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Najtrudniejszy 
kwartał roku JSW ma 
za sobą
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej w  okresie od 
kwietnia do czerwca 2014 roku 
odnotowała gorszy wynik netto 
niż w pierwszym kwartale br. ze 
względu na dalszy spadek rynko-
wego poziomu cen węgla kokso-
wego. Benchmark, czyli rynkowy 
poziom cen dla węgla koksowego 
typu hard, spadł w drugim kwar-
tale o  16 proc., do 120 dolarów 
za tonę ze 143 dolarów kwar-
tał wcześniej, zaś dla węgla typu 
semi-soft o 13,5 proc., do 90 dola-
rów za tonę.
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Młodym trzeba 
pomóc
Nowoczesne budow-
nictwo komunalne 
powinno być prio-
rytetem inwestycyj-
nym miasta w  naj-
bliższych latach. 
Mieszkania są szansą 
na zatrzymanie mło-
dych zdolnych ludzi w Jastrzębiu-
Zdroju.
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Kompania 
opracowała plan 
naprawczy
Zarząd KW SA będzie chro-
nił miejsca pracy. Kompania 
Węglowa SA przygotowała i 
przekazała organom właściciel-
skim założenia planu naprawcze-
go na lata 2014–2020. 
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Syreni śpiew
Informacje motoryzacyjne.
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KWK WieczoreK. Podziemne zgazowanie węgla

Energia wprost ze złoża
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Obiecujące rezultaty eksperymentalnego zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni.
Więcej na s. 3
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Trzeba rozmawiać. 
No to rozmawiają
W środę, 13 sierpnia premier rozmawiał 

ze związkowcami. Efekt rozmów jest imponujący. 
Ustalono, że trzeba powołać zespół, który zajmie się 
kompleksowo górnictwem. Kompleksowe zajęcie 
się górnictwem ma polegać najprawdopodobniej 
na stworzeniu jednej firmy z KW SA, Katowickiego 
Holdingu Węglowego i Węglokoksu. Do tej pory głównym 
tematem rozmów była Kompania Węglowa. To największa 
spółka węglowa i ma największe kłopoty. Jeżeli 
powstałaby jeszcze większa firma, w przyszłości kłopoty 
też byłyby większe. Ustalenie o powołaniu zespołu robi 
wrażenie. Jestem przekonany, że premier nie wytrzymał 
presji najważniejszego argumentu: Jeżeli nie możemy się 
dogadać, to trzeba rozmawiać.

R ozmowy premiera ze związkowcami trwają trzy 
miesiące. Do tej pory KW SA dostała zastrzyk wart 

około 300 mln złotych. Ustawowo zostały przesunięte jej 
zobowiązania wobec ZUS. Energetyka przelała przedpłaty 
za węgiel, który dopiero kupi. Ta forma wsparcia dla 
kopalń fedrujących węgiel energetyczny jest ponoć warta 
grubo ponad 3 mld złotych. Służby specjalne zrobiły 
nalot na firmę skladywegla.pl. Podobno oszukiwała 
na sprzedaży węgla. Trwają przygotowania do patronatu 
państwa nad sprzedażą tego surowca. Jest jeszcze kilka 
pomysłów w powijakach.

W środę premier zainteresował się pomysłem 
sprzed wielu lat. Pojawiał się on zawsze wtedy, 

gdy w górnictwie działo się źle. Chodzi o fuzję Kompanii 
Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz 
Węglokoksu. Obie strony zgodziły się na powołanie 
specjalnej grupy roboczej, która ma w ciągu 10 dni 
przedstawić koncepcję takiego połączenia. To ma być 
recepta na ratowanie górnictwa? Chyba bardziej pretekst, 
aby premier mógł znów spotkać się ze związkami.

K ompania Węglowa poinformowała, że ma plan 
restrukturyzacji. Został przesłany do właściciela, 

którym jest państwo. Związki zawodowe ogłosiły, 
że nie znają planu. To samo oświadczyli przedstawiciele 
Rady Pracowników. Zgodnie z prawem Rada powinna 
poznać ten plan i zaopiniować go. Kilkadziesiąt godzin 
przed spotkaniem związków zawodowych z premierem 
rozpoczęła się dyskusja na temat poziomu tajności planu 
restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Nie rozumiem, 
o co ta wojna. KW SA już dawno przestała być firmą, 
w której można zastanawiać się, czy przyjąć łagodny 
albo łagodniejszy plan restrukturyzacji. Jest firmą, która 
cudem może uniknąć upadłości. Cud musi być połączony 
z radykalną restrukturyzacją, gdyż moce nadprzyrodzone 
w pojedynkę mogą nie dać rady. Potrzebują ziemskiego 
wsparcia.

Z e szczątkowych informacji wynika, że Mirosław Taras, 
prezes KW SA, który był na spotkaniu, spowodował 

niemiły zgrzyt. Mówił o ekonomii i o tym, że jeżeli KW 
SA nie zrestrukturyzuje się, znów trzeba będzie walczyć 
o pieniądze na wypłaty. Podobno nie mówił o planie, 
który zapewne przesłał premierowi i o którym ponoć nic 
nie wiedzą związki. Większej woli poznania tych planów 
nie zauważono. Szkoda. Kompanii udało się wstępnie 
porozumieć na początku lipca z bankami – wierzycielami. 
Dzięki temu widmo bankructwa oddaliło się. Jeśli spółka 
chce odzyskać dostęp do finansowania, musi przedstawić 
wiarygodny program restrukturyzacji. Czy zamiast 
tego będzie łączenie firm? Czy łączenie nędzy (KW SA) 
z biedą (KHW) i okraszenie odrobiną grosza (Węglokoks) 
naprawdę ma zastąpić restrukturyzację?
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Jastrzębska Spółka Węglowa nie ma większego zna-
czenia dla kraju. Grupa Kapitałowa JSW to jakiś pikuś 
dla ważniaków z Warszawy. Węgiel koksujący, koks, 
produkty uboczne w produkcji koksu, bardzo ważne 
z punktu widzenia energetyki i przemysłu chemiczne-
go, są dla urzędników z Warszawy drobnicą, którą nie 
warto zaprzątać sobie głowy. Bez znaczenia jest fakt, 
że JSW utrzymuje Jastrzębie-Zdrój, miasto, w którym 
żyje około 90 tys. mieszkańców. Jesteśmy najwięk-
szym producentem węgla koksowego i koksu w Unii 
Europejskiej. Wytwarzamy surowce strategiczne, ale 
nie wpisano nas na listę firm o strategicznym zna-
czeniu dla gospodarki. Nie znalazła się na niej żadna 
firma górnicza.

T o najlepszy dowód, jak bardzo szczerze mówił 
pan premier, kiedy przy wielu okazjach podkreślał 
znaczenie górnictwa. Był łaskaw tak wychwalać 

górników, jakby ktoś podsunął mu uwspółcześnioną 
wersję któregoś z barbórkowych przemówień Edwarda 
Gierka. Młodym czytelnikom przypomnę, że Edward 
Gierek był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Potrafił o górnictwie mówić wyjąt-
kowo ciepło, gdyż od węgla zależało, czy będą pieniądze 
na cokolwiek w komunistycznej Polsce czy ich nie będzie.

Dlaczego teraz górnictwo nie zasłużyło na miejsce 
wśród firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej 
gospodarki? Jeżeli ktoś sądzi, że z powodu kryzysu 
na światowym rynku węgla, to jest w błędzie. Kondy-
cja ekonomiczna, kryzys i parę innych negatywnych 
zjawisk nie mają najmniejszego znaczenia. JSW ani 
żadna inna firma górnicza nie znalazła się na tej liście, 
ponieważ nadzór właścicielski nad górnictwem spra-
wuje Ministerstwo Gospodarki. Gdybyśmy podlegali 
bezpośrednio Ministerstwu Skarbu, może miejsce dla 
nas znalazłoby się. Ministerstwo ustami swojej rzecz-
niczki, Agnieszki Jabłońskiej-Twaróg, poinformowało, 
że jak wskazuje sama nazwa, na „Liście podmiotów 
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa 
w nadzorze Ministra Skarbu Państwa” znalazły się jed-
nak wyłącznie spółki w nadzorze MSP. Skarb naszego 
państwa jest jeden.

MSP twierdzi, że na listę trafiły spółki, które 
budują wartość dla akcjonariuszy, odgrywają ważną 
rolę w procesie tworzenia silnej gospodarki kraju oraz 
współtworzą bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. 
Znajdują się na niej również spółki o strategicznym 
znaczeniu ze względu na pełnioną misję, jak Polskie 
Radio i Telewizja Polska. Uzasadnienie i wypowiedzi 
cytuję za nettg.pl i mam nadzieję, że doskonale oddają 
one pokrętny tok rozumowania urzędników. Otóż 
jeżeli urzędnicy z MSP nie mogą o czymś decydować 
bezpośrednio, to jest niestrategiczne i niegodne uwagi. 
Czy nie jesteśmy na tej liście, ponieważ gospodarką 
kieruje PSL?

Druga informacja jest równie kuriozalna. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że nie będziemy 
ograniczać importu węgla z Rosji. To szlachetny gest 
w kierunku prezydenta Putina, ale czy w obecnej 
sytuacji konieczny? Niestety Senat RP, po negatyw-
nej opinii senackiej Komisji Gospodarki Narodo-
wej, większością głosów senatorów koalicyjnych, bez 
przeanalizowania zagadnienia, odrzucił propozycję 
poprawki w Prawie zamówień publicznych. Mówiła 
ona, aby w przetargach publicznych węgiel z Polski 
i UE miał pierwszeństwo.

Chodziło o zapis o tak zwanych preferencjach 
unijnych (krajowych) dla dostaw towarów i produktów 
do jednostek budżetowych wybranych ze względu 
na ważny interes gospodarczy kraju. O taką zmia-
nę w ustawie wnioskował zarząd Izby Gospodarczej 
Sprzedawców Polskiego Węgla. To zgodne z prawem 
unijnym i często praktykowane w krajach UE. Dzięki 
tej poprawce premier mógłby określić, jakie produkty 
i towary zamawiający mieliby umieszczać w specyfika-
cjach istotnych warunków zamówienia jako produkty 
i towary korzystające z preferencji unijnych. Nic z tego 
nie wyszło.

Senat jest podobno Izbą Refleksji. Na ładną re-
fleksję wam się zebrało, Panowie Senatorzy Rzeczy-
pospolitej. To refluks, a nie refleksja. Brzmi podobnie, 
ale znaczy zupełne coś innego.
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Pięścią w stół

Refluks zamiast refleksji

Senat jest 
podobno Izbą 
Refleksji. 
Na ładną 
refleksję wam się 
zebrało, Panowie 
Senatorzy 
Rzeczypospolitej. 
To refluks, a nie 
refleksja.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Coraz pewniejsza jest teza, że można zgazować węgiel 
pod ziemią, a uzyskany gaz wykorzystywać w energe-
tyce i przemyśle. Z uwagą śledziłem informacje na te-
mat eksperymentu w kopalni Wieczorek. 

N aukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa 
i górnicy z kopalni przez prawie dwa miesiące 
prowadzili proces zgazowania węgla zalegają-

cego ponad 400 metrów pod ziemią. Przez ten czas 
zgazowali 200 ton węgla. Wyjątkowość przedsięwzięcia 
polega na tym, że jest to pierwsza na świecie próba 
zgazowania węgla nie tylko w czynnej kopalni, ale 
także w terenie zabudowanym i gęsto zaludnionym. 
Okazuje się, że w takich warunkach można bezpiecznie 
prowadzić ten proces. 

Wiem, że do przemysłowego zgazowania węgla 
droga jeszcze daleka. Po analizie wyników z kopalni 
Wieczorek specjaliści rozpoczną budowę demon-
stracyjnej instalacji przemysłowej. Wtedy będzie 
można przekonać się, czy metoda opracowana przez 
naukowców z GIG nadaje się do komercyjnego 
wykorzystania.

Eksperyment w kopalni Wieczorek jest jednym 
z przykładów, jak można wykorzystywać węgiel. Nie 
musi to być klasyczne fedrowanie. Można wykorzysty-
wać pokłady, z których nie opłacałoby się wydobywać 

węgla tradycyjnymi metodami. Czy to oznacza, 
że w przyszłości będziemy wydobywać gaz, a nie wę-
giel? Jestem przekonany, że tradycyjne górnictwo wciąż 
będzie potrzebne.

Nie chodzi o zamach na kopalnie węgla. Chodzi 
o to, aby opracować wydajną i bezpieczną metodę 
wykorzystania pokładów węgla, określanych mianem 
resztówek albo pokładów, których eksploatacja jest 
niemożliwa. Leżą one niezwykle głęboko i ich eksplo-
atacja byłaby bardzo niebezpieczna.

W ostatnim czasie wiele mówi się o przyjaznym 
dla środowiska wykorzystaniu węgla. Nowoczesne 
technologie powinny pozwolić na uzyskanie dobrego 
paliwa, dzięki któremu Polska utrzymałaby swoją 
niezależność energetyczną. Temu służy eksperyment 
w kopalni Wieczorek. Myślę, że jest to też pewien 
symbol. Wieczorek jest jedną z najstarszych kopalń 
w Polsce. Od kilku dni jest też najnowocześniej-
szym miejscem na mapie polskiego i światowego 
górnictwa.

