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Rozmowa na czasie
Prof. Piotr Czaja, dziekan
Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii AGH: Polscy
specjaliści i naukowcy
zajmujący się
górnictwem węgla
kamiennego mają
bardzo dobrą opinię
na świecie.
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Pytania o węgiel
Posiedzenie sejmowej Komisji
Gospodarki. Do końca maja
polskie kopalnie wydobyły 28,7
mln ton węgla, czyli o 1,889 mln
ton mniej niż przed rokiem.
Sprzedaż surowca, niższa aż
o 11,4 proc. wobec danych sprzed
roku, wyniosła 26,919 mln ton.
Na zwałach spółek węglowych po
pięciu miesiącach zalegało 7,989
mln ton surowca.
strona 6
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M iędzyresortowy zespół . Niska rentowność górnictwa

Głęboka restrukturyzacja?
JACEK FILIPIAK
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Kompania z Mitsui
chcą zbudować
elektrownię
Umowa z japońską firmą.
strona 6

Otwarta droga
do umowy
z obligatariuszami
Kompania Węglowa.

strona 7

Przez pot do
białego hełmu
Przyszli inżynierowie wierzą
w lepsze perspektywy górnictwa. Fragmenty z ankiet:
Zobaczyłem, jak naprawdę wygląda praca. Obycie
z dołem i obowiązkami górnika.
Umiejętne obsługiwanie łopaty.
Obolałe barki. Respekt i szacunek dla pracy. Zaprzyjaźniłem
się z kilofem i łopatą. Poza pieniędzmi dostawaliśmy też kartki. Całkowity brak kultury przy
wyjeździe. Wysoka temperatura.
Problem z lampami.
strona 8

Peugeot 2008
na Dakar
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

„Górnictwo węgla kamiennego w Polsce – diagnoza zagrożeń i rekomendacje działań zmierzających
do poprawy funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” są efektem prac
Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce.
Zespół został powołany przez premiera na początku maja. Na początku czerwca był gotowy dokument.
Oto jedna z konkluzji: Niska rentowność, ograniczone możliwości oddziaływania na ceny, wymaga
wzmocnienia mechanizmów koordynacji podaży oraz głębokich działań restrukturyzacyjnych
po stronie spółek węglowych.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Gdzie jest Dolina Krzemowa?
W statystyce i w propagandzie każdą dobrą informację
można zepchnąć na drugi plan złą informacją. Która
z nich jest bliższa prawdzie? Doświadczenie uczy,
że bliżej prawdy są złe wiadomości. Służę przykładami.
Podobno na rynku pracy jest coraz lepiej. Dlaczego
jest lepiej, skoro przynajmniej 85 proc. bezrobotnych
nie ma prawa do zasiłku? Podobno przemysł górniczy można zastąpić innymi gałęziami gospodarki.
Na Śląsku to zastępowanie trwa od wielu lat. I co?
I nic. Na przykład Katowice przyciągają przedsiębiorców i duże firmy, a mimo to stopa bezrobocia z roku
na rok wzrasta – w maju 2009 roku wynosiła 2,5 proc.,
rok później ok. 4 proc.

W

tym roku w styczniu było 5,4 proc. bezrobotnych, a w maju 5,5 proc. Wiem, że na tle
innych miast nie ma dramatu, ale tendencja
jest niepokojąca. Ograniczanie zatrudnienia w górnictwie na pewno ma wpływ na poziom bezrobocia. Doskonale pamiętam, jak przynajmniej 10 lat temu lokalni
politycy i lokalne media z dumą ogłaszały, że na Śląsku
powstanie Krzemowa Dolina. Nie powstała. Historią
tej koncepcji w naszym regionie zainteresował mnie
znajomy. Przesłał mi informację sprzed siedmiu lat.
Podobno jest z portalu onet.pl. Pozwolę sobie ją zacytować w całości.
„Powstanie polska »Dolina Krzemowa«. Porozumienie w tej sprawie podpisały w czwartek cztery województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie
i cztery miasta: Katowice, Kraków, Opole i Wrocław.
Odpowiednik amerykańskiej Doliny Krzemowej będzie
nosił nazwę »Autostrada Firm Nowych Technologii«
(AFNT). Nazwa przedsięwzięcia nawiązuje do przebiegającej przez region autostrady A4. To przedsięwzięcie
gospodarczo-społeczne, którego celem jest stworzenie
strategii rozwoju makroregionu południowej Polski
w zakresie nowych technologii” – poinformowało PAP
biuro prasowe prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza. Śląski Urząd Wojewódzki poinformował w komunikacie, że do realizacji poszczególnych przedsięwzięć
będzie powołany Komitet Sterujący, który będzie się
spotykał raz na pół roku w siedzibach urzędowania

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Ograniczanie
zatrudnienia
w górnictwie
na pewno
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na poziom
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że na Śląsku
powstanie
Krzemowa Dolina.
Nie powstała.

prezydentów Wrocławia, Krakowa, Opola, Katowic.
„Strony porozumienia będą ubiegać się o środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii
Europejskiej, na pokrycie kosztów wykonania prac planistycznych i przyszłej realizacji projektu. Będą też prowadzić promocję przedsięwzięcia zarówno w kraju, jak
i podczas kontaktów zagranicznych, w celu pozyskania
potencjalnych inwestorów do udziału w tworzonym
projekcie” – wynika z komunikatu śląskiego urzędu.
Na terenie czterech województw działa 125 uczelni,
które co roku opuszcza 75 tys. absolwentów. Wśród
uczelni są m.in. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet
Wrocławski, czy od lat współpracujące z przemysłem
politechniki: Śląska w Gliwicach, Krakowska, Wrocławska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Przypomnę, że taka sama dolina miała powstać
bodajże w 2003 roku. Chętnie spotkałbym się z hurraoptymistami, którzy angażowali się w te przedsięwzięcia.
Porozmawiałbym z tymi, którzy publicznie złorzeczyli
na śląski przemysł ciężki. Mieli pretensje, że na Śląsku jest
za bardzo zanieczyszczone powietrze. To przeszkadzało
w ambitnych planach rozpoczęcia produkcji zaawansowanych technologicznie układów elektronicznych.
Nikt nie zwrócił uwagi, że były to tylko propagandowe
zapowiedzi. Przez długi czas trwała kampania agitacyjna na rzecz inteligentnych miejsc pracy – że to różne
poziomy szkolnictwa, banki itp. To wszystko zwija się
w naszym regionie, a pracownicy zatrudniani na inteligentnych stanowiskach pracy stają się bezwartościowi
dla innych pracodawców, gdyż zdaje się, że mają tylko
wiedzę, a nie mają żadnych umiejętności.
Po tej wycieczce w przeszłość chciałbym poświęcić
kilka zdań współczesności. Kilka dni temu przeczytałem tekst zatytułowany „Będzie czarne Eldorado?
Ponad 10 tys. miejsc pracy”. Opisuje się w nim wielkie
nadzieje lokalnych władz na Lubelszczyźnie. Cieszą się
jak dzieci, bo oprócz Bogdanki mogą tam mieć jeszcze
przynajmniej jedną kopalnię. Wyliczają, ile osób będzie
zatrudnionych przy budowie, ile w kopalni i ile w tak
zwanym otoczeniu. Na Śląsku zwijamy górnictwo.
Na wschodzie będziemy rozwijać. Statystycznie wyjdzie
na to samo. Ale czy nam będzie lepiej? 
l

Kij w mrowisko

Pomyślmy o współistnieniu
Państwo powinno prowadzić politykę surowcową nie
tylko jako składane deklaracje i programy, ale także
jako twardy dokument, w którym strategiczne sprawy
surowcowe będą rozstrzygnięte. Gdy takiej polityki nie
ma, to powstają problemy, gdyż w istocie przyszłość
mieszkańców terenów obfitujących w surowce energetyczne staje się niejasna.

G

órnicy od dawna proponują, aby państwo polskie w końcu ustaliło listę surowców strategicznych, opracowało politykę ich wykorzystania
i sposoby ochrony złóż. Na razie jest tak, że mamy
złoża, ale na nich budujemy osiedla, drogi szybkiego
ruchu, a nawet autostrady. Co jakiś czas dochodzi
do spektakularnych konfliktów między lokalnymi społecznościami a przemysłem wydobywczym, ponieważ
plany budowy kopalni czy jej rozbudowy wiążą się
z przesiedleniami, zagrożeniem dla domów narażonych
na szkody górnicze albo zniszczeniem sieci drogowej.
Dlatego z radością przeczytałem wypowiedź Sławomira
Brodzińskiego, wiceministra środowiska, Głównego
Geologa Kraju, który poinformował, że jest zwolennikiem przygotowania „białej księgi surowcowej” jako
podstawy do dyskusji społecznej na temat tego, jakie
surowce są dla kraju strategiczne. Chodzi o wskazanie
dokładnych lokalizacji i na tej podstawie ustalenie
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strategicznych,
opracowało
politykę ich
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polityki, w tym polityki społecznej, która regulowałaby
zasady wykorzystania surowców i zasady rekompensowania strat i utrudnień dla społeczności lokalnych.
Pozwoliłoby to zabezpieczyć złoża przed blokowaniem.
Problem jest szczególnie ważny dla naszego regionu.
Zasoby przemysłowe węgla kamiennego na terenie
całego kraju szacowane są na około 3,8 mld ton, a bilansowe na około 51,4 mld ton. Większość zasobów
przemysłowych, bo około 3,5 mld ton, i większość
zasobów bilansowych, bo około 41,5 mld ton, zlokalizowana jest na terenie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego. Na Śląsku mamy do wyboru: albo ustalimy
zasady bezkonfliktowego współistnienia górnictwa
ze społecznościami lokalnymi, albo na konfliktach
stracą obie strony. Wbrew propagandowym opiniom
o złym węglu zainteresowanie jego wydobyciem jest
duże. Do tej pory wydano 63 koncesje wydobywcze.
Na poszukiwanie i rozpoznanie wydano 39 koncesji,
z czego 11 mają firmy obecnie prowadzące wydobycie.
Widoczny jest wzrost zainteresowania poszukiwaniem
węgla kamiennego. W latach 2012–2013 wydano 24
koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
węgla kamiennego. W tym roku firmy dostały siedem
takich koncesji. Choćby te informacje powinny przekonać, że trzeba wypracować zasady współistnienia.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor Nowego Górnika

Żeby absurd nie
gonił absurdu

G

órnictwo ma się reformować, ale nie wolno zmienić
niczego, co potocznie nazywa się przywilejami
górniczymi. Podobno gwarancje nietykalności dał
premier. Ustalił ze związkami zawodowymi, że nie wolno
zamykać kopalń i likwidować miejsc pracy. Nie wolno
także niczego zmienić bez zgody związków. W zamian
liderzy związkowi podpowiadają premierowi, jak
zorganizować handel węglem, jak ustawić jego ceny i jak
uszczelnić granice, żeby zablokować import surowca
z Rosji. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że zespół ekspertów
miałby spisać zestaw norm jakościowych, które mają
uderzyć w rosyjski węgiel. Jednak taka propozycja grozi
gigantycznym niebezpieczeństwem – normy mogą
uderzyć w węgiel z Ameryki Południowej i Północnej.
Chcemy, żeby USA sprzedawały nam gaz, a wywalimy ich
węgiel z naszego rynku?

