej?
Mamy kilka prognostycznych dokumentów,
w tym dwa rządowe z PEP2030 na czele, żaden
z nich nie przedstawia jednak długoterminowej prognozy rozwoju gospodarki, a w tym
kontekście także energetyki.

Bogdan Marcinkiewicz: Polski węgiel jest i musi pozostać fundamentem bezpieczeństwa energetycznego
Polski, a także zjednoczonej Europy tak długo, jak to będzie konieczne
ARCHIWUM

Wielokrotnie podnosiłem kwestię,
że trudno mi wyobrazić sobie polską energetykę bez udziału węgla. Trudno także
wyobrazić sobie, że jako kraj nie dążymy
do tego, by kreować politykę energetyczną
UE, by nie tylko być jej biernym wykonawcą.
Podejmowane przez polski rząd próby mające
na celu uniezależnienie surowcowe – także
„alternatywne” w stosunku do węgla rozwiązania w postaci pozyskiwania energii z gazu
z łupków, energii słonecznej, energii wiatrowej czy energii atomowej – są konieczne, ale
– według mnie – niewystarczające i wymagają podejścia systemowego. Premier Tusk
zauważył, że to nie jest czas na partyzantkę.
Ostatnie wydarzenia za wschodnią granicą
pokazują, że musimy jako państwo swoją
gospodarkę, całą infrastrukturę energetyczną
oraz gazową budować w taki sposób, by stanowiły o przewadze nie tylko ekonomicznej,
ale także politycznej.
Nie ma sensu szukać winnych za obecną
sytuację wokół Kompanii Węglowej, a także
postępującą marginalizację polskiego węgla
na korzyść wschodniego importu. Nie ma sensu doszukiwać się tego, co było, ponieważ
dzisiaj liczy się tylko to, co będzie. Polski węgiel potrzebuje działań ratunkowych na wielu
płaszczyznach, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena
jest determinowana przez światowy rynek.
Najważniejsza jest gospodarka, bo z niej wynika polityka energetyczna. To najprostsza
odpowiedź na pytanie, jak ma wyglądać polityka energetyczna Polski na najbliższe 10–20
lat. Należy gospodarkę wreszcie zdefiniować
i jej to właśnie podporządkować strukturę,
nawet więcej – lokalizację oraz logikę wydobycia i dostaw surowców energetycznych
odpowiednich dla naszego kraju. Dzięki planowej strategii rozwoju Polska mogłaby być
„gwarantem energetycznym” dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Mogłaby także
nawiązać ciekawą współpracę np. z Niemcami
i Skandynawią.

dobrowolnie zobowiązaliśmy się do realizacji polityki klimatycznej, skąd wynikła
konieczność uwzględnienia OZE i energii
z atomu w strukturze bilansu energetycznego, aczkolwiek w zależności od sytuacji
ekonomicznej (tyle tylko, czy będzie nas
na to stać…) będziemy mogli redukować
emisję CO2 za pomocą OZE lub na przykład
energetyki atomowej, która również nie emituje dwutlenku węgla.
Węgiel jeszcze długo pozostanie najtańszym nośnikiem energii. Tego paliwa jest
w Europie wciąż wystarczająco dużo. Jego
spalanie w kotłach o wysokiej sprawności
może być czyste i przede wszystkim bezpieczne. Elektrownia węglowa nie wybuchnie,
nie zabije życia w promieniu stu kilometrów
w przypadku poważnej awarii, nie grozi jej
przestój, gdy wiatr przestanie wiać, a odpady
można wykorzystać w wielu innych gałęziach
gospodarki. Można zatem śmiało powiedzieć,
że energetyka węglowa zrobiła ogromny postęp w kwestiach efektywności, bezpieczeństwa oraz ekologii.

N ie zgodzimy się
na ubóstwo energetyczne
w sercu E uropy
Rosnące ceny energii powiązane z systemem handlu emisjami ETS powodują wzrost
zagrożenia ubóstwem energetycznym w krajach rozwijających się. Nadal grozi nam tzw.
backloading oraz carbon leakage, tj. przenoszenie produkcji do krajów, w których nie
obowiązuje system handlu emisjami. Dzięki
naszym działaniom nie ma jednoznacznego
zdania Komisji Europejskiej w tej sprawie
i zrobimy wszystko, by nie dopuścić do eskalacji problemu.