Polscy specjaliści jako pierwsi udowodnili, że zga-
zowanie może przebiegać bezpiecznie. Nie stanowi 
zagrożenia dla górników pracujących w kopalni i nie 
wiąże się z zagrożeniem pożarowym. W te wakacje 
polscy specjaliści górniczy zapisali nową kartę w wy-
korzystaniu węgla. l

Wieczorek 
jest naj-
nowocześniejszym 
miejscem na 
mapie polskiego 
i światowego 
górnictwa.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Gaz z węgla

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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Dotychczasowy bieg rzeczy był taki, że aby 
z węgla uzyskać energię lub inne użytecz-
ne produkty, trzeba go było najpierw wydo-
być na powierzchnię. Ta rutynowa kolejność 
nie jest jednak bezwzględna. We wtorek, 12 
sierpnia w kopalni Wieczorek trwał 44. dzień 
eksperymentalnego procesu podziemnego 
zgazowania węgla, prowadzonego z myślą 
o uzyskiwaniu tych produktów wprost ze zło-
ża. Autorzy pilotażowej próby unikali w oce-
nie jej wyników hurraoptymistycznych nutek, 
natomiast zgodnie twierdzili, że można już 
mówić o powodzeniu eksperymentu.

Eksperyment – przypomnijmy – jest re-
alizowany w ramach strategicznego progra-
mu badań naukowych i prac rozwojowych  
„Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii”. Finansuje go Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. W opracowanie technologii 
i przeprowadzenie zgazowania węgla są za-
angażowani naukowcy i zespoły inżynierów 
z Głównego Instytutu Górnictwa, Katowickie-
go Holdingu Węglowego i kopalni Wieczorek. 
Prowadzona w tym zakładzie próba ma cha-
rakter badawczy i oprócz weryfikacji założeń 
technologicznych ma również wskazać, w jaki 
sposób ów proces może oddziaływać na śro-
dowisko. Nade wszystko – ma potwierdzić 
możliwość bezpiecznego zgazowania węgla 
w warunkach czynnej kopalni.

Eksperymentalny proces jest prowadzony 
od 30 czerwca w partii pokładu 501 kopalni 
Wieczorek na głębokości 400 m. W ciągu 44 
dni od zainicjowania pracy georeaktora zga-
zowaniu poddano około 180 ton węgla, uzy-
skując około 720 tys. m sześciennych gazów 
o wartości opałowej wahającej się w granicach 
3 do 4,5 MG/m sześciennych.

– Po siedmiu tygodniach prób znaleźliśmy 
się w takim momencie, że możemy już powie-
dzieć, że ten proces nam się udaje. Wszystko 
przebiega dotąd zgodnie z założeniami pro-
jektu, choć, jak to przy eksperymentalnych 
rozwiązaniach, nie bez technicznych i apara-
turowych niespodzianek. Najistotniejsze jest 
to, że tak jak przewidywaliśmy, prowadzimy 
go w sposób kontrolowany i bezpieczny. Pro-
duktami pilotażowej instalacji są gazy o zróż-
nicowanym składzie. Głównie – nie wnikając 
w niuanse – gaz syntezowy oraz gaz energe-
tyczny. Najłatwiej spalić go w kotłach o wy-
sokich sprawnościach, ale mogą też znaleźć 

zastosowania w syntezach chemicznych oraz 
do wytwarzania paliw ciekłych – tłumaczy 
prof. Krzysztof Stańczyk, kierownik Zakładu 
Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza 
w Głównym Instytucie Górnictwa.

Dyrektor kopalni Wieczorek, Marek 
Pieszczek, informuje, że georeaktor został 
usytuowany w parceli z resztkowymi zasobami 
węgla, którego nie można wybrać klasycznymi 
metodami górniczymi.

– Przy wyborze miejsca instalacji pierw-
szorzędnym kryterium było zapewnienie 
maksymalnych warunków bezpieczeństwa 
w realiach czynnej kopalni. Oprócz ekspe-
rymentu zakład prowadzi przecież rutyno-
we wydobycie. Tak więc w naszym obszarze 
górniczym wyodrębniliśmy de facto drugą, 
innowacyjną kopalnię, stosującą niespotykany 
dotąd w warunkach rzeczywistych system eks-
ploatacji metodą podziemnego zgazowania. 

Stworzyliśmy dla niej takie warunki, że nawet 
w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń 
ich skutki nie stanowiłyby zagrożenia ani dla 
pracujących górników, ani dla bezpieczeństwa 
powszechnego. Chcę jednak podkreślić, że do-
tąd w pełni sterowaliśmy i kontrolowaliśmy 
przebieg procesu zgazowania – przekonuje 
Marek Pieszczek.

Dyrektor nie spodziewa się jakichkolwiek 
ujemnych wpływów procesu zgazowania 
na powierzchnię. Skrupulatnym badaniom 
poddawane będą natomiast zanieczyszczo-
ne wody dołowe, pompowane z powstałych 
po georeaktorze kawern.

Pilotażowe zgazowanie będzie prowadzo-
ne w Wieczorku do końca sierpnia. Uzyski-
wane w ten sposób produkty nie mają jeszcze 
użytecznego zastosowania. Otrzymywany gaz 
jest spalany w pochodni. W przyszłych za-
awansowanych instalacjach przemysłowych, 

także realizowanych w ramach Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, znajdą się już kotły 
pracujące w układach z turbinami parowymi.

W Wieczorku – powtórzmy – zgazowa-
nie przebiega w resztkowej parceli. Jednak 
zdaniem prof. Krzysztofa Stańczyka oprócz 
takich partii przyszłość tej technologii byłaby 
głównie związana z pokładami głębokimi, 
z węglem zalegającym poniżej 1000–1200 m, 
czyli trudnym do eksploatacji klasycznymi 
metodami górniczymi. Tym bardziej że zga-
zowaniu można poddawać węgle energetycz-
ne o bardzo szerokim zakresie parametrów, 
w tym węgle słabe.

– Sztuczka polega na tym, że węgla nie 
trzeba wydobywać na powierzchnię, ponieważ 
jakby wypływa nam w postaci gazów – prosto 
wyjaśnia prof. Stańczyk.

JERZY CHROMIK

Obiecujące rezultaty eksperymentalnego zgazowania węgla w warunkach czynnej kopalni

Energia wprost ze złoża
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W opracowanie technologii i przeprowadzenie zgazowania węgla są zaangażowani naukowcy i zespoły inżynierów z Głównego Instytutu Górnictwa, Katowickiego 
Holdingu Węglowego i kopalni Wieczorek

Prof. Krzysztof Stańczyk (z lewej), kierownik Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym 
Instytucie Górnictwa: Wszystko przebiega dotąd zgodnie z założeniami projektu. Dyrektor kopalni 
Wieczorek, Marek Pieszczek: Dotąd w pełni sterowaliśmy i kontrolowaliśmy przebieg procesu zgazowania Pilotażowe zgazowanie będzie prowadzone w Wieczorku do końca sierpnia
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JSW SA sfinalizowała zakup kopalni Knurów-Szczygłowice

Zasoby węgla w spółce zwiększyły się o 65 procent 

A K T U A L N O Ś C I

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 31 lip-
ca ostateczną umowę przejęcia Kopalni Węgla 
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” od Kom-
panii Węglowej SA. Dla JSW oznacza to konso-
lidację wysokiej jakości węgla koksowego w 
grupie kapitałowej, poszerzenie bazy zasobo-
wej o 65 proc. i docelowe zwiększenie produk-
cji do 18,5 mln ton węgla rocznie, począwszy 
od 2019 roku. Wzrośnie również rentowność 
samej kopalni, która dzięki inwestycjom JSW 
zamierza zwiększyć udział węgla koksowego 
do 80 proc. łącznej produkcji w perspektywie 
kilku lat. Kopalnia Knurów-Szczygłowice wy-
dobywa rocznie 3,8 mln ton węgla.

Obecnie 38 proc. produkcji stanowi 
wysokiej jakości węgiel koksowy, w którym 
specjalizuje się JSW. Zasoby bilansowe węgla 
kamiennego wynoszą 1260 mln ton, co zapew-
nia kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 
lat oraz istotnie wzmacnia pozycję JSW jako 
wiodącego w skali europejskiej producenta 
węgla koksowego.

– To korzystna i perspektywiczna trans-
akcja zrealizowana przez JSW. Kopalnią 
Knurów-Szczygłowice interesowaliśmy się 
od wielu lat. Zakup ten doskonale wpisuje 
się w naszą strategię zwiększania zasobów 
węgla koksowego i zapewnienia wzrostu 

produkcji w kolejnych latach – powiedział 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW. – Kupno 
sąsiadującej z jedną z kopalń JSW kopalni 
Knurów-Szczygłowice to dla nas naturalny 
kierunek ekspansji, który przyniesie wymierne 
efekty synergii i zapewni dodatkową wartość 
dla akcjonariuszy.

Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zło-
tych. Została uznana przez analityków mię-
dzynarodowej grupy bankowej Citigroup 
za godziwą dla JSW z finansowego punktu 
widzenia. By sfinansować transakcję, JSW 
będzie emitować denominowane w złotych 
i dolarach obligacje, które będą obejmowane 

przez konsorcjum banków w ramach ustalo-
nego programu emisji.

Transakcja zakupu Kopalni Węgla Ka-
miennego „Knurów-Szczygłowice” obniży 
średni jednostkowy koszt produkcji węgla 
wydobycia w całej Grupie Kapitałowej JSW. 
Na spodziewane efekty synergii, które w pełni 
uwidocznią się w ciągu najbliższych lat, zło-
żą się m.in. niższe koszty zakupów sprzętu, 
niższe koszty transportu, dogodne położenie 
przejmowanej kopalni, ułatwiające dostęp 
do bogatych złóż Knurowa-Szczygłowic, oraz 
przebudowa portfolio produktów.

MAT. PRAS.

Pierwszego sierpnia Zarząd Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej spotkał się z kierownictwem 
kopalni Knurów-Szczygłowice. Było to pierw-
sze spotkanie w tym gronie po podpisaniu 
umowy zakupu kopalni.

– Witajcie w Grupie Kapitałowej JSW – 
powiedział do zebranych Jarosław Zagórow-
ski, prezes JSW. – Ta transakcja ma głęboki 
sens zarówno z punktu widzenia interesów 
JSW, jak i waszego zakładu. Chcemy wyko-
rzystać zasoby i rozwinąć wasz potencjał – 
osobowy i techniczny. Zależy nam na tym, aby 
w najbliższej przyszłości kopalnia była istot-
nym producentem najwyższej jakości węgla 

koksowego, w którego produkcji, wzbogacaniu 
i sprzedaży JSW ma olbrzymie doświadczenie. 
Wiemy, jak istotne dla was jest bezpieczeństwo 
zatrudnienia. Także nam zależy na tym, aby 
utrzymać to, co najcenniejsze, czyli bezpieczne 
miejsca pracy dla całej waszej załogi na kolejne 
lata. Jednym z głównych gwarantów pracy 
jest proces inwestycyjny, który zamierzamy 
prowadzić – dodał prezes JSW.

Podziękował równocześnie wszystkim 
pracownikom kopalni Knurów-Szczygłowice 
za wyjątkowo dobrą atmosferę towarzyszącą 
procesowi przejęcia i pozytywne nastawienie 
do JSW. 

MAT. PRAS.

Spotkanie z kierownictwem kopalni Knurów-Szczygłowice

Dobra atmosfera wokół przejęcia kopalni

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej w okresie od kwietnia do czerwca 2014 
roku odnotowała gorszy wynik netto niż 
w pierwszym kwartale br ze względu na dal-
szy spadek rynkowego poziomu cen węgla 
koksowego. Benchmark, czyli rynkowy poziom 
cen dla węgla koksowego typu hard, spadł 
w drugim kwartale o 16 proc., do 120 dolarów 
za tonę ze 143 dolarów kwartał wcześniej, zaś 
dla węgla typu semi-soft o 13,5 proc., do 90 
dolarów za tonę. Na tę niekorzystną sytuację 
cenową nałożyły się dodatkowo szczególnie 
trudne warunki górniczo-geologiczne w ko-
palniach JSW, które wpłynęły na niższy niż 
w pierwszym kwartale poziom produkcji.

Mimo że Spółka za sprzedawany węgiel 
uzyskiwała w drugim kwartale ceny nieco 
wyższe od benchmarków, to jednak nie było 
możliwe osiągnięcie cen sprzedaży z poprzed-
niego kwartału. W Grupie Kapitałowej JSW 
spadek cen węgli koksowych obu typów wy-
niósł 7 proc., a Spółka sprzedawała węgiel 

koksowy średnio po 134 dolarów za tonę. 
Podążała za rynkiem również w spadku cen 
węgla do celów energetycznych. W tym przy-
padku udało się uzyskać spadek ceny o 1 dolara 
w odniesieniu do rynkowego spadku o 3 dolary 
na tonie. Właśnie te kilkunastoprocentowe 
spadki cen rynkowych węgla, na które Spółka 
nie miała wpływu, były głównym powodem 
wypracowania straty netto w drugim kwartale 
w wysokości prawie 253 mln złotych.

W drugim kwartale dodatkowo wystąpiły 
skomplikowane zjawiska górniczo-geologiczne 
w kopalniach Grupy, tj. zaniki pokładu, po-
jawienie się twardych skał oraz piaskowców. 
To wpłynęło na niższy niż w pierwszym kwar-
tale poziom wydobycia. W drugim kwartale 
kopalnie JSW wydobyły 2,48 mln ton węgla, 
z czego trzy czwarte stanowił węgiel koksowy, 
w tym blisko dwie trzecie – wysokiej klasy 
węgiel koksowy typu hard. Kwartał wcześniej 
produkcja węgla wyniosła 3,18 mln ton.

