
Temat na czasie

Adam Depta, zastępca 
dyrektora KWK Wieczorek 
do spraw 
pracowniczych:  
Robaka nie 
zalejesz, 
a życie 
przegrasz.
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Pieklorz wrócił

Wrócił z  początkiem sierpnia, 
po prawie rocznej nieobecności 
na rynku, ku zadowoleniu tej 
części klienteli kopalni Bobrek- 
-Centrum, która wykosztowała 
się na nowoczesne kotły z  auto-
matycznymi paleniskami retor-
towymi i rusztowymi. 

 strona 4

Jak lepiej 
wykorzystać metan
Wsparcie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z Katowic.

strona 4

Wspaniała zabawa

Kolejny raz związkowcy ZZG 
JSW SA KWK Zofiówka spotkali 
się na festynie w Olzie. 
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Audi pozbywa się 
kierowców
Informacje motoryzacyjne.
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Kompania WęgloWa. Są plany, nie ma decyzji

Konsolidacja?
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Połączenie KW, KHW i Węglokoksu panaceum 
na problemy górnictwa?

Więcej na s. 3
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Konsolidacja 
zamiast 
restrukturyzacji? 
To oznacza upadłość

Jeżeli ma dojść do konsolidacji sektora wytwarzania węgla 
kamiennego w Polsce, musi zostać zrealizowany plan 

naprawczy przygotowany przez zarząd Kompanii Węglowej. 
To oznacza, że KW musi na przykład sprzedać cztery kopalnie 
Węglokoksowi. Pomysł konsolidacji, o którym mówili 
związkowcy w czasie ostatniego spotkania z premierem 
Donaldem Tuskiem, został zapisany w planie naprawczym 
przygotowanym przez zarząd Kompanii Węglowej. 

W rozdziale zatytułowanym „Koncepcja dalszego 
rozwoju KW SA” jest podrozdział pt. „Konsolidacja 

sektora wytwarzania węgla kamiennego w Polsce”. 
Mowa w nim o tym, że trzeba sprzedać cztery kopalnie 
Węglokoksowi, ale także o tym, że „ewentualna akwizycja 
spółek węglowych do Kompanii Węglowej SA byłaby 
realnym działaniem dla uzyskania przewagi konkurencyjnej 
na rynku krajowym i europejskim”. W koncepcji 
przygotowanej przez Kompanię Węglową nie wymienia 
się żadnych nazw spółek węglowych, które miałyby wejść 
do Kompanii. Naturalne jest, że skoro Węglokoks ma kupić 
cztery kopalnie i ma być udziałowcem w KW, to byłby 
częścią skonsolidowanego sektora. Jednak plan rozwoju 
KW zakłada, że firma do 2020 roku potrzebowałaby 2–2,5 
mld złotych, aby przeprowadzić restrukturyzację kosztową 
w kopalniach, które będą oddziałami KW, i w kopalniach 
sprzedawanych Węglokoksowi.

Plan Kompanii nie wspomina o konsolidacji z KHW. 
Jednak „Solidarność” górnicza chciałaby, aby KHW 

też wszedł w skład skonsolidowanej firmy. Dlaczego? 
Oficjalnie dlatego, aby na rynku węgla nie było 
konkurencji polsko-polskiej. Jednak moim zdaniem 
tajemnica tkwi w 2,5 mld złotych potrzebnych na 
restrukturyzację kosztową i w znacznie większej kwocie 
potrzebnej, aby KW nie padła. W planach liderów 
związkowych KHW musi być w tej grupie, żeby było czym 
zabezpieczyć kredyty.

W tej koncepcji Kompania musi posiłkować się 
majątkiem KHW także dlatego, aby mogła sprzedać 

cztery kopalnie Węglokoksowi. Nie można tego zrobić 
tak długo, jak długo nie są spłacone obligacje krajowe. 
Żeby je spłacić, trzeba wyemitować euroobligacje. Gdyby 
ta operacja się nie powiodła, bo inwestorzy zagraniczni 
doszliby do wniosku, że euroobligacje KW to żaden 
interes, Węglokoks musiałby wyłożyć kilkaset milionów 
złotych przedpłaty za cztery kopalnie, żeby KW mogła 
funkcjonować. W dodatku KW musi wyemitować akcje 
o wartości ponad 800 milionów złotych dla Węglokoksu 
w zamian za przedpłaty i obligacje. Ta operacja może się 
nie powieść, ponieważ może się okazać, że warunki emisji 
nie są warunkami rynkowymi. Jeżeli nie są, będzie to 
złamanie prawa unijnego.

Najważniejszy morał z lektury planu jest 
zatrważający: Według prognoz na 2014 rok 

w grudniu kapitał Kompanii Węglowej może osiągnąć 
wartość ujemną. To oznacza, że zarząd będzie musiał 
złożyć wniosek o upadłość spółki. Stanie się tak, 
jeżeli nie powiodą się skomplikowane operacje 
finansowe i nie zostanie wdrożony plan proponowany 
przez zarząd. Czy w takiej sytuacji jest czas, aby 
tworzyć jakąkolwiek wielką grupę węglową? Nie ma 
czasu. Pomysł pod hasłem: „Konsolidacja zamiast 
restrukturyzacji” oznacza upadłość KW. l

Wiele razy pisałem o tym, że najbardziej niszczą 
nas politycy, którzy teoretycznie zajmują się gór-
nictwem, a nie mają o nim bladego pojęcia. Oni 
marnotrawią wysiłek załogi JSW i zarządu spółki. 
Załoga jest w o tyle dobrej sytuacji, że może o tym 
mówić wprost. Zarząd nie ma tego komfortu. Brak 
pojęcia o branży na szczytach władzy powoduje, 
że my na dole wciąż się wadzimy. Moim zdaniem to 
najlepsze i najprostsze wyjaśnienie konfliktów na 
linii związki–zarządy. Nie tylko w przypadku JSW. 
Tak jest we wszystkich spółkach węglowych. Jestem 
przekonany, że politycy wyszli z prostego założenia: 
niech oni się pozagryzają, a my wyślemy ekipę, która 
po nich posprząta. No i zagryzamy się, bo sytuacja 
górnictwa się pogarsza. Natomiast wciąż nie ma 
decyzji, jaka będzie polityka państwa wobec naszej 
branży. To zły znak.

P o kilku miesiącach rozmów związków zawodo-
wych z premierem konkretów nie widać. Zamiast 
nich jest ciągłe podgrzewanie atmosfery, a klimat 

wokół górnictwa gęstnieje. Bardzo nie podoba mi się 
to, że zaczyna się szukanie winnych na gwałt. Zawsze 
będę twierdził, że winni są po stronie polityków. Nie-
stety złym znakiem jest brak dialogu społecznego. 
Spotkania z premierem nie zastąpią wymiany poglądów 
między związkami a zarządami firm. Branża górnicza 
wciąż jest polem doświadczalnym dla tych, którzy 
uważają, że najlepiej nie podejmować żadnych decyzji. 
Nie wiem, co musi się stać, aby ta filozofia się zmie-
niła. Może dane Ministerstwa Gospodarki podziałają 
otrzeźwiająco?

W pierwszym półroczu strata finansowa polskie-
go górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772,3 mln 
złotych netto. Na samej sprzedaży węgla w pierwszych 
sześciu miesiącach spółki węglowe straciły ponad mi-
liard złotych. To są dane opublikowane na stronach 
internetowych Ministerstwa Gospodarki. W porów-
naniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, kiedy 
górnictwo zanotowało niewielki zysk netto (15,6 mln 
złotych), nastąpiło pogorszenie wyniku o 787,9 mln 
złotych. Od stycznia do czerwca br. branża na samej 
sprzedaży węgla straciła 1,05 mld złotych. Rok wcze-
śniej w tym samym okresie miała 64 mln złotych zysku. 
Pod koniec czerwca na zwałach kopalń było 8,3 mln 
ton niesprzedanego węgla. Od stycznia do czerwca br. 
spółki sprzedały łącznie 31,8 mln ton węgla, o 4,3 mln 
ton mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. 
W pierwszym półroczu Polska wyeksportowała ponad 
4 mln ton węgla, najwięcej do Niemiec i Czech. Łączny 
koszt inwestycji w kopalniach węgla wyniósł w pierw-
szym półroczu prawie 1,28 mld złotych, nieznacznie 
mniej niż w pierwszym półroczu 2013 roku. W pierw-
szym półroczu zatrudnienie w sektorze zmniejszyło 
się o blisko 3 tys. osób – do 104 tys. pracowników, 
z czego prawie 80 tys. stanowią zatrudnieni pracujący 
pod ziemią.

Według MG wpływ na obecną kondycję polskie-
go górnictwa ma przede wszystkim sytuacja na ryn-
kach światowych – niski popyt, wysokie zapasy węgla 
i konkurencja alternatywnych źródeł energii. O czym 
świadczą te dane? O tym, że trzeba branży pomóc. Dla 
mnie to najistotniejsze stwierdzenie.

 l

Pięścią w stół

Jesteśmy zakładnikami polityków

Spotkania 
z premierem nie 
zastąpią wymiany 
poglądów między 
związkami 
a zarządami firm. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Dramatyczna sytuacja spółek węglowych ma wpływ na 
firmy produkujące dla górnictwa. Od wielu lat słyszę, 
że polskie maszyny górnicze w niczym nie ustępują 
tym produkowanym przez światowe koncerny. Słyszę 
także, że polscy producenci mogą liczyć na wspar-
cie państwa. Nie chodzi o finanse, tylko o promocję. 
Przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych 
i Gospodarki powinni się w nią angażować. Niestety 
efekty tego zaangażowania nie są wielkie. Jeżeli jakaś 
firma sama nie wydepcze ścieżek, nie ma co liczyć na 
wsparcie. Owszem, są programy, są zaangażowani 
ludzie, ale nie ma wyników. To niedobra informacja, 
gdyż polskie firmy okołogórnicze nie mogą sprzeda-
wać w Polsce (kryzys w górnictwie) i nie zawsze mogą 
eksportować.

F amur i Kopex, dwaj wielcy polscy producenci 
maszyn górniczych, swoją pozycję na rynkach 
międzynarodowych zawdzięczają własnej pracy. 

Przedstawiciele zarządów tych firm pytani o pomoc 
państwa wygłaszają okrągłe formułki i dużo mówią, 
żeby nie powiedzieć, że nie mogą liczyć na konkretne 
wsparcie. Skoro rynek w Polsce kurczy się, a zagranica 
mało o nas wie, to oznacza, że będziemy ponosić duże 
straty finansowe. Będziemy tracić miejsca pracy w gór-
nictwie i firmach okołogórniczych. Dla Śląska oznacza 
to zapaść ekonomiczną. Dlatego dziwię się politykom, 
którzy traktują górnictwo tak, jakby ono nie miało 
wpływu na resztę gospodarki. Pragnę poinformować 
wszystkich, że górnictwo ma na nią wpływ. Dziwię się 
także, że mimo zapowiedzi do tej pory nie powstał 
żaden konkretny plan naprawy sytuacji w tej branży. 
Nie ma też planu wsparcia dla firm okołogórniczych. 
Wiem, giganci tacy jak Kopex i Famur mogą dać sobie 
radę. Jednak są setki małych i średnich firm, które 
popadają w coraz większe kłopoty. Spółki węglowe 

płacą za usługi i towary najwcześniej po 120 dniach. 
W przetargach wygrywają ci, którzy zaoferują najniższą 
cenę. Ceny te ocierają się już o absurd ekonomiczny. 
Jeżeli to wszystko klapnie, może być wielki dramat.