M

ają powstać państwowe składy węgla. Podobno
dzięki nim zostanie radykalnie ograniczony
import węgla z Rosji. Taki absurd mógł wymyślić tylko
ktoś, kto ma nielimitowany dostęp do premiera i bez
ograniczeń czasowych mógł mu szeptać do ucha,
co ślina na język przyniosła. W Polsce w każdym roku
brakuje od 4 do 5 mln ton węgla grubego. Nie ma siły,
żeby polskie kopalnie z roku na rok zwiększyły jego
produkcję. Dlatego w tę lukę wchodzą importerzy.
Państwowe składy węgla nic nie zmienią. Bałagan
na rynku węgla wynika z tego, że państwo go nie
kontroluje. Nie sprawdza jego jakości, pozwala nim
handlować każdemu, kto ma wolny plac.

K

ażdy może sprzedawać mieszankę węgla z ziemią
i odpadami, postawić tabliczkę z atrakcyjną ceną
i napisać na niej, że sprzedaje najlepszej jakości węgiel.
Każdy w swoim piecu może spalać najbardziej szkodliwe
śmieci, bo i tak smród z komina jest przypisywany
węglowi. Trujące związki chemiczne i szkodliwy pył
w powietrzu też ponoć pochodzą z węglowych palenisk.
Z palenisk na pewno, z węgla w większości przypadków
nie.

D

o tej pory rozmowy premiera ze związkami
do niczego nie doprowadziły, choć recepty miały
być gotowe i ogłoszone w czerwcu. Powstał jedynie
dokument (Raport końcowy z prac Międzyresortowego
Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla
Kamiennego w Polsce), który ma charakter półoficjalny
i o którym obie strony milczą. Postanowiliśmy
opublikować najważniejsze informacje z tego raportu.
Pominęliśmy terminy wdrożenia i odpowiedzialnych
za wdrożenie kolejnych rekomendacji. Dokument
jest spisany tak profesjonalnie i zawiera wyłącznie
słuszne rekomendacje, że nie można złego słowa o nim
powiedzieć. Szkoda, że wybitni specjaliści nie zdecydowali
się na prosty zabieg i nie podzielili swych rekomendacji
na trzy części.

P

ierwsza część – co trzeba zrobić natychmiast, żeby
nie zabrakło pieniędzy na przeżycie. Druga część
– co trzeba zrobić w ciągu kilku miesięcy, żeby zacząć
zarabiać na życie. Trzecia część – co zrobić, aby górnictwo
było przemysłem gwarantującym rozwój gospodarczy
i aby mogło konkurować z górnictwem światowym.
Na końcu powinny być wyliczone narzędzia i środki
zapewniające osiągnięcie zakładanych celów. Bez takiego
podziału wciąż będą to rekomendacje boleśnie słuszne
bez większego wpływu na rzeczywistość, a absurd
będzie gonił absurd. Na razie właściciel zarządza swoją
własnością przez chaos.
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Raport końcowy z prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

Sektor górnictwa węgla kamiennego w Polsce
jest w stanie kryzysu. Za problemami spółek
węglowych stoi cały łańcuch przyczyn, których skumulowane oddziaływanie, uruchomione przez głęboki spadek cen, odczuwa
obecnie cała branża.

Niepokojący jest fakt, że obserwowane
trendy spadku cen i popytu na polski węgiel
mają miejsce w warunkach wyraźnego ożywienia polskiej gospodarki w drugiej połowie
2013 roku i w roku obecnym. Trendy spadkowe na rynku węgla idą w parze ze spadkiem
światowych cen innych nośników energii –
ropy naftowej i gazu. Może to wskazywać,
że tym razem nie spotykamy się z przypadkiem koniunkturalnego kryzysu, po którym
w naturalny sposób przychodzi ożywienie
i poprawa sytuacji rynkowej, ale z umacnianiem się nowego trendu obniżania cen surowców energetycznych jako ważnego elementu
kosztowej konkurencyjności. W tych warunkach kluczowym wyzwaniem staje się kwestia
nie tyle okresowego wsparcia w warunkach
przejściowego kryzysu, ale zbudowania mechanizmów wspierających proefektywnościowe zachowania na każdym etapie produkcji
i sprzedaży, umożliwiających podjęcie konkurencji kosztowej.

G órnictwo węgla
kamiennego w P olsce
( w szczególności na
Ś ląsku ) jest sektorem
niskiej rentowności
Wyczerpywanie się złóż w płytszych pokładach i dogodniejszych warunkach geologicznych zmusza kopalnie do sięgania do zasobów na znacznych głębokościach (nawet
poniżej 1000 m) lub pokładów o wyższym
stopniu zagrożeń metanowych, wodnych,
tąpaniowych, co powoduje wzrost kosztów
wydobycia. Tymczasem światowe ceny węgla
kształtowane są w dużym stopniu przez tańsze
kopalnie odkrywkowe. Osłabia to mechanizm
przenoszenia rosnących kosztów wydobywania węgla w kopalniach głębinowych na ceny,
co skutkuje balansowaniem jego produkcji
na granicy rentowności.
``Konkluzja: Niska rentowność, ograniczone

możliwości oddziaływania na ceny, wymaga
wzmocnienia mechanizmów koordynacji podaży
oraz głębokich działań restrukturyzacyjnych
po stronie spółek węglowych.

S ektor górnictwa węgla
kamiennego stał się
bardzo słabym ogniwem
łańcucha wartości
produktu ( energii )
Węgiel kamienny jest dominującym
surowcem energetycznym w Polsce. Spółki
węglowe z jednej strony kooperują z firmami dostarczającymi maszyny i wyposażenie
górnicze, z drugiej strony z kilkoma grupami
energetycznymi. Porównanie rentowności sektora okołowydobywczego i energetycznego
ujawnia dużą asymetrię korzyści osiąganych
w łączącym te sektory łańcuchu kooperacyjnym. Dłuższe utrzymywanie takiej sytuacji
może zdestabilizować sytuację na rynku węglowym w Polsce i naruszyć podstawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
``Konkluzja: Potrzebne jest podjęcie działań
wzmacniających pozycję konkurencyjną sektora
górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

S padające ceny rynkowe
węgla kamiennego
zagrożeniem bytu całego
sektora górniczego
na Ś ląsku
Cena zbytu węgla energetycznego
w 2013 roku wyniosła 262,31 zł/t (spadek
o 10,1%), a cena zbytu węgla do koksowania
450,08 zł/t (spadek o 23%). W pierwszym
kwartale 2014 roku ceny te spadły dalej
odpowiednio o 1,8% i 6,7%, tj. do poziomu
257,48 zł/t (energetyczny) i 420,14 zł/t (koksowy). Czynnikiem wzmacniającym presję
na dalsze obniżanie cen węgla jest bardzo
duża wielkość węgla zalegającego na przykopalnianych zwałach i na składach elektrowni (łącznie ponad 14 mln ton). Dalsze
utrzymywanie takiej sytuacji, a być może
nawet pogłębienie spadków cen, doprowadzi
do niewypłacalności cały sektor węglowy
na Śląsku dostarczający blisko 90% polskiego
węgla.

NEKROLO G

Dariuszowi
Tańczukowi
Wyrazy współczucia i słowa
otuchy z powodu śmierci

Ojca

składają
Koleżanki i koledzy z Federacji
ZZG JSW

JACEK FILIPIAK

Górnictwo węgla kamiennego
w Polsce – diagnoza zagrożeń

Naszemu Drogiemu Koledze

Dariuszowi
Tańczukowi

wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Komisja Rewizyjna
ZZG JSW S.A. Borynia

``Konkluzja: Zachodzi pilna potrzeba prolongaty
możliwie znaczącej części zobowiązań publiczno-prawnych do czasu odbudowy płynności
i rentowności wydobycia oraz wzmocnienie
kanałów sprzedaży polskiego węgla.

W ysoki import węgla
zagrożeniem pozycji
polskiego węgla
na krajowym rynku
Mimo spadających cen rośnie skala importu węgla do Polski – 10,8 mln ton
w 2013 roku, z czego dostawy węgla rosyjskiego stanowiły 6,7 mln ton. Import ten w 2013
roku praktycznie został zrównoważony eksportem (10,4 mln ton), ale jedynie w wymiarze wagowym. Niskie ceny eksportu podają
w wątpliwość jego utrzymywanie na niektórych bardziej odległych rynkach. Czynnikiem
dodatkowo wzmacniającym import węgla
do Polski jest otwarcie w Gdańsku nowego
portu węglowego umożliwiającego wyładunek
węgla sprowadzanego drogą morską.
``Konkluzja: potrzebne są działania weryfikujące
konkurencyjność importowanego węgla,
ukierunkowane na obniżenie wielkości jego
przywozu do Polski.

S trukturalnym
problemem polskiego
górnictwa węgla
kamiennego są jego
ograniczone możliwości
dostosowawcze
do zmieniających się
warunków rynkowych
związanych z cyklami
koniunkturalnymi
Szacuje się, że ok. 80% kosztów produkcji
węgla ma charakter kosztów stałych. Znaczącą
ich część stanowią koszty pracy (formalnie
zmienne), usztywnione historycznie ukształtowanymi zbiorowymi układami pracy oraz
Kartą Górnika, odrywającymi wypłacane
świadczenia od wyników pracy (wydobycia
i sprzedaży). W tych warunkach spadek popytu i wydobycia nie prowadzi do równoległej
redukcji kosztów.

``Konkluzja: Nieelastyczność podminowuje
konkurencyjność. Mechanizmy oceny i motywacji
w dużo szerszym zakresie winny bazować
na wynikach średniookresowych.

S półkom górnictwa
węgla kamiennego grozi
finansowa zapaść
Egzemplifikacją tego jest wynik sprzedaży
węgla, podstawowego obszaru działalności
spółek węglowych. W samej tylko Kompanii Węglowej SA wyniósł on w 2013 roku (-)
1,2 mld zł. W całym sektorze strata na każdej
tonie sprzedanego węgla wynosiła 6,41 zł/t.
Stan zobowiązań na przestrzeni 2013 r. zwiększył się o 23%, przy spadku należności o 8,3%.
Sytuacja ta rzutuje na niższą ocenę ratingową
spółek węglowych i podnosi koszty finansowania działalności. Rośnie ryzyko wycofania się
części banków z finansowania sektora górniczego i zaostrzenia jego warunków. Pogorszy
to też warunki regulacji zobowiązań wobec
poddostawców.
``Konkluzja: Należy zbudować alternatywny
system finansowania spółek węglowych oparty
na relacjach z kooperantami.