Od lipca dzięki intensyfikacji prac pod 
ziemią wydobycie wyraźnie przyspiesza. 

Obniżono również poziom zapasów do 0,6 
mln ton z 0,9 mln ton. W segmencie kok-
sowniczym w drugim kwartale sytuacja była 
stabilniejsza w relacji do segmentu węglowego. 
Wolumen produkcji uległ tylko nieznacznemu 
obniżeniu, natomiast cena sprzedaży koksu 
(FCA) w drugim kwartale w relacji do pierw-
szego kwartału obniżyła się o ponad 7 proc.

– Zakładaliśmy, że drugi kwartał będzie 
najtrudniejszy w całym bieżącym roku, gdyż 
spadek cen rynkowych był bardzo poważny. 
Nałożyły się na to dodatkowo nieprzewidzia-
ne, skomplikowane warunki górniczo-geolo-
giczne, które ograniczyły tempo prac wydo-
bywczych. Te trudności mamy już za sobą 
i skala produkcji wraca do dobrego poziomu. 
Działamy tak, aby obecny i kolejny kwartał 
przyniosły planowany na ten rok poziom wy-
dobycia, co przełożyłoby się na lepszy wynik 
– mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW. 
– Istotne jest to, że obecnie ceny węgla kok-
sowego przestały spadać, a my koncentrujemy 
się na ścisłej kontroli kosztów i inwestycjach 

w produkcję najwyższej jakości węgla kok-
sowego. To pozwoli nam na poprawianie 
wyników, gdy tylko zacznie się oczekiwana 
poprawa koniunktury.

Realizując strategię inwestycji w wyso-
kiej jakości złoża, JSW podpisała 31 lipca br. 
ostateczną umowę zakupu Kopalni Węgla 
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. Dla JSW 
oznacza to konsolidację wysokiej jakości wę-
gla koksowego w Grupie Kapitałowej, posze-
rzenie bazy zasobowej o 65 proc. i docelowe 
zwiększenie produkcji do 18,5 mln ton węgla 
rocznie, począwszy od 2019 roku.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydo-
była w 2013 roku 3,7 mln ton węgla. Obecnie 
38 proc. produkcji stanowi węgiel koksowy, 
w którym specjalizuje się JSW. Zasoby bilanso-
we węgla kamiennego wynoszą 1260 mln ton, 
co zapewnia kopalni funkcjonowanie przez 
ponad 80 lat oraz istotnie wzmacnia pozycję 
JSW jako wiodącego w skali europejskiej pro-
ducenta węgla koksowego.

MAT. PRAS.

Strata netto w drugim kwartale – prawie 253 mln złotych

Najtrudniejszy kwartał roku 
JSW ma za sobą
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Witajcie w Grupie Kapitałowej JSW – powiedział do zebranych Jarosław Zagórowski, prezes JSW
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A K T U A L N O Ś C I

Własne „cztery kąty” to największe marzenie 
młodych Polaków. Nie inaczej jest w Jastrzę-
biu-Zdroju. Pragnienie mieszkań jest tu wyjąt-
kowo odczuwalne. Liczba podań składanych 
do gminy z roku na rok wzrasta. Na miesz-
kanie komunalne czeka się latami. Niewie-
lu stać na zakup własnego lokum na rynku 
wtórnym, nie wszyscy mogą liczyć na spadek 
po dziadkach czy pomoc rodziców. Dlatego 
też, zdaniem wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Ryszarda Piechoczka, który pełni funk-
cję przewodniczącego Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, budowa mieszkań powinna 
być jedną z najważniejszych inwestycji bra-
nych pod uwagę w najbliższej przyszłości. 

– Miasto nie ma obowiązku budowa-
nia mieszkań komunalnych. To trzeba jasno 
powiedzieć. Uważam jednak, że mieszka-
nia i praca to dwa elementy, które decydują 
o losach młodych. Gdy jako samorządowcy 
stworzymy te warunki, wówczas możemy 
zatrzymać odpływ mieszkańców do dużych 
miast czy za granicę – mówi radny.

Nowe budownictwo pozwoliłoby nie tyl-
ko na rozwiązanie problemu spadku liczby 
mieszkańców, ale miałoby również przełożenie 
na kwestie ekonomiczne miasta.

– Młodzi dziś kalkulują. Znam osoby, któ-
re nawet jeśli mają dobrą pracę w Katowicach, 
to wolą tam dojeżdżać z uwagi na wysokie 
ceny nieruchomości w stolicy województwa. 
Dla nas jest to korzyść, ponieważ podatki zo-
stają w mieście.

Szansą, ale też warunkiem powstania 
nowych obiektów mieszkalnych w mieście 
miałyby być środki zewnętrzne. – Jako mia-
sto możemy ubiegać się o dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wyso-
kości do 50 proc. wartości całej inwestycji. 
Wydaje mi się, że dziś łatwiej jest budować 
nowe mieszkania, niż remontować stare. Jest 
to kierunek przyszłościowy – mówi Ryszard 
Piechoczek.

Tylko w bieżącym roku do jastrzębskiego 
magistratu wpłynęło ponad 400 wniosków 
o przydział mieszkania. Gros z nich dotyczy 
lokali z tzw. czynszem regulowanym i są składa-
ne przez ludzi średnio sytuowanych. – Młodzi 
mieszkańcy oczekują pomocy z miasta w życio-
wym starcie. Na moje dyżury w urzędzie miasta 
przychodzą m.in młode małżeństwa z dziećmi, 
matki samotnie wychowujące pociechy, których 
nie stać na własny kąt. Owszem, mają dochody, 
ale niewystarczające, by wziąć kredyt czy wy-
nająć dom czy mieszkanie – opowiada radny. 

Jastrzębie-Zdrój od kilku lat zajmuje czołowe 
miejsca w rankingach pod względem zarob-
ków, głównie za sprawą Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Nie wszyscy są jednak zatrudnieni 
u największego producenta węgla koksowe-
go. – Musimy myśleć o tych, którzy pracują 
w firmach świadczących usługi dla górnictwa, 
w handlu czy innych branżach. Są oni zatrud-
nieni na umowach tymczasowych lub mają 
na utrzymaniu całą rodzinę. Nawet jeśli osoba 
po szkole dostanie się do pracy w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, to nie jest tak, że zarabia kro-
cie – przekonuje Ryszard Piechoczek. Młodzi 

mieszkańcy mają znacznie trudniejszy życiowy 
start niż ich rodzice. W latach 70. osoby, któ-
re przyjechały do miasta, mieszkanie miały 
praktycznie od ręki, bardzo często z dofinan-
sowaniem. Teraz za lokum typu M3 na rynku 
wtórnym trzeba zapłacić od 100 000  do nawet 
150 000 złotych. Cena ta dla wielu jest barierą 
nie do pokonania, choćby przez brak zdolności 
kredytowej.

– Musimy mieć na uwadze przyszłość 
młodego pokolenia. Stworzyć młodym ja-
strzębianom perspektywy życia w mieście. 
Dlaczego nie zacząć od pomocy w życiowym 
starcie poprzez zapewnienie dachu nad głową? 
– pyta Ryszard Piechoczek.

W mieście liczącym blisko 90 000 miesz-
kańców gmina posiada około 1200 mieszkań 
komunalnych. Zdecydowana większość jej 
zasobu mieszkaniowego wybudowana została 
po 1960 roku. Większość budynków pochodzi 
z okresu między 1960 a 1970 rokiem.

Budowanie mieszkań komunalnych w celu 
zatrzymania młodych ludzi w mieście nie jest 
nowatorskim pomysłem. Ideę taką od kilku 
lat z powodzeniem podejmują różne gminy 
w Polsce. Czy pomysł uda się wcielić w życie 
w Jastrzębiu-Zdroju? Przekonamy się.

PR

Nowoczesne budownictwo komunalne powinno być priorytetem inwestycyjnym miasta w najbliższych latach.  
Mieszkania są szansą na zatrzymanie młodych zdolnych ludzi w Jastrzębiu-Zdroju.

Młodym trzeba pomóc

Kompania Węglowa SA przygotowała i prze-
kazała organom właścicielskim założenia pla-
nu naprawczego na lata 2014–2020. Podsta-
wowym celem restrukturyzacji jest uzyskanie 
płynności finansowej i odbudowa kapitału 
własnego Kompanii do 2016 roku oraz bu-
dowa wartości spółki poprzez wzrost efek-
tywności w latach 2017–2020.

Plan przewiduje zmianę modelu organiza-
cyjnego firmy, dofinansowanie jej działalności 
ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia 
w składzie akcjonariatu. Zamierzeniem za-
rządu Kompanii, w trakcie prac nad planem 

naprawczym, była maksymalna ochrona miejsc 
pracy.

Według przyjętych założeń spółka będzie 
się skupiać na optymalizacji procesów wydo-
bywczych i koncentracji produkcji w obsza-
rach dających szanse na uzyskanie najwyższych 
wskaźników rentowności. Poprawa wyników 
finansowych warunkowana będzie ogranicze-
niem stałych kosztów osobowych i świadczeń 
pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych 
pracowników. W pozawydobywczych obszarach 
działalności przewiduje się m.in. przekształcenie 
wytypowanych zakładów Kompanii w spółki 
prawa handlowego. Wdrożona zostanie nowa 

polityka sprzedażowa oparta m.in. na zidentyfi-
kowanych potrzebach rynkowych, rozwoju sieci 
autoryzowanych dealerów i ofercie sprzedaży 
węgla wraz z transportem.

Plan naprawczy precyzuje rozwiązania 
z zakresu restrukturyzacji nieprodukcyjnego 
majątku rzeczowego i majątku finansowego, 
w tym m.in. konsolidację kapitałową spółek 
zależnych. Koncepcja dalszego rozwoju KW 
SA uwzględnia realizację projektów budowy 
Elektrowni Czeczott oraz budowy kopalni 
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

– Prace nad planem naprawczym prowa-
dziliśmy wariantowo, symulując różne wersje 

osiągnięcia zamierzonych celów. Przyjęte 
przez zarząd założenia programu restruk-
turyzacji Kompanii muszą być teraz przed-
miotem konsultacji z właścicielem i stroną 
społeczną. Wdrożenie proponowanych przez 
nas rozwiązań wymaga porozumienia wszyst-
kich stron. To fundamentalny warunek po-
wodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest 
ocalenie spółki przed groźbą jej likwidacji. 
I chcę podkreślić, że ten warunek odnosi się 
do każdego z proponowanych przez nas punk-
tów programu – mówił Mirosław Taras, prezes 
zarządu KW SA.

l

1,23 mld zł wyniesie wartość obligacji nowej 
serii, które wyemituje Kompania Węglowa. 
Zarząd spółki poinformował, że weszło w ży-
cie porozumienie z gwarantami programu 
obligacji, regulujące warunki emisji.

Wartość obligacji to dokładnie tyle, na ile 
opiewała umowa emisyjna z października 2013 
roku. Jak wskazywał na ostatniej konferencji 
prasowej zarządu KW SA prezes spółki Mi-
rosław Taras, dzięki emisji firma może liczyć 
na restrukturyzację zadłużenia, przywracającą 
jej płynność finansową. Ma to oznaczać brak 
zagrożeń dla lipcowej wypłaty wynagrodzeń, 
dostęp do środków ze sprzedaży kopalni Knu-
rów-Szczygłowice oraz zwolnienie zwałów 
z zastawów bankowych. Zarząd uzyska też 

czas niezbędny na wdrożenie programu na-
prawczego spółki.

– Presja czasu powodowała, że osiągnię-
cie tego porozumienia było podstawowym 
i najpilniejszym zadaniem w procesie restruk-
turyzacji naszego zadłużenia finansowego. 
Teraz musimy zrobić wszystko, by zarobić 
pieniądze na wykup wyemitowanych obliga-
cji. Doraźnie skupiamy się na uruchamianiu 
prostych rezerw optymalizujących koszty 
działalności spółki – renegocjacji kontrak-
tów z kontrahentami, poprawie efektywności 
spółek zależnych. Pracujemy nad założeniami 
programu zwiększającego efektywność i wy-
dajność produkcyjną każdego z oddziałów 
Kompanii. Powołane zespoły robocze, z udzia-
łem przedstawicieli związków zawodowych, 

wypracowują jak najmniej dotkliwe społecznie 
rozwiązania naprawcze dla firmy, które mają 
dostosować ją do realiów rynkowych – mówi 
Mirosław Taras.

Gwarantami programu obligacji, których 
wykup nastąpi w dwóch transzach do 29 
czerwca 2018 roku, są Bank Zachodni WBK, 
Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, 
BNP Paribas Polska oraz Węglokoks.

Jak podało Ministerstwo Gospodarki, 
Kompania Węglowa zamknęła rok 2013 stra-
tą netto w wysokości 698,962 mln zł. Strata 
zostanie rozliczona kapitałem zapasowym, od-
tworzonym w latach następnych z prognozo-
wanych dodatnich wyników finansowych spół-
ki. Po I półroczu 2014 roku wynik finansowy 

netto KW SA wyniósł minus 342,3 mln zł i był 
gorszy od wyniku sprzed roku o 114 mln zł. 
Zapasy węgla na zwałach kopalń Kompanii 
wynoszą 5,5 mln ton. Spółka na produkcji 
jednej tony węgla traci 34,85 zł. Po sześciu 
miesiącach 2013 roku spółka do tony węgla 
dokładała 33,04 zł.