Dlatego tak ważna jest polityka wobec górnictwa. 
To nieprawda, że węgiel jest utrapieniem dla naszej 
gospodarki. Utrapieniem jest ciągły brak polityki. Nie 
potrafię zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.

Mam nadzieję, że seria spotkań organizowa-
nych w ciągu minionych trzech miesięcy doprowadzi 
do przyjęcia konkretnych rozwiązań. Niestety na ra-
zie wygląda na to, że ich uczestnicy wolą wymyślać 
nowe koncepcje, zamiast rozmawiać na temat dotych-
czasowych propozycji. Klasycznym przykładem jest 
Kompania Węglowa. Zarząd co jakiś czas informuje, 
że bez szybkich działań i decyzji firmie grozi upadłość. 
Upadłość największej spółki węglowej to upadłość 
wielu firm kooperujących z KW. Przedsiębiorstwa, 
które wygrywają przetargi po zaniżonych cenach, 
wprowadzają wiele oszczędności polegających między 
innymi na zatrudnianiu pracowników na minimal-
nych stawkach. Oszczędzają na sprzęcie, ubraniach 
dla robotników i ochronie pracy. Bardzo długie ter-
miny płatności powodują, że te oszczędności mogą 
być niewystarczające. Wkrótce stanie się najgorsze 
– firmy okołogórnicze stracą zdolność kredytową. 
To pogrąży spółki węglowe, ponieważ teraz oprócz 
banków polskie górnictwo kredytują właśnie firmy 
okołogórnicze. To podobno kredyt kupiecki. Jaka jest 
gwarancja, że to kredyt, a nie darowizna? 

Jest też optymistyczna wiadomość. Importowany 
do Polski węgiel będzie musiał spełniać wyższe wyma-
gania. To zapewne ograniczy import – poinformował 
30 sierpnia w Rybniku wiceminister gospodarki Tomasz 
Tomczykiewicz z Platformy Obywatelskiej. Jest szansa, 
że polskie górnictwo złapie oddech. l

Importowany 
do Polski węgiel 
będzie musiał 
spełniać wyższe 
wymagania.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Kredyt czy darowizna?

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor Nowego Górnika
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Związkowcy chcą połączenia Kompanii Wę-
glowej z Katowickim Holdingiem Węglowym 
i Węglokoksem. Ich zdaniem dzięki temu nie 
byłoby na rynku wyniszczającej polsko-pol-
skiej konkurencji.

Związkowcy krytycznie odnieśli się do za-
łożeń projektu planu naprawczego Kompanii 
Węglowej na lata 2014–2020. Sprzeciwiają się 
między innymi koncepcji sprzedaży czterech 
kopalń KW: Jankowice, Piekary, Pokój i Ryduł-
towy-Anna Węglokoksowi. Nie zgadzają się 
też na likwidację Zakładu Górniczych Robót 
Inwestycyjnych i przeniesienie stamtąd pra-
cowników do kopalń oraz na przekształcenie 
pozostałych zakładów Kompanii w spółki 
prawa handlowego. Według związkowców 
byłby to bowiem wstęp do prywatyzacji tych 
podmiotów.

KW grozi 
upadłość

Zarząd Kompanii zaznacza, że zapro-
ponowane działania należy wdrożyć w celu 
zachowania płynności finansowej spółki i od-
dalenia możliwości upadłości. Plan napraw-
czy przewiduje też między innymi odebranie 
deputatu węglowego emerytom górniczym, 
urynkowienie systemu wynagrodzeń i zawie-
szenie co najmniej na rok wypłaty 14. pensji 
wszystkim pracownikom.

– Program naprawczy na lata 2014–2020 
przygotowany przez zarząd Kompanii Węglo-
wej jest absolutnie nie do przyjęcia przez stro-
nę społeczną – ocenia Bogusław Ziętek, prze-
wodniczący Sierpnia 80. – Powiela on bowiem 
wszystkie katastrofalne błędy poprzedników. 
Nie ma i nie będzie zgody na wyprzedawanie 
majątku Kompanii Węglowej, a między in-
nymi sprzedaż czterech kopalń przewiduje 
ten program. Rozmowy, które odbywały się 
między rządem a stroną społeczną, dotyczy-
ły rozwiązań systemowych, których celem 
była poprawa sytuacji finansowej Kompanii 
Węglowej. To w części się udało. Celem było 
też zablokowanie importu węgla. Jak zapew-
nia nas rząd, prace nad tym trwają, ale jak 
dotąd efektów nie ma żadnych. Celem było 
też uporządkowanie wewnętrznego rynku 
handlu węglem. Także w tej sprawie, poza 
deklaracjami, niewiele się zmieniło. 

Bez zWolnień, ale i taK źle

W zakresie programów restrukturyza-
cyjnych dla spółek węglowych strony ustaliły 
tylko tyle, albo aż tyle, że nie będzie żadnej 
likwidacji kopalń i zwolnień górników. W tej 
kwestii premier Donald Tusk złożył nam, ale 
także społeczeństwu regionu, jasną deklarację.

Pamiętamy też jego słowa, w  których 
stwierdził, że nie będzie działań antyspołecz-
nych i antypracowniczych. Mają natomiast 
zostać wypracowane rozwiązania systemowe. 

A  menedżerowie górnictwa nie mogą się 
koncentrować na maksymalizacji zysku, po-
nieważ spółki węglowe odgrywają także rolę 
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
kraju i realizacji polityki społecznej państwa. 
Tym bardziej byliśmy zaskoczeni stwierdze-
niami, w których za podstawę programu na-
prawczego największej spółki górniczej, czyli 
Kompanii Węglowej, przyjmuje się likwidację 
emeryckiego węgla, zawieszenie, a być może 
likwidację 14. pensji, ograniczanie wyna-
grodzeń, sprzedaż części kopalń i faktyczną 
likwidację części z nich. Taki program nie 
znajdzie akceptacji związków zawodowych 
i załóg górniczych. Nie tak się umawialiśmy 
– zaznacza Bogusław Ziętek.

Podkreśla on przy tym, że rząd miał wy-
ciągnąć konsekwencje wobec złego nadzoru 
nad spółkami węglowymi. Nie zrobił jednak 
w tej sprawie nic. Miał przygotować szybkie 
rozwiązania w zakresie najważniejszych bo-
lączek polskiego górnictwa, ale nie chce albo 
nie umie tego zrobić.

– Coraz wyraźniej widać, że premier Tusk 
zmęczył się naprawianiem polskiego górnic-
twa – mówi Bogusław Ziętek. – I namawia-
ny jest do sięgania po recepty, które się nie 
sprawdziły. Program naprawczy przygotowany 
przez zarząd Kompanii Węglowej jest zły nie 
dlatego, że zakłada ograniczanie uprawnień 
górników i byłych górników. Jest zły dlatego, 
że w wyniku jego realizacji koszt wydoby-
cia węgla będzie jeszcze wyższy, a wydoby-
cie i sprzedaż niższe. Jest więc zły nie tylko 
ze względów społecznych, ale także nieracjo-
nalny ekonomicznie. Nie bez znaczenia są też 
koszty, jakie będziemy musieli ponieść w wy-
niku wybuchu niepokojów społecznych przy 
próbie jego realizacji. W dalszym ciągu próbu-
je się wypracować taki model funkcjonowania 
branży, który pozwoli uniknąć ogromnych 
kosztów społecznych. Nadal jest na to szansa. 
Konieczna jest tylko dobra wola drugiej strony 
– podsumowuje Bogusław Ziętek.

zWiązKi chcą połączenia

Strona społeczna w trakcie ostatniego 
spotkania z premierem Tuskiem zapropo-
nowała koncepcję połączenia Kompanii 
Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglo-
wego i Węglokoksu w jedną grupę kapita-
łową. Zdaniem związkowców dzięki temu 
nie byłoby na rynku wyniszczającej polsko-
-polskiej konkurencji. W dalszej perspekty-
wie miałoby dojść do konsolidacji z elektro-
energetyką. Pomysł połączenia KW, KHW 
i Węglokoksu ma zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników.

– Jestem przeciwnikiem takiej konsolida-
cji, ponieważ konsolidacja bez restrukturyzacji 
nie przyniesie dodatkowego efektu synergii, 
a tylko wygeneruje dodatkowe koszty – pod-
kreśla Janusz Steinhoff, były wicepremier 

i minister gospodarki. – Pomysły na łączenie 
ze sobą Kompanii Węglowej i Katowickiego 
Holdingu Węglowego są nieracjonalne i ni-
czego pozytywnego nie wniosą. To pomy-
sły zastępcze zamiast niezbędnych działań 
restrukturyzacyjnych. Odpowiedzialność 
za górnictwo wymaga podjęcia działań na-
prawczych. Należy mieć też na uwadze ewen-
tualną konsolidację kopalń z elektroenergety-
ką, natomiast łączenie spółek węglowych nie 
może być substytutem ich restrukturyzacji. 
Potrzeba likwidacji trwale nierentownych ko-
palń o kończących się zasobach, by inwesto-
wać w kopalnie perspektywiczne. Potrzebna 

jest umiejętna i poważna hierarchizacja pro-
blemów górnictwa. Nie można wiązać rąk 
zarządom spółek węglowych twierdzeniem, 
że nie będzie żadnej likwidacji kopalń. O losie 
kopalń ma decydować ekonomia i geologia, 
a nie polityka – podkreśla Janusz Steinhoff. 
Z kolei Jerzy Markowski, były wiceminister 
gospodarki, pozytywnie ocenia zamysł po-
łączenia KW, KHW i Węglokoksu. Jednak 
pod warunkiem, że pójdą za nim konkretne 
działania restrukturyzacyjne.

JERZY DUDAŁA

Autor jest publicystą portalu wnp.pl i miesięcznika 
Nowy Przemysł

Co zamiast planu naprawczego dla Kompanii Węglowej? 
Na razie trwa gra na czas. 

Niestety, czasu nie ma

Połączenie KW, KHW 
i Węglokoksu panaceum 
na problemy górnictwa?