P rzetwórstwo węgla
kamiennego w P olsce
cechuje technologiczna
jednostronność
Mimo rozbudowanego zaplecza naukowo-technicznego nie wykształciły się efektywne,
alternatywne techniki przetwórstwa węgla czy
też wykorzystania metanu. Brak ten zwiększa
wrażliwość węgla na zmiany popytu w sektorze energetycznym, jak też może prowadzić
do utraty korzyści z posiadania znaczących
zasobów węgla, niemożliwych do pozyskania
obecnymi technikami wydobycia. Chemiczna
przeróbka węgla na skalę przemysłową wciąż
czeka na swój czas.
``Konkluzja: Potrzeba radykalnej intensyfikacji
badań na rzecz przygotowania i wdrożenia
nowych zastosowań i techniki wykorzystania
węgla.
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Raport końcowy z prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce

Rekomendacje działań zmierzających do poprawy funkcjonowania sektora górnictwa węgla
kamiennego w Polsce
Lp

Cel

Działanie

Oczekiwane efekty

Rozwiązania legislacyjne

1. Wzrost popytu na polski węgiel
Odbudowa krajowej sieci 1. Uporządkowanie wewnętrznego rynku węgla posprzedaży – Państwowe przez: wzmocnienie nadzoru KW SA nad własną
funkcjonującą siecią dystrybucji.
Składy Węgla.
2. Ekspansja Węglokoksu – rozwój hurtu.
3. Kooperacja Węglokoks SA z KHW SA i KW SA
w podziale marży dystrybucyjnej – wypracowanie
wspólnego modelu dystrybucji.

1

1. Przechwycenie marży dystrybutorów przez KHW SA Nie wymaga działań legislacyjnych.
Do decyzji zarządów spółek.
i Węglokoks SA.
2. Redukcja ceny dla konsumentów końcowych.
3. Budowanie silnej marki polskiego węgla przy jednoczesnym dbaniu o jakość sprzedawanego produktu.
4. Częściowe ograniczenie importu.

Poszerzenie przestrzeni Określenie zapotrzebowania na węgiel w krajach Zwiększenie eksportu polskiego węgla na rynki mięna rynku europejskim.
Unii Europejskiej.
dzynarodowe po cenach ekonomicznie uzasadnionych.
WPHI intensyfikuje działania na rzecz wzrostu sprzedaży polskiego węgla.
Ocena możliwości i podjęcie działań w kierunku
zwiększenia eksportu węgla kamiennego Odrą.

2

3

4

Wer yfikacja stawek Negocjacje w zakresie ustalenia stawek dostępu do in- W zakresie warunków cenowych obniżki stawek dostępu Nie wymaga działań legislacyjnych.
transportowych.
frastruktury kolejowej przewozu węgla (PLK) i stawek do infrastruktury – propozycja niestandardowych relacji Renegocjacja umów z przewoźnikami, obniżenie
transportowych PKP Cargo SA
w zakresie kalkulacji cen specjalnych pod kontrakt.
stawek dostępu do infrastruktury dla określonych kierunków transportowych przy założeniu
Rynek krajowy i eksport – do końca 2015 roku oszczęd- maksymalnego tonażu.
ności ok. 30 mln zł z tytułu Cargo.
Oszczędności z tytułu dostępu do infrastruktury kolejowej (PLK) – do ustalenia w trakcie negocjacji.
Uregulowanie statu- Przygotowanie i wdrożenie systemu uwierzytelnienia Oczekiwane efekty:
Nowelizacja ustawy:
su importera węgla dla importerów węgla kamiennego wzorowanego
Prawo energetyczne, o monitorowaniu i kontrou porządkowanie rynku dostawców węgla/lista lowaniu jakości paliw.
kamiennego.
na systemie uwierzytelnienia dostawców biomasy – 
dostawców,
dla energetyki.
– monitorowanie jakości, wolumenu i kierunków importu Rozporządzenie Ministra Gospodarki.
Wprowadzenie koncesji na obrót węglem, koniecz- węgla kamiennego do Polski.
ność kaucji, certyfikacja producenta i importera.
Ściślejszy monitoring
kryteriów bezpieczeństwa
zdrowotnego węgla
importowanego.
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Nie wymaga działań legislacyjnych.
Z analiz przeprowadzonych przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji wynika, że obecnie
są możliwości zwiększenia eksportu na rynek
niemiecki pod warunkiem zmniejszenia kosztu
transportu drogą kolejową.

Opracowanie wytycznych/kryteriów dla właściwości Wyeliminowanie „niesortu” węgla kamiennego sprowawęgla kamiennego kierowanego w szczególności do dzanego do Polski.
gospodarki komunalnej.
Monitoring dostaw i ich zgodności z normami bezpieOpracowanie systemu monitorowania jakości węgla czeństwa zdrowotnego, listami przewozowymi i kon(na granicy i w składach) sprowadzanego do Polski. traktami na dostawy.
Uporządkowanie rynku i importu węgla.

Nowelizacja ustawy:
Prawo energetyczne, o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki.

2. Prace rozwojowe
6
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Jak najszerszy udział Pozyskanie środków dla sektora wydobywczego
w projektach innowa- z Krajowych Programów Operacyjnych.
cyjnych finansowanych
ze środków pomocowych
UE (Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura
i Środowisko, programy
regionalne).
Podejmowanie projektów
eksperymentalnych i pilotażowych (podziemna
i naziemna gazyfikacja,
podnoszenie wartości
energetycznej węgla) również w odniesieniu do produktów odpadowych.

Potencjalny udział sektora górnictwa węgla kamiennego Nie wymaga działań legislacyjnych.
w projektach innowacyjnych nowej perspektywy finan- Decyzje zarządów w zakresie składania wniosowej polityki strukturalnej w Polsce.
sków o projekty wpisujące się w priorytetowe
działania.
Korzystanie z Krajowego Programu POIiŚ II i POIR.

Powołanie grupy roboczej na rzecz identyfikacji Eksperymentalne zagospodarowanie niszowych złóż Nie wymaga działań legislacyjnych.
i wyboru najbardziej perspektywicznych metod na rzecz nowych technologii.
Projekty pilotażowe z instalacjami półprzemysłowymi.
wykorzystania węgla w gospodarce, w tym m.in.:
– optymalizacja struktury organizacyjnej,
– p oprawa konkurencyjności produkcji węgla
kamiennego,
– potwierdzenie gotowości technologii zgazowania
węgla do wdrożenia przemysłowego i przydatności otrzymywanego gazu do wybranych syntez
chemicznych.

3. Zmiany organizacyjne
8

Wydzielenie obszarów
z ograniczonym horyzontem fizycznej eksploatacji
– opcja eksploatacji przez
zawiązanie spółki z o.o.

Restrukturyzacja i optymalizacja struktury organi- Zaoszczędzone koszty amortyzacji i wzrost wydajności
zacyjnej – odpowiedzialny Zarząd Kompanii Wę- pracy.
glowej SA.
Wytypowanie kopalń o niskiej rentowności i/lub
z niewielką ilością pozostałych do eksploatacji
zasobów.
Alternatywnie – likwidacja kopalń trwale
nierentownych.

Nie wymaga działań legislacyjnych.
Zarządzający określą obszary wymagające zmian
organizacyjnych w zakresie:
– określenia obszarów o trwałej nierentowności,
– utworzenia spółki pracowniczej,
– utworzenia spółki pracowniczej z udziałem
spółki węglowej, Węglokoks SA.
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Wydzielenie obszarów
z ograniczonym horyzontem fizycznej eksploatacji, ale ze znaczącymi
zasobami.

Wytypowanie kopalń o niskiej rentowności z dużą Oszczędności w zależności od skali reorganizacji po- Nie wymaga działań legislacyjnych.
bazą zasobową. Wniesienie wybranych kopalń no- zwalające na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego
wych spółek i pozyskanie dla niej operatora; opcjo- w działalności operacyjnej.
nalnie: pracownicy, ekspert branżowy, inwestor
finansowy.
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Uruchomienie wspólnego programu zakupowego
dla wszystkich spółek sektora w odniesieniu do najpoważniejszych pozycji
kosztowych.

Obniżenie kosztów zakupów materiałów poprzez Oczekiwany efekt oszczędności na poziomie 3‒10% obecwdrożenie pilotażowego programu zakupów wspól- nych kosztów zakupów, w zależności od charakterystyki
nych w stosunku do dostaw, wykorzystującego efekt grupy zakupowej.
skali.
– Opracowanie ram współpracy Zamawiających.
– Wyselekcjonowanie materiałów z tej samej grupy.
– Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań
przetargowych.
– Wytypowanie materiałów, które można zamawiać
wspólnie w ramach sektora (KW SA, KHW SA,
JSW SA). Rozważenie możliwości wspólnego zakupu energii elektrycznej i innych mediów.

5

Nie wymaga działań legislacyjnych. Działania
będą prowadzone w oparciu o aktualne przepisy,
tj. art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– ogłoszenia oraz przeprowadzenia przetargu
na te same dobra może dokonać wspólnie kilka
podmiotów. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia,
wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich
rzecz.

4. Uelastycznienie pracy
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Wypracowanie w ramach
dialogu nowych przepisów wewnątrzzakładowych z zakresu prawa
pracy (układy zbiorowe
pracy).

Wypracowanie na poziomie spółki jednolitych zasad
wynagradzania, mających zastosowanie do wszystkich pracowników – w drodze zakładowego układu
zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania.

Wypracowanie jednego regulaminu pracy dla wszystkich kopalń KW SA w kontekście § 3 regulaminu
organizacyjnego KW SA lub zawarcie ZUZP, który
regulowałby kwestie organizacji pracy, w tym czasu
Przegląd możliwości pracy.
redukcji zobowiązań
pozapłacowych niemających przesłania
motywacyjnego.

Wprowadzenie możliwości regulacji czasu pracy i zasad
wynagradzania pracowników KW SA w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy:
– wypracowanie – we współpracy ze związkami zawodowymi – wewnątrzzakładowych przepisów w zakresie
organizacji pracy, w tym czasu pracy, dostosowanych
do warunków rynkowych,
– stworzenie – mających zastosowanie do wszystkich
pracowników – jednolitych zasad wynagradzania,
w tym dotyczących poszczególnych składników
wynagrodzenia,
– usunięcie niepewności stanu prawnego w spółce spowodowanego występowaniem wielu wewnętrznych
źródeł prawa pracy.

Nie wymaga działań legislacyjnych. Wskazane
działania są możliwe do realizacji w granicach
obowiązujących przepisów prawa pracy.
Możliwe jest przyjęcie w ZUZP lub innych
przepisach wewnątrzzakładowych efektywnych
rozwiązań z zakresu organizacji pracy, w tym
czasu pracy, oraz dokonanie przeglądu zasad
wynagradzania i innych świadczeń.
Dokonując ujednolicenia zasad wynagradzania
i przepisów w zakresie organizacji pracy, w tym
czasu pracy, należy mieć na względzie charakter
pracy wykonywany na poszczególnych stanowiskach pracy oraz warunki pracy poszczególnych pracowników (dyferencjacja w zależności
od miejsca wykonywania pracy – pod ziemią
i na ziemi), a także obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwagi
na warunki pracy panujące w zakładach.

5. Restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych
13

Wydłużenie okresu spłaty Opracowanie rozwiązania umożliwiającego czę- Odroczenie płatności w wysokości 290,5 mln zł do końca Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy
starych zobowiązań, no- ściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych 2015 roku, przeniesienie na lata 2017‒2020 w ramach o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
tyfikacja programu.
wobec ZUS.
nowej ustawy.
w latach 2008‒2015.