R ozwój technologii

Bogdan Marcinkiewicz: Za nami cztery edycje Europejskich Dni Węgla, cyklu spotkań i paneli dyskusyjnych,
których jestem współorganizatorem
Bez względu na polityczne aspiracje i poglądy musimy w tej sprawie mówić w Parlamencie
Europejskim jednym głosem. Polski węgiel jest
i musi pozostać fundamentem bezpieczeństwa
energetycznego Polski, a także zjednoczonej Europy tak długo, jak to będzie konieczne. By jednak tak się stało, musimy mieć odpowiednich
przedstawicieli w Brukseli, którzy znają branżę
górniczą i doskonale wiedzą, jak zadbać o interes
polskich górników i rodzimej gospodarki.

E uropejskie D ni W ęgla
szansą dla górnictwa
Za nami cztery edycje Europejskich Dni
Węgla, cyklu spotkań i paneli dyskusyjnych,
których jestem współorganizatorem. To znakomite miejsce do wyrażania opinii na tematy
związane z wykorzystywaniem węgla do produkcji energii. Dzięki naszej determinacji
udało się między innymi przekonać naszych
największych przeciwników do prowadzenia
merytorycznej dyskusji na temat przyszłości
paliw kopalnych w Europie.
Przyznaję z satysfakcją, że zmiana stanowiska niektórych członków Komisji Europejskiej jest dla mnie nobilitacją do dalszej

wytężonej pracy. W KE już otwarcie mówi się
o tym, że kraje takie jak Polska muszą mieć
prawo do wykorzystywania własnych zasobów
węglowodorów, a system handlu prawami
do emisji ETS nie może być wiążącą ręce
przeszkodą.

P rzyszłość węgla
w E uropie
Nawet przy dzisiejszych technologiach
można oczywiście wyobrazić sobie na przykład gospodarkę całkowicie opartą na energii
wiatrowej, ale takie rozwiązanie nie mogłoby
być jeszcze obecnie wykorzystywane w przemyśle ciężkim, hutniczym, maszynowym czy
nawet przetwórczym, gdzie używa się na przykład wielkich silników czy sprężarek czerpiących znaczne ilości energii elektrycznej
w krótkim czasie. U nas mamy ciągle przemysł ciężki, chemiczny, gdzie podstawowym
nośnikiem energii jest jednak węgiel, także
brunatny. Dlatego na biomasie, fotowoltaice
i energii wiatrowej w krótkim terminie naszej
polityki energetycznej nie zbudujemy.
Polityka musi być także pragmatyczna.
Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej,

węglowych
Nie ma żadnych przeszkód, by Polska
stała się jednym z liderów czystych technologii węglowych. Czy może być lepszy sposób
walki z emisją niż wdrażanie nowoczesnych
technologii tam, gdzie nikt nie zwraca uwagi
na jakość powietrza? Jeśli uda nam się przekonać do swoich racji kraje takie jak Indie czy
Chiny, będziemy mówić o realnym obniżeniu
emisji gazów do atmosfery. Walka o czystsze
powietrze tylko na europejskiej arenie nie
ma szans powodzenia.

D opłaty do źródeł
odnawialnych
Nie ma obecnie tańszego nośnika energii
niż węgiel. Wzrost produkcji tzw. zielonej
energii możliwy jest tylko dzięki potężnym
dopłatom finansowym wnoszonym właśnie
przez producentów energii z węgla. Jest zatem
oczywiste, że obecnie dokładamy się do kosztów wytwarzania energii z instalacji OZE.

K onsekwencja
w działaniu i wspólna
polityka
Tylko współpraca wszystkich zainteresowanych jasną przyszłością polskiego węgla zapewni nam sukces w kolejnych latach.
W Parlamencie Europejskim w sprawach
węgla nie ma miejsca na polityczne podziały.
Polscy politycy od dawna w tej kwestii mówią
jednym głosem.
BOGDAN MARCINKIEWICZ
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MATERIAŁY PRASOWE

Drogi mistrz oszczędzania

Ceny zaczynają się od 96 tys. funtów za wersję „podstawową” po 126 tys. funtów za „wypasioną”

Prędkość maksymalna samochodu wynosi 306 km/h, a zużycie ropy średnio 4,1 l/100 km

Brytyjska firma Trident stworzyła luksusowy
samochód sportowy o nazwie Iceni Magna.
Bardzo długa maska, masywny tył i dwugarbny dach samochodu tworzą bardzo szykowną
sylwetkę retro.

na zakup samochodów z napędem hybrydowym. – To u nas sprawdzona i rozwijana
już od ponad 17 lat technologia, dziś obecna
także pod maską popularnych Yarisów i Aurisów. Jeszcze trzy lata temu sprzedawaliśmy
rocznie zaledwie około 200 hybryd. Rok 2013
zakończyliśmy wynikiem sprzedaży ponad
2000 tych aut (głównie Aurisów i Yarisów).
W 2014 roku przekroczymy kolejny próg: 3000
sprzedanych hybryd – mówi Pawlak.