Jak poinformował podczas posiedzenia 
sejmowej Komisji Gospodarki dyrektor De-
partamentu Górnictwa w MG prof. Maciej 
Kaliski, uzdrowienie Kompanii Węglowej wy-
magałoby nakładów wynoszących 4 mld zł. 
Wydaje się mało prawdopodobne, aby polski 
rynek kapitałowy zechciał zaangażować taki 
potencjał.

ANNA ZYCH

TRYBUNA GÓRNICZA

Zarząd KW SA będzie chronił miejsca pracy

Kompania opracowała plan naprawczy

Koło ratunkowe dla Kompanii?

Obligacje nowej serii
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Dlaczego nie powiecie o tym sztygaro-
wi? – pytam.

– A jak sztygar czy kierownik robót udo-
wodnią mu, że jest naćpany? – słyszę pytanie 
zamiast odpowiedzi.

– Komisja pomaga tylko tym, którzy po-
proszą o pomoc i zgodzą się ją przyjąć. Nie 
można nikogo zmusić, żeby zmienił swoje ży-
cie – mówi Andrzej Powała, przewodniczący 
„Solidarności” w kopalni Budryk. – Z pijanymi 
jest łatwiej, bo od razu można poznać, kto pił. 
Woń alkoholu łatwo wyczuć. Narkoman jest 
pachnący, ale naćpany.

– Czy górnicy przychodzą do pracy pod 
wpływem narkotyków?

– Nie mamy na to żadnych dowodów. 
Jednak jest to możliwe – odpowiada jeden 
z kierowników.

Rzeczywiście to możliwe, gdyż w kiosku 
młodzi górnicy kupują czasem fifki przed zjaz-
dem. Młodzież nie pali papierosów bez filtra. 
A jeśli nawet, na pewno nie w kopalni, w której 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Poza 
tym skąd nagły wzrost popytu na fifki?

Piłeś? Nie Pracuj

W Budryku powstało kilka pomysłów 
na poprawę bezpieczeństwa pracy, w tym 
na wyłapywanie nietrzeźwych. Andrzej Powa-
ła, przewodniczący kopalnianej „Solidarności”, 
dręczył kolejnych dyrektorów, ale albo kon-
cepcja była niedopracowana, albo dyrektorzy 
bali się, że podniesie się bunt. Dlaczego groził 
bunt? Ponieważ każda koncepcja zawierała 
drażliwy punkt: „w miarę możliwości dokładna 
kontrola trzeźwości przy wejściu do kopalni”. 
Oczywiście słowa były różne, ale zawsze wia-
domo było, że trzeba będzie dmuchnąć.

– Od czasu kiedy pracuję w Budryku, 
za alkohol zwolniono około 100 osób. Gdyby 
nie weszli do kopalni, nie straciliby pracy. Stąd 
prosty wniosek: nie wpuszczać do kopalni 
pracowników pod wpływem alkoholu i wtedy 
nie trzeba będzie ich zwalniać. Żeby tego nie 
robić, trzeba ich wyłapać na bramce – mówi 
Tomasz Kabała, Zakładowy Społeczny In-
spektor Pracy.

Po prawie dwumiesięcznym strajku w Bu-
dryku konflikty wśród górników były trudne 
do opanowania. Ludzie chodzili podminowa-
ni. Poprzedni dyrektor Piotr Chmiel, znany 
z cierpliwości, spokoju i rozsądku, starał się, 
aby załoga jak najszybciej zapomniała o po-
działach. – Postanowiliśmy przyczynić się 
do tego. Opowiedzieliśmy dyrektorowi o na-
szym pomyśle powołania Komisji Dyscypliny 
Pracy. Na początku komisja była traktowana 
jak grupa dziwolągów. Po jakimś czasie oka-
zało się, że wiele konfliktów można rozwiązać 
dzięki szczerym rozmowom. Każda rozmowa 
zaczyna się od pytań: Jak możemy pomóc, 
co możemy zrobić, aby znaleźć rozwiązanie? 
– mówi Tomasz Kabała.

– Proszę, żeby pan nie robił z osób zaan-
gażowanych w pracę komisji nawiedzonych 
wrogów alkoholu. Jej członkowie są wrogami 

łamania zasad BHP. Praca pod wpływem nar-
kotyków i alkoholu naraża na niebezpieczeń-
stwo nie tylko odurzonych górników, ale także 
ich kolegów. Ucierpieć może cała brygada, 
a nawet duża część oddziału – dodaje Kabała.

Nie aNgażować związków 
zawodowych

W Komisji Dyscypliny Pracy nie ma dzia-
łaczy związkowych, chociaż to przewodniczą-
cy Powała lobbował, aby ją powołać. Przeko-
nywał także, że nie powinni w niej zasiadać 
reprezentanci związków zawodowych. Dla-
czego? Bo związki zawsze bronią pracowni-
ków. W tym przypadku nie chodzi o obronę. 
Chodzi o postawienie twardych warunków. 
W pracy obowiązuje dyscyplina. Nie wolno 
łamać przepisów BHP, nie wolno stwarzać sy-
tuacji konfliktowych, nie wolno narażać życia 
i zdrowia swojego i kolegów. Jeżeli to robisz, 
to kiedyś zostaniesz zwolniony. Jeżeli masz 
problem z alkoholem, to albo uporządkujesz 
swoje życie, albo wylecisz na bruk. Wybór 
należy do ciebie. Nikt nie bawi się w głaskanie 
i usprawiedliwianie. Czasem przedstawiciel 
związków występuje w roli adwokata, jeżeli 
pracownik o to poprosi. Jednak taki adwokat 
nie ma żadnej możliwości nacisku na komisję. 
Może najwyżej wziąć współodpowiedzialność 
moralną za to, w jaki sposób dyscyplinowany 
pracownik podporządkuje się regułom obo-
wiązującym w zakładzie pracy.

SPoNiewieraNa godNość

Przez kilka miesięcy nic tak nie ponie-
wierało godności górników z Budryka jak 
ścisła kontrola trzeźwości. Oburzeni byli 
związkowcy i pracownicy, którzy losowo byli 
sprawdzani przez ochroniarzy. – Krzyczeli 
niektórzy górnicy. Moi koledzy ze związków 
zawodowych działających w Budryku mieli 
pretensje, bo kontrole przy bramie uważa-
li za zbyt radykalny pomysł. Ja wiedziałem, 
że mam rację. Dlatego popierałem wszystkie 
działania – mówi przewodniczący Powała. – 
Wtedy przeważająca część zła wynikała z tego, 
że w kopalni podejmowali pracę górnicy, któ-
rzy albo byli „wczorajsi”, albo wypili alkohol 
w drodze do pracy – dodaje.

Opinie o poniewieraniu godności skoń-
czyły się, gdy dzięki Komisji Dyscypliny 
Pracy na bruk nie wylecieli dwaj górnicy. 
Na początku pracy komisji trzeba było zająć 
się poważnymi przypadkami. Dwaj górnicy 
mieli po kilkanaście dni tak zwanej buły. Pili 
przez ten czas non stop. Pewnie zapiliby się 
na śmierć. Skorzystali z pomocy. Zakończyli 
leczenie, są teraz wyśmienitymi fachowcami 
i wzorowymi pracownikami.

Trudno bezspornie ustalić, kto jest uza-
leżniony. Nawet nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że jest pod wpływem narkotyków. 
– To bardzo delikatny problem. Nie mogę 
oficjalnie powiedzieć górnikowi: jesteś alko-
holikiem, jesteś narkomanem. Nawet jeżeli 
to prawda, może oskarżyć mnie o zniesła-
wienie. Musimy działać tak, aby osoba z pro-
blemem alkoholowym albo narkotykowym 

sama poprosiła o pomoc. Ci dwaj poprosili 
i wspólnie odnieśliśmy zwycięstwo. Sytuacja 
idealna. Komisja udowodniła, że jej działania 
mają sens. Górnicy udowodnili, że jeżeli po-
prosi się o pomoc, łatwiej jest wydostać się 
z bagna. Nikt nie zrobiłby nam lepszej reklamy 
niż nasi dwaj koledzy – mówi Tomasz Kabała.

– Od tego momentu zaczęliście być ko-
jarzeni z krucjatą antyalkoholową?

– I co z tego, że tak nas kojarzą? Mnie 
to nie przeszkadza. To może być nawet nasz 
znak handlowy, jeżeli tylko pomoże nam 
w pracy. My nie chowamy problemów, my pro-
blemy rozwiązujemy – mówi Kabała.

Na pomoc komisji mogą liczyć też pra-
cownicy uzależnieni od narkotyków. Oni także 
muszą chcieć, aby ktoś im pomógł. – Do tej 
pory mieliśmy jeden spektakularny przypa-
dek. Młody górnik został wywieziony na po-
wierzchnię, ponieważ dostał jakiegoś dziw-
nego ataku. Nie było żadnych podstaw, aby 
wprost powiedzieć mu, że jest narkomanem 
i powinien się leczyć. Komisja przekonała go 
do skorzystania z pomocy fachowców. Jednak 
z narkotykami dopiero uczymy się walczyć.

l

Nikogo nie 
głaszczemy

daNuta PraSoł, kie-
rowNik działu za-
trudNieNia i SPraw 
SocjalNych: Komisja 
Dyscypliny Pracy w JSW 
SA KWK Budryk powsta-
ła w 2008 roku. Jej ideą 
jest rozpoznawanie spraw 
pracowniczych w taki sposób, żeby zamiast 
przysługujących pracodawcy drastycznych 
środków dyscyplinujących w pierwszej ko-
lejności skupić się na udzieleniu pracowni-
kowi pomocy. Wśród rozpatrywanych spraw 
są także przypadki nadużywania alkoholu. 
O co nam chodzi? Uważamy, że wyrzucenie 
„problemu” za bramę to żadne rozwiązanie. 
Jeżeli dyscyplinarnie zwolnimy pracownika, 
powiększymy szeregi bezrobotnych, zatem 
nie jest to uzasadnione ani społecznie, ani 
ekonomicznie, a w dodatku niekoleżeńskie. 
Doszliśmy do wniosku, że trzeba próbować 
pomóc, bo wpaść w tarapaty jest bardzo 
prosto, ale potem samemu wyjść z nich jest 
trudniej. Nikogo nie głaszczemy, umawiamy 
się po partnersku.

Żeby zminimalizować zagrożenie bez-
pieczeństwa pracy, wprowadzono kontrolę 
trzeźwości przy bramie wejściowej. Wszyscy 
dmuchamy, a jeśli wynik jest dodatni, służby 
ochrony spisują protokół, a ktoś z dorosłych 
bliskich albo znajomych musi pracownika 
odwieźć do domu. Kiedy dokumentacja trafia 
do komisji, mamy dość trudne zadanie, gdyż 
trzeba rozważyć, czy to jednorazowa „wpad-
ka” poimprezowa czy już uzależnienie. Jak 
dotąd udaje się nam po koleżeńsku prowadzić 

rozmowy. Chyba najistotniejsze jest, że nie 
spotykamy się, żeby nad kimś przeprowadzać 
osąd, tylko żeby skłonić do wyjścia z nałogu.

Na przebieg rozmowy wpływa też rodzaj 
zajmowanego stanowiska. Osoba dozoru, ra-
townik to grupa, od której więcej się wymaga. 
Pracownicy wiedzą, że w zakładzie obowiązuje 
0,0 promila. Zdarza się, że żeby zmobilizować 
pracownika, dajemy mu 30-dniowy grafik na ba-
danie alkotestem na bramie osobowej. Trudno 
mi powiedzieć, jakie emocje przeżywa pracow-
nik, ale myślę, że nie stanowimy ekipy „opraw-
ców”, tylko grupę koleżeńską, która ma kontakty 
z placówkami odwykowymi, terapeutami, klu-
bami AA i przez nas łatwiej nawiązać kontakt, 
wymyślić sposób na ratowanie siebie. Pracow-
nikom z nałogiem proponujemy skorzystanie 
z pomocy specjalistów leczenia uzależnień.

Sądzę, że ilu pracowników, tyle opinii 
o naszej komisji. Toczyły się dyskusje, np. dla-
czego czepiamy się pracownika, który wpraw-
dzie wypił, ale przecież do zakładu nie wszedł. 

Komisja Dyscypliny pracy w jsw sa KwK 
BuDryK nie jest Komisją antyalKoholową. 

Jednak wsparcie dla uzależnionych od alkoholu 
wzbudza największe zainteresowanie. Chcieliby też wspierać 

górników zażywających narkotyki. Z tym jest większy 
kłopot. Jeżeli ktoś pił, łatwo wyczuć woń alkoholu. 

Narkotyki nie mają zapachu. Czasem pod ziemię zjedzie młody 
górnik, który jest nienaturalnie wesoły i impulsywny. 

– Trzeba na takiego uważać. Nigdy nie wiadomo, co mu 
do głowy strzeli – mówią mi górnicy w cechowni.

Nie chowamy problemów,

Danuta Prasoł, kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członkini komisji: Uważamy, że wyrzucenie „problemu” za 
bramę to żadne rozwiązanie.

my rozwiązujemy problemy
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Nie chowamy problemów,

Danuta Prasoł, kierownik Działu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członkini komisji: Uważamy, że wyrzucenie „problemu” za 
bramę to żadne rozwiązanie.