14 Weryfikacja postulatów Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych Uzyskanie bardziej atrakcyjnych warunków składanych Zmiana art. 91a ust. 1 oraz art. 138c ust. 1 Pzp.
pod adresem Urzędu Za- w zakresie zmniejszenia liczby ofert wymaga- ofert.
mówień Publicznych.
nych do przeprowadzenia aukcji elektronicznej
z 3 do 2 oraz umożliwienia zamawiającym sektorowym unieważnienia postępowania w przypadku
złożenia jednej oferty.
6. Finansowanie
15

Górnictwo a energetyka Ustabilizowanie dostaw węgla i płatności w perspek- Poprawa płynności finansowej spółek węglowych.
– rozwiązania sprzyja- tywie długoterminowej.
jące bardziej efektywnej
kooperacji, działania
w kierunku implementacji
KW SA.
mechanizmów niwelacji Przedpłaty na przyszłe dostawy węgla.
sezonowości.
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Opcje dokapitalizowania
KW SA/podmiotów grupy węglowej (Fundusz
Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, Węglokoks SA,
PIR SA, wniesienie akcji
spółek Skarbu Państwa).

17

Działania na rzecz obniże- Możliwości wsparcia KW SA przez BGK przy udziale Poprawa płynności finansowej KW SA.
nia kosztów finansowych Węglokoks SA.
– alternatywne modele finansowania KW SA przez
BGK lub inne podmioty
gospodarcze.

Dofinansowanie Kompanii Węglowej SA poprzez
zwiększenie zaangażowania Węglokoksu w program
emisji obligacji.
MSP:
– dokapitalizowanie Węglokoks SA przez MSP akcjami Huty Pokój SA,
– dokapitalizowanie Węglokoks SA przez MSP środkami FRP,
– dokapitalizowanie Węglokoks SA przez ARP SA
lub wejście kapitałowe Węglokoks SA do kopalń przekształconych w spółki z o.o.

Nie wymaga działań legislacyjnych.

Nie wymaga działań legislacyjnych.

1. Utrzymanie poziomu programu obligacyjnego KW SA. Działania zarządu KW SA, Węglokoks SA, BGK.
2. Konwersja zadłużenia na akcje (dodatkowa emisja MSP:
akcji KW SA).
– Nie wymaga działań legislacyjnych.
– Zespół polecił przeprowadzenie wyceny Kompanii Węglowej SA, testu prywatnego wierzyMSP:
Wykorzystanie potencjału Węglokoks SA w restruktu- ciela, a następnie testu prywatnego inwestora.
ryzacji i budowie łańcucha wartości KW SA.

Nie wymaga działań legislacyjnych.
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Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki

Pytania o węgiel
Do końca maja polskie kopalnie wydobyły
28,7 mln ton węgla, czyli o 1,889 mln ton
mniej niż przed rokiem. Sprzedaż surowca,
niższa aż o 11,4 proc. wobec danych sprzed
roku, wyniosła 26,919 mln ton. Na zwałach
spółek węglowych po pięciu miesiącach zalegało 7,989 mln ton surowca. W kopalniach
zatrudnionych było 104 tys. pracowników.
Przychody osiągnięte przez branżę wynosiły
10,54 mld zł i spadły rok do roku o 1,26 mld zł.
Strata, jaką na jednej tonie węgla ponosiły po pięciu miesiącach br. spółki węglowe,
wynosiła 30,96 zł. Wszystkie te dane zostały
przedstawione podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki.

Oprócz informacji o aktualnej sytuacji
górnictwa węgla kamiennego, przyczynach
złej kondycji sektora i spółek węglowych przedstawiciele resortu gospodarki poinformowali
o działaniach podejmowanych dla poprawy tego stanu. W programie obrad znalazło
się m.in. rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie
na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego.
Prof. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu
Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, zrelacjonował działania podjęte w ramach prac
Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce,
powołanego przez premiera Donalda Tuska.
Zespół przygotował projekty trzech aktów
prawnych, które dotyczą koncesjonowania

obrotu paliwami na terenie Polski, wymagań
jakościowych dla paliwa stałego i przesunięcia spłaty zobowiązań odziedziczonych przez
spółki węglowe. Podjął też decyzję o powołaniu
spółki Polskie Składy Węgla. Za kwestie organizacyjno-formalne związane z tym przedsięwzięciem odpowiadać będzie Węglokoks.
W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja górniczych związków zawodowych.
To właśnie strona społeczna sygnalizowała najbardziej aktualne problemy, z którymi musi się
zmierzyć branża wydobywcza. Dariusz Potyrała, przewodniczący ZZG w Polsce, wskazał
na wypłatę emeryckich deputatów węglowych.
Przypomniał, że oprócz corocznego obciążenia
spółek kwotą 360 mln zł są one zobowiązane
do zawiązywania rezerw na poczet wypłaty
deputatu w przyszłych latach. Kwota, na którą spółki muszą zawiązywać rezerwy, wynosi
łącznie 4 mld zł. W projekcie nowej ustawy
regulującej działalność górnictwa po 2015 roku
zapisano, że obowiązek wypłaty emeryckich
deputatów weźmie na siebie Skarb Państwa.
Jednak aby się tak stało, posłowie muszą przyjąć
ustawę w postulowanym kształcie. Potyrała
stwierdził, że nadzór nad górnictwem po stronie ministerialnej pozostawia wiele do życzenia.
Postulował też, aby nie zapominać o alternatywnych metodach wykorzystywania węgla
kamiennego. Według niego prace nad chemicznym przetwórstwem surowca i zgazowaniem powinny być finansowane przez Polskie
Inwestycje Rozwojowe.
Dariusz Trzcionka, przewodniczący PZZ
Kadra, zwrócił uwagę na fakt, że energetyka

Umowa z japońską firmą

Kompania z Mitsui chcą zbudować
elektrownię
Zarząd Kompanii Węglowej informuje,
że 23 lipca br. podpisano z japońskim koncernem Mitsui umowę o wspólnym rozwoju projektu budowy Elektrowni Czeczot w miejscowości Wola. Porozumienie przewiduje trzy fazy
realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

W fazie pier wszej, do końca
I kwartału przyszłego roku, strony powinny
wynegocjować:
– warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton
rocznie;
– warunki umowy na zakup przez Kompanię
Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych Elektrowni Czeczot;
– warunki umowy na wykonawstwo pod klucz
planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.;
– warunki pozyskania finansowania inwestycji
na zasadach „Project finance”, tzn. poprzez
spółkę celową, która będzie zarządzała
inwestycją.
W kolejnej fazie, do końca przyszłego
roku, planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie
spółki celowej.
Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy
będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu
inwestycji.

Pierwsze prace na placu budowy Elektrowni Czeczot, według przyjętych założeń
harmonogramu, powinny rozpocząć się
w 2016 roku.
Umowę podpisano w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, w obecności m.in.
wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz
Makoto Yamanaki, ambasadora Japonii.
W trakcie uroczystości wójt gminy
Miedźna, Bogusław Taranowski, przekazał
podpisaną decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji.
Projekt Elektrowni Czeczot to pierwsze
w Polsce przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na zasadach „Project finance”. To również planowany blok o mocy do 1000 MW
o najwyższej w kraju sprawności energetycznej
sięgającej 46,2 proc. Szacowany koszt inwestycji to ok. 6 mld zł. Przy budowie obiektu
przewiduje się zatrudnienie ok. 2,5 tys. osób,
a w trakcie jego eksploatacji powstanie ok. 250
miejsc pracy.
– Podpisanie umowy jest realizacją strategicznych zamierzeń spółki dotyczących
dywersyfikacji naszych obszarów działalności i źródeł przychodów. Kompania i Mitsui
stają się partnerami w planowanym przedsięwzięciu. Widzimy w nim dobry biznes, nowe
miejsca pracy, rozwojowe szanse dla regionu
oraz poprawę bilansu i bezpieczeństwa energetycznego kraju – informuje Mirosław Taras,
prezes zarządu KW SA. 
l

zawodowa nie odbiera zakontraktowanego
węgla. Mówił też, że górnictwo nie ma gdzie
magazynować wydobytego surowca, a zwały
kopalniane się przesypują. Spółki energetyczne, których moce oparte są na węglu kamiennym, nie produkują energii z niego, lecz
z węgla brunatnego. Najdobitniejszym przykładem jest Tauron, który nie odbiera węgla
od kopalń własnej grupy – Tauron Wydobycie
– lecz preferuje tańszy węgiel brunatny. Spółka
PGE zwiększa wydobycie tego węgla. Tylko
w ostatnim roku wyprodukowała 42 mln ton.
To absolutny rekord.
– Problem jest tak poważny, że może nam
zagrażać kolejne postojowe w kopalniach
węgla kamiennego, ponieważ nie ma gdzie
składować wydobytego surowca – alarmował
przewodniczący PZZ Kadra.
Dariusz Trzcionka zwrócił uwagę,
że przy spadających cenach węgla rośnie cena
energii elektrycznej. Przypomniał, że brak
przychodów ze sprzedaży węgla może spowodować realne widmo upadłości śląskich
kopalń, które zatrudniają obecnie 104 tys.
pracowników.
– Gdzie był rząd przez ostatnie dwa lata?
– pytał retorycznie poseł Zbyszek Zaborowski
REKL A M A

(SLD). Grzmiał, że polskie górnictwo podziemne nie jest w stanie konkurować z węglem ze wschodu, gdzie wydobycie i transport
surowca są subsydiowane. Apelował, by rząd
wystąpił o ochronę polskiego rynku. Wskazał
też na nieporównywalne z innymi państwami
obciążenia fiskalne nakładane na górnictwo.
Zaborowski przypomniał, że z trudną sytuacją
zmaga się nie tylko Kompania Węglowa, ale
także Katowicki Holding Węglowy, a nawet
JSW.
– KHW płaci podwykonawcom po 150
dniach! Nie analizy, ale decyzje są tu potrzebne
– domagał się Zbyszek Zaborowski.
– To nieporozumienie, że przesunięcie
zaległych zobowiązań wobec ZUS o 1,5 roku
uratuje Kompanię Węglową – zwrócił uwagę Piotr Naimski (PiS). – Kwota 260 mln zł
to zaledwie jedna wypłata dla pracowników
KW, a nie systemowe rozwiązanie.
Z kolei Grzegorz Tobiszowski (PiS) ubolewał, że pomimo konkretnych zagrożeń
ze strony pakietu klimatycznego kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju nie została
zredefiniowana.
ANNA ZYCH
TRYBUNA GÓRNICZA
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Górnictwo węglowe i bezpieczeństwo w kopalniach głębinowych