R E K L A M A
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Wrócił z początkiem sierpnia, po prawie rocz-
nej nieobecności na rynku, ku zadowoleniu 
tej części klienteli kopalni Bobrek-Centrum, 
która wykosztowała się na nowoczesne kotły 
z automatycznymi paleniskami retortowymi 
i rusztowymi. Wrócił ku satysfakcji księgowe-
go bytomskiego zakładu, ponieważ Pieklorz 
nie tylko doskonale się sprzedaje, ale z racji 
dobrej ceny zapewnia sporą część przycho-
dów kopalni. Ta wiadomość jest wreszcie nie-
obojętna dla każdego, kto ma ekologiczną 
wrażliwość.

W ofercie bytomian ekogroszek o tej fi-
luternej nazwie jest prawdziwym rarytasem. 
Przesądzają o tym jego pierwszorzędne wła-
ściwości: sięgająca około 29 MJ/kg wartość 
opałowa przy zapopieleniu poniżej 8 proc. 
(średnio 4–5 proc.) i zawartość siarki poniżej 
0,6 proc. oraz – co istotne w nowoczesnych 
paleniskach – niska spiekalność. Renomę pro-
duktu, a zwłaszcza rękojmię minimalnych 
zanieczyszczeń przy dużej sprawności wytwa-
rzania ciepła, już siedem lat temu potwierdził 
certyfikat Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu. Uzyskane wówczas świa-
dectwo bezpieczeństwa ekologicznego dyktuje 
bardzo ostre kryteria emisji zanieczyszczeń, 
którym producent w sposób powtarzalny musi 
sprostać. Komfort stosowania ekogroszku oraz 
jego ekologiczne walory potwierdziły również 
późniejsze splendory, w tym nagroda Cent 
For Future w kategorii „Produkt z przyszło-
ścią” przyznana bytomianom przez magazyn 
„Polish Market”.

Wymuszona przerWa
Blisko roczna przerwa w produkcji Pie-

klorza nie była następstwem zaniechania 
czy ignorowania klienteli. Otóż nie w każ-
dej z parcel kopalnia posiada węgle o  tak 
wyrafinowanych właściwościach. Źródłami 
wyselekcjonowanych partii urobku zdatnego 
do uzyskiwania ekogroszku są tu pokłady 503 
i 504 w ruchu Bobrek i pokład 510 w ruchu 
Centrum.

– Przerwa w produkcji naszego rarytasu 
była wymuszona geografią wydobycia, wy-
nikającą z  rygorów ochrony powierzchni. 
Musieliśmy tak rozkładać eksploatację, aby 
uspokoić górotwór pod bytomską dzielnicą 
Karb. Dopiero pod koniec lipca uruchomio-
no wydobycie ze ściany 2 w pokładzie 504, 
z której węgiel będzie bazą do wytwarzania 
na nowo ekogroszku. Wprawdzie jest to, wy-
dawałoby się, bardzo hojna ściana o miąższo-
ści do 4,6 metra, niemniej jednak, także z my-
ślą o ochronie powierzchni, będzie wybierana 
tylko dwumetrową warstwą przystropową 
z dobowym postępem do 6 metrów. War-
stwę przy spągu pozostawimy do wybrania 
na później – wyjaśnia Tomasz Szostek, główny 
inżynier działu inwestycji i przygotowania 
produkcji w Bobrku-Centrum.

Wielkość produkcji Pieklorza reglamen-
tuje jednak nie tylko skrępowane wydobycie 
wysokiej klasy węgla energetycznego typu 32.1. 
Istotną kwestią jest również uziarnienie eko-
groszku, mieszczące się w granicach 5–25 mm. 
Ten parametr powoduje zaś, że w proporcji 
do całości urobku, jakim sypie ściana, ledwie 

7 proc. – po płukaniu i przesianiu – stanie 
się wisienką w produkcyjnym torcie Bobrka-
-Centrum. W przypadku konfekcjonowania 
w worki po 20 kg z zastrzeżonym znakiem 
firmowym – to szczególnie poręczna dla 
drobnych klientów postać sprzedaży – w grę 
wchodzi już tylko jednoprocentowy udział.

atrakcyjna kalkulacja

Pieklorz – przekonuje inżynier Szostek – 
to dobry interes. Mnogość zapytań, jakimi zain-
teresowani kupcy zasypywali kopalnię w czasie 
przerwy w produkcji ekogroszku, raz jeszcze 
potwierdziła, że każdą tonę, paletę i worek by-
tomianie sprzedadzą na pniu. Z punktu widze-
nia księgowego atrakcyjność kwalifikowanego, 
ekologicznego paliwa wynika z ceny. Od 1 wrze-
śnia za tonę Pieklorza luzem klient zapłaci 
720,78 złotych, natomiast za tę tonę w postaci 

konfekcjonowanej w worki po 20 kg – 817,95 
złotych. Worek – bo drobny konsument zwykle 
poprzestaje na jednym-dwóch – wychodzi więc 
po 16,36 złotych. Obok ekogroszku bytomianie 
mają również w ofercie ekomiał o równorzęd-
nych parametrach po 584,25 złotych (luzem) 
i 682,65 złotych w workach.

Duży popyt na Pieklorza potwierdza zara-
zem opinię, że cena ekogroszku nie odstręcza 
również kupców. Gotowi są płacić relatywnie 
drogo za paliwo, którego właściwości zapew-
niają bardzo wydajne, a przy tym komfortowe 
i czyste spalanie z zastosowaniem nowocze-
snych technik grzewczych. Ta indywidualna 
kalkulacja klienteli – w porównaniu do ogrze-
wania prądem, gazem lub olejem opałowym 
– czyni go bowiem również rozwiązaniem 
ekonomicznym.

JERZY CHROMIK

BOBREK-CENTRUM Bytomianie wznowili produkcję ekologicznego groszku

Pieklorz wrócił

Zaledwie trzecia część metanu, jaki wydzie-
la się przy wydobyciu węgla, jest ujmowana 
w specjalne instalacje. Z tego ponad 60 proc. 
wykorzystuje się do produkcji ciepła, prą-
du i chłodu. Inwestycje wspiera Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z Katowic.

Metan, w przeszłości traktowany jako 
odpad, jest – podobnie jak węgiel kamien-
ny – kopaliną, której pozyskiwanie wpływa 
na ekonomię i  środowisko. Energetyczne 
wykorzystanie gazu to niższe koszty energii, 
a redukcja jego emisji do atmosfery wspiera 
walkę ze zmianami klimatu.

stąpanie po kruchym 
lodzie

W ostatnich latach stale rośnie ilość wy-
dzielonego metanu i to pomimo znacznego 
zmniejszenia wydobycia węgla. Dlaczego? 
Ponieważ kopalnie sięgają po coraz głębiej 
leżące złoża. Na każdą tonę wydobytego węgla 
wydziela się od 10,5 do 11,1 m sześciennych 
tego gazu.

Z  pokładów metanowych w  ubie-
głym roku pochodziło aż 78,5 proc. ogółu 
wydobytego węgla, czyli ok. 60 mln ton. 
Eksploatację w  pokładach metanowych 
prowadzi 21 kopalń, a 17 z nich wykonuje 
odmetanowanie w sposób ciągły za pomocą 

powierzchniowych lub dołowych stacji 
odmetanowania.

– Z zagrożeniem metanowym jest jak 
z chodzeniem po kruchym lodzie. W ostatnich 
latach ilość wydzielonego metanu stale wzra-
stała i to pomimo znacznego zmniejszenia 
wydobycia węgla – podkreśla Mirosław Ko-
ziura, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W 2013 roku wydzieliło się 847,8 m sze-
ściennych metanu. Powoduje to utrzymywa-
nie się zagrożenia w kopalniach na wysokim 
poziomie. W ubiegłym roku wystąpiło siedem 
zdarzeń związanych z zapaleniem metanu.

– Są kopalnie, w których efektywność od-
metanowania, zwłaszcza wyrobisk eksploata-
cyjnych, jest na dobrym poziomie. Niestety 
średnia wynosi 33 proc. Wzrost efektywności 
odmetanowania, również poprzez odmetano-
wanie złoża przed rozpoczęciem eksploatacji, 
mógłoby w znaczący sposób zmniejszyć za-
grożenie i poprawić bezpieczeństwo prowa-
dzonych robót w polach metanowych. Jednak 
biorąc pod uwagę obecną kondycję ekono-
miczną spółek węglowych, nie spodziewamy 
się wielkiego przełomu w zwalczaniu zagro-
żenia metanowego – mówi Mirosław Koziura.

Wsparcie z ekologicznych 
funduszy

Z raportu WUG wynika, że obecnie naj-
wyższa metanowość bezwzględna występuje 

w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Bardzo trudne metanowe wyrobiska są rów-
nież w zakładach Kompanii Węglowej oraz 
Katowickiego Holdingu Węglowego.

Pozyskiwanie metanu to nie tylko większe 
bezpieczeństwo. W ciągu minionych pięciu lat 
ilość tego gazu wykorzystywanego do celów 
energetycznych wzrosła o ponad 20 proc. Re-
sort gospodarki liczy na dalszy wzrost.

W ubiegłym roku z wyrobisk odprowa-
dzono 276,6 mln m sześciennych metanu, 
z czego udało się gospodarczo wykorzystać 
prawie 68 proc. To 188 mln m sześciennych. 
Czy można więcej? Tak, tyle że potrzebne 
są inwestycje. A z nimi może być krucho.

Jak wynika z danych Ministerstwa Gospo-
darki, strata finansowa polskiego górnictwa 
węgla kamiennego w pierwszym półroczu 
wyniosła 772,3 mln złotych netto. Na samej 
sprzedaży węgla w tym czasie spółki węglowe 
straciły ponad miliard złotych.

Dlatego tak duże znaczenie ma wsparcie 
finansowe z innych źródeł. Są nimi fundu-
sze ochrony środowiska. W ciągu ostatnich 
lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
dofinansował budowę kilkunastu instalacji 
wykorzystujących metan z wyrobisk kopalnia-
nych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 
Katowicki Holding Węglowy na pięć inwesty-
cji, m.in. w kopalniach: Mysłowice-Wesoła, 

Wieczorek, Śląsk, Murcki, otrzymał prawie 
23 mln złotych dofinansowania. Całkowite 
koszty wyniosły ok. 60 mln złotych. W tej 
chwili spółka wykorzystuje już połowę metanu 
zasysanego z kopalnianych wyrobisk. Prezes 
KHW Roman Łój deklaruje, że firma zamierza 
wykorzystywać do ok. 80 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa na siedem 
zadań, m.in. w kopalniach: Pniówek, Krupiń-
ski, Moszczenica, uzyskała ok. 50 mln złotych 
wsparcia z WFOŚiGW. Koszty instalacji wy-
niosły ponad 110 mln złotych.

Również w Kompanii Węglowej – w ko-
palniach Marcel, Jankowice i Chwałowice 
– metan wykorzystywany jest do produk-
cji ciepła, a w kopalniach Halemba-Wirek, 
Bielszowice, Sośnica-Makoszowy i Knurów-
-Szczygłowice – do produkcji prądu. Kompa-
nia sprzedaje także metan Energetyce Dwory, 
Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej oraz 
Carbo-Energii.