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

Józef Jaszczyk, dyrek-
tor kopalni Budryk: 
Znam dwie skrajne opi-
nie na temat kontroli 
trzeźwości przy wejściu 
do kopalni i na temat 
działalności Komisji 
Dyscypliny Pracy. Jed-
ni twierdzą, że kontrola trzeźwości i praca 
komisji to uwłaczające godności polowanie 
na lekko nietrzeźwych pracowników. Inni 
twierdzą, że toleruję ochronkę dla pijaków. 
Obie opinie są fałszywe. Dyrekcja kopalni 
ma obowiązek dbać o to, aby praca w kopalni 
była jak najbardziej bezpieczna. Czy można 
mówić o bezpieczeństwie pracy, jeżeli wśród 
pracowników są osoby nietrzeźwe? Kontrola 
przy bramie wejściowej służy zatrzymaniu 
tych, którzy mogliby zagrażać bezpieczeń-
stwu pracy. W dodatku może ona zapobiec 
dyscyplinarnemu zwolnieniu z pracy. Czy 
w Budryku pracownicy nadużywający alko-
holu są chronieni? To absurdalny argument. 
Komisja Dyscypliny Pracy zajmuje się między 
innymi przypadkami pracowników, którzy 
zostali zatrzymani przy bramie wejściowej, 
bo w wydychanym przez nich powietrzu był 
alkohol. Zwykle tacy pracownicy otrzymują 
upomnienie albo naganę. Muszą wziąć urlop 
na żądanie. Jeżeli sytuacja powtarza się, komi-
sja wspólnie z pracownikiem rozważa sposoby 
zapobiegania takim sytuacjom. Czasem jest 
to leczenie.

Ja jestem zwolennikiem leczenia. Stano-
wisko komisji jest dla mnie wyłącznie opinią, 
którą mogę wziąć pod uwagę, ale nie muszę. 
Jeżeli pracownik w rażący sposób złamie za-
sady BHP, w tym zakaz pracy pod wpływem 
alkoholu, jest dyscyplinarnie zwalniany. Cho-
dzi o przypadki, kiedy na przykład zostanie 
złapany na stanowisku pracy albo przy wyjściu 
z zakładu pracy.

Bardzo cenię pracę komisji, ponieważ 
pozwala spojrzeć na niektóre problemy z in-
nego punktu widzenia. Czasem pracownik 
ma problemy rodzinne, czasem nie potrafi 
sobie poradzić ze stresem w pracy. To powo-
duje, że narusza regulamin pracy. W takich 
sytuacjach trzeba mu pomóc. Jest to zgodne 
z regulaminem pracy i z Kodeksem pracy. 
Do tej pory nie było przypadku, aby opi-
nie komisji rozmijały się z moimi opiniami. 
To efekt wzajemnego zaufania. Członkowie 
komisji doskonale wiedzą, w jakich sytu-
acjach prawo zostawia mi swobodę decyzji, 
a w jakich sytuacjach decyzja może być tylko 

jedna – dyscyplinarne zwolnienie. Podkre-
ślam – to dotyczy nie tylko alkoholu, ale 
wszystkich przewinień wpływających na bez-
pieczeństwo pracy. Dobrze, że jest Komisja 
Dyscypliny Pracy, gdyż możliwość nacisku 
jej członków na pracownika jest większa niż 
moja. Ja mam do dyspozycji wyłącznie prawo. 
Oni odwołują się do zasad moralnych, etycz-
nych, tak zwanych życiowych. Cieszę się, 
że przez siedem lat udało się w kopalni Bu-
dryk wypracować zasady, dzięki którym moż-
na poprawiać bezpieczeństwo pracy. Można 
także uratować ludzi, którzy często stają się 
doskonałymi pracownikami. Chciałbym pod-
kreślić, że to nieprawda, że jeżeli ktoś zosta-
nie zatrzymany przy wejściu do kopalni, jest 
kierowany na leczenie. Po pierwsze – nikt 
nie jest kierowany. Po drugie – za każdym 
razem jest to wybór pracownika. Po trzecie – 
jeden przypadek nie świadczy o tym, że ktoś 
ma problem z alkoholem.

Mirosław kwiatkow-
ski, kierownik dzia-
łu BHp i szkolenia, 
członek koMisJi dys-
cypliny pracy: Cieszę 
się, że górnicy chcieli 
rozmawiać na temat 
problemów związanych 
z wpływem alkoholu na bezpieczeństwo 
pracy. Wiem, że przez jakiś czas ostry re-
gulamin obowiązujący w kopalni był kry-
tykowany. Zarzutów było wiele, ale jeden 
najcięższy – działania uwłaczają ludzkiej 
godności. Kiedy okazało się, że dzięki tym 
działaniom coraz mniej osób było łapanych, 
bo mieli 0,00 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, i sypało się coraz mniej kar 
dyscyplinarnych, nawet najwięksi sceptycy 
przekonali się do tego rozwiązania. W czasie 
rozmów na ten temat tłumaczyłem, że praca 
górnika wymaga takiej samej koncentracji jak 
na przykład praca kierowcy. W górnictwie 
jest jeszcze trudniej, gdyż praca pod ziemią, 
w trudnych warunkach klimatycznych powo-
duje, że przysłowiowa setka albo zwykły kac 
mają gorszy wpływ na organizm niż w przy-
padku kierowcy. Podobnie jest z narkotykami. 
Dlatego lepiej nie dopuszczać do pracy tych 
górników, którzy mogą stanowić zagrożenie. 
Kontrola trzeźwości jest jedynym sposobem, 
żeby zapobiec większemu nieszczęściu – wy-
padkowi albo katastrofie górniczej.

Komisja Dyscypliny Pracy ma tę zale-
tę, że możemy proponować rozwiązania, 

których nie mógłby zaoferować pracodaw-
ca. Żaden pracodawca nie ma obowiązku 
analizować osobistej sytuacji pracownika, 
zastanawiać się nad jego uzależnieniami 
i możliwością ich leczenia. Najczęściej 
kieruje się bezdusznym paragrafem. Jest 
przewinienie, jest kara. Gdy przewinienie 
kwalifikuje pracownika do karnego zwol-
nienia, zwalnia się go. My nie pomagamy 
tym, którzy zostali złapani w miejscu pracy. 
W takim przypadku pracownik jest zwalnia-
ny dyscyplinarnie i nikomu z komisji nawet 
nie przyjdzie do głowy, aby go bronić. Nato-
miast pracownik, który został zatrzymany 
na bramie, ma szansę.

Komisja zajmuje się także łamaniem in-
nych przepisów BHP. Rozpatrujemy przypad-
ki, kiedy pracownik uszkodzi sprzęt. Przyglą-
damy się tym, którzy mają po kilkadziesiąt dni 
zwolnienia, ale rozbite na kilkanaście wizyt 
u różnych lekarzy. Okazuje się, że można i ta-
kie przypadki „leczyć”. Od czasu, kiedy Komi-
sja Dyscypliny Pracy zajmuje się zwolnieniami 
lekarskimi, które trwają dwa-trzy dni, a w roku 
nazbiera się kilkadziesiąt dni choroby, liczba 
takich zwolnień zmniejszyła się. Teraz kopal-
nia Budryk ma najniższą absencję chorobową 
w spółce. Kilkudniowe choroby powtarzające 
się kilkanaście razy w roku czasem okazywały 
się leczeniem gigantycznego kaca po długim 
piciu. Pomagaliśmy takim kolegom dostać się 
do ośrodków odwykowych. Komisja zdobyła 
zaufanie wśród załogi.

Teraz często kontaktują się z nami górni-
cy i mówią, że ich kolega ma jakieś kłopoty. 
Nie tylko z alkoholem. Może to być sytuacja 
związana z przestrzeganiem zasad BHP albo 
norm społecznych. Często chodzi o zwykłe 
relacje międzyludzkie. Robią to, bo wiedzą, 
że nie skrzywdzimy człowieka, tylko pomo-
żemy mu. Chyba że odrzuci pomoc. Niko-
go nie uszczęśliwiamy na siłę. Nie jesteśmy 
grupą mikołajową. Jesteśmy komisją, która 
ma dbać o dyscyplinę i bezpieczeństwo pra-
cy, ale robi to w sposób humanistyczny, a nie 
tylko formalnoprawny. Czasem górnicy za-
dają mi pytanie: „Pracuje pan w dozorze. Jak 
pan godzi tę pracę z obroną ludzi?”. Nikogo 
nie bronię. Wspólnie szukamy rozwiązań, 
które pomogą pracownikowi wywiązywać 
się z jego obowiązków, w tym obowiązku 
bezpiecznej pracy. Górnikom, którzy stają 
przed komisją, tłumaczę, że to żaden wstyd. 
To początek wspólnych starań o bezpieczną 
pracę. 

 l

Komisja Dyscypliny Pracy nie jest ochronką

To nie jest wstyd. To są starania 
o poprawę bezpieczeństwa pracy

Gdyby wszedł i został zatrzymany, zwolniono 
by go dyscyplinarnie. Co w takim razie jest 
lepsze? Chciałabym jeszcze raz podkreślić, 
że my nie mamy satysfakcji ze statystyk, ile 
osób złapano na bramie, tylko z tego, kiedy 
się zwyczajnie spotkamy w innych okoliczno-
ściach, a pracownik, któremu wcześniej po-
mogliśmy, uśmiechnie się porozumiewawczo 
na znak, że wszystko OK.

W skład Komisji Dyscypliny Pracy wcho-
dzą: dyrektor pracy, kierownik BHP, kierownik 
zatrudnienia, Zakładowy Społeczny Inspektor 
Pracy, współpracują organizacje związkowe. 
Ważne jest zaufanie, jakim się darzymy w na-
szym gronie, a także zaufanie dyrektora ko-
palni do nas, bo przy dużej odpowiedzialności 
i potrzebie dyscypliny wśród załogi widać, 
że zależy mu na człowieku, w jakiekolwiek 
tarapaty by wpadł, byle uczciwie przyznał, 
że chce wyjść na prostą. My tylko troszkę 
w tym pomagamy. 

 l

my rozwiązujemy problemy
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 XNowy GórNik: Dlaczego broni pan 
alkoholików?
Tomasz kabała: Czu-
ję się obrońcą załogi 
i obrońcą kopalni przed 
zagrożeniami wynika-
jącymi z  łamania zasad 
BHP. To, co my robimy 
od kilku lat, w USA jest 
normą od jakichś 80 lat. 
Tam przedstawiciele załogi i kierownictwa 
zakładu organizują się, aby pomagać załodze 
w zachowaniu dyscypliny pracy. Dba się o tak 
zwane stosunki międzyludzkie, o to, aby pra-
cownicy i przełożeni szanowali się nawzajem. 
Pomaga się tym, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji. Na przykład tym, którzy uzależnili się 
od alkoholu albo narkotyków. Taniej jest zadbać 
o dobrego fachowca, w którego firma dużo 
zainwestowała, niż wyrzucać go z pracy. Tak 
samo taniej jest dbać o bezpieczeństwo pracy, 
niż ponosić koszty wypadków przy pracy. Nie 
bronię alkoholików. Ja i pozostali członkowie 
Komisji Dyscypliny Pracy pomagamy chorym 
ludziom. Dbamy o bezpieczeństwo pracy. Pra-
cownik pod wpływem alkoholu albo narkoty-
ków może spowodować katastrofę w kopalni.

 X Regulamin pracy jest tak precyzyjny, 
że nie potrzeba powoływać dodatkowych 
komisji. Chyba że jest gigantyczny kłopot 
z utrzymaniem dyscypliny.

– Można skoncentrować się na paragra-
fach i na karaniu. Teoretycznie można sobie 
wyobrazić, że każdego dnia z pracy wylatuje 
kilka osób. Dokąd zajdziemy, prowadząc taką 
politykę?

 X Kto pije, ma taryfę ulgową?
– Nie ma taryfy ulgowej. Osoba, któ-

ra zwróci się do nas o pomoc, może liczyć 
na nasze wsparcie. Pomagamy nawet przyspie-
szyć termin przyjęcia na leczenie. Uważam, 
że to lepsze niż wyrzucenie z pracy. W Polsce 
za bardzo jesteśmy przywiązani do karania. 
Jest paragraf, to zastosujmy go, wywalmy 
człowieka i pozbądźmy się problemu. Bar-
dzo często zapomina się, że dopiero za bramą 
zaczyna się problem. Taki człowiek szybko się 
stacza, rodzina traci środki do życia i przecho-
dzi na garnuszek pomocy społecznej. Wtedy 
wszyscy składamy się na taką rodzinę.

 X Jest pan jedną z osób, która chwali częste 
kontrole trzeźwości przy wejściu do kopalni. 

Dlaczego strażnicy tak często sprawdza-
ją trzeźwość?

– Ponieważ tak stanowi regulamin pracy 
w Budryku.

 X To uwłacza godności ludzkiej.
– Godności ludzkiej uwłacza praca 

z kolegą, który jest pod wpływem alkoholu. 
Człowiek na dużym kacu albo pod wpływem 
alkoholu jest wielkim zagrożeniem pod zie-
mią. Godności uwłacza praca z kolegą, który 
łamie zasady BHP. Pan uważa, że powinniśmy 
tolerować złe zachowania w pracy?