Powinniśmy wykorzystać
dobrą reputację
Anhui University of Science and Technology (Huainan, Chiny) wspólnie z Akademią
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica
w Krakowie organizują w dniach 19–21 września 2014 roku w mieście Huainan (prowincja
Anhui, Chiny) międzynarodową konferencję
poświęconą górnictwu. Jej temat to: „Górnictwo węglowe i bezpieczeństwo w kopalniach
głębinowych”. Konferencji patronuje ambasada
Polski w Chinach i Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji konsulatu polskiego w Szanghaju.
Wezmą w niej udział eksperci i naukowcy z całego świata zajmujący się górnictwem węgla
kamiennego. Głównym celem konferencji jest
promowanie bezpiecznej i ekonomicznie efektywnej eksploatacji złóż węgla kamiennego.
Organizatorzy planują stworzenie tak zwanej
platformy wymiany informacji. Chodzi o to,
aby specjaliści z wielu krajów mogli dzielić się
swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu
najważniejszych problemów górnictwa węgla
kamiennego. – Polscy specjaliści i naukowcy
zajmujący się górnictwem węgla kamiennego
mają bardzo dobrą opinię na świecie. Powinniśmy ją wykorzystać do promocji polskiej nauki
i techniki górniczej – mówi prof. Piotr Czaja,
dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
XXNowy Górnik: Czy są szanse, aby współpraca chińskich i polskich górników była tak
intensywna jak na przykład 40 lat temu?
Piotr Czaja: Uważam,
że powinniśmy skorzystać
z tradycyjnych doświadczeń i rozwijać współpracę chińskiego i polskiego
górnictwa. Chciałbym
przypomnieć, że zaczęła się ona od współpracy
naukowej. W Akademii
Górniczo-Hutniczej i w Politechnice Śląskiej
było wielu studentów z Chin. Po studiach
w Polsce wracali do swojej ojczyzny. To oni
tworzyli nowoczesne górnictwo, oni także
organizowali system edukacji dla chińskich
górników. Polskie firmy dostarczały maszyny do chińskich kopalń i często budowały
nowe kopalnie. Chińscy i polscy inżynierowie
wspólnie rozwiązywali najtrudniejsze problemy. Tak było w czasach, kiedy w Chinach
powstawało nowoczesne górnictwo. Polscy
specjaliści byli nauczycielami, chińscy specjaliści uczyli się od nas. Teraz nie ma podziału
na nauczycieli i uczniów. Chińskie górnictwo

węgla kamiennego jest największe na świecie. W wielu przypadkach to my możemy być
uczniami, a chińscy koledzy mogą być nauczycielami. Dlatego nasza współpraca może być
jeszcze bardziej pożyteczna.
XXSkoro w Chinach są świetni specjaliści,
po co mają współpracować ze specjalistami z Polski?
– Ponieważ u nas są także świetni specjaliści. W Polsce i w Chinach musimy rozwiązywać te same problemy. Zagrożenie wybuchem
metanu, tąpaniami i pożarem jest w chińskich
i polskich kopalniach. Nasi chińscy koledzy
muszą dbać o to, aby tanio wydobywać węgiel. Polscy górnicy muszą także o to dbać.
Na świecie cena węgla spada, polskie spółki
górnicze przeżywają kłopoty. Podobne kłopoty mają chińskie kopalnie. Dla polskiego
i chińskiego górnictwa najważniejsze jest, aby
wydobywać węgiel tanio i bezpiecznie.
XXChce pan pogodzić ogień z wodą? Bezpieczeństwo pracy kosztuje.
– Uważam, że tylko nowoczesne technologie mogą pomóc w spełnieniu tych dwóch
warunków. My mamy swoje doświadczenia,
chińscy specjaliści mają swoje. Zacznijmy
wymieniać się nimi.
XXW tym roku większość spółek węglowych
ma straty. Nie mamy czym zaimponować
chińskim partnerom.
– Przez wiele lat polskie spółki węglowe
miały zyski. Byliśmy jedynym krajem w Europie, który nie dotował kopalń węgla kamiennego. Wbrew pozorom mamy się czym
pochwalić. Oczywiście, każda spółka węglowa,
a nawet każda kopalnia jest indywidualnym
przypadkiem. Jednak są rozwiązania uniwersalne. W głębokich kopalniach należy stosować klimatyzację, ponieważ według polskiego
prawa przy temperaturze powyżej 28 stopni
Celsjusza, ze względu na zdrowie ludzkie, obowiązują już specjalne rygory pracy, a przy temperaturze powyżej 33 stopni wejście do wyrobiska odbywa się tylko na zasadzie akcji
ratowniczej. Nowoczesne systemy wykrywające metan minimalizują zagrożenie wybuchem
i pożarem. Zdalnie sterowane maszyny górnicze pozwalają na to, aby w najniebezpieczniejszych miejscach nie było ludzi. Nowoczesny
transport podziemny umożliwia zwiększenie
efektywności pracy. W tym roku miałem okazję poznać organizację pracy w kopalni złota

w Republice Południowej Afryki. Kopalnia
ma ponad 3 kilometry głębokości. Tam gdzie
jest najniebezpieczniej i najbardziej gorąco,
pracują tylko maszyny. Ich operatorzy siedzą
w bezpiecznych miejscach. Kopalnia jest w dużej mierze sterowana komputerowo. Oczywiście w kopalni złota są inne zagrożenia niż
w kopalni węgla kamiennego. Jednak technika
i sztuka górnicza są podobne.
XXUważa pan, że nowoczesne rozwiązania
uratują górnictwo węgla kamiennego?
W Unii Europejskiej kopalnie węgla kamiennego mają dwa kłopoty: ekonomię i ekologów. Jak można wygrać tę konfrontację?
– Węgiel można spalać w nowoczesnych
blokach energetycznych. Nowoczesne piece
służące do ogrzewania domów są tanią i ekologiczną alternatywą dla pieców gazowych.
Spalanie węgla nie musi niszczyć środowiska naturalnego i zmieniać klimatu. Dlatego
pańskie pytanie: „Czy nowoczesne technologie uratują górnictwo węgla kamiennego?”
za bardzo zawęża problem. Na węgiel nie
można patrzyć wyłącznie z punktu widzenia
górnictwa. Węgiel jest źródłem energii i trzeba
się zastanawiać, jak tanio go wydobywać i jak
go spalać w sposób przyjazny dla środowiska.
A może nie spalać, tylko przetwarzać na paliwo płynne i gazowe? Trzeba zastanowić się,
co zrobić, aby metan z kopalń węgla kamiennego nie ulatniał się do atmosfery ziemskiej.
W Polsce, na przykład w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej, metan z kopalń jest wychwytywany
i spalany w specjalnych silnikach, które zasilają
kopalnianą klimatyzację, wytwarzają energię
elektryczną i energię cieplną. Powinniśmy
traktować węgiel tak, jak traktuje się ropę
naftową. Jest ona surowcem do produkcji
paliwa, wykorzystuje ją przemysł chemiczny i energetyka. Przemysł naftowy zaczyna
się na etapie badań geologicznych, a kończy
się w laboratoriach, w których opracowuje
się najnowocześniejsze technologie wykorzystania ropy naftowej w wielu dziedzinach
przemysłowych. Mam nadzieję, że konferencja
w Chinach będzie okazją do rozmów także
na ten temat.
XXCo przeszkadza, aby chińscy i polscy
specjaliści wspólnie rozwiązywali najważniejsze problemy górnictwa węgla
kamiennego?
– Żeby współpraca rozkwitała, potrzebne są pieniądze. Uważam, że działania

naukowców powinny być wspierane przez
firmy produkujące maszyny górnicze. Taka
współpraca naukowców z obu krajów i firm
z Chin i z Polski będzie korzystna dla wszystkich. Chińczycy i Polacy muszą się poznawać.
XXCzęsto słyszę, że w kontaktach naukowych i biznesowych z Chinami bardzo ważna jest osobista znajomość. Czy z takiej znajomości będą kiedyś korzyści? Po jakim
czasie będą te korzyści? Jak długo można
inwestować w osobiste kontakty?
– Odpowiedzią na pańskie pytanie jest
historia współpracy Anhui University of
Science and Technology z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Obie uczelnie
współpracują, ponieważ mają aktywnych
i oddanych wspólnej sprawie przedstawicieli.
Przedtem po stronie polskiej był prof. Andrzej Wichur, a po stronie chińskiej mówiący
po polsku prof. Sun Wenzuo. W obecnych
czasach po stronie chińskiej zaangażował się
w tę współpracę prof. Yuan Shujie, a po stronie
polskiej prof. Stanisław Nawrat.
Prof. Yuan Shujie to bardzo ciekawa postać. Po raz pierwszy spotkał się z naukowcami Akademii Górniczo-Hutniczej w czasie
wizyty delegacji AGH w Chinach. Był tłumaczem. Potem przyjechał do Polski na studia.
Skończył na AGH studia magisterskie i doktoranckie. Wrócił do Chin, rozpoczął pracę
naukową w Anhui University of Science and
Technology. W pracy ze studentami zastosował wiele rozwiązań, które poznał w Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki prof. Yuan
Shujie obie uczelnie współpracują ze sobą.
Jest to możliwe, ponieważ dobrze się poznaliśmy. Uważam, że jest to przykład bardzo
pożytecznej współpracy. Chciałbym, abyśmy
mogli ją rozwijać.
Często barierą jest język. Jeden z moich
kolegów był w Chinach na konferencji naukowej poświęconej produkcji gazu z węgla
kamiennego. Poprosiłem go o najnowsze
informacje. Pokazał mi grubą książkę i powiedział, że w niej jest napisane wszystko,
co mnie interesuje i że powinienem ją przeczytać. Okazało się, że książka jest napisana
po chińsku. Dlatego bardzo cenię inicjatywę
redakcji Nowego Górnika, która postanowiła wydawać kwartalnik w języku chińskim.
Jestem przekonany, że to czasopismo ułatwi
kontakty między naukowcami i górnikami
z Chin i z Polski.
l

Kompania Węglowa

Otwarta droga do umowy z obligatariuszami
Zarząd Kompanii Węglowej SA poinformował,
iż podpisane zostało wstępne porozumienie
z podmiotami – gwarantami programu obligacji w sprawie wykonywania zobowiązań
spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną
przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia
finansowego.

W skład konsorcjum obligatariuszy, stron
podpisanego porozumienia, wchodzą: Bank
Zachodni WBK SA, Alior Bank SA, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa
Oszczędności, Bank Polski SA, BNP Paribas
Polska SA oraz Węglokoks SA.
Dokument podpisany został 27 czerwca
br. i w kolejnych dniach zyskiwał stosowne
zgody organów korporacyjnych gwarantów.

Porozumienie przewiduje, iż do 14 lipca
2014 roku nastąpi zmiana Umowy Emisyjnej
oraz Warunków Emisji obligacji spółki.
– Podpisanie porozumienia wstępnego
jest wynikiem twardych i długich negocjacji.
W efekcie, Kompania oddala ryzyko upadłości oraz w drugiej połowie lipca może liczyć
na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą
płynność finansową firmy. Oznaczać to będzie

brak zagrożeń dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, dostęp do środków ze sprzedaży
Kopalni Knurów-Szczygłowice oraz zwolnienie zwałów z zastawów bankowych. Da nam
czas na wdrożenie niezbędnego programu
naprawczego spółki – mówi Mirosław Taras,
prezes zarządu KW SA.
MAT. PRAS.
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Przyszli inżynierowie wierzą w lepsze perspektywy górnictwa

Przez pot do białego hełmu
Od lat opinie studentów, kończących praktyki w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego, są fascynującą lekturą. Interesującą,
bo prawdziwą.