– Oprócz ewidentnych efektów ekolo-
gicznych wykorzystywanie metanu do pro-
dukcji energii elektrycznej i cieplnej pozwala 
na wprowadzanie w kopalniach węgla no-
woczesnych, innowacyjnych technologii, 
wykorzystujących gospodarczo, do tej pory 
niebezpieczny dla ludzi, gaz – wielokrotnie 
podkreślała Gabriela Lenartowicz, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

BARBARA WARPECHOWSKA

Wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic

Jak lepiej wykorzystać metan
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Duży popyt na Pieklorza potwierdza zarazem opinię, że cena ekogroszku nie odstręcza również kupców
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W ostatnią sobotę sierpnia ponad 1200 związ-
kowców wraz z rodzinami spotkało się na ro-
dzinnym festynie w Olzie.

Dobra pogoda sprzyjała zabawie i odpo-
czynkowi na świeżym powietrzu. Organizatorzy 

przygotowali sporo atrakcji. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się  występ chóru z Pawło-
wic i kapeli bawarskiej Kwaśnica. Przy piwie 
i dobrym jedzeniu miło było pobiesiadować. 
Atmosferę zabawy rozgrzewało losowanie fan-
tów na loterii. Nie było pustych losów, każdy 

uczestniczący członek związku otrzymywał 
nagrodę. Równie dużo atrakcji przygotowano 
dla dzieci. Animatorki doskonale organizo-
wały zajęcia dla maluchów. Jednym z bardziej 
emocjonujących punktów programu był turniej 
piłki siatkowej, w którym pierwsze miejsce 

zajęła drużyna  „Osy”. W imprezie uczestni-
czyli zaproszeni goście: wiceprezes JSW Artur 
Wojtków, dyrektor kopalni zespolonej KWK 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Czesław Kubacz-
ka oraz dyrektor Inwestycji i Rozwoju Kopalni  
Gabriel Przeliorz. SŁAWOMIR WYRWAŁ

Kolejny raz związkowcy ZZG JSW SA KWK Zofiówka spotkali się na festynie w Olzie 

Wspaniała zabawa
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Razem z górnikami Zofiówki bawili się zaproszeni goście

Animatorki doskonale organizowały zajęcia dla maluchów

Cenne nagrody to tradycja festynów w Olzie Przerwa na chwilę wytchnienia po dobrej zabawie

Chórzystki z Pawłowic

Dzieci były zachwycone zjeżdżalnią
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Związki zawodowe podpi-
sały się pod komunikatem dyrekcji, w któ-
rym jest informacja o bezwzględnym kara-
niu pracowników za pracę pod wpływem 
alkoholu. Norma jest bardzo surowa. Stę-
żenie alkoholu w wydychanym powietrzu 
ma wynosić 0,00 promila. Górnicy nie mają 
do was o to pretensji?
kazimierz SowińSki, 
wiceprzewodNiczący 
„SolidarNości” w kwk 
wieczorek: Pan pewnie 
chciałby usłyszeć o  ja-
kimś linczu. Nic takiego 
nie było. Rzeczywiście, re-
gulamin pracy mówi, że 
alkomat ma wskazywać 
0,00 promila. Kodeks drogowy dopuszcza 0,2 
promila. Górnicy wiele razy tłumaczyli, że nie 
widzą w tym logiki. Mimo to regulamin pracy 
jest nieubłagany. Jednak związki zawodowe za-
wsze bronią pracowników. Także teraz staramy 
się ich bronić. Trzeba też pamiętać, że czasy 
się zmieniły. Szanse na obronę są minimalne. 
aNdrzej duda, wiceprzewodNiczący zz 
kadra w kwk wieczorek: Jesteśmy w trud-
nej sytuacji. Pracodawca ma swoje wymagania. 

Nie zwraca uwagi na 
pewne fakty kulturowe. 
Przez długi czas było spo-
łeczne przyzwolenie na 
to, że górnik przed zjaz-
dem wypijał piwo. Teraz 
chce się go za to karać. 
Uważam, że należy w tym 
wszystkim zachować umiar. Tym bardziej że 
przysłowiowe „piwko” było traktowane jako 
sposób na odstresowanie. Należy też pamię-
tać, że kopalnia nie ma wpływu na otoczenie. 
Teraz niepełnoletnia młodzież, a nawet dzieci, 
ma łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków. 
Do dyrekcji napływały sygnały, że zbyt często 
górnicy zjeżdżają do pracy po wypiciu alko-
holu. Reakcja na zasadzie „zero tolerancji” to 
bardzo rygorystyczne podejście, ale są efekty. 
Tylko czy trzeba tak ostro?
piotr Grzywaczyk, przewodNiczący zzG 
w polSce w kwk wie-
czorek: Nie łudźmy się, 
że nawet najsurowsze za-
kazy całkowicie wyelimi-
nują przypadki pracy pod 
wpływem alkoholu. To 
niemożliwe, tak samo jak 
wyeliminowanie przypad-
ków pijanych kierowców, 

lekarzy, policjantów itp. Chodzi o skalę zja-
wiska. Naszym celem było uświadomienie 
załodze, że żarty już dawno się skończyły. To 
prawda, że przez lata była możliwość wybro-
nienia pracownika. Teraz staramy się inaczej 
pomagać. Wspólnie z Adamem Deptą, dyrek-
torem do spraw pracowniczych, szukamy dla 
pracowników z problemami alkoholowymi 
pomocy w specjalistycznych ośrodkach. Uła-
twiamy dostanie się do nich, kontaktujemy 
z terapeutami. Żaden ze związkowców nie 
przekreśla pracownika, bo jak tu wszyscy 
siedzimy, tak wszyscy staramy się pomagać. 

 X Staracie się także usprawiedliwiać 
pracowników.

p.G.: Nie usprawiedliwiamy. Jednak nawet 
w przypadku największego przestępstwa czy 
zbrodni bierze się pod uwagę okoliczności łago-
dzące. Jeżeli pracownik jest uzależniony od alko-
holu i chce się leczyć, Związek Zawodowy Gór-
ników w Polsce zrobi wszystko, aby mu pomóc.

 X Często w tym roku przychodzili do was 
pracownicy i  prosili: „Przewodniczący, 
ratuj”?

k.S.: Było kilka przypadków.

 X I co robili działacze „Solidarności”?
k.S.: Jeżeli była to klasyczna wpadka 

i niskie stężenie alkoholu, szliśmy do dyrek-
tora i przedstawialiśmy argumenty w obronie 
pracownika. Czasem dawało się go wybronić. 
Jednak podkreślam – były to przypadki wy-
jątkowe, a wskazania alkomatu niskie. Takie, 
jakie dopuszcza Kodeks drogowy, a nawet 
niższe. W takich sytuacjach na szalę kładzie 
się autorytet związku. Zwykle wybroniony 
pracownik korzysta z leczenia. Jest kilka osób, 
które skorzystały z tej szansy i teraz są bardzo 
dobrymi pracownikami.

a.d.: W związku Kadra mieliśmy taki 
przypadek chyba w zeszłym roku. Pomogliśmy 
koledze. Pracownik leczył się, wrócił do pracy. 
Uważam, że są sytuacje, w których należy 
ludziom pomagać. Pomoc nie oznacza, że 
akceptujemy spożywanie alkoholu w kopalni 
albo pracę pod wpływem alkoholu. Stara-
my się podchodzić do każdego przypadku 
indywidualnie. 

k.S.: Pomagaliśmy jednemu z górników, 
który nie wytrzymał ciosów życia. W jednym 

KWK WieczoreK. Spożywanie alkoholu w czasie pracy czy 
też stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub nawet po 

spożyciu alkoholu pociąga za sobą szereg negatywnych implikacji, 
począwszy od kreowania negatywnego podejścia pracownika do 

pracy i przełożonych, poprzez małą wydajność i nierzetelność 
wykonywanej pracy, na nieakceptowalnym zachwianiu 

bezpieczeństwa dla samego pracownika, jak i współpracowników. 
Kwestia zachowania trzeźwości przez pracowników podczas 
świadczenia pracy jest celem nadrzędnym dla pracodawcy. 

Trzeźwość w pracy jest jednym z podstawowych obowiązków 
pracowniczych, a naruszenie tego obowiązku jest ciężkim 

naruszeniem obowiązków pracowniczych. Obowiązek zachowania 
trzeźwości wiąże pracownika przez cały czas przebywania na 
terenie zakładu, świadczenia pracy bądź wypełniania innych 

obowiązków pracowniczych, również przebywania na terenie 
zakładu w czasie urlopu lub załatwiania spraw personalnych 
w obiektach i pomieszczeniach będących integralną częścią 
ZG. W razie uzasadnienia podejrzenia o naruszenie przez 

pracownika obowiązku trzeźwości ochrona kopalni lub 
bezpośredni przełożony mają obowiązek niedopuszczenia lub 
odsunięcia pracownika od wykonywanej pracy. Okoliczności 

takiej decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości 
po stwierdzeniu stanu nietrzeźwości. Regulamin KHW SA 

określa, że ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych 
jest: stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu, spożywanie go 
w czasie pracy lub miejscu pracy, wnoszenie alkoholu na teren 
zakładu, stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub 

innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika 
uniemożliwia należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych. 

Osoby, które w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem dają 
powód do zgorszenia, mogą zostać odwiezione przez Policję lub 

Straż Miejską do izby wytrzeźwień. Badanie stanu trzeźwości 
przeprowadza się za pomocą alkomatu. Z badania stanu 

trzeźwości sporządza się protokół, który wraz z wydrukiem 
z alkomatu stanowi dowód w sprawie. To fragmenty z materiałów 

przygotowanych na specjalne szkolenie dla osób dozoru 
i pracowników kopalni oraz podmiotów obcych świadczących 
usługi dla kopalni Wieczorek i kopalń KHW SA. Na ten temat 

wypowiadają się liderzy związków zawodowych.

Nie warto ryzykować

W kopalni Wieczorek obowiązuje zasada zero tolerancji dla alkoholu i niebezpiecznych zachowań spowodowanych przez alkohol

życia i bytu rodziny
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Nie warto ryzykować

W kopalni Wieczorek obowiązuje zasada zero tolerancji dla alkoholu i niebezpiecznych zachowań spowodowanych przez alkohol
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roku zmarła mu żona, a syn zginął w wy-
padku motocyklowym. Chłop zaczął pić. 
Koledzy nawet szukali go w lesie, bo bali 
się, że popełni samobójstwo. Pomogliśmy 
mu znaleźć oddział odwykowy, po leczeniu 
wrócił do pracy, teraz jest na emeryturze 
i radzi sobie w życiu. Ja wiem, że dyrekcja 
patrzy z punktu widzenia dyscypliny pra-
cy. My patrzymy w sposób życiowy. Są też 
przypadki beznadziejne. Pracownik jest bar-
dzo niezdyscyplinowany, nie szanuje pracy, 
bumeluje, nie chce się leczyć. Wtedy nie 
możemy pomóc. 