 X Uważam, że Kodeks pracy wystarczy.
– Chyba osiem lat temu zgodnie z Kodek-

sem pracy został wyrzucony na bruk górnik, 
który miał problem alkoholowy. Powiesił się. 
Wtedy postanowiłem coś zrobić. On nie żyje 
dlatego, że nie potrafił zwrócić się o pomoc. 
Z kolei w kopalni nikt nie zaproponował mu 
skutecznej pomocy.

 X Rozpoczął pan osobistą krucjatę?
– To nie jest krucjata. Jestem Zakła-

dowym Społecznym Inspektorem Pracy. 
Dlatego jest mi bliskie wszystko, co może 

poprawić bezpieczeństwo pracy. Dyscyplina 
w pracy jest jednym z elementów poprawia-
jących BHP. Pod ziemią nie można pracować 
tak, jak komu się podoba. Właściwie każda 
czynność jest unormowana przepisami. Je-
żeli ktoś łamie przepisy, automatycznie staje 
się naszym podopiecznym. Jest to możliwe 
dzięki współpracy na wielu szczeblach – po-
czynając od brygady i przodowego, kończąc 
na dyrektorze kopalni. Taka współpraca 
wymaga zaufania. Jeżeli przodowy, sztygar 
czy nadsztygar zgłasza nam problem, ma za-
ufanie, że podejdziemy poważnie do jego 
rozwiązania. Kiedyś było tak, że bezpośredni 
przełożeni kryli pracownika przed przedsta-
wicielami dyrekcji. Nie chcieli robić krzywdy 
człowiekowi. Zamiast dawać go do pracy 
w ścianie, kiedy był „wczorajszy”, kierowali 
na przykład do pracy przy taśmociągu. Teraz 
wiedzą, że pracownik nadużywający alkoholu 
może liczyć na pomoc. Wiedzą, że sygnali-
zując problem, za jakiś czas dostaną z po-
wrotem trzeźwego i wspaniałego fachowca. 
Jednak potrafimy pomóc tylko tym, którzy 
przyjmą pomoc.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Tomaszem Kabałą, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w kopalni Budryk

Pomożemy tym, którzy chcą

Inżynier górniczy wspomina: Jestem z poko-
lenia, które karierę w górnictwie zaczynało 
w czasie schyłkowej komuny. Dzień pracy 
często rozpoczynał się od hasła „po maluchu 
i do ruchu”.

Jeden z menedżerów do dziś pamięta 
smak ciepłej wódki, którą pił z gwinta. – 
Sztygar wyciągał z gumiaka butelkę i mówił  
„Masz młody, pij i do roboty”. Po kilku ty-
godniach zacząłem tak kombinować, żeby 
do pomieszczenia sztygara wchodzić na chwilę 
przed zjazdem. Nie cierpiałem ciepłej wódki. 
Ale czasem trzeba było pociągnąć duży łyk. 
Wiadomo, kto nie pije, ten kabluje.

Jak pisać o alkoholu, żeby nie wyszło na to, 
że wszyscy górnicy są alkoholikami? – Tak, 
żeby było wiadomo, że z tym problemem 
można sobie radzić tak samo jak z innymi 
sytuacjami, które obniżają bezpieczeństwo 
pracy – radzi Mirosław Kwiatkowski, kierow-
nik Działu BHP i Szkolenia w kopalni Budryk. 
– W Budryku problem z alkoholem tak trak-
tujemy – dodaje.

Ponad siedem lat temu zaczęła działać 
Komisja Dyscypliny Pracy. – Dowiedzieliśmy 
się, że w kopalni Halemba działa taka komisja. 
Pojechaliśmy z jej członkami i kopalnianym 
psychologiem. Na tej podstawie powstała na-
sza komisja – mówi Tomasz Kabała, Zakła-
dowy Społeczny Inspektor Pracy w kopalni 
Budryk.

Alkohol i narkotyki są jednym z najwięk-
szych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy. – 
Jeżeli potraktujemy poważnie to zagrożenie, 
można je zminimalizować, tak jak inne za-
grożenia w górnictwie – mówi Kwiatkowski. 
aNdrzej doNchur, 24 laTa pracy pod 
ziemią: Nie chciałbym, aby ze mną pracował 
kolega, który jest pod wpływem alkoholu. 
Dlatego uważam, że kontrola przy wejściu 

do kopalni jest dobrym 
rozwiązaniem. Szkoda, 
że nie ma wyznaczonych 
dopuszczalnych stężeń 
alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Alko-
mat ma wskazywać 0,00. 
W kopalni działa Komisja 
Dyscypliny Pracy. Zajmują się różnymi przy-
padkami łamania regulaminu, ale najbardziej 
są znani z tego, że pomagają osobom uzależ-
nionym od alkoholu. Uważam, że lepiej leczyć, 
niż zwalniać. Powołanie takiej komisji było 
dobrym pomysłem.
jacek piaskowy, sie-
dem laT pracy pod 
ziemią: Pod ziemią nie 
ma miejsca dla osób pod 
wpływem alkoholu i nar-
kotyków. Zdarzyło mi się 
kilka razy widzieć bardzo 
młodego górnika, który 
zachowywał się tak, jakby góry mógł przeno-
sić. Pewnie przed zjazdem zażywał narkotyki. 
Ale jak to udowodnić? Uważam, że pomoc 
w znalezieniu ośrodka, w którym leczy się uza-
leżnienia, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Często osoby uzależnione są wyśmienitymi 
fachowcami. Wracają do pracy i wszyscy mają 
z nich pożytek.
GrzeGorz pasek, 25 laT 
pracy pod ziemią, od 22 
laT raTowNik: Praca 
pod wpływem alkoholu 
albo narkotyków stano-
wi wielkie zagrożenie. 
To każdy wie. Nie jestem 
przekonany do rygoru, 
że na bramie alkomat 
musi wskazywać same zera. Wystarczyłaby 
granica 0,1 promila. Jednak generalnie polityka 

prowadzona przez kopalnię jest dobra. Trzeba 
minimalizować zagrożenia.
Tomasz słupik, 16 laT 
pracy pod ziemią: To ja-
sne, że nikt nie chciałby 
wykonywać jakichkolwiek 
prac z kolegą, który jest 
pod wpływem alkoholu 
albo narkotyków. Od cza-
su, kiedy przy bramie 
osobowej rozpoczęły się 
rygorystyczne kontrole, widać zmianę na lep-
sze. Kilku kolegów górników skorzystało z le-
czenia. Czy kpimy z nich albo uważamy ich 
za gorszych? Nie. Wrócili do pracy, bardzo 
dobrze pracują. Nie ma co kpić. Są przez nas 
normalnie przyjmowani. Ten nałóg to cho-
roba. Chyba wszyscy się cieszą, jeżeli ktoś 
wygrywa z chorobą.
mariaN redosz, 27 laT 
pracy, NadszTyGar od-
działu esz: Kontrola 
na bramie jest bardzo do-
brym rozwiązaniem. Bar-
dzo dobrym pomysłem 
było też szkolenie dla do-
zoru. Dowiedzieliśmy się, 
jak sobie radzić z proble-
mem alkoholowym. Bo to nie tylko problem 
tych, którzy nadużywają alkoholu, ale także 
brygady czy całej kopalni. Ponieważ potrafimy 
go zidentyfikować i wiemy, jak postępować, 
są sukcesy. Znam przypadki, które dowodzą, 
że jeżeli pomoże się pracownikowi zerwać 
z nałogiem, jest z niego pożytek. Kiedyś była 
większa tolerancja dla osób nadużywających 
alkoholu. Czasy się zmieniają. To dobrze. 
Kiedy zaczynałem pracę w 1987 roku, praca 
pod wpływem alkoholu nie była rzadkością. 
W 1992 roku rozpocząłem pracę w dozorze. 
Odpowiadałem za jazdę ludzi. Trudno zliczyć, 

ile osób musiałem cofnąć do domu, bo byli 
ewidentnie pijani. Teraz sytuacja jest jasna. 
W dodatku osoby uzależnione mają zagwaran-
towaną pomoc specjalistów. System przyjęty 
przez Komisję Dyscypliny Pracy sprawdza się.
GórNik z kopalNi budryk, siedem laT 
Temu sTawał przed komisją dyscypli-
Ny pracy: Uważam, że Komisja Dyscypliny 
Pracy jest dobrym rozwiązaniem. Miałem 
problem z alkoholem. Przez około 15 lat ka-
riery górniczej nadużywałem go. W kopalni, 
w której pracowałem poprzednio, alkohol był 
na porządku dziennym. Kiedy zacząłem do-
jeżdżać do Budryka, w autobusie przewozów 
pracowniczych piliśmy w drodze do pracy 
i z pracy. Miałem dużo zwolnień lekarskich. 
Wszystko zaczęło się sypać. Stanąłem przed 
komisją i w czasie rozmowy zaproponowano 
mi leczenie. Oni chyba nie bardzo wierzyli, że 
dam sobie radę. Dałem radę. Trudno w kilku 
zdaniach powiedzieć, na czym polega siła 
oddziaływania komisji. Między innymi na 
tym, że sam sobie mogłem odpowiedzieć 
na pytanie: Czy chcę pracować czy nie chcę 
pracować? Chciałem pracować. Członko-
wie komisji do niczego mnie nie zmuszali. 
Podpowiadali rozwiązanie. Dla mnie to był 
punkt zaczepienia, żeby spróbować uporząd-
kować swoje życie. Na tym polega siła kilku 
osób, z którymi rozmawiałem. Co zmieniło 
się od tamtego czasu? Jestem przodowym 
w ścianie. Kieruję 20 ludźmi. Dla mnie to 
najwyższe stanowisko, jakie mogę zająć ze 
swoim wykształceniem. Czy piję? Nie piję. 
Po powrocie do pracy koledzy czasem żartem 
mówili: – Chodź, napijemy się. – Weź pożycz-
kę, to porządnie popijemy – odpowiadałem. 
Po powrocie z leczenia zostałem normalnie 
przyjęty przez kolegów. Byłem na zwolnieniu, 
wróciłem do pracy. To wszystko.
 l

Alkohol w pracy jest takim samym problemem jak każde inne zachowanie zagrażające bezpieczeństwu pracy

Po maluchu i do ruchu. To przeszłość
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Po co promować nowe marki, skoro stare są 
mocno osadzone w świadomości? Wystarczy 
je odkurzyć, podstawić pod hasło nową za-
wartość i już! Udało się to z Volkswagenem 
Garbusem, udało się z Dacią. Obok piszemy, 
jak stara się to zrobić Aston Martin ze sta-
rą marką Lagonda. W Polsce też mamy ta-
kie przykłady. Kilka lat temu wrócił na rynek 
motocykl Junak, styliści próbowali wskrzesić 
Warszawę, a teraz firma AK International Mo-
tor Corporation zapowiada powrót… syrenki! 
Znowu, gdyż już w ubiegłym roku pojawiły 
się zapowiedzi prac nad samochodem wzo-
rowanym stylistycznie na Syrenie Sport, prze-
pięknym prototypie, który nigdy nie wszedł 
do produkcji. Jego nowemu wcieleniu też się 
to jak na razie nie udało. Kolejna reinkarna-
cja Syreny już jednak czeka na swoją szansę.

Syrena to, jak wiadomo, skrzyżowanie 
kobiety z rybą, a więc motoryzacyjna Syrena 
też wydaje się nieźle „pokrojcowana”. Styli-
stycznie przypomina trochę Porsche, trochę 
New Beetle… W sumie najmniej chyba sta-
rą Syrenę. Trzeba jednak przyznać, że autko 
przedstawione na szkicach jest ładne. Od stro-
ny technicznej będzie oparte na podzespo-
łach kupionych na rynku od producentów 
wyspecjalizowanych w produkcji poszcze-
gólnych części. Na razie informacje na ten 
temat są bardzo ogólne – auto ma mieć przed-
ni napęd, ale w wersji sportowej także 4x4. 
Ma mieć silniki trzy- i czterocylindrowe, ale 
przewidziano także napęd hybrydowy. Wersji 
nadwozia może być kilka, np. coupe, road-
ster i hatchback. W sumie wiadomo tylko, 
że producenci mają plany wielkie, między-
narodowe i międzybranżowe, gdyż marka 
Syrena mogłaby być wykorzystywana nie 

tylko w motoryzacji. Na razie nie ma nawet 
informacji, kiedy pierwsze auto mogłoby wy-
jechać na drogi.

AmerykAnin po włosku

Little Italy, czyli Małe Włochy, to spopu-
laryzowana przez filmy gangsterskie nazwa 
włoskich dzielnic, znajdujących się w wielu 
amerykańskich miastach. Od razu przyszła 
mi na myśl, kiedy zobaczyłem nowego Jeepa 
Renegade. Linia nadwozia przypomina jeepy, 
ale w zarysie wielu detali, np. zderzaków, tyl-
nych lamp czy elementów wnętrza zdaje się 
drzemać duch Fiata 500L. W zasadzie nie 
powinno to dziwić, gdyż Renegade ma być 
technicznie spokrewniony z zapowiedzianym 
na ten rok Fiatem 500X, skonstruowanym 
na bazie powiększonej platformy modelu 
500L. Oba samochody mają być także pro-
dukowane w tej samej włoskiej fabryce.