K asa i staż
Łącznie we wszystkich zakładach górniczych spółki w dniach 1–29 lipca odbywało
praktyki zawodowe 73 słuchaczy drugiego
i trzeciego roku wydziałów górniczych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (40) i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (33).
Najwięcej przyszłych inżynierów poznawało
realia górnictwa w Murckach-Staszicu (33)
i właśnie Mysłowicach-Wesołej (28), czyli
w kopalniach-lokomotywach KHW. Szczegółowy program praktyk uzgodnili wcześniej menedżerowie spółki w porozumieniu
z pracownikami naukowymi obu uczelni.
Rzecz – tę okoliczność akcentowali i przedstawiciele kopalń, i sami studenci – ważna:
lipcowa praktyka była płatna. Ale oprócz około 2,5 tys. złotych na rękę w praktykanckim
plecaku wynieśli również miesiąc stażu pracy,
który – w przypadku podjęcia po studiach
pracy w kopalni – będzie zapewne przydatny w kalendarzu zatwierdzeń, wymaganych
w awansach na kolejne szczeble dozoru.

P rzyjaźń z łopatą
– Zajmowali się między innymi czyszczeniem przenośników, montażem ich konstrukcji, spągowaniem, ciągnięciem i instalowaniem
kabli energetycznych, transportem drzewa,
elementów obudowy chodnikowej i innych
materiałów – wymienia przykłady niektórych
robót inż. Krzysztof Izydor, opiekun praktyk
zawodowych w Mysłowicach-Wesołej.
Każdemu ze studentów opiekunowie wystawili indywidualne oceny. Nie była to jedynie czcza formalność. Rezultat testu w połączeniu z oceną zaangażowania praktykanta
stanowi bowiem pierwszorzędną referencję
w zabiegach o uzyskanie stypendium fundowanego w wysokości 1000 złotych miesięcznie (od czerwca do października), z czym
dodatkowo łączy się gwarancja zatrudnienia
po uzyskaniu inżynierskiego dyplomu.
– Stypendialne wnioski studentów górniczych specjalności, którzy odbyli praktyki w naszych kopalniach, są rozpatrywane
w pierwszej kolejności. Ale to nie jedyne
kryterium. Zabiegający o nie przyszły inżynier musi się też wykazać nie niższą niż 3,49
średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów
studiów – tłumaczy Piotr Ostaszewski, dyrektor Zespołu Polityki Zatrudnieniowej w KHW.
We wtorek 29 lipca podczas uroczystego podsumowania praktyk w Mysłowicach-Wesołej specjalne wyróżnienia za najwyższe
lokaty odebrali Grzegorz Czernik i Dawid
Lambrych, studenci trzeciego i drugiego roku
Politechniki Śląskiej.

O biecująca inwestycja
Wieńczące praktyki spotkanie dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła, Eugeniusz

JERZY CHROMIK

Fragmenty z ankiet: Zobaczyłem, jak naprawdę wygląda praca. Obycie z dołem i obowiązkami górnika. Umiejętne obsługiwanie
łopaty. Obolałe barki. Respekt i szacunek dla
pracy. Zaprzyjaźniłem się z kilofem i łopatą.
Poza pieniędzmi dostawaliśmy też kartki.
Całkowity brak kultury przy wyjeździe. Wysoka temperatura. Problem z lampami.

Dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła, Eugeniusz Małobęcki: Dziękuję wam i waszym opiekunom, że
przeszliście te praktyki w sposób bezpieczny
Małobęcki, rozpoczął od deklaracji, że przygarnie do pracy wszystkich jej uczestników
po uzyskaniu przez nich dyplomów.
– Program waszych zajęć układaliśmy tak,
aby dla każdego z was były opłacalne finansowo i abyście jednocześnie wynieśli z nich
coś pożytecznego w wymiarze zawodowym.
Z drugiej zaś strony – abyście również zrobili coś konkretnego dla kopalni. W optyce
kierownictwa kopalni jesteście obiecującą
inwestycją. W sensie krótkoterminowym
kupowaliśmy waszą pracę, natomiast długoterminowym – dostrzegamy w was przyszłą
kadrę. Przejrzałem wypełnione przez was
ankiety, w tym sarkastyczne uwagi o „umiejętnym obsługiwaniu łopaty”. Cóż, smak potu
też jest wpisany w pracę górnika. Pewnie przyznacie mi rację, kiedy sami będziecie kierowali

ludźmi i przyjdzie wam na przykład dzielić
premię. Będziecie wtedy musieli pamiętać,
że trzeba to robić uczciwie i sprawiedliwie.
Oprócz narzekań na łopatę mieliście także
sposobność – to też spostrzeżenia z ankiety –
poznać nowoczesne górnictwo. Nie zrażajcie
się duszną dziś atmosferą wokół branży, sączoną ze środków masowego przekazu. W naszym
kraju przez przynajmniej 25 najbliższych lat
energia będzie wytwarzana głównie z węgla
kamiennego i brunatnego. Udostępnione zasoby węgla w samej kopalni Mysłowice-Wesoła
rokują jej perspektywę na 45 lat. Dziękuję
wam i waszym opiekunom, że przeszliście te
praktyki w sposób bezpieczny – mówił dyrektor Małobęcki, życząc studentom udanego
wypoczynku.
JERZY CHROMIK

Rozmowa z G rzegorzem C zernikiem i D awidem L ambrychem , studentami górniczych
specjalności w Politechnice Śląskiej

XXNowy Górnik: Pokażcie, proszę, wasze
dłonie.
Grzegorz Czernik: Wiem, w czym rzecz.
Nie, nie mam żadnych bąbli. Owszem, trochę
pomachałem łopatą przy spągowaniu i niwelacji wyrobiska, ale wcale nie było tak ciężko.
Mam zresztą ręce nawykłe do tego narzędzia.
Poza praktyką w kopalni w wakacje dorabiam
jeszcze na budowie.
Dawid Lambrych: U mnie z rękami też
w porządku. Musiałbym raczej zdjąć koszulę.
Na barku widać ślady grubych kabli. Ciągnęliśmy je i podwieszali na ociosie. Ciężko, no
i na poziomie 865 ciepło. Fakt, ocierało się pot.

XXCo wpłynęło na wasz wybór kierunku studiów, zatem i pewnie przyszłej profesji? Tradycja rodzinna, inne względy…
D.L.: Kiedy człowiek rodzi się w Jastrzębiu, to, oczywiście, także w cieniu
kopalnianych wież wyciągowych. Górnikami są wujowie. Ale nie to przesądzało.
Praca w kopalni to wciąż zawodowa stabilizacja, przyzwoita kasa, wcześniejsza
emerytura…
G.Cz.: Mieszkam w Woli, więc też mogę
powiedzieć o narodzinach w cieniu wieży
wyciągowej, chociaż Czeczott od lat już nie
fedruje. Górnikiem był dziadek.

XXW ankietach odnalazłem wyłącznie superlatywy pod adresem opiekunów praktyk. Ale ciekaw jestem, jak byliście traktowani przez górników.
D.L.: W elektrycznym było w porządku.
Podpowiedzieli. Pomogli.
G.Cz.: Gorzej wyglądało to w przypadku
pracowników firm zewnętrznych. Górnicy pozdrowili Szczęść Boże, zagadnęli. Ci z firm –
rzadko, chociaż, jak my, też nosili brązowe hełmy.

XXNie odstręczają was czarne wizje, roztaczane ostatnio wokół górnictwa w gazetach i telewizji?
G.Cz.: Bardziej przekonuje mnie to,
co powiedział dyrektor Eugeniusz Małobęcki, że przynajmniej przez 25 lat nie będzie
energii bez węgla.
D.L.: Przyznaję, że trochę się przejąłem
tym tumultem, ale i ja liczę, że po chudszych
latach nadejdą te tłustsze.

JERZY CHROMIK

To były pożyteczne tygodnie

Grzegorz Czernik (z lewej) i Dawid Lambrych
XXCzy najlepsze lokaty z praktyk to prawie
pewne stypendium?
G.Cz.: Już jestem stypendystą Mysłowic-Wesołej. Warto o nie zabiegać, choć łączą się
ze zobowiązaniem przynajmniej trzyletniej
pracy po uzyskaniu dyplomu.
D.L.: Na pewno złożę wniosek o stypendium. Zobaczę.

XXGdzie wybieracie się na wakacje?

G.Cz.: W sierpniu planuję jeszcze popracować. We wrześniu pewnie gdzieś wyjadę, ale
nie mam jeszcze konkretnych planów.
D.L.: Coś się wymyśli. Chyba wybiorę się
gdzieś za granicę.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK
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Informacje motoryzacyjne

W rajdzie Dakar zadebiutuje model 2008 z napędem na dwa koła

N owa M azda 2

Jean-Christophe Pallier, kierownik techniczny projektu Dakar. Osiągi ma zapewnić
umieszczony centralnie z tyłu wysokoprężny
silnik V6.
Następnym atutem samochodu mają być
niewielkie wymiary, które lepiej sprawdzą
się na krętych odcinkach specjalnych typu
WRC. – Seryjnie produkowany model 2008
jest crossoverem z napędem na dwa koła,
wyposażonym w technologię Grip Control, dzięki której może właściwie wszędzie
przejechać. Zatem wybór takiego napędu
dla 2008 DKR, który ma stawić czoła trudnościom rajdu Dakar, jest jak najbardziej
zasadny – mówi Bruno Famin, dyrektor
Peugeot Sport.
Dakarowy model ma także m.in. możliwość sterowania z kabiny ciśnieniem powietrza w kołach, co ułatwi poruszanie się
po wydmach.

za progiem
Jesienią w Japonii pojawi się nowa generacja Mazdy2, tam zwana Demio. W fabryce w Hofu właśnie rozpoczęto jej produkcję.
Na początku przyszłego roku auto ma trafić także do Europy. Samochód będzie miał
w gamie nowe, półtoralitrowe silniki z rodziny
Skyactiv, benzynowe i wysokoprężne, współdziałające z manualnymi i automatycznymi
skrzyniami biegów. Oprócz przestronnego
i wyrafinowanego wnętrza ma się pojawić
innowacyjny system łączności MZD Connect oraz system aktywnego bezpieczeństwa
i-Activsense.
Mazdę2 wprowadzono na rynek
w 1996 roku i od tego czasu jej łączna sprzedaż
przekroczyła 2,4 mln sztuk. Schodząca generacja
tego auta może mieć jeszcze całkiem dobre wyniki. Na brytyjskim rynku w pierwszym półroczu

Mazda2 była najlepiej sprzedającym się japońskim samochodem – sprzedano 4950 tych aut.