T oyota rośnie w siłę
Japońska marka mocno atakuje szczyty
tabeli sprzedaży. W ciągu czterech miesięcy
roku zwiększyła przewagę nad czwartym w tabeli Fordem do 3,5 samochodów, a odstęp do
drugiego w tabeli Volkswagena zmniejszyła
do 612 sztuk.
W kwietniu japońska marka sprzedała
3162 samochody, co w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku oznacza
wzrost o ponad 50 proc. – Jesteśmy obecnie
jedyną liczącą się firmą w Polsce, która po
zakończeniu okna kratkowego w marcu jest
w stanie utrzymywać rejestracje nowych samochodów na tak wysokim poziomie i przy
tak wielkich, ponad 50-procentowych, wzrostach – zaznacza Jacek Pawlak, prezes Toyota
Motor Poland.
W całym 2014 roku Toyota ma rekordowy
dla czołówki rynku wzrost: aż 52 proc. – Po
kwietniu jest jasne, że rosnąca popularność
Toyoty wynika przede wszystkim z uznania
klientów dla naszych nowych modeli, co jest
długotrwałym trendem – kontynuuje Jacek
Pawlak.
Pawlak zwraca także uwagę, że coraz
szersza grupa klientów decyduje się również

K osiarkowy rekord

P eugeot 308 SW
wchodzi na rynek
Powiększona odmiana Peugeota 308 SW
większą ma także cenę w stosunku do wersji
czterodrzwiowej o 4 tys. złotych. Wraz z nową
wersją nadwozia debiutowały również nowe,
doładowane silniki benzynowe 1,2 PureTech
oraz dwulitrowy diesel BlueHDi. Samochód
z wyposażeniem Access i studziesięciokonnym
silnikiem 1,2 PureTech to pierwsza pozycja
w cenniku wyceniona na 69,7 tys. złotych.
Nowy diesel występuje z kolei tylko w najbogatszej wersji Allure i kosztuje 102,2 tys.
złotych.

PIOTR MYSZOR

Kosiarkowy rekord prędkości wynosi 187,6 km/h

MATERIAŁY PRASOWE

na torze
Tiago Monteiro, kierowca zespołu Castrol Honda World Touring Cat Team, wyjeżdżając na tor Spa Francorchamps, zamienił
swoją Hondę Civic WTCC na... kosiarkę.
Trzeba jednak przyznać, że sprzęt to nie
byle jaki. Kosiarkę Mean Mower wyposażono w jednolitrowy silnik o mocy 109 KM,
który ważącą 140 kg maszynę rozpędza do
130 km/h, pozwalając osiągać przyspieszenia
podobne do tych, jakie osiągają najlepsze
sportowe samochody, czyli na poziomie 4
sekund. Pojazd zdobył niedawno miejsce
w księdze rekordów Guinnessa jako najszybsza kosiarka do trawy. Osiągnięta przez nią
prędkość wyniosła 187,6 km/h.
Biorąc pod uwagę nietypową jak na wyścigówkę aerodynamikę pojazdu, do jego mocy

trzeba podchodzić z rezerwą i szacunkiem,
czego Tiago Monteiro ma zapewne pod dostatkiem, był wszak także kierowcą Formuły 1.
– Ścigałem się na torze w Spa wieloma różnymi samochodami, ale tym razem wrażenia
były zupełnie inne! Ta kosiarka jest bardzo
szybka i bardzo czuła na ruchy kierownicą,
co utrudnia jazdę z dużą prędkością. Z uwagi
na ogromną moc zapewniającą nieziemskie
przyspieszenie pokonanie zakrętu Eau Rouge
wymaga dużego skupienia, szczególnie na mokrej nawierzchni – powiedział Tiago Monteiro
po pokonaniu tego najsłynniejszego zakrętu
na torze Spa Francorchamps.