A.D.: Ja jestem zwolennikiem leczenia 
osób uzależnionych. Sytuacja wygląda ina-
czej, jeżeli ktoś przyjdzie, opowie o swoich 
problemach albo o problemach kolegi. Zanim 
dojdzie do najgorszego, można opracować 
plan ratunkowy. Nie słyszałem, aby dyrek-
cja kogoś szykanowała dlatego, że chce się 
leczyć. 

P.G.: Związek Zawodowy Górników 
w Polsce pomógł wielu osobom, które chciały 
się leczyć. Są teraz dobrymi pracownikami. 
Co by pan zrobił z górnikiem, który ma 0,15 
promila, bo przed zjazdem wypił piwo?

życia i bytu rodziny
 XW kopalniach nie ma takich maszyn, któ-

re odmówiłyby pracy, jeżeli górnik podej-
dzie do nich i w wydychanym powietrzu 
stężenie alkoholu będzie wynosić 0,00 pro-
mila. Z punktu widzenia technicznego pi-
cie piwa przed zjazdem nie ma żadnego 
uzasadnienia.

P.G.: Mówimy o sytuacjach wyjątkowych. 
Ja wcale nie mam zamiaru nikogo usprawie-
dliwiać. Natomiast staramy się przekonywać 
pracowników, aby korzystali z ogólnie do-
stępnego alkomatu. Każdy, kto był na przy-
kład poprzedniego dnia na urodzinach, może 
sprawdzić swój stan trzeźwości. Jeżeli alkomat 
coś wykaże, pracownik bierze urlop i nie ma 
żadnych konsekwencji. Uważam, że to bardzo 
rozsądne, aby samemu się pilnować. 

 XMówicie panowie, że można byłoby ulgo-
wo traktować tych, którzy mają stężenie al-
koholu do 0,2 promila. Co dzieje się w sy-
tuacji, kiedy górnik ma ciężki wypadek, 
a w jego krwi jest 0,1 promila alkoholu? 
Co w sytuacji, kiedy jest trwale niezdol-
ny do pracy?

P.G.: Najprawdopodobniej nie dostanie 
żadnych świadczeń, które przysługują po-
szkodowanemu. Dlatego związki podpisały 
się pod apelem.

A.D.: Kontrola przy bramie wejściowej 
ma między innymi zapobiec takim sytuacjom. 

K.S.: Żaden z nas nie chce, aby dopusz-
czać do pracy ludzi pod wpływem alkoholu. 
My jedynie przekonujemy, że oprócz kara-
nia dobrym rozwiązaniem jest leczenie. Ja 
i moi koledzy podawaliśmy przykłady osób, 
które były chore. Dzięki pomocy związków 
zawodowych, kolegów z brygady i dyrekcji 
skorzystały z leczenia i są bardzo dobrymi 
pracownikami. 

A.D.: Praca pod wpływem alkoholu 
stwarza olbrzymie zagrożenie. Wspólny apel 
dyrekcji i związków zawodowych świadczy 
o tym, że chcemy zapobiegać temu zjawisku. 
Kontrole przy wejściu do kopalni są skuteczne, 
tak samo jak  pomoc, którą organizujemy dla 
osób uzależnionych. To naturalne, że z taką 
inicjatywą występują związki zawodowe. Po-
moc nie oznacza rozgrzeszania.

K.S.: Najlepiej jest pomagać w sytuacji, 
kiedy pracownik nie podpadnie. Służymy taką 
pomocą. Ja jestem z pokolenia, w którym kró-
lowało powiedzenie: „Bardzo dobry fachowiec 
to taki, który zna się na robocie i potrafi litr 
wódki wypić”. Oczywiście nie w pracy. Ale to 
dowód, jakie kiedyś było przyzwolenie. To 
była nawet presja.

 X Jeżeli ktoś nie potrafił wypić litra, to nie 
był bardzo dobrym fachowcem? 

K.S.: Był tylko dobrym fachowcem.
P.G.: Mam nadzieję, że świadomość ludzi 

się zmienia. Nie warto ryzykować swego życia 
i bytu rodziny. 

l
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AdAm deptA, zastępca dyrektora KWK Wieczorek do spraw pracowniczych

Robaka nie zalejesz, 
a życie przegrasz

P r z y  w e j ś c i u 
do kopalni ochrona może 
sprawdzić stan trzeźwości 
górnika. Kontrola może 
odbyć się także na terenie 
kopalni, a nawet na stano-
wisku pracy. Nie ma żad-
nego marginesu toleran-
cji. Alkomat ma wskazywać 0,00 promila. 
Wynika to z regulaminu pracy. Każde inne 
wskazanie oznacza, że pracownik może zostać 
zwolniony dyscyplinarnie. Dyrekcja i związki 
zawodowe działają wspólnie, aby zapobie-
gać zagrożeniu bezpieczeństwa pracy, jakie 
powodują pracownicy pod wpływem alko-
holu i narkotyków. Polityka „zero tolerancji” 

daje efekty. Mimo częstych kontroli coraz 
rzadziej spotykamy się z przypadkami pracy 
pod wpływem alkoholu. Kilka lat temu często 
spotykałem się z opiniami, że regulamin pracy 
obowiązujący w kopalni Wieczorek i w KHW 
jest zbyt ostry. Jednak jak długo on obowią-
zuje, tak długo trzeba podporządkować się 
prawu zakładowemu. Jeżeli ktoś ma wątpli-
wości, niech odpowie sobie na proste pytanie: 
„Czy chciałbym wykonywać odpowiedzialną 
pracę w rejonie niebezpiecznym wspólnie 
z nietrzeźwym kolegą?”.

Nie zgadzam się z argumentem, że dy-
rekcja jest bezduszna. Kierownictwo kopal-
ni i związki zawodowe pomagają pracow-
nikom, którzy są uzależnieni od alkoholu 

i narkotyków. Może to źle zabrzmi, ale zała-
twiamy możliwie szybkie leczenie, ułatwiamy 
powrót do pracy osobom po leczeniu i w wie-
lu przypadkach możemy pochwalić się suk-
cesami. Jednak jest jeden warunek – osoba 
uzależniona powinna chcieć i umieć przyjąć 
pomoc. Opowieści, że ktoś wypił jedno piwo 
przed zjazdem albo nie wytrzeźwiał po uro-
dzinach, są dziecinnymi wymówkami. Każ-
dy, kto wchodzi do kopalni, może skorzystać 
z alkomatu. Jeżeli wskazanie wynosi ponad 
0,00 promila, może wziąć urlop. Każdy, kto 
zmaga się z życiowymi kłopotami, może sko-
rzystać z porady psychologa, który ma dyżury 
w Centrum Usług Wspólnych. Pomocą służą 
organizacje związkowe. Często przypominam 

pracownikom, że jeżeli mają kłopoty, niech 
przyjdą do mnie. Wspólnie łatwiej znaleźć 
rozwiązanie. Wiem, że sytuacja kryzysowa 
górnictwa powoduje, że górnicy tracą poczu-
cie stabilizacji. Jednak czy praca pod wpływem 
alkoholu je przywraca? Nie. Może spowo-
dować, że pracownik i jego rodzina zostaną 
bez środków do życia. Tak zwane zalewanie 
robaka w niczym nie pomoże. Robaka nie da 
się zalać, ale można przegrać życie.

Chciałbym przypomnieć, że każdy incy-
dent z alkoholem oznacza automatyczne za-
stosowanie art. 52 wobec pracownika kopalni. 
Jeżeli jest on zatrudniony w firmie zewnętrz-
nej, jego firma jest obciążana karą umowną 
w wysokości 10 000 zł.

Wojciech KonKoWsKi, 
25 lat pracy pod zie-
mią: Nie byłbym spo-
kojny, gdybym pracował 
z kolegą, który jest pod 
wpływem alkoholu albo 
narkotyków. Taki pracow-
nik jest nieprzewidywal-
ny. Zdarzają się przypadki osób uzależnionych 
od alkoholu. Uważam, że trzeba takim pra-
cownikom pomagać, żeby skorzystali z lecze-
nia. Znam przypadek jednego górnika, który 
skorzystał z pomocy. Jest dobrym pracowni-
kiem i fachowcem. Moim zdaniem w górnic-
twie trzeba umieć radzić sobie ze stresem. 
Dlatego dobrze jest mieć jakąś pasję. Jeżeli 
fedruje się w pracy i „fedruje” się w domu, 
to trudno odpocząć.
adam KraWczyK, 9 lat pracy pod ziemią: 
Za pracę pod wpływem alkoholu, a nawet 

tylko w stanie wskazują-
cym na spożycie, grozi 
dyscyplinarne zwolnie-
nie. Nie opłaca się ryzy-
kować. Załoga doskonale 
wie, że praktycznie nie 
ma szans, aby ktoś obro-
nił pracownika, który 
pracował w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu albo pod wpływem alkoholu. Tak 
samo jest z narkotykami. Co robić z osobami 
uzależnionymi? Leczyć. 
To dobre rozwiązanie.
arKadiusz pajest-
Ka, 22 lata pracy pod 
ziemią: Jest nagonka 
na pracowników, którzy 
przychodzą do pracy 
pod wpływem alkoholu. 
Każdy się boi, dlatego 

górnicy pilnują się, aby nie podpaść. Pra-
ca pod wpływem alkoholu jest ryzykowna. 
Można zrobić krzywdę sobie i innym. Jeżeli 
ktoś ma problemy, najgorszym rozwiązaniem 
jest ucieczka w alkohol. Można stracić pracę, 
a problemów się nie rozwiąże. Chyba spo-
łeczeństwo już przyzwyczaiło się, że z pro-
blemami można iść do psychologa. To dobre 
rozwiązanie.
leszeK piotroWsKi, 37 
lat pracy, pracoWniK 
lampoWni: Byłem kon-
trolowany przy bramie 
wejściowej. To żaden 
problem. Dla osób, któ-
re są na przykład po uro-
dzinach, jest specjalne 
stanowisko do samokontroli. Nie uważam, 
że surowe zasady kontroli trzeźwości są złe. 
Dzięki temu widok „zmęczonego” górnika 

jest coraz rzadszy. Przed wielu laty sytuacja 
na pewno była gorsza.
ŁuKasz dziób, KieroW-
niK dziaŁu adapta-
cyjnego: Pracownicy, 
którzy są przyjmowani 
do pracy, przechodzą 
przez trzy etapy szkole-
nia. Każdy górnik wie, 
że nie może mieć przy 
sobie papierosów, źró-
deł ognia, metali kolorowych i alkoholu. 
Nie może przebywać na terenie zakładu pod 
wpływem alkoholu i narkotyków. Zawsze 
podkreślamy, że karane jest także posiadanie 
alkoholu. Nie ma tłumaczenia, że przecież 
ta butelka czy puszka nie jest otwarta. Myślę, 
że zasady są tak jasne i tak precyzyjne, że nie 
ma ryzyka nieporozumień.

l

roman WalKoWsKi, 
zastępca szefa bhp 
i szKolenia W KWK 
WieczoreK: Najwięk-
szy wpływ na obniżenie 
poziomu bezpieczeń-
stwa pracy ma tak zwany 
czynnik ludzki. Praca pod 
wpływem alkoholu i narkotyków jest bardzo 
niebezpieczna nie tylko dla górnika, który jest 
pod wpływem tych środków, ale także dla jego 
kolegów. Dlatego w kopalni przyjęliśmy zasadę 
„zero tolerancji dla alkoholu i niebezpiecznych 
zachowań spowodowanych przez alkohol”. 
Wzmożone kontrole przy wejściu do kopalni, 

prezentacje multimedialne, kontrole na tere-
nie kopalni – to ma przekonać pracowników, 
że należy pracować zgodnie z regulaminem 
pracy. Pracownik nie może na terenie kopalni 
posiadać alkoholu. Za to też grozi zwolnienie 
dyscyplinarne.