S zkic do portretu
Skoda Fabia pojawi się już wkrótce
w czwartej generacji. Na razie przedstawiono
szkic i kilka zapewnień. Nowe auto ma być
stylistycznie oparte na prototypie VisionC,
podrasowanym przez wizerunek wyczynowych aut Skody. Sportowy obraz miejskiego
samochodu mają tworzyć nie tylko czyste,
ostre, precyzyjne linie, ale także osadzenie
go o 3 cm niżej niż modeli obecnej generacji.
Auto będzie za to o 9 cm szersze. Według
prasowych doniesień zostanie zbudowane
na obecnej płycie podłogowej, którą jednak
gruntownie zmodernizowano. Całkowicie
nowy charakter ma mieć wnętrze łączące
wszechstronność z szerokim wachlarzem
możliwości indywidualizacyjnych.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

– W sportach samochodowych masa jest
wrogiem osiągów. W tym rajdzie terenowym
samochód z napędem na dwa koła może mieć
zdecydowanie mniejsze obciążenie od terenówki z napędem 4x4. Może mieć również
większe koła, co daje pewną przewagę przy
pokonywaniu licznych terenowych pułapek.
Pozwala to też skrócić zwis przedni. Dzięki
temu 2008 KR może wjeżdżać na niemal
pionowe ściany! I to nie wszystko: dzięki
większemu skokowi zawieszenia – 460 mm
zamiast 250 mm – z większą łatwością pokonuje przeszkody terenowe. A to kluczowy atut w przypadku rajdu Dakar! – mówi

Atutem samochodu mają być niewielkie wymiary, które lepiej sprawdzą się na krętych odcinkach

W fabryce w Hofu właśnie rozpoczęto produkcję nowej generacji Mazdy2, w 2015 roku ma także trafić do Europy

MATERIAŁY PRASOWE

Peugeot postanowił wystawić w Dakarze model 2008 z napędem na dwa koła. Inżynierowie francuskiej marki przygotowali szereg
rozwiązań, które mają mu pomóc w walce
z samochodami 4x4. Przede wszystkim postarali się go odpowiednio odchudzić.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Peugeot 2008 na Dakar

Mazdę2 wprowadzono na rynek w 1996 roku i od tego czasu jej łączna sprzedaż przekroczyła 2,4 mln sztuk
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R O Z M A I T O Ś C I
Marginesy

Tomek
Tomek nigdy nie garnął się do pracy. Ledwo przechodził z klasy do klasy, często dzięki
temu, że jego mama pojawiała się w szkole niemal równie często jak on. Nauczyciele nierzadko mieli jej po prostu dość i machali ręką – gra zazwyczaj i tak toczyła się o najniższe
stawki i co najwyżej tróje na świadectwie. Niewiele zmieniło się także w liceum i na studiach,
które Tomek zaczął głównie pod naciskami matki i tylko przez jej upór je skończył. Zresztą
wszyscy jego znajomi podejrzewali, że pracy dyplomowej także sam nie napisał i zatroszczyła
się o nią jego matka.
Żeby jednak oddać sprawiedliwość Annie, matce Tomka – nigdy nie chciała źle. Zawsze
marzyła o szczęśliwej, pełnej rodzinie, jednak jej stworzenie okazało się dla niej niezwykle trudne.
Trafiała na niewłaściwych mężczyzn, wyszła za mąż też dość nieszczęśliwie. Małżeństwo nie
trwało jednak zbyt długo, tuż po tym jak zaszła w ciążę, mąż się ulotnił i ślad po nim zaginął.
Ona co prawda została ze sporym domem w dobrej dzielnicy i środkami do życia, ale szybko
okazało się, że mąż miał także wielu wierzycieli, którym winien był spore kwoty pieniędzy.
Żeby spłacić długi, Anna chwytała się każdej pracy. Jednocześnie nie chciała zmieniać swojego
dotychczasowego życia i kombinowała, jak tylko się dało, żeby utrzymywać pozory. Ubierała
się w lumpeksach, ale wyszukiwała najbardziej wytworne i drogo wyglądające ubrania, które
później sama przerabiała. Znajdowała repliki drogich torebek na internetowych aukcjach
i starała się bywać na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, choć tylko ona wiedziała,
że miała wtedy przy sobie mniej niż pięć złotych i do domu wracała na nogach, bo nie stać jej
było nawet na bilet autobusowy.
W takim mocno podkoloryzowanym świecie wychował się wychuchany Tomek. Zawsze
miał to, czego chciał, a Anna stawała na głowie, żeby nie czuł się gorszy od swoich rówieśników. Miał markowe ubrania, jeździł na zagraniczne wyjazdy na narty i przekonany o swojej
wyjątkowości nigdy nie zastanawiał się nad prawdziwą sytuacją matki. Pierwszy raz naprawdę
ją odczuł właśnie po skończeniu studiów. Nigdy nie spodziewał się, że okres słodkiego, leniwego życia kiedyś się skończy i będzie musiał iść do pracy. A właśnie tej niemożliwej rzeczy
oczekiwała jego matka. Stwierdził więc, że dla świętego spokoju przejdzie się na kilka rozmów
o pracę. Na niewiele się to jednak zdało, Tomek robił bowiem zawsze dość kiepskie wrażenie
– nierozgarniętego, powolnego chłopaka bez ambicji – i każda rozmowa kończyła się piwkiem
z kumplami i późnym powrotem do domu. Coraz bardziej martwiło to jego matkę, która
zmęczona ciągłym stresem i udawaniem starzała się i nikła w oczach. Niebawem okazało się,
że powód takiego stanu rzeczy był jeszcze jeden. Matka Tomka poważnie zachorowała i niedługo później wylądowała w szpitalu.
Tomkowi ta sytuacja jednak bardzo nie ciążyła – imprezował, spotykał się z kolegami i tylko raz czy dwa pojawił się u Anny w szpitalu. Nie zastanawiał się specjalnie, co będzie dalej.
I, ku swojemu zdziwieniu, bardzo szybko całkowicie wyczyścił konta matki. Gdy kobieta kilka
tygodni później wróciła do domu, bardzo słaba i zmęczona, zastała pobojowisko. Nie miała
jednak sił wykłócać się z synem.
Następnego dnia zorientowała się, że Tomek nie tylko doprowadził mieszkanie do opłakanego stanu, ale także upłynnił sporą część rzeczy, które miały jakąkolwiek wartość. Ostatkiem
sił Anna zaczęła sprzątać bałagan, jednak przywykły do nowego stylu życia Tomek nie widział
nic niewłaściwego w tym, że dalej zapraszał znajomych. Kolejnego dnia stało się jednak to,
czego już Anna nie mogła przeboleć. Tomek znalazł i sprzedał jej jedyne pamiątki po zmarłej
matce – resztki biżuterii, które zachowała i których nawet w najgorszym czasie nie chciała się
pozbywać. Zdruzgotana Anna obudziła ciągle śpiącego syna. Ten zupełnie jednak nie zwracał uwagi na jej lamenty, więc drobna i teraz na dodatek osłabiona chorobą Anna zaczęła go
szarpać tak mocno, jak tylko była w stanie. W złości wyciągnęła z szafy rzeczy syna i zaczęła
je wyrzucać przez balkon do ogródka. Dopiero to go rozbudziło. Wstał i zaczął jej wyrywać
swoje ubrania, co zrobił z taką furią, jeszcze nie całkiem trzeźwy, że przechylił się i wypadł
przez barierki. Śmierć nastąpiła na miejscu.
Dwa miesiące później Anna zdobyła się na to, żeby sprzedać dom, a za uzyskaną w ten
sposób bardzo przyzwoitą kwotę wyjechać na stałe z miasta. I wreszcie zacząć żyć tak, jak
zawsze chciała.
l

G Ó R N I C T W O
A ustralia
Senat 17 lipca zniósł podatek węglowy. Został on wprowadzony w 2011 roku
i wynosił 25 dol. za tonę CO2. Objął 350
największych przedsiębiorstw kraju. Łącznie liczony był w miliardach dolarów. Jego
koszty przerzucono na konsumentów, którzy nie wyrażali na to zgody. Doprowadziło to do zmiany rządu i do likwidacji tego
podatku. Jest to istotne wydarzenie, gdyż
australijskie górnictwo przeżywa w tej chwili
dekoniunkturę i kopalnie są zamykane. Konserwatywny premier Tony Abbott nazwał
uchylony podatek „bezużyteczną, szkodliwą

opłatą, która niszczyła miejsca pracy i godziła w koszt życia australijskich rodzin,
a właściwie nigdy nie pomogła środowisku
naturalnemu”.

I ndie
Rząd zwrócił się do koncernu węglowego
Coal India Ltd. (CIL) o zwiększenie importu węgla. Przy dużych zasobach własnych
trudności transportowe CIL uniemożliwiają pełne pokrycie zapotrzebowania. Indie
importują obecnie 20 proc. węgla, czyli 152
mln ton w ubiegłym roku. W najbliższych latach oczekuje się blisko dwukrotnego wzrostu

Na prostej i zakrętach

Lipcowy cocktail
O futbolu pisano i mówiono ostatnio bardzo wiele. Tegoroczne mistrzostwa świata były
wielkim wydarzeniem, które obserwowało kilkaset milionów ludzi na całym świecie. Zwycięsko z tej rywalizacji, jak wiemy, wyszła drużyna Niemiec, natomiast klęskę sportową poniosła
Brazylia. I w tym momencie można by odpocząć nieco od futbolu. Nie można jednak. Ruszyły
bowiem ligowe zmagania w europejskich krajach, w tym także w Polsce. Rozpoczęła się również
rywalizacja w europejskich pucharach. Rozgrywki te nie wywołują na razie większego zainteresowania. Wielu sympatyków futbolu nadal żyje brazylijskimi wydarzeniami. Odnotujmy tylko,
że Legia Warszawa przeszła do następnej rundy w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Prawdziwą
wartość warszawskiej drużyny sprawdzi wkrótce Celtic Glasgow. Do kolejnej rundy w Lidze
Europy awansowały Lech Poznań i Ruch Chorzów, odpadł jednak zespół Zawiszy Bydgoszcz.
Mówiąc o futbolu, należy wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Otóż na Węgrzech odbywają
się mistrzostwa Europy do lat 19. Nie ma w tym towarzystwie reprezentacji Polski. Nasza drużyna
odpadła w eliminacjach do finałowego turnieju. Nie pierwszy raz brakuje polskiego zespołu w finałach
młodzieżowych rozgrywek. Czyżby w naszym kraju brakowało uzdolnionych młodych zawodników?
Moim zdaniem są. Brakuje jednak przemyślanego systemu szkoleniowego dla młodzieży. Brakuje
też trenerów i instruktorów, którzy potrafiliby właściwie szkolić młodych zawodników. A przecież
19-letni piłkarze stanowią naturalne zaplecze dla seniorskiej reprezentacji.