Dla Jeepa będzie to debiut w klasie tak ma-
łych miejskich SUV, w której Jeep Renegade 
będzie konkurował z Oplem Mokka czy Nis-
sanem Juke. Polskich cen i specyfikacji jeszcze 
nie ma, ale Niemcy już się pochwalili cenami 
i wyposażeniem. Na ich rynku będzie pięć wersji 
wyposażenia i pięć wersji silnikowych – po trzy 
benzynowe (o mocach od 110 KM do 170 KM) 
i wysokoprężne (od 120 KM i 170 KM). Najniższa 
pozycja w cenniku to 19 900 euro, za które Herr 
Schmidt dostanie auto ze 110-konnym silnikiem 
benzynowym napędzającym tylko przednią oś 
i pięciobiegową skrzynią manualną.

Wśród wersji wyposażenia jest także Tra-
ilhawk z wyższym prześwitem, zderzakami 
ukształtowanymi tak, żeby lepiej radzić so-
bie w terenie, i system napędu na cztery koła 
Jeep Active Drive Low, który potrafi nawet 
100 proc. momentu obrotowego przenieść 

na jedno koło. Przełącznikiem na centralnej 
konsoli kierowca będzie mógł wybrać jeden 
z pięciu trybów jazdy: auto, śnieg, piach, bło-
to oraz kamienie. Dwulitrowy silnik Multi-
Jet o mocy 170 KM będzie współpracował 
z dziewięciostopniową, automatyczną skrzy-
nią biegów.

Jak będzie wyglądał cennik i zakres ofero-
wanych wersji w Polsce, dowiemy się zapewne 
mniej więcej wtedy, kiedy Fiat ogłosi ceny Fiata 
500X. Ma on pojawić się na rynku w czwartym 
kwartale tego roku.

JAk wyglądA lAgondA?
Najbardziej luksusowy z aston martinów 

ma się pojawić za rok w bardzo limitowanej 
sprzedaży. – Nowy model, podobnie jak jego 
ekskluzywne projekty One-77 i V12 Zagato, 
jest motoryzacyjnym dziełem sztuki i w pełni 
zasługuje na przyjęcie nazwy Lagonda – uwa-
ża Marek Reichman, szef designu w firmie 
Aston Martin. O co chodzi? O nawiązanie 
do „dawnych, dobrych czasów” oczywiście. 
Lagonda to powstała w 1909 roku marka luk-
susowych samochodów, która w 1947 roku 
została wchłonięta przez firmę Aston Martin 
i… zniknęła z rynku. Wróciła w roku 1976 
w postaci limuzyny Aston Martin Lagonda, 
która w momencie wejścia na rynek była 
najdroższym produkowanym samochodem 
tego typu. Przez ponad 20 lat wyjechało ich 
na drogi 645.

Nowa odmiana Lagondy ma być jeszcze 
bardziej luksusowa, gdyż jak zapowiada fir-
ma, trafi tylko na Bliski Wschód i to do ściśle 
ograniczonej liczby „specjalnie zaproszonych” 
klientów. Na razie nie wiadomo, co szejkowie 
otrzymają za swoje góry petrodolarów, ponie-
waż z danych technicznych ujawniono tylko 

tyle, że auto będzie napędzane ok. 600-konnym 
silnikiem V12 o pojemności 6 litrów, zamon-
towanym na płycie podłogowej VH, tej samej, 
na której zbudowano One-77, i w znacznej czę-
ści otoczonym włóknami węglowymi. Na temat 
ceny wiadomo jeszcze mniej.

BrAmkArskie wpAdki

Do końca wakacji przejazd autostradą 
A1 nad morze powinien być tańszy i szybszy. 
Po kilku weekendach gigantycznych korków 
przed bramkami rząd nakazał otwieranie 
ich na weekend. Mamy więc perspektywę 
bezpłatnych przejazdów… Wrrróóóć! Ci, 
co jadą nad morze, mają perspektywę bra-
ku opłat na bramkach. A zapłaci rząd, czyli 
my wszyscy – i ci, co teraz przemkną szybciej 
nad morze, i ci, którzy już w tym roku swoje 
na Amber One odstali i opłacili, wreszcie ci, 
którzy nad morze się wcale nie wybierają. 
A potem rząd dalej będzie się zastanawiał, 
co zrobić z tym archaicznym gniotem, który 
wprowadzono, projektując w Polsce płatne 
autostrady i wybierając system opłat, który 
już wówczas był archaiczny i niewydolny. Nie-
stety, jakkolwiek byśmy się wkurzali, minister 
Bieńkowska ma rację – są bramki, są korki. 
Tylko że my możemy to sobie powiedzieć, 
ale politykowi przed wyborami (nawet jeżeli 
samorządowe) tego typu szczerości nikt nie 
wybaczy. Pytanie tylko, dlaczego my wszyscy 
wybaczamy politykom takie szkodliwe gnioty 
jak autostrady opłacane na bramkach? Dla-
czego nie można szkodników podejmujących 
takie decyzje po prostu wsadzić do obozu 
pracy, żeby odrobili spowodowane swoją in-
dolencją straty? No cóż… Sorry, taki mamy 
klimat… polityczny.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Syreni śpiew

To  debiut Jeepa w klasie tak małych miejskich SUV

Na centralnej konsoli będzie można wybrać z pięciu trybów jazdy: auto, śnieg, piach, błoto i kamienie

Syrena to, jak wiadomo, skrzyżowanie kobiety z rybą

Będzie pięć wersji wyposażenia i pięć wersji silnikowych nowego Jeepa

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 1 410 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

G Ó R N I C T W O  N A  Ś W I E C I E

Ukraina
Holding energetyczny DETEK, należący 

do najbogatszego na Ukrainie oligarchy Ri-
nata Achmetowa, 30 lipca wstrzymał wydo-
bycie węgla w dziewięciu kopalniach węgla 
kamiennego położonych w obwodzie ługańś-
kim. Nastąpiło to z powodu groźby odłączenia 
zasilania w energię elektryczną. W wyniku 
prowadzonych walk zostały uszkodzone dwie 
linie przesyłowe wysokiego napięcia. Trzy 
tysiące górników wyjechało na powierzchnię. 
Ruch w kopalniach jest utrzymywany tylko 
w niezbędnym zakresie dotyczącym wentylacji 
i odwodnienia. Kopalnia numer 7 o nazwie 

„Komsomolec” 21 lipca zawiesiła wydobycie 
z powodu podziemnego pożaru.

indie

Kraj przeżywa poważne trudności zwią-
zane z zaopatrzeniem tamtejszych elektrowni 
w węgiel kamienny. Dostarczają one 60 proc. 
energii elektrycznej. W czasie największych 
upałów w maju i czerwcu wielokrotnie w sto-
licy Delhi wyłączano dostawy prądu elektrycz-
nego. Stało się to przyczyną wielu protestów 
i demonstracji. Państwowy koncern CIL ma-
jący monopol na wydobycie węgla nie może 
podołać zapotrzebowaniu ze względu na brak 

linii kolejowych. Z tego powodu gwałtownie 
rośnie import węgla, który w tym roku osią-
gnie rekordową wielkość 165 mln ton. Dostawy 
pochodzą z Australii i z Indonezji.

USa
Wzrasta import węgla do elektrowni 

położonych w północnych stanach wschod-
niego wybrzeża. Bezkonkurencyjny pod tym 
względem jest węgiel pochodzący z Kolum-
bii. Jest on tani, doskonałej jakości i łatwy 
w morskim transporcie. Jednym ze znaczących 
jego eksporterów do USA jest Rosja. Ostatnio 
elektrownia Schiller w stanie New Hampshire 

zakupiła 38 tys. ton rosyjskiego węgla. USA 
jest drugim producentem węgla kamiennego 
na świecie. Jednak węgiel ten nie może być 
dostarczany na czas do wschodnich elektrowni 
ze względu na brak linii kolejowych mogących 
przewieźć żądane ilości. Projektowane nowe 
kopalnie w rejonie Appalachów nie uzyskały 
akceptacji amerykańskiej Agencji Ochrony 
Środowiska (EPA). Rosyjski węgiel jest energe-
tycznie lepszy, zawiera minimalne ilości siarki 
oraz jest tańszy. Amerykańskie elektrownie, 
doświadczone tegoroczną, niezwykle mroźną 
zimą, zawczasu gromadzą zapasy węgla.

AM

Marginesy

Pasażer
Na prostej i zakrętach

Ładne i brzydkie
Wiele ciekawego działo się w sportowym światku w pierwszej dekadzie sierpnia. Były wy-

darzenia, które radowały serca i dusze wszystkich kibiców sportowych w naszym kraju. Były 
jednak i zgrzyty, które wywoływały gniew i głośne złorzeczenia sympatyków sportu. Rozpocznę 
jednak od sympatycznych wydarzeń.

rafał zwycięzca

Niewątpliwie sportowym bohaterem był kolarz Rafał Majka. Wcześniej wyśmienicie spisał 
się w najważniejszym wyścigu kolarskim na świecie – Tour de France. Wygrał dwa etapy, na paru 
innych był w czołówce. Dwie wygrane na trudnych górskich etapach pozwoliły mu sięgnąć 
po zwycięstwo w klasyfikacji na najlepszego zawodnika jeżdżącego w górach. Tym sukcesem 
wpisał się na stałe do historii Tour de France. Dodajmy, że na etapowe zwycięstwo polskiego 
kolarza w tym wyścigu czekaliśmy ponad 20 lat. Przed nim dokonał tego Zenon Jaskuła.

Rafał Majka startujący w barwach zawodowej grupy Tinkoff-Saxo nie odpuścił kolejnego 
wyścigu – Tour de Pologne. Wystartował w nim i dokonał wspaniałego wyczynu. Zwyciężył 
na dwóch najtrudniejszych, górskich etapach w Strbskim Plesie i w Bukowinie. Został liderem 
całego wyścigu przed ostatnim etapem w Krakowie – jazdą na czas na 25 km. Rafał Majka jest 
pierwszym polskim kolarzem, który odniósł etapowe zwycięstwa w Tour de Pologne od 10 lat. 
Od chwili, kiedy polski wyścig został zaliczony do World Touru, czyli zawodów zaliczanych 
do światowych rankingów. No i zwyciężył w całym wyścigu. Szybko polska impreza znalazła 
uznanie w oczach kolarskiego środowiska. Zwycięstwa w Tour de Pologne traktowane są tak 
samo jak w innych wielkich europejskich wyścigach. Na pewno da to impuls wielu młodym 
zawodnikom do dalszych treningów. Trzeba też dodać, że sport kolarski zyskuje w naszym kraju 
coraz więcej sympatyków. Wyśmienitym pomysłem jest organizacja Mini Tour de Pologne dla 
młodych chłopców, a także i dziewcząt. Może dać to w przyszłości pozytywne efekty.

PierwSzy zgrzyt

Za kilkanaście dni rozpoczną się w naszym kraju mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. 
Turniej zacznie na Stadionie Narodowym w Warszawie meczem Polska – Serbia. Olbrzymia 
frajda dla sympatyków tej dyscypliny. Zdecydowana większość biletów na mecze w Gdańsku, 
Wrocławiu, Katowicach została sprzedana. Dla pozostałych kibiców miały wystarczyć przekazy 
telewizyjne. Tymczasem Polsat, który ma prawa do transmisji meczów, chce je zakodować. 
To znaczy, że za transmisje kibice będą musieli płacić. Wiadomość ta wzburzyła opinię pu-
bliczną. Oto, co na ten temat powiedział były trener reprezentacji Polski Waldemar Wspaniały: 
– Informacja ta wzburzyła setki tysięcy kibiców. Tak nie może być. Reprezentacją Polski się nie 
handluje, bo to jest dobro narodowe. Nie tylko w siatkówce, ale w każdej dyscyplinie sportu. 
Myślę, że takiego samego zdania są wszyscy obywatele naszego kraju. Okazuje się, że innego 
zdania są handlowcy z Polsatu. Czy można wpłynąć na nich, by zaniechali swojego szkodliwego 
dla polskiej siatkówki, wrednego pomysłu?

drUgi zgrzyt

Zaliczam go do najgłupszych w historii startów polskich drużyn w europejskich pucharach 
oraz największej kompromitacji. Zespół Legii Warszawa w dobrym stylu pokonał w dwumeczu 
słynny Celtic Glasgow. Pierwszy mecz wygrał 4:1 (mogło być wyższe zwycięstwo) i w rewanżu 
na wyjeździe 2:0. Awansu do następnej rundy jednak nie ma. Szefowie Legii wpisali do protokołu 
meczu Bartosza Bereszyńskiego, który wszedł na boisko na ostatnie parę minut. Legia miała 
już zwycięstwo w kieszeni. Jego wejście nic nie wniosło do gry, ale zadecydowało o walkowe-
rze dla Celticu. Otóż Bartosz Bereszyński w poprzednim sezonie „zarobił” czerwoną kartkę 
i pauzowanie w meczu pucharowym. Równocześnie zawodnika tego nie zgłoszono wcześniej 
do gry w drugiej rundzie eliminacyjnej.

Gapiostwo i nieodpowiedzialność szefów Legii zadecydowały o walkowerze. Komisja 
europejskiej federacji (UEFA) bardzo ostro potraktowała Legię. Przez przyznanie walkoweru 
Celticowi wyeliminowała warszawski zespół z dalszej gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. 
Były już podobne przypadki, za które dany klub otrzymywał karę pieniężną. Tak było cztery 
lata temu. Zespół VSC Debreczyn wystawił do gry nieuprawnionego zawodnika w meczu 
z Litexem Łowecz przy stanie 4:1 dla Debreczynu w dwumeczu. Węgierska drużyna zapłaciła 
karę w wysokości 15 tys. euro i grała dalej.