MATERIAŁY PRASOWE

Pod maską jednak sama nowoczesność
– wysokoprężny silnik V8 o pojemności 6,6 l
i mocy 395 KM. Maksymalny moment obrotowy sięgający niemal tysiąca Nm (dokładnie
mówiąc 948 Nm) pozwala rozpędzać samochód do 100 km/h w 3,7 sekundy, co pozwala Tridentowi używać tytułu „najszybszego
na świecie samochodu z silnikiem Diesla”.
Prędkość maksymalna samochodu wynosi
306 km/h. Dużo? Nie dla Tridenta, który
oferuje jeszcze opcjonalny pakiet Performance, w którym moc silnika jest podniesiona
do 430 KM, a maksymalny moment obrotowy do 1286 Nm. Wystarczy? Nie według
Tridenta oferującego jeszcze pakiet „Track
performance”, w którym moc samochodu
sięga 660 KM, a maksymalny moment obrotowy 1422 Nm.
Ceny tych cacek zaczynają się od 96 tys.
funtów za wersję „podstawową” po 126 tys.
funtów za „wypasioną”.
Kiedy już jednak ktoś wyda na auto takie
pieniądze, może zacząć oszczędzać na paliwie, bo auto może spalać średnio 4,1 l/100

km, a więc na jednym baku może przejechać
ponad 3200 km.

W nowej wersji mamy nowe doładowane silniki benzynowe 1,2 PureTech oraz dwulitrowego diesla BlueHDi
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R O Z M A I T O Ś C I
Marginesy

Błąd
Mikołaj nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec ożenił się z matką, czyli kobietą, której
nigdy nie kochał, pod naciskiem rodziny tylko z powodu ciąży, od początku wykorzystywał więc każdą możliwą okazję, by choćby na chwilę wyrwać się z domu. Gdy nadarzyła
się okazja zagranicznego wyjazdu do pracy, nie zastanawiał się ani przez moment, a tym
bardziej nie skonsultował tej decyzji z żoną. Niebawem miało się okazać, że jego kontakty
z rodziną ograniczą się wyłącznie do wykonywania niewielkich przelewów co miesiąc.
Mikołaj nigdy nie czuł specjalnej więzi z ojcem, ale z czasem narastał w nim gniew. Matka
za wszelką cenę chciała mu wynagrodzić wszelkie braki, ale przez to stała się nadmiernie
opiekuńcza i kontrolująca.
Chłopak zawsze uczył się dobrze, miał sporo kolegów, uprawiał sport. Miewał gorsze
okresy, kiedy całymi nocami zastanawiał się, dlaczego ojciec porzucił nie tylko jego matkę,
ale i jego. Na szczęście te momenty nie trwały długo i szybko przemijały. Sprawa jednak
nieco się skomplikowała, gdy Mikołaj zaczął poważniej myśleć o swoim związku z Anią.
Chodzili razem do liceum, na studiach razem zamieszkali i właściwie jakoś tak naturalnie
zaczęli myśleć o ślubie. Przez cały ten czas Mikołaj był bardzo silnie związany z matką,
której nie do końca odpowiadało to, że syn mieszka ze swoją dziewczyną, która nie jest
jego żoną. Ślubne plany mocno ją uspokoiły, a wiadomość, że niebawem będzie babcią,
już zupełnie ucieszyła.
Niebawem urodził się Kubuś, a dwa lata później Kasia. Mikołaj zaczął pracę w dużej
firmie architektonicznej i przez kolejne lata systematycznie piął się na szczyt. Był pracowity,
lubiany przez załogę, skrupulatny i systematyczny. Wszyscy mu ufali, dzięki czemu powierzano mu największe i najbardziej skomplikowane projekty. W trakcie realizacji jednego z nich
Mikołaj musiał wyjechać na kilka miesięcy na drugi koniec kraju. Wstawał bardzo wcześnie,
kładł się późno, nie szukał na miejscu towarzystwa, ale w trakcie pewnego spotkania poznał
kobietę, która pracowała w jednym z zespołów. Po części z powodu nudy, a po części z samotności zaczęli rozmawiać i wypili trochę za dużo. Oboje byli w długoletnich, szczęśliwych
związkach, a mimo to spędzili razem noc. Mikołaj bardzo tego żałował, ale po powrocie
do domu postanowił nie przyznawać się do niczego Ani. Wiedział, że więcej nie spotka się
z tamtą kobietą, a sama świadomość zdrady przekreśliłaby dla jego żony ich małżeństwo.
Nikomu też nie wyjawił swej tajemnicy. Pół roku później jego kochanka zadzwoniła jednak,
żeby poinformować go, iż jest w ciąży. Nie zamierzała jednak odchodzić od męża, z którym
wcześniej przez wiele lat bezskutecznie starała się o dziecko. Jej mąż wiedział o zdradzie,
ale ustalili, że będą traktować dziecko jako ich wspólne i że nigdy się ono nie dowie, kto jest
jego prawdziwym ojcem.
Świat Mikołaja runął. Od razu wsiadł do samochodu, żeby porozmawiać z przyszłą matką
swojego dziecka. Zbyt dobrze wiedział, jak sam czuł się przez lata nie do końca pewny tego,
kim jest i jak żyje jego biologiczny ojciec. Nie chciał pozwolić, żeby jego trzecie dziecko przechodziło przez coś podobnego. Kobieta jednak nie chciała zmienić zdania – Mikołaj został
po prostu wyrzucony za drzwi. Wrócił do domu z mocnym postanowieniem, że jakoś wszystko
wytłumaczy Ani i może wspólnie coś wymyślą. Jego pierwsze przypuszczenia były jednak lepsze
– żona za nic w świecie nie chciała mu wybaczyć zdrady, wpadła w rozpacz i po karczemnej
awanturze kazała mu się wyprowadzić.
Mikołaj jednak wiedział, że za wszelką cenę chce postąpić w porządku, czyli tak, jak według
niego nigdy nie postąpił jego ojciec. Przez następne tygodnie usiłował namówić matkę swojego
trzeciego dziecka do tego, by pozwoliła mu je uznać za swoje i by się z nim spotkała. W międzyczasie zawalił jeden projekt, a kolejny miał okazać się klęską przez jego niedopatrzenia.
Zanim jednak się to stało, Mikołaj stracił pracę. Początkowo mieszkał w hotelu, ale później
za oszczędności wynajął małą kawalerkę. Z dziećmi widywał się w weekendy, żona złożyła
pozew rozwodowy, w branży był skreślony, od tygodni bezskutecznie szukał pracy. I tak jeden
błąd zamienił jego poukładane życie w zgliszcza.
Dwa tygodnie później badania genetyczne dały jednoznaczny wynik – dziecko, które
urodziła kochanka Mikołaja, nie było jego.
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G Ó R N I C T W O
C hiny : śmierć
górników w zatopionej
kopalni
20 kwietnia agencja Xinhua podała,
że liczba ofiar w zatopionej kopalni węgla
kamiennego Xiahaizi w miejscowości Qujing
wynosi 21 osób. Jednej osoby nie odnaleziono.
Do katastrofalnego w skutkach wdarcia się
wody do kopalni doszło 7 kwietnia. W wyniku
tego zdarzenia zostało pod ziemią uwięzionych 22 górników. Akcję ratowniczą utrudniał
skomplikowany układ wyrobisk podziemnych.
Siedem osób z dyrekcji i kierownictwa kopalni
zostało aresztowanych. Jedenastu lokalnych

pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo usunięto ze stanowisk.

W arszawa :
zaproszenia
do K onga
Nabierają tempa konsultacje Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie
z kierownictwem Centrum Badań Geologicznych i Górniczych Demokratycznej Republiki
Konga (Centre de Recherches Geologiques
et Minieres, CRGM) na temat możliwości
i zakresu współpracy m.in. we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwań i zagospodarowania złóż surowców mineralnych oraz

Na prostej i zakrętach

Majowy przekładaniec
Niewiele sportowych emocji czeka nas tego roku w majowe dni na krajowych arenach.
Siatkarze i siatkarki zakończyli ligową rywalizację. Wkrótce to samo będziemy mieli w koszykówce i piłce ręcznej. W naszym futbolu trwa pogoń Lecha Poznań za Legią Warszawa w walce
o mistrzowski tytuł. Warszawska drużyna po zwycięstwie nad Wisłą Kraków 5‒0 udowodniła
jednak, że nie ma zamiaru dać się wyprzedzić przez poznański zespół. Z kolei na europejskich
boiskach działo się w ostatnim czasie sporo ciekawego. Real Madryt zdemolował Bayern Monachium i to na jego stadionie, natomiast Atletico Madryt wyeliminowało Chelsea Londyn.
W finale Ligi Mistrzów po raz drugi w historii tych rozgrywek zmierzą się zespoły z tego samego kraju. W roku ubiegłym Bayern Monachium grał z Borussią Dortmund. Tym razem Real
Madryt zagra z Atletico. Po raz pierwszy w finale tych rozgrywek zmierzą się zespoły z tego
samego miasta. Mecz zostanie rozegrany 24 maja na stadionie w Lizbonie. Trzeba przyznać,
że zapowiada się niezwykle ciekawe widowisko.