R afał góral
Zakończył się Tour de France, największy i najbardziej prestiżowy wyścig kolarski. W dodatku bardzo trudny, którego trasa przebiegała nie tylko po płaskim i krętym terenie – zawodnicy musieli też „wspinać się” po alpejskich i pirenejskich drogach. W tegorocznej rywalizacji
najlepszych kolarzy świata przeżyliśmy sporo radosnych chwil. Głównie za sprawą Rafała
Majki, który wygrał dwa najtrudniejsze górskie etapy, a na paru innych stał także na podium.
Po ponad 20 latach polski kolarz odniósł zwycięstwa etapowe. Przed nim dokonał tego Zenon
Jaskuła. Dzięki tym zwycięstwom Rafał Majka zwyciężył w klasyfikacji na najlepszego „górala”.
To wspaniały sukces młodego kolarza, który został zaliczony do bohaterów tegorocznego Tour
de France. A swoim oczkiem puszczonym do widzów na mecie zwycięskiego etapu zyskał
olbrzymią sympatię kolarskich kibiców. W klasyfikacji generalnej wyścigu zajął 44. miejsce.
W zawodowym kolarstwie w tego typu wyścigach obowiązują pewne zasady. W każdej ekipie
zawsze jest jeden lider, któremu powinni pomagać pozostali zawodnicy z grupy. Rafał Majka
(grupa Tinkoff-Saxo) miał pracować na rzecz lidera zespołu Alberto Contadora. Po wycofaniu
się Hiszpana z wyścigu polski kolarz mógł spokojnie myśleć o swoich zwycięstwach.
Na trochę więcej liczyliśmy ze strony Michała Kwiatkowskiego. W pierwszej fazie wyścigu
Polak spisywał się dobrze. Był w czołówce w klasyfikacji generalnej. Niestety w drugiej części
wyścigu polski kolarz spisywał się znacznie gorzej. Na przykład w jeździe indywidualnej na czas
stracił ponad 6 minut, a przecież Michał Kwiatkowski zaliczany jest do zawodników dobrze
jeżdżących czasówki. Ostatecznie sklasyfikowany został na 28. miejscu.

N a piasku
Do tej pory emocjonowaliśmy się występami naszych reprezentacji siatkarskich. W lipcowych dniach na pierwszy plan wysunęli się „plażowi siatkarze.” Kilkanaście dni temu Mariusz
Prudel i Grzegorz Fijałek odnieśli wielki sukces. Zwyciężyli w Hadze w turnieju World Tour
Grand Slam. Było to pierwsze zwycięstwo polskiej pary w tej prestiżowej imprezie. W podobnych zawodach w amerykańskim Long Beach Prudel i Fijałek również spisali się wyśmienicie.
Po zwycięstwie nad parą USA Rogers i Brunner (21:15, 21:18) polscy siatkarze awansowali
do finału tych zawodów. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy dalszych.

„P odmuch ” zimy
Mamy lato, tymczasem w ciepły dzień w Wiśle pokazali się skoczkowie narciarscy. Na skoczni
w Malince odbył się konkurs skoków zaliczany do klasyfikacji Letniego Grand Prix. Nasi skoczkowie spisali się całkiem przyzwoicie. Wygrał Słoweniec Peter Prevc, ale na drugim miejscu
uplasował się Piotr Żyła. Trzeci był Andreas Wellinger (Niemcy).
Gorzej spisał się nasz dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi Kamil Stoch. Sklasyfikowany został na 26. miejscu. Trener Łukasz Kruczek powiedział, że jest zadowolony z występu
swoich zawodników.
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konsumpcji energii. CIL jest w stanie dostarczyć tylko 511 mln ton, reszta musi być pokryta
coraz większym importem, przede wszystkim
z Australii. Sytuacja ta sprzyja podtrzymaniu
rozwoju tamtejszego górnictwa węgla kamiennego. Przewiduje się, że w tym roku import
węgla wyniesie 170 mln ton. W następnych
latach ma on dalej wzrastać.

R osja
Międzynarodowy koncern górniczo-metalurgiczny Michael zwiększa dostawy do Chin
węgla koksującego ze złoża Elga w zagłębiu
Ałdan położonego w południowej części

Republiki Jakuckiej. Jego zasoby eksploatacyjne wynoszą 2,2 mld ton. Zajmują one powierzchnię 25 tys. km kwadratowych. Całość
zasobów ocenia się na 40 mld ton węgla koksującego. Jest on wydobywany odkrywkowo
z pokładu grubości 5 m. W jego osi wybudowano linię kolejową o długości 321 km do linii transsyberyjskiej i granicy chińskiej nad
Amurem. Firma otrzymała kredyt bankowy
2,5 mld dol. na zagospodarowanie tego złoża.
W tym roku sprzedaż do Chin wyniesie 7,5
mln ton (wzrost o 19 proc.), do Japonii 1,85
mln ton i do Korei Południowej 1 mln ton.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polscy studenci chcieliby w pierwszej
pracy zarabiać prawie 3,1 tys. zł brutto.
To ponad 100 zł więcej niż w ubiegłym roku, ale
to i tak jeden z najniższych poziomów oczekiwań
płacowych studentów w Europie. Średnią podwyższyły wymagania przyszłych absolwentów
kierunków informatycznych i medycznych –
wynika z badań firmy doradczej Universum.
Wzrost oczekiwań finansowych młodych Polaków to optymistyczny sygnał potwierdzający
poprawę koniunktury w gospodarce. Przyszli
pracownicy wysoko cenią potrzebę stabilności, w swojej pierwszej pracy chcieliby zostać
na co najmniej pięć lat. Atrakcyjnym pracodawcą są firmy, które mogą zaoferować dobre referencje do przyszłej kariery. Rośnie też znaczenie
atmosfery i kultury organizacyjnej firm – coraz
więcej młodych zwraca uwagę na szacunek dla
pracowników i przyjazne środowisko pracy.
Tylko co siódmy 15-latek w Polsce ma własne konto bankowe. We Francji, Estonii,
Słowenii czy Austrii konta ma ok. 80 proc.
młodzieży. W przeprowadzonym badaniu
uczniów zapytano także o to, czy i skąd dostają
pieniądze. Najwięcej z nich – ponad 80 proc.
(w tym również uczniów z Polski) – dostawało
prezenty od bliskich w formie pieniędzy. Jako
drugie źródło uczniowie często podawali kieszonkowe. W Polsce ok. 1/3 uczniów dostawała
kieszonkowe w zamian za drobne prace na rzecz
domu, a około połowa bez tego warunku. Częściej otrzymywanie kieszonkowego uzależnione
od wykonywania drobnych prac deklarowali
chłopcy. Nastolatki zarabiają, pracując dorywczo (robi tak co trzeci) albo sprzedając niepotrzebne przedmioty i urządzenia w Internecie.
Także to robi co trzeci nastolatek. W ciągu roku
szkolnego dorywczo pracuje 40 proc. z nich.
Młodzież roznosi ulotki, wozi pizzę, zbiera owoce. Czasem robi zakupy sąsiadom, opiekuje się
starszymi osobami albo dziećmi.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deputat węglowy”.
Nagrodę wylosowała: Maria Przybysz z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Wakacje już na półmetku, najwyższy więc
chyba czas, by zgodnie ze starym, dobrym
zwyczajem pomyśleć wreszcie o miejscach,
które warto by odwiedzić, korzystając w dni
odpoczynku z pięknej letniej pogody. Województwo śląskie posiada pod tym względem
wiele wciąż nieodkrytych skarbów. Jednym
z nich jest Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, na którego terenie mieści się pocysterski zespół
klasztorno-pałacowy, prawdziwa chluba diecezji gliwickiej, gdzie od pewnego czasu funkcjonuje restauracja Cysterska. Także piwosze
znajdą tu coś dla siebie, lada dzień w ofercie
lokalu ma się bowiem pojawić piwo według
starej klasztornej receptury.

Restauracja powstała na terenie dawnego
opactwa cystersów w skrzydle pałacu księcia.
Dotychczasowe menu, choć zachwalane przez
gości, było dość sztampowe i oferowało m.in.
tradycyjny rosół, żurek z wędzonką na naturalnym zakwasie, wypiekane na miejscu pieczywo i wiele innych typowych dla tego typu
miejsc dań. Klasztorne piwo będzie zatem
bez wątpienia dużą nowością. – Na razie nie
sprzedajemy alkoholu – mówi ks. Jan Rosiek,
dyrektor obiektu. – Czekamy jednak na koncesję i już wkrótce chcielibyśmy rozpocząć
sprzedaż piwa warzonego według dawnej
klasztornej receptury.

S zczypta historii
Powstanie zarówno miejscowości, jak
i klasztoru cysterskiego na tych ziemiach

ARCHIWUM

Klasztorne piwo w Rudach
Czerwoną. Po wojnie, w latach 1947–1950,
udało się odbudować jedynie kościół.

Z akon piwowarów

związane jest z postacią księcia Władysława III Opolskiego. Początkowo wieś,
której powstanie datuje się zwykle na rok
1252, nosiła zresztą nazwę Władysławowo
od imienia swojego założyciela, dopiero
później przemianowano ją na Rudy. W celu
zagospodarowania tych terenów książę postanowił tu sprowadzić mnichów cysterskich
z Jędrzejowa, którzy za sprawą dokumentu
z 1258 roku zyskali bardzo szerokie prawa.
Wówczas też powstał tu kościół. Obiekt,
który możemy podziwiać obecnie, jest jednak daleki od jego pierwotnego wyglądu.
W latach 1680–1790 świątynię rozbudowano
i zarazem przebudowano w stylu barokowym,
z kolei w roku 1730 dobudowano pałac opacki. Najczarniejszą kartą w historii rudzkiego
klasztoru był natomiast rok 1945 – pałac oraz
kościół zostały wówczas spalone przez Armię

Sprowadzając do Rud cystersów, książę
Władysław bez wątpienia wiedział, co robi.
Mnisi, których zakonną dewizą były słowa św.
Benedykta „Ora et labora” („Módl się i pracuj”), doprowadzili bowiem tę miejscowość
do prawdziwego rozkwitu. Zajmowali się m.in.
ogrodnictwem, sadownictwem, gospodarką
rolną, hodowlą zwierząt i hutnictwem, prowadzili również działalność oświatową. Warzyli także, co oczywiste, piwo. Właśnie do tej
części cysterskiego dziedzictwa próbuje dziś
nawiązać restauracja Cysterska.
Zapowiedź pojawienia się w ofercie
przyklasztornej restauracji trunku powstałego na bazie „dawnej klasztornej receptury”
w uszach wielu birofilów może trącić fałszywą nutą i brzmieć niczym tani chwyt marketingowy, lecz trudno nie zauważyć, że popyt
na tego typu towary jest dziś ogromny, a ich
jakość nie odbiega często od tego, co nam
na co dzień serwują browary korporacyjne.
Pamiętajmy jednak, że prawdziwe klasztorne
piwa zawodzą naprawdę rzadko, a napitki
warzone według receptur cystersów należą
wśród nich do najbardziej wyrafinowanych.
Pozostaje nam więc jedynie czekać na chwilę,
aż w ofercie Cysterskiej pojawi się obiecany
trunek. Wówczas będziemy mogli ocenić,
w jakim stopniu szumne zapowiedzi pokryły
się z rzeczywistością.

MACIE J RZEPECKI

Pomimo niewielkiej waloryzacji świadczeń emerytury i renty wciąż rosną szybciej niż płace – wynika z danych GUS.
Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń społecznych w I półroczu była
o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 1981,23 zł (realnie wzrosła o 3,4 proc.).
W czerwcu średnie świadczenie to 2002,50 zł
(wzrost w skali roku o 3,7 proc.). Z kolei przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w I półroczu była wyższa o 2,6 proc. (realnie o 1,9 proc.)
i wyniosła 1141,46 zł. W ciągu sześciu miesięcy
tego roku siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem
o 3,7 proc. W czerwcu płaca realna brutto była
wyższa niż przed rokiem o 3,2 proc.
D W U T Y G O D N I K
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