 HENRYK MARZEC

Anka i Krzysiek cieszyli się na ten urlop jak na nic innego od bardzo dawna. Przez ostatnie 
trzy lata oboje pracowali niemal bez przerwy. Kupili niewielkie mieszkanie, które wyposażyli 
tak, jak sobie wymarzyła Anka. Później planowali zmianę samochodu na choć ciut młodszy niż 
ich zdezelowany fiat po dziadku Krzyśka, ale ciągle coś im wypadało. Gdy już odłożyli trochę 
grosza, okazywało się, że znowu ktoś się pochorował, komuś trzeba pomóc albo w najlepszym 
razie ktoś bierze ślub. I w ten sposób zapomnieli już, jak to jest mieć wakacje. Tego lata miało 
być jednak zupełnie inaczej. Niedrogo wypożyczyli stary jacht na Mazurach. Anka zajęła się 
pakowaniem i robieniem zakupów żywnościowych, Krzysiek planowaniem trasy i przypomi-
naniem sobie, jak żeglować. Mieli być tylko we dwoje i miało być cudownie.

Wieczorem przed wyjazdem odprowadzili swojego małego Reksa, kundelka, do mamy Anki 
na jego psie wakacje. Sprawdzili piąty raz, czy wszystko zapakowali i postanowili jeszcze kilka 
godzin się zdrzemnąć przed podróżą przez cały kraj. Wstali w świetnych humorach i ruszyli 
w podróż. Anka w typowy dla niej sposób zaplanowała wszystko – nawet miejsca, w których 
zrobią postoje. Podróż jednak nie przebiegła tak gładko, jak sobie wymarzyli. Niecałe sto ki-
lometrów od domu złapali gumę. Ich stary samochód jednak nie chciał współpracować przy 

zmianie opony, więc musieli poprosić 
o pomoc mechanika z pobliskiej stacji. 
W tym czasie rozpętała się burza. Gdy 
Krzysiek walczył z naprawą koła, Anka 
siedziała przemoczona na stacji i próbo-
wała się ogrzać. I tak poznała Krystiana, 
trochę młodszego od niej, opalonego, 
wysportowanego chłopaka o ciele i ru-
chach Adonisa. Krystian podobnie jak oni 
wybierał się na północ Polski, ale zupełnie 
nie miał planu. Jak twierdził – po prostu 
dzień wcześniej urwał się z pracy i stwier-
dził, że powinien na jakiś czas wyjechać. 

Od rana usiłował złapać stopa, ale załamanie pogody temu nie sprzyjało. Gdy Krzysiek skończył 
naprawiać koło, Anka i Krystian byli już całkiem rozgadani, a ona nie wyobrażała sobie, żeby 
mogli go nie zabrać. Krzysiek nie był zachwycony, ale wiedział, że nie warto było zaczynać 
dyskusji – i tak przegrałby w kłótni z żoną, a na dodatek ona jeszcze by się obraziła na nie 
wiadomo jak długo.

Reszta drogi przebiegła bez większych problemów – jeśli nie liczyć parszywego nastroju 
Krzyśka, którego denerwowały historyjki Krystiana z jego licznych podróży po świecie. Ale 
cieszył się, że wraz z końcem podróży na Mazury skończą się i historyjki, i obecność pasażera, 
a on zostanie sam na sam z żoną. Stało się jednak inaczej – tuż przed miejscowością, do której 
jechali, Anka ni stąd, ni zowąd wypaliła, że w sumie to mają dużo miejsca i gdyby Krystian 
chciał… Oczywiście, że chciał.

Następne dni były męczarnią dla Krzyśka. Niby wszystko było w porządku, niby atmosfera 
była luźna, ale on nieustannie czuł się gorszy. Krystian dużo podróżował, wiele zwiedził, miał 
mnóstwo znajomych i wiele zainteresowań. No i był o wiele za przystojny.

Krzysiek nie wiedział, czy to było w jego głowie czy naprawdę jego żona coraz bardziej była 
zainteresowana nowym znajomym. Codziennie długo ze sobą rozmawiali, kilka razy poszli też 
sami na przechadzkę. I w ten sposób wymarzone wakacje stały się najgorszymi, jakie Krzysiek 
mógł sobie wymyślić. Wszystko miało się jednak odmienić, gdy siedział sam na łódce i prze-
glądał codzienną gazetę, kupioną gdzieś po drodze, czyli niemal tydzień wcześniej. Na jednej 
ze stron lokalnego dodatku znalazł artykuł o niefrasobliwości policjantów, którzy pozwolili, żeby 
podczas transportu więźnia z aresztu do więzienia mężczyzna uciekł. Opis, charakterystyka, 
nawet ubiór idealnie pasowały do Krystiana. Krzysiek niewiele myśląc, powiadomił policję, która 
zjawiła się jeszcze przed powrotem Krystiana i Anki z zakupów. Mężczyzna został zatrzymany 
i zabrany na przesłuchanie.

Kilka godzin później okazało się jednak, że zbiegły więzień został schwytany już następne-
go dnia, czego Krzysiek jednak już nie sprawdził. Krystian jednak załapał, że nie jest już mile 
widzianym gościem i szybko się ulotnił. Chwilę dąsała się jeszcze tylko Anka – ale prędko 
zrozumiała obawy i zazdrość męża, a niebawem ruszyli dalej i zaczęli realizować skrupulatnie 
zaplanowany plan wspólnych wakacji. l



1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 1 4 11W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Piwo przez wieki

Browar Jurajski

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W Polsce szybko rośnie sPrzedaż ja-
błek,  choć sieci doPiero zaczynają sPe-
cjalne akcje zainsPiroWane interneto-
Wą kamPanią sPołeczną. Już widać zmiany 
w sklepach zachęcające, by jeść polskie owoce, 
skoro nie chce ich kupować Rosja (embargo 
na nie działa już od 1 sierpnia). Inicjowane 
są też szersze kampanie. Od 1 września każdy 
kielecki gimnazjalista codziennie dostanie jabł-
ko. Władze Kielc chcą wykorzystać pozytywną 
atmosferę wokół akcji „Jedz jabłka na złość 
Putinowi” i zachęcić młodzież do zdrowszego 
odżywiania w szkołach. Ma to kosztować ok. 70 
tys. zł. Jedzmy polskie owoce, na zdrowie.

aż 72 Proc. ojcóW mających jedno dziec-
ko chciałoby drugiego Potomka. Matki 
nie są już takie chętne do powiększania ro-
dziny – tylko 62 proc. tego chce, zaś 38 proc. 
pań mówi stanowcze „nie”. Brak satysfakcji 
z dotychczasowego związku, obawa przed 
kolejnym porodem oraz przed utratą pozycji 
na rynku pracy, a także przemęczenie spra-
wiają, że kobiety coraz rzadziej decydują się 
na ponowne zajście w ciążę.

trzy czWarte PracoWnikóW ocenia Pozy-
tyWnie sWoje miejsce Pracy, a co czWarty 
czuje się tam bardzo dobrze – Wynika 
z najnoWszego badania cbos. Tylko czte-
rech na 100 Polaków źle się czuje w swojej 
firmie. Jednocześnie 28 proc. polskich pra-
cowników doświadcza szykan albo dostrzega 
ich przypadki w miejscu pracy. Bardzo pozy-
tywnych opinii było wyraźnie więcej niż w po-
dobnej ankiecie z 2002 roku (18 proc.). W pra-
cowniczej ocenie firm widać więc poprawę.

kontrolerzy skarboWi są coraz sku-
teczniejsi W namierzaniu oszustóW Po-
datkoWych. W PoróWnaniu rok do roku 
skuteczność działań skarbóWki Wzrosła 
aż o 40 Proc. Inspektorzy w I półroczu br. 
wykryli oszustwa na łączną sumę 4,6 mld zł. 
Rok temu było to 3,3 mld złotych. Wzrosła 
również kwota zabezpieczeń majątkowych, 
o które wystąpiła skarbówka – z 1,23 mld 
do 1,62 mld złotych – oraz liczba i wartość 
wykrytych fikcyjnych faktur – odpowiednio 
z 74 tys. do 93,1 tys. (kwotowo z 9,1 mld do 11,6 
mld złotych). Obecnie priorytetem dla kon-
troli skarbowej jest walka z wyłudzeniami 
karuzelowymi przeprowadzanymi na ogromną 
skalę. Działania te polegają na tworzeniu łań-
cucha dostawców i kontrahentów, którzy na-
liczają na ogromne sumy podatki od towarów 
i usług. Najbardziej zagrożone oszustwami 
są branże: paliwowa i elektroniczna. Z analiz 
państwowych urzędników wynika, że każ-
dy miesiąc działania przedsiębiorcy, który 
oszukuje na podatkach, to utrata dla skarbu 
państwa średnio 1,2 mln złotych.

Krzyżówka panoramiczna nr 16

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „energia WyzWala energię”.   
Nagrodę wylosowała: danuta WyWioł z rybnika.

Kontynuujemy naszą wakacyjną piwną po-
dróż. Tym razem, podobnie zresztą jak po-
przednio, nasza uwaga skupiła się na jednej 
z pobliskich miejscowości. Leży ona na grani-
cy województwa śląskiego i małopolskiego, 
na obszarze Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej. Bez wątpienia należy ją polecić piwo-
szom, którzy mają ochotę skosztować czegoś 
nietuzinkowego. Mowa o Zawierciu, w którym 
swoją siedzibę ma Browar na Jurze.

historia nie tak odległa

Browar zaczął działać stosunkowo nie-
dawno. Jego historia rozpoczęła się w 1997 
roku, kiedy rodzina Piątków porzuciła plany 
prowadzenia mleczarni na rzecz piwowarstwa. 
Początkowo produkty Browaru na Jurze funk-
cjonowały pod markami Tager oraz Boner. 
Cztery lata temu właściciele otrzymali zgodę, 
by wykorzystać nazwę miasta na oznacze-
nie swoich trunków. Dzisiaj jednak flagowe 
produkty Browaru na Jurze są znane szerszej 
publiczności jako piwa marki Jurajskie.

Miejsce, w którym powstał zakład, nie 
zostało wybrane przypadkowo. Zadecydo-
wało o tym przede wszystkim własne ujęcie 
wody, której krystaliczna czystość i brak 
zanieczyszczeń bezpośrednio wpłynęły 
na jakość wytwarzanych produktów. Za-
letą jest także działająca od 1999 roku przy 
browarze restauracja Karczma u Stacha, 
w której do tradycyjnego polskiego obiadu 
można zamówić lokalne piwo za niewielkie 
pieniądze.

Przegląd ProduktóW

Browar na Jurze specjalizuje się w wytwa-
rzaniu piw górnej fermentacji oraz pilznerów. 
Ale na tym nie koniec. Oferta jest naprawdę 
bogata. Konsumenci mogą wybrać spośród 
tradycyjnych lagerów, ale oraz piw pszenicz-
nych. Każdy więc znajdzie tutaj coś dla siebie.

Dla tradycjonalistów piwowarzy przygo-
towali piwo Jurajskie Jasne Pełne, które jest 
warzone metodą dolnej fermentacji. Ma jasny 
kolor oraz łagodny i delikatny smak. Innym 
proponowanym trunkiem typu lager jest Ju-
rajskie Miodowe, do którego wykorzystano 
naturalny miód stanowiący 17 proc. ekstrak-
tu. Oprócz niego konsumenci mogą skoszto-
wać jeszcze Jurajskiego Pilsa oraz Jurajskiego 
Mocnego, a także wariacji piwa i koncentratu 
jabłkowego pod postacią Jurajskiego Jabłko 
z Miętą.

Na szczególną uwagę zasługują piwa typu 
ale i stout. To pierwsze reprezentowane jest 
przez Jurajskie Bursztynowe. Do jego wy-
produkowania wykorzystano specjalne słody 

(jęczmienny jasny, monachijski, carapils i cara-
aroma), dzięki którym uzyskano bursztynowy 
kolor. Ma ono wyraźną goryczkę, która pod-
bija serca wytrawnych piwoszy.

Browar oferuje także piwo Jurajskie Stout 
Czekoladowy, które, podobnie jak Burszty-
nowe, należy do trunków górnej fermentacji. 
Wykorzystano w nim dużą ilość chmielu, 
a także słód czekoladowy, które w połączeniu 
nadają piwu ciemny kolor oraz smak gorzkiej 
czekolady.

Produkty Browaru na Jurze zostały wie-
lokrotnie docenione przez konsumentów. 
Ostatnie z wymienionych tu piw dwukrotnie 
nagrodzono w plebiscycie portalu interneto-
wego browar.biz w kategorii „Piwa ciemne, 
górnej fermentacji”.

gdzie znaleźć?
Dystrybucja produktów Browaru na Jurze 

jest dość ograniczona. Z oczywistych wzglę-
dów najłatwiej można je kupić na Śląsku, 
przede wszystkim w Zawierciu i Siewierzu. 
Marginalnie piwa spod znaku Jurajskiego 
można także znaleźć w kilku sąsiednich wo-
jewództwach, jednak z informacji dostępnych 
na stronie internetowej browaru wynika, 
że planowane jest rozszerzenie rynku.

Planując więc wakacyjną wycieczkę 
w rejony Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
po wielu atrakcjach, jakie oferuje ten region, 
warto skorzystać z okazji i uraczyć się jednym 
z oferowanych tutaj piw.

MAŁGORZATA BERNATOWICZ

ŹRÓDŁO: WWW.PIWOPIJCY.PL
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