A dam
optymista
W ekstraklasie rywalizacja dobiega końca, natomiast nasi reprezentanci zaliczyli kolejny
sprawdzian międzynarodowy – mam na myśli mecz z drużyną Niemiec, który odbył się 13 maja
w Hamburgu. Mecz charytatywny, na rzecz powodzian w Niemczech. Wynik tej konfrontacji
będzie znany Czytelnikom, kiedy wezmą do ręki ten numer Nowego Górnika. Nie wynik jest
jednak najważniejszy. Przed tym meczem „ujawnił się” trener kadry Adam Nawałka, który
w wywiadzie dla dziennika Sport powiedział m.in.: „Jestem optymistą. Wierzę w to, co robimy.
Dokonaliśmy selekcji, poprawiamy organizację gry. Uważam, że dalsza droga powinna być
łatwiejsza”. Dodał także, że szkielet zespołu już ma – stanowi go 18 zawodników, z którymi
już dziś można zacząć przygotowania do eliminacyjnych meczów mistrzostw Europy. Skąd
ten optymizm?! Dotychczasowe oficjalne mecze ze Słowacją, Irlandią i Szkocją nie nastrajają
przecież zbyt optymistycznie.
Teraz trener Adam Nawałka szykuje się do meczu z Niemcami. Przyznał, że dopiero dwa
dni przed tym spotkaniem (czyli w niedzielę 11 maja) będzie wiedział, jacy zawodnicy stawią się
w Hamburgu i w jakim składzie zagra nasza drużyna. Wiadomo, że zabraknie kilku etatowych
reprezentantów, których zagraniczne kluby nie zgodziły się zwolnić na ten mecz. Zabraknie
więc zawodników grających na co dzień w zespołach z Anglii, Francji, Włoch, Niemiec i Rosji.
Dodajmy jednak, że mecz ten nie figuruje w oficjalnym terminarzu UEFA i stąd opór zagranicznych klubów. Warto jeszcze dodać, że w zespole Niemiec zagrają zawodnicy z dalekiego
zaplecza. W podanej przez Niemców ekipie nie ma ani jednego gracza z podstawowej kadry
na tegoroczne mistrzostwa świata, które rozpoczynają się na początku czerwca w Brazylii.
Uważam więc, że ta konfrontacja nic pozytywnego nie wniesie do kompletowania drużyny
na mecze eliminacyjne ME.

J erzy
w odwrocie
Było wiele pozytywnego szumu wokół naszego tenisisty Jerzego Janowicza, szczególnie po turnieju w Wimbledonie, w którym dotarł do półfinału. Ostatnich miesięcy Jerzy
Janowicz nie może jednak zaliczyć do udanych. Nie popisał się w meczu o Puchar Davisa.
Po meczu miał pretensje do wszystkich, w tym do dziennikarz. Od lutego przegrał kolejnych 8 pojedynków w turniejach zaliczanych do klasyfikacji ATP. Na razie Jerzy Janowicz
sklasyfikowany jest na 21. miejscu wspomnianego rankingu. Na początku tej paskudnej serii
porażek przegrał z Tomasem Berdychem (7. w rankingu ATP). Następnie przegrał z rywalami
sklasyfikowanymi niżej od niego: Alejandro Fallą (75), Roberto Batistą-Agutem (47), Borną
Coriciem (295), Marinem Cilicem (26), Michaelem Llodrą (147), Juergenem Melzerem (73).
W ostatnim pojedynku na kortach w Madrycie uległ Ernestowi Gulbisowi (20). Nic niestety
nie wskazuje na to, by nasz tenisista poprawił swoją grę. Tymczasem rywale rozszyfrowali
go i wiedzą, jak z nim grać. Jerzy Janowicz widocznie zwyczajnie zignorował rady znawcy
tenisa redaktora Tomaszewskiego (ojca), który mówił m.in., że chcąc umocnić się w światowej czołówce i odnosić cenne zwycięstwa, musi jeszcze wiele popracować i dopracowywać
technikę oraz wzbogacać swój arsenał zagrań.