Czy to zbyt restrykcyjne podejście? Moim 
zdaniem dyrekcja kopalni działa w interesie 
pracowników. Gdyby doszło do nieszczęśli-
wego wypadku i poszkodowany byłby pod 
wpływem alkoholu, najpewniej nie wysądziłby 
z ubezpieczalni żadnego odszkodowania i żad-
nych świadczeń. Minęły czasy, kiedy protokół 
powypadkowy można było zrobić bez badania 
trzeźwości. Co dzieje się w sytuacji, kiedy 

pracownik traci wszystkie świadczenia i nie 
może pracować? On i jego rodzina zostają 
bez środków do życia. Na szczęście nie mie-
liśmy takiego przypadku. Ponieważ badaniu 
poddawani są także świadkowie wypadku 
i przełożeni poszkodowanego górnika, jedno 
nieszczęśliwe zdarzenie może spowodować 
wielkie konsekwencje dla każdego poddanego 
badaniu powypadkowemu. W takiej sytuacji 
nie ma żadnych okoliczności łagodzących. 
Świadkowie i przełożeni, u których badanie 
wykaże obecność alkoholu, zostaną zwolnieni.

Liderzy związkowi wiele razy mówili 
o okolicznościach łagodzących, o trudnych czy 
nawet traumatycznych przeżyciach w rodzinie, 

które mogą spowodować nadużywanie alko-
holu. Przy Centrum Usług Wspólnych Kato-
wicki Holding Węglowy zorganizował dyżury 
psychologów. Każdy, kto ma problemy, może 
się tam udać i szukać pomocy. Pracodawcy 
i służbom BHP zależy na tym, aby pracownicy 
byli w jak najlepszej formie psychicznej i fi-
zycznej. Jeżeli na przykład ktoś przeżywa stany 
depresyjne, niech nie szuka ulgi w alkoholu. 
Niech zwróci się do psychologa. W takich 
sytuacjach może liczyć na przychylność prze-
łożonych. Na szczęście już minęły czasy, kiedy 
o człowieku szukającym pomocy psychologa 
mówiono „świr”. 

l

Dyrekcja kopalni działa w interesie pracowników

Zero tolerancji dla alkoholu i niebezpiecznych 
zachowań spowodowanych przez alkohol

Sonda Nowego Górnika

Nie opłaca się ryzykować
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Na razie dotyczy to tylko eksperymentalnych 
aut, ale już wystarczająco realnych, by testo-
wać je na publicznej drodze na Florydzie. Audi 
chwali się, że jest pierwszym producentem, 
który zdalnie sterowane auta wprowadził 
do publicznego ruchu.

Niemiecka firma już teraz oferuje wiele 
efektywnych systemów wsparcia kierowcy. – 
Niedługo przedstawimy nowe rozwiązania, 
bliżej odpowiadające pojęciu „zdalnej jaz-
dy”. Wspierają one kierowcę, gdy nie jest on 
w stanie poprawnie zareagować na wydarzenia 
na drodze lub w sytuacji długiej jednostaj-
nej podróży, która może stanowić trudność 
ze względu na swą monotonię. Nowe syste-
my zdalnej jazdy znacznie poprawiają wtedy 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym i komfort 
prowadzenia – mówi prof. dr Ulrich Hacken-
berg, członek zarządu Audi AG ds. rozwoju 
technicznego.

Na pierwszy ogień poszedł system wspo-
magający jazdę w korkach, który samoczyn-
nie przyspiesza, zwalnia i kieruje pojazdem. 
Jest w  stanie robić to przy prędkościach 
do 60 km/h.

Pokazane na Florydzie zdalnie sterowane 
Audi A7 Sportback obserwuje okolicę poprzez 
22 czujniki, wśród których jest najnowszy 

skaner laserowy. Zebrane przez nie informacje 
przetwarza centralna jednostka sterująca sys-
temu wsparcia kierowcy (zFAS) i na podstawie 
zachowania innych aut sama prowadzi testowe 
Audi. Kiedy korek się rozładuje lub auto dotrze 
do drogi szybkiego ruchu, gdzie trzeba się 
poruszać z nieco większą prędkością, kierowca 
otrzymuje komunikat, że powinien teraz sam 
przejąć kierownicę.

Kia Sorento coraz 
bardziej rodzinna

Kia Sorento systematycznie odsuwa się 
od stylistyki samochodów terenowych. Ten 
SUV powoli dryfuje w stronę vana w amery-
kańskim stylu. To jednak nie powinno dziwić, 
gdyż Amerykanie maczali w nim palce. Styli-
zację nowego Sorento przygotowano globalnie 
– pracowały przy niej biura projektowe marki 
w Namyang w Korei, Frankfurcie w Niem-
czech i Irvine w USA, w Kalifornii. Nowa 
generacja będzie dłuższa od obecnej o 9,5 cm 
(jej długość to 478 cm), ale o 1,5 cm niższa 
(168,5 cm). Dach poszedł nieco w dół, ale li-
nia okien w górę, przez co auto ma sprawiać 
wrażenie nieco niższego i bardziej smukłego. 
Muskularne tylne nadkola i większa atrapa 
chłodnicy mają nadać mu agresywny wygląd. 
Bryła auta wydaje się dziwnie znajoma, może 

dlatego, że przedni pas kojarzy mi się nieco 
z poprzednią generacją SsangYonga Korando.

Co do podobieństw do rodzinnych va-
nów, to rozstaw osi to 278 cm, a więc o 8 cm 
więcej niż obecnie, co ma dać więcej miej-
sca pasażerom… wszystkich trzech rzędów 
siedzeń.

W Korei nowe Sorento ma debiutować 
na dniach. Na europejską premierę trzeba 
będzie poczekać do 2 października, czyli 
do salonu samochodowego w Paryżu.

VolKSwagen Scirocco 
prawie nowy

Choć obecna od niedawna w Polsce wer-
sja Scirocco jest przez Volkswagena określa-
na jako nowa, to jest to samochód dostępny 
na rynku już od 2008 roku. Został jednak 
zmodernizowany pod względem stylistycznym 
i technicznym.

Nowe silniki dysponują wyższą mocą, 
a mimo to są o 19 proc. oszczędniejsze, co jest 
wynikiem m.in. seryjnego zastosowania syste-
mu Start-Stop z rekuperacją, czyli odzyskiwa-
niem energii. Najoszczędniejszy turbodiesel 
ma pojemność 2 l, moc 150 KM i pali średnio 
4,2 l/100 km, co w porównaniu z poprzednią 
wersją oznacza zwiększenie mocy o 10 KM 
i zmniejszenie spalania o 0,6 l.

Wzmocnieniu efektu „nowości” ma służyć 
wprowadzenie promocyjnej linii Perfectline, 
której ceny zaczynają się w Polsce od 82,69 
tys. złotych. Samochód wyposażony m.in. w: 
klimatyzację, nawigację RNS 315, reflekto-
ry bi-ksenonowe ze światłami LED do jazdy 
w  dzień, czujniki parkowania, autoalarm, 
kierownicę multifunkcyjną, czujnik deszczu 
oraz pakiet R-line z 18-calowymi obręcza-
mi Salvador jest napędzany silnikiem 1,4 TSI 
o mocy 122 KM.

Scout nowej generacji

W fabryce Skody w Mladej Boleslavi roz-
poczęła się produkcja nowej generacji Octavii 
w wersji Scout. Model ten bazuje na dostępnej 
na rynku Octavii Combi 4x4, ale zawiesze-
nie i pewne elementy wyposażenia pozwalają 
na wybranie się tym autem w niezbyt wy-
magający teren. – Od samego początku ten 
model dowodzi znakomitych kompetencji 
producenta w zakresie najnowocześniejszych 
rozwiązań napędu na cztery koła, emocjonu-
jącej stylistyki i wyjątkowej funkcjonalności. 
Nowa Octavia Scout w najwyższym stopniu 
potwierdza te zalety – podkreśla Winfried 
Vahland, prezes zarządu Skody. Nowa wersja 
już we wrześniu powinna być na rynku.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Audi pozbywa się kierowców

Zdalnie sterowane Audi A7 Sportback obserwuje okolicę poprzez 22 czujniki

Wzmocnieniu efektu „nowości” w VW Scirocco ma służyć wprowadzenie promocyjnej linii Perfectline

Informacje przetwarza centralna jednostka sterująca systemu wsparcia kierowcy

Nowa generacja Kii Sorento będzie dłuższa od obecnej o 9,5 cm (jej długość to 478 cm), ale o 1,5 cm niższa 
(168,5 cm)
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Zimbabwe i RPa
Rosyjski holding Rostec i Wnieszekonom-

bank utworzyły konsorcjum, które będzie in-
westować w odkrywkową eksploatację platyny 
ze złoża Darwendale w Zimbabwe. Jest ono 
drugie pod względem wielkości na świecie. 
Zawiera 19 ton platyny oraz 775 ton innych 
metali, w tym złota, palladu, niklu i miedzi. 
Konsorcjum utworzyło rosyjsko-afrykańską 
spółkę joint venture z udziałem 50 proc. obu 
stron. Zainwestują one 3 mld dolarów. Ca-
łość inwestycji zostanie zakończona w 2018 
roku. Sprzyja jej trwający od pół roku strajk 
w kopalniach RPA należących do zachodnich 

karteli górniczych Lonmin, Anglo-American 
i Impala. Bierze w nim udział 70 tys. górników, 
domagając się wyższych płac.

Namibia

Południowa część wybrzeża Atlantyku 
znana jest z najzasobniejszych złóż diamentów 
na świecie. Pod piaskami pustyni znajdują się 
liczne kimberlitowe kominy. Ich wietrzenie 
spowodowało, że diamenty są teraz w pu-
stynnym piasku. Przez ponad 100 lat jego nie-
ustanne przesiewanie daje już coraz mniejsze 
efekty. Geolodzy stwierdzili, że diamentowe 
kominy mają swoje przedłużenie pod dnem 

oceanu, dlatego skonstruowano pięć specja-
listycznych statków do ich wydobywania. 
Podstawowym urządzeniem jest gigantycz-
na maszyna o wadze 286 ton zasysająca muł 
zawierający diamenty ze zniszczonej przez 
fale kimberlitowej skały. Wydobywane w ten 
sposób diamenty są w większej ilości i lepszej 
jakości niż na lądzie.

Rosja

Górniczo-metalurgiczny międzynaro-
dowy koncern Michael zwiększa dostawy 
do Chin węgla koksującego ze złoża Elga 
położonego w południowej części Republiki 

Jakuckiej. Jego zasoby wynoszą 2,2 mld ton. 
Zagłębie węglowe Ałdan ma powierzchnię 
25 tys. km kwadratowych. Zawiera ono 40 
mld ton węgla koksującego. Jest on wydoby-
wany odkrywkowo z kilku pokładów grubo-
ści do 5 m. Linia kolejowa o długości 321 km 
łączy złoże z trasą transsyberyjską i grani-
cą chińską nad Amurem. Firma otrzymała 
kredyt bankowy 2,5 mld dolarów na dalszą 
rozbudowę infrastruktury i zagospodarowa-
nie kolejnych złóż tego zagłębia. W tym roku 
sprzedaż do Chin wyniesie 7,5 mln ton (wzrost 
o 19 proc.), do Japonii 1,85 mln i do Korei 
Południowej 1 mln ton. AM

Marginesy

Maurycy
Na prostej i zakrętach

Blaski i cienie
Sierpień obfitował w wiele ciekawych i ważnych wydarzeń sportowych, w których uczest-

niczyli reprezentanci Polski. Były udane występy i przykre porażki. Stąd tytuł „Blaski i cienie”. 
O futbolistach nie będę wspominał, bo nic przyzwoitego nie można o nich napisać. Poczekajmy 
do pierwszych meczów eliminacyjnych do mistrzostw Europy 2016. Dlatego należy zająć się 
wydarzeniami w innych dyscyplinach sportowych.

sZcZęśliwy ZuRich

Tak można określić występ naszych lekkoatletów w mistrzostwach Europy, które odbyły 
się w Zurichu. Nasi reprezentanci zdobyli w sumie 12 medali. Przypomnijmy nazwiska naszych 
medalistów. ZŁOTO. Anita Włodarczyk w rzucie młotem, Adam Kszczot w biegu na 800 m. 
SREBRO. Paweł Fajdek w rzucie młotem, Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce, Artur Kuciap-
ski w biegu na 800 m, Krystian Zalewski w biegu na 3000 m z przeszkodami, Yared Shegumo 
w maratonie. BRĄZ. Joanna Fiodorow w rzucie młotem, Joanna Jóźwik w biegu na 800 m, 
Robert Urbanek w rzucie dyskiem, Tomasz Majewski w pchnięciu kulą, sztafeta 4 x 400 m 
w składzie Jakub Krzewina, Łukasz Krawczuk, Kacper Kozłowski, Rafał Omelko.

W klasyfikacji medalowej nasza ekipa uplasowała się na szóstym miejscu. Największą 
zdobyczą pochwalić się może Wielka Brytania – 23 medale (12 złotych, 5 srebrnych, 6 brązo-
wych). Wyprzedziła Francję – 23 (9‒8-6), Niemcy – 8 (4‒1-3), Rosję – 21 (3‒6-12), Holandię 
– 6 (3‒2-1). Za Polakami znalazły się: Ukraina – 8 (2‒5-1), Hiszpania – 6 (2‒1-3), Włochy – 3 
(2‒1-0), Białoruś – 2 (2‒0-0). Dodajmy, że o kolejności w tej klasyfikacji decyduje większa 
liczba zdobytych złotych medali.

Mistrzostwa w Zurichu pokazały, że polska „królowa sportu” zaczyna się ponownie liczyć 
w europejskiej rywalizacji. Dziennik „Przegląd Sportowy” nasz występ nazwał na pierwszej 
stronie „Polska to potęga!”. Podniecający tytuł, w którym jest jednak za dużo hurraoptymizmu. 
Czy rzeczywiście jesteśmy potęgą lekkoatletyczną, jak sugeruje wspomniana gazeta? Mamy 
kilka asów jak Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. W skoku o tyczce mężczyzn nie jest źle. Na-
tomiast w biegach mężczyzn i kobiet mocno odstajemy od światowej czołówki. Cieszymy się 
ze zwycięstwa Adama Kszczota, srebrnego medalu Artura Kuciapskiego i jeszcze z brązowego 
krążka Joanny Jóźwik w biegu na 800 m. Na innych biegowych dystansach słabo. A w konku-
rencjach biegowych nie można zapominać o reprezentantach z krajów Afryki, USA, basenu 
Morza Karaibskiego (m.in. Jamajki, Bahama).

Dopiero rywalizacja z przedstawicielami tych krajów może pokazać faktyczną siłę polskiej 
lekkoatletyki. Dlatego uważam wspomniane określenie „Polska to potęga” za trochę przesadzone.

Na pewno sympatycy lekkiej atletyki mają prawo cieszyć się z uzyskanych wyników. I z tego, 
że pojawiła się spora grupa obiecujących młodych zawodników i zawodniczek. Świadczy 
to o dobrej pracy szkoleniowej z lekkoatletami oraz rozumnej działalności Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Mamy nadzieję, że doczekamy się dalszych zwycięstw naszych reprezentantów.

„wodNe” medale

Całkiem dobrze spisali się nasi reprezentanci w pływaniu na mistrzostwach Europy w Berli-
nie. Konrad Czerniak zdobył złoty medal na 100 m delfinem i srebrny na 50 m stylem dowolnym. 
Natomiast Radosław Kawęcki wywalczył złoto na 200 m stylem grzbietowym. Przypomniał się 
Paweł Korzeniowski, który sięgnął po brązowy medal na 200 m stylem dowolnym. Kilku innych 
naszych reprezentantów walczyło w finałach. Widać, że po okresie pewnego zastoju nasze 
pływanie idzie do przodu. To musi cieszyć sympatyków tej pięknej, ale i trudnej dyscypliny.

blamaż siatkaRek

Z dużymi nadziejami oczekiwaliśmy występów naszych siatkarek w turniejach Grand Prix. 
Pierwsze mecze napawały optymizmem, że trener Piotr Makowski kompletuje obiecujący 
zespół. Jednak w kolejnych nasze siatkarki grały coraz słabiej. Pokazał to najlepiej turniej w Ko-
szalinie, z którego najlepszy zespół awansował do turnieju finałowego Grand Prix w Japonii. 
Polska reprezentacja nie potrafiła wygrać tej imprezy. Polki wyprzedziły Belgijki. Nie będzie 
ich w finałowym turnieju mistrzostw świata we Włoszech. Przegrały awans. Teraz zabrakło ich 
w turnieju finałowym Grand Prix. Stał on na bardzo wysokim poziomie, a wygrały go Brazylijki. 
Trzeba się zgodzić, że nie mamy dzisiaj drużyny, która może nawiązać w miarę wyrównaną 
rywalizację ze światową czołówką. Na razie zostają tylko wspomnienia po wcześniejszych 
udanych występach naszej żeńskiej reprezentacji. HENRYK MARZEC

W powietrzu unosiła się mgiełka suchego, drobniutkiego, lekkiego śniegu, który pokrywał grubą 
warstwą wszystko dookoła. Maurycy szedł chodnikiem, na którym odbicia jego butów były jedynymi 
śladami. Był środek nocy, kolejnej z rzędu, kiedy nie zmrużył oka. Następnego ranka miał pojawić 
się w biurze, w którym był architektem. Wiedział, że znowu będzie blady i przemęczony, ale nie 
miał ochoty brać kolejnego zwolnienia czy pracować z domu. Wolał być wśród ludzi – wtedy nawet 
krótkie rozmowy były jakimś przerywnikiem jego myśli, nieustannie krążących wokół jednego tematu.

Równo rok temu Maurycy poznał dziewczynę. Zeszła zima była dość lekka, więc w większości 
przejeździł ją na rowerze. Tamtego poranka chodniki były jednak trochę oblodzone po nocy, a on 
jak zwykle spóźniony jechał o wiele za szybko i nieostrożnie. Rozkojarzona dziewczyna zupełnie go 
nie zauważyła i gwałtownie skręciła, on nie zdążył wyhamować i próbując ją wyminąć, potwornie 
się potłukł. Udało mu się tylko musnąć dziewczynę kierownicą roweru, ale mimo to większość 
tamtego dnia spędzili wspólnie na pogotowiu. Ona miała stłuczone kolano, on pękniętą kość ręki.

Później wszystko potoczyło się bardzo szybko – po kilku dniach byli już nierozłączni. Wszędzie 
bywali razem – chodzili do kina, do teatru, na spotkania ze znajomymi, na długie spacery. Gdyby 
nie praca, nie oddalaliby się od siebie nawet na metr przez większość czasu. Po miesiącu Anna 
wprowadziła się do mieszkania Maurycego. Wiedzieli, że nie na długo. Za kilka miesięcy miała 
wyjechać na wyczekany, niezwykle atrakcyjny staż do Nowego Jorku, o który starała się latami 
i dla którego bez wytchnienia pracowała ostatnimi miesiącami. Oboje jednak zaakceptowali taki 
stan rzeczy i postanowili, że wykorzystają pozostałe miesiące tak mocno, jak tylko będą umieli. 
Zdążyli kilka razy wyjechać w góry, zwiedzić kilka miast i pojechać na kilka koncertów. Czasem 
pojawiali się znajomi, jego albo jej, ale większość czasu spędzali tylko we dwoje, jakby nie mogli 
się sobą nasycić. Choć oboje mocno czuli, że czas kurczył się z każdym dniem, sam wyjazd 
Anny ich zaskoczył. Obiecali sobie codziennie pisać i zrezygnować z używania internetowych 
komunikatorów, których oboje nie lubili. Tak jak obiecali – przez pierwszy miesiąc i trzy dni 
każde z nich wysyłało długie sprawozdanie z tego, co się działo, jak się czuje i jak bardzo tęskni. 
Maurycy każdy z listów czytał przynajmniej dwa razy – raz łapczywie, tuż po tym jak go dostał, 
często tam, gdzie akurat stał, na telefonie, tablecie albo komputerze, w samochodzie, w łazience, 
nieważne. Drugi raz czytał go, dokładnie studiując, tuż przed samotnym zaśnięciem. Któregoś 
z tych wieczorów uświadomił sobie, że zupełnie nie jest już w stanie sobie wyobrazić życia bez 
Anny i gdy tylko następny raz się zobaczą, to od razu poprosi ją o rękę.