N A

HENRYK MARZEC

Ś W I E C I E

w szkoleniu kadr administracji geologicznej
tego kraju. Uzgodnienia treści porozumienia
o współpracy prowadzone są drogą korespondencyjną, a już na czerwiec planowana jest
oficjalna wizyta w Warszawie prof. Valentina
Kandy Nkuli, dyrektora generalnego CRGM.
Szybki start tych prac zawdzięcza się rekomendacjom ambasady tego kraju oraz Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Gospodarczej
Polska–Kongo.

F inlandia :
kopalnia diamentów
Służba Geologiczna Finlandii (Geological Survey of Finland) informuje,

że na archaicznym krystalicznym kratonie
Karelii odkryto liczne polodowcowe bloki skał kimberlitowych. Dokładne badania
geofizyczne wykazały istnienie 25 kominów
tych skał, w których mogą się znajdować
diamenty. Są one położone w pobliżu miasta Kopio i Kaavi w północno-wschodniej
Finlandii. W pobranych próbkach stwierdzono liczne okruchy diamentów o wielkości od 0,01 do 0,02 mm. Do odkrywkowej
eksploatacji w rejonie Kaavi przygotowuje
się firma Karhu Mining Company. W 1980
roku znaleziono tu największy diament wielkości 4,3 mm.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Najlepsze perspektywy na rynku pracy będą mieli absolwenci kierunków informatycznych, medycyny i związanych
z branżą energetyczną – takie są prognozy na 5–10 lat. Na brak ofert pracy nie
powinni też narzekać absolwenci kierunków
psychologiczno-pedagogicznych czy studiów
inżynierskich. Wzrośnie popyt na profesjonalnych opiekunów dzieci i osób starszych.
Rodzice będą oczekiwali, że w przedszkolach
zajmą się dzieckiem absolwentki pedagogiki
czy psychologii, a starzenie się społeczeństwa sprawi, że będziemy potrzebować rehabilitantów, pielęgniarek oraz profesjonalnych
opiekunów.
Chiński Exim Bank sfinansuje unikalny
projekt w skali całej Afryki. Planowana
budowa linii kolejowej w Afryce, prowadzącej od portu Mombasa w Kenii do Ugandy,
Rwandy, Burundi i południowego Sudanu,
ma kosztować 3,8 mld dol., z czego Chińczycy
mają pokryć 90 proc. Linia o długości 609
kilometrów na początek ma połączyć port
Mombasa ze stolicą kraju Nairobi. Nowa linia
znacznie poprawi integrację i komunikację
w całym regionie wschodniej Afryki. Chińskie
firmy zapewnią nie tylko finanse na inwestycje,
China Communications Construction będzie
głównym wykonawcą linii kolejowej. Budowa
ma się rozpocząć w październiku i – według
harmonogramu – potrwać 42 miesiące. Ministrowie transportu Kenii, Ugandy, Rwandy
i południowego Sudanu zgodzili się także
na podpisanie umowy dotyczącej dalszej budowy linii po zakończeniu pierwszego etapu.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Akcja ratownicza”.
Nagrodę wylosowała: Krystyna Pisarek z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Od początku istnienia na łamach Nowego
Górnika rubryki „Piwo przez wieki” staram się
zachęcać Czytelników do odejścia od produktów oferowanych przez browary korporacyjne, nastawione – powiedzmy to sobie szczerze – przede wszystkim na zysk, i sięgania
po piwa z wyższej półki. Czy ta moja samotna
krucjata przynosi efekty – nie mnie oceniać.
Muszę jednak przyznać, że z dużą satysfakcją śledzę zmieniające się z sezonu na sezon
trendy na polskim rynku piwa. Dla przykładu
według doniesień portalu Wirtualna Polska
coraz częściej sięgamy po piwa niszowe, czyli
trunki powstałe w regionalnych warzelniach.
Jesteśmy także otwarci na eksperymenty i nie
pogardzamy piwnymi specjalnościami czy
piwami smakowymi.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, eksperci zwracają jednak uwagę na coraz powszechniejszą w Polsce świadomość konsumencką.
Wzrastające zainteresowanie piwami niszowymi
z browarów regionalnych wpisuje się oczywiście
w szerszy kontekst, ten sam, który tworzy w Polsce – i nie tylko – dobry grunt dla ogromnej
popularności wszelkiej maści kulinarnych show.
– Od kilku lat obserwujemy zainteresowanie
piwami regionalnymi. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest wzrost
zainteresowania szeroko pojętymi kulinariami,
a także tym, co regionalne w żywności. W ten
trend wpisuje się również wzrost zainteresowania piwami regionalnymi z małych browarów –
stwierdza Marek Skrętny, dyrektor marketingu
w pomorskim Browarze Amber.

ARCHIWUM

Raport o stanie rynku

Udział piw regionalnych w rynku szacuje się u nas obecnie na ok. 20 proc. Nie jest
to z pewnością wynik imponujący, zważywszy
jednak brak poświęconych im w środkach masowego przekazu reklam czy znacznie wydłużony w stosunku do piw korporacyjnych czas produkcji, trzeba przyznać, że jest lepiej, niż można
się było spodziewać jeszcze kilka lat temu. Swój
sukces browary niszowe zawdzięczają przede
wszystkim jakości oferowanych przez siebie
trunków, która sprawia, że jesteśmy w stanie
zapłacić za nie nieco więcej niż za produkty
masowe. Co jednak najistotniejsze, sprzedaż
piw regionalnych ciągle rośnie – w tym roku
branżowi eksperci prognozują nawet 20-procentowy wzrost w tym sektorze rynku.
Inną ożywczą nowością, która tchnęła
nieco życia w skostniały przez długi czas rynek piwa w Polsce, było wprowadzenie przed
kilku laty do oferty browarów piw smakowych. Dla przykładu w sieci sklepów Tesco
jedno na osiem dostępnych piw to w chwili

obecnej piwo smakowe. – Rynek piw smakowych i specjalności wciąż rośnie i dostarcza
koneserom piwa nowych wrażeń. Od początku
tego roku wprowadziliśmy do naszej oferty
już 11 nowych produktów – mówi Wojciech
Tadla, który jest odpowiedzialny za piwną
ofertę w Tesco. Warto tu zaznaczyć, że kategoria piw smakowych obejmuje nie tylko
takie arcydzieła jak Wiśnia w Piwie czy Śliwka w Piwie z Browaru Kormoran, lecz także
coraz popularniejsze nad Wisłą radlery, czyli
trunki powstałe z połączenia piwa i lemoniady.
Co ciekawe, wbrew stereotypom po tego typu
napitki częściej sięgają mężczyźni niż kobiety,
które preferują raczej piwa ciemne typu porter.
Żeby nie było zbyt miło, przedstawmy
na koniec drugą stronę prawdy o naszym
rodzimym rynku piwa. Browary korporacyjne, czyli Kompania Piwowarska, Grupa
Żywiec i Carlsberg Polska, mają w nim wciąż
gigantyczny, bo 80-procentowy udział. Piwa
korporacyjne są oczywiście potrzebne – nie
zamierzam tego kwestionować – ich przewaga
wbrew hurraoptymistycznym twierdzeniom
branżowych ekspertów jest jednak na tyle
dojmująca, że wciąż utrudnia zaistnienie
wielu niszowym projektom browarniczym.
Możemy więc jedynie mieć nadzieję, że natrętne przypominanie o tym, iż mamy wybór,
przyniesie w końcu bardziej widoczne efekty i polski rynek piwa rozkwitnie na miarę
swoich możliwości, a przecież dziś nikt nie
ma już chyba wątpliwości, że są one doprawdy
nieograniczone.

MACIEJ RZEPECKI

Statystyki pokazujące, że na tle innych
krajów koszty pracy nie są w Polsce
wysokie, zupełnie nie przekonują polskich przedsiębiorców. Polska jest jednym
z niewielu państw UE, w których koszty pracy
spadają. Średnie opodatkowanie pracy wynosi
w Polsce 35,6 proc. płacy brutto. Na tle krajów
UE jest to jedno z najniższych obciążeń. Wyższe pozapłacowe koszty pracy są w większości
krajów Europy Zachodniej, ale też w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Średnio
godzina pracy kosztuje u nas 7,2 euro, taniej
jest tylko w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie.
Dalsze obniżenie kosztów pracy dla pracodawców zakładają nowe rozwiązania, które
będą skierowane do firm zatrudniających
osoby bezrobotne. Będą one mogły liczyć
na refundację składek na ubezpieczenie społeczne za młodych nawet przez sześć miesięcy
oraz skorzystać z bonów zatrudnieniowych
w wysokości 10 tys. zł, a za zatrudnienie rodzica powracającego na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem lub opiekuna osoby
niepełnosprawnej świadczenie aktywizacyjne
w wysokości do 10 tys. zł.
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