Następnego dnia jednak nie dostał maila. Sam napisał za to trzy. Przestraszył się i gdy kolejnego 
dnia list także nie przyszedł, zaczął bezskutecznie próbować skontaktować się z Anną wszystkimi 
możliwymi kanałami. Maurycy szalał ze strachu i przerażenia. Pojechał do miasteczka oddalonego 
o 50 kilometrów, w którym mieszkała siostra Anny. Widział ją raptem trzy czy cztery razy i nie 
polubili się, ale to był jedyny sensowny sposób, w który mógł się jeszcze skontaktować z Anną. 
Odetchnął głęboko – kobieta chwilę wcześniej rozmawiała z siostrą, całą i zdrową. Nie miała 
jednak żadnych wieści dla Maurycego. Tamta noc była pierwszą z szeregu nieprzespanych, które 
miały nastąpić. Kolejnego dnia przyszedł krótki mail, w którym Maurycy został poinformowany, 
że ich związek jest już nieaktualny. Mail dziwny, pisany jakby przez kogoś zupełnie obcego. Był 
to jednak ostatni kontakt z Anną, którego miał później się trzymać. Wiele razy chciał jechać 
do Nowego Jorku, nie wiedział jednak nawet za bardzo, gdzie ma teraz szukać swojej ukochanej. 
Przełom nastąpił mniej więcej w czasie ich pierwszej rocznicy, kolejnego prawdziwie zimowego 
wieczoru, kilka tygodni po ostatnim mailu. Maurycy był przekonany, że usłyszał gdzieś za ścian-
ką działową w sklepie głos Anny. Był tak bardzo tego pewien, że postanowił sprawdzić jeszcze 
raz wszystkie miejsca, gdzie mogła przebywać jego dziewczyna. Tuż po pierwszej w nocy trafił 
do domu jej siostry, która zdążyła już przywyknąć do jego niezapowiedzianych wizyt.

Tamtej nocy Maurycy jednak przekonał się, że wcześniej się nie pomylił – Anna była 
w mieście. Zaskoczona najpierw nie chciała z nim rozmawiać, twierdziła, że przyjechała tylko 
zakończyć pewne sprawy przed wyprowadzką na stałe do Stanów. Nie chciała też tłumaczyć 
swoich decyzji, jednocześnie nie umiejąc przestać płakać. Płakał też Maurycy, tak strasznie, 
jak chyba nigdy wcześniej. W pewnym momencie jednak coś pękło i oboje rzucili się na siebie 
i zaczęli przytulać tak mocno, jak potrafili. To ostatecznie przekonało siostrę Anny do przy-
znania się kilka godzin później do tego, że to ona sfabrykowała list, w którym jej siostra 
zrywa z Maurycym. Wcześniej jednak zadbała o wiarygodne dowody, żeby Anna uwierzyła 
we wszystkie bzdury, jakie wymyśliła, o zdradach, których miał dopuszczać się Maurycy pod 
jej nieobecność. Nie miała złych intencji, chciała, żeby Anna została w Stanach i spełniła swoje 
największe marzenie, a nie porzucała jej dla prawie nieznajomego…  l
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Piwo przez wieki

Nie taka pinta obca…

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Pensje w Polsce w ciągu ostatnich 10 
lat wzrosły w ujęciu realnym średnio 
o 36 Proc. – wyliczył „Puls Biznesu”. Wciąż 
jednak w naszym kraju zarabia się o wiele mniej 
niż w Europie Zachodniej. Przeciętny pracow-
nik za swoją miesięczną pensję może nabyć 
o 1/3 więcej dóbr i usług niż w 2004 roku, kiedy 
wchodziliśmy do Unii Europejskiej. O ponad 
13 proc. zwiększyła się także liczba pracow-
ników najemnych. W tym czasie w krajach 
Europy Zachodniej od lat mamy do czynie-
nia ze stagnacją. W latach 2004–2014 płaca 
w Niemczech wzrosła co prawda nominalnie 
o 23 proc., ale po uwzględnieniu inflacji wzrost 
realny wyniósł tylko 3,8 proc. Choć przez deka-
dę odrobiliśmy część dystansu dzielącego nas 
od europejskiej czołówki, to w dalszym ciągu 
różnice w zarobkach między Polską a Europą 
Zachodnią są bardzo wyraźne.

Polacy kuPili w liPcu towary o warto-
ści wyższej o 2,1 Proc. niż Przed rokiem 
– Podał gus. Sprzedaż nieco przyspieszyła 
po czerwcowym załamaniu, kiedy wzrosła tylko 
o 1,2 proc. Wciąż jest to jednak wynik słaby, 
najgorszy od czerwca 2013 roku. W lipcu przy-
spieszyła sprzedaż żywności, kosmetyków i le-
ków oraz sprzedaż w dyskontach. Kupiliśmy też 
więcej sprzętu RTV i AGD oraz mebli. Wciąż 
dobrze sprzedawały się książki i prasa. Sprzedaż 
liczona w cenach stałych przyspieszyła w lipcu 
do 3,1 proc. z 1,8 proc. w czerwcu. Dynamika 
sprzedaży wciąż istotnie odbiega od średniej 
w okresie od stycznia do maja tego roku.

najBardziej zaPracowani są 35–44-latko-
wie – wynika z ankiety, jaką Przedstawił 
gus. W badaniu sprawdzono nie tylko, ile cza-
su zajmują nam różne zajęcia w ciągu doby, ale 
także co zmieniło się w ciągu dekady. Z badania 
wynika, że więcej pracujemy, częściej zajmuje-
my się domem i dziećmi, mamy nieco więcej 
czasu na zamiłowania osobiste. Za to mniej się 
uczymy, rzadziej korzystamy ze środków ma-
sowego przekazu. Mniej czasu przeznaczamy 
również na pracę społeczną, praktyki religijne, 
dojazdy oraz na życie towarzyskie. Przeciętny 
Polak spał 8 godz. 37 min, na jedzenie i picie 
potrzebował w ciągu doby 1,5 godz., a na mycie 
i ubranie się – 57 min. Młodzi (18–19 lat) prawie 
po równo dzielą czas na obowiązki i odpo-
czynek. Zajmują im po ok. 23 proc. czasu. Im 
jesteśmy starsi, tym bardziej pochłaniają nas 
praca i obowiązki domowe, a mniej odpoczy-
wamy. Osoby najstarsze (65+) obowiązkom 
poświęcają niecałą jedną piątą swojego czasu. 
Ponad połowę (51,3 proc.) doby zajmowały im 
czynności fizjologiczne, a 25,5 proc. doby to ich 
czas odpoczynku. Właśnie oni i nastolatkowie 
poświęcają najwięcej czasu na życie towarzy-
skie i rozrywki (przeciętnie ok. 6 proc. doby).

Krzyżówka panoramiczna nr 17

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Produkcja górnicza”.   
Nagrodę wylosowała: anna słaBosz z katowic.

Pinta, czyli półkwarta, to jednostka miary, 
funkcjonująca między innymi w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. 
Stosuje się ją zwykle do wyrażenia objętości 
piwa, czasem także mleka. W Polsce co praw-
da pinty nie używamy, nie oznacza to jednak, 
że określenie to powinno być obce, szcze-
gólnie smakoszom piwa. Właśnie pod tą na-
zwą działa jeden z najciekawszych i często 
tutaj wspominanych browarów. Nadszedł 
wreszcie czas, aby poświęcić Browarowi Pin-
ta więcej uwagi i wziąć pod lupę produkty, 
które oferuje.

Pinta to browar kontraktowy, który pro-
dukuje swoje wyroby w przedstawionym 
tu ostatnio Browarze na Jurze. Działa on 
od marca 2011 roku. Został założony przez 
trzech pasjonatów piwowarstwa – Ziemowi-
ta Fałata, Grzegorza Zwierzynę oraz Marka 
Semlę. Twórcom przyświecały wyższe cele 
– krzewić w Polsce kulturę spożywania piwa, 
ukazać konsumentom coś nowego, ożywczego, 
spoza granic naszego kraju. Od tego czasu 
browarnicy nawarzyli ponad 30 piw, z których 
każde przyciąga nie tylko dobrymi jakościo-
wo składnikami, ale także zaskakującą nazwą 
i zapadającą w pamięć etykietą.

Na uwagę zasługuje na pewno Angielskie 
Śniadanie. Jest to piwo w stylu Extra Special 
Bitter, czyli angielskie jasne ale. Do jego wy-
produkowania twórcy użyli słodów i chmielu 
pochodzenia angielskiego. Z tego kraju browar-
nicy zaczerpnęli pomysł także na piwo Dobry 
Wieczór, będące pierwszym w Polsce stoutem 

owsianym (jednym ze składników wykorzysta-
nych w produkcji tego trunku są płatki owsia-
ne). Inną propozycją Pinty jest Apetyt na Życie, 
które jest jasnym, niepasteryzowanym i niefil-
trowanym piwem. Inspiracją do jego powstania 
był niemiecki Roggenbier, czyli piwo żytnie. 
Ma gęstą, nieco oleistą konsystencję, w smaku 
zaś da się wyczuć nutkę owocowości. Drugim 
trunkiem w stylu niemieckim jest dark lager 
Czarna Dziura, który powala konsumentów 
aromatem orzechów włoskich i gorzkiej czeko-
lady. Browarnicy w swoich inspiracjach sięgnęli 
też na dalsze krańce Europy, czego przykładem 
jest Koniec Świata – niegazowane, mocne piwo. 
Bazuje ono na tradycyjnym fińskim sahti, dla-
tego twórcy do jego wyprodukowania wyko-
rzystali owoce i gałęzie jałowca w połączeniu 
z wędzonym słodem jęczmiennym i polskim 
chmielem. 

W ofercie Pinty nie brakuje także trun-
ków, których korzenie sięgają poza konty-
nent europejski. Przykładem jest Dyniamit, 
który reprezentuje amerykańskie dyniowe 

ale. Ma on ciemnopomarańczowy kolor, 
a w smaku wyraźnie czuć korzenne przypra-
wy (goździki, cynamon, imbir) i, oczywiście, 
dynię. Na koniec flagowy produkt Browaru 
Pinta – Atak Chmielu. To piwo w stylu Ame-
rican India Pale Ale o czerwono-miedzianym 
kolorze. Wyczuwalne w nim aromaty (mię-
dzy innymi cytrusowy, żywiczny i sosnowy) 
uzyskane zostały dzięki wykorzystaniu kilku 
amerykańskich chmieli.

Produkty Pinty znalazły wielu wielbicieli. 
Świadczą o tym pochlebne opinie na forach 
internetowych, wiele nagród przyznanych 
przez konsumentów, a także fakt, że browar 
ciągle rozwija swoją działalność. Przykładem 
jest otwarcie w czerwcu tego roku baru Viva la 
PINTA w Krakowie, w którym można uraczyć 
się piwem spod znaku Pinty. Piwosze, którzy 
do Krakowa mają za daleko, mogą znaleźć 
te fantazyjne trunki w sklepach i knajpach 
w całej Polsce.

MAŁGORZATA BERNATOWICZ

ŹRÓDŁO: WWW.BROWARPINTA.PL
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