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Temat na czasie
Holding nie chce odpowiadać
za nieswoje długi.
Kopalnia Kazimierz-Juliusz
ma dziesiątki milionów złotych
długu, komorników na karku
i dlatego będzie likwidowana.
Załoga może pracować w KHW.
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Pamiętamy
o 1980 roku
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Bez publiczności

34. rocznica podpisania
porozumień jastrzębskich.
strona 3

Chcę pracować dla
społeczności lokalnej
Nie koncentrujmy się na obronie
zamożnych. Zróbmy wszystko,
żeby było ich jak najwięcej –
mówi Ryszard Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój i wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
Górników JSW SA „Zofiówka”.
strona 5

Pulsar już
w cennikach

W zawodach wzięło udział 21 drużyn ratowniczych z całego świata. Jastrzębską Spółkę Węglową
reprezentowali ratownicy z Ruchu Borynia w składzie: Adam Szkołda, Sebastian Krawczyk, Bogdan
Sojka, Franciszek Chorowski, Marcin Kaczorek, Mirosław Ślazyk, Mariusz Sojka, Paweł Panowicz,
Marcin Holeksa, Mirosław Studniczek i Mirosław Dłucik.
więcej na s .

REKL A M A

Informacje motoryzacyjne.
strona 9
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Pięścią w stół

Mało ich, ale dużo mogą
Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz
zapowiedział, że część kopalń Kompanii Węglowej
zostanie przejęta przez firmy energetyczne – Polską Grupę Energetyczną, Tauron i Eneę. Ma to być
sposób na ratowanie Kompanii przed upadkiem.
Wiceminister mówił o firmach notowanych na giełdzie, dlatego zareagowała ona natychmiast. W ciągu
kilku godzin wszystkie spółki straciły na wartości
ponad 2 mld złotych. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć
się, ile kosztuje nieodpowiedzialność polityka, miał
wyśmienitą okazję. Wyceniła ją giełda. Okazuje się,
że znaczenie kilku nieodpowiedzialnych zdań można wyrazić w pieniądzach. Najdziwniejsze było tłumaczenie pana wiceministra. Otóż szybko poinformował, że to nadinterpretacja. Pan Tomczykiewicz
milczał przez wiele miesięcy. Nie brał udziału w rozmowach z liderami związkowymi, którzy spotykali
się z premierem i przedstawicielami kilku resortów.
Kiedy już coś powiedział, część inwestorów ta wypowiedź kosztowała ponad 2 mld złotych. Jaki stąd morał? Milczenie niektórych przedstawicieli władzy jest
zgodne z racją stanu i rachunkiem ekonomicznym.

J

ednak milczenie często naraża nas na wielkie straty.
W Polsce wciąż zachwycamy się pomysłami budowy elektrowni atomowej. Politycy milczą o kosztach. Dlatego z wielką uwagą przeczytałem wypowiedź
prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej. Z jego wyliczeń wynika, że do energetyki atomowej
będziemy dopłacać ok. 12 mld złotych rocznie przez
ponad 30 lat. Jeden atomowy blok energetyczny kosztuje
tyle, co kilka bloków węglowych. Prof. Mielczarski jest
członkiem Europejskiego Instytutu Energii, pracuje
w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.
Na pewno wie, co mówi i o czym mówi. Przemilczanie
jego wypowiedzi może nas kosztować 12 mld złotych
rocznie przez ponad 30 lat. Jestem ciekaw, jaki rachunek
ekonomiczny przemawia za tym, aby dopłacać 2 mld
złotych rocznie do atomu i niszczyć górnictwo, które rocznie do gospodarki wpompowuje kilkanaście

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Do energetyki
atomowej
będziemy dopłacać
ok. 12 mld złotych
rocznie przez
ponad 30 lat.
Jeden atomowy
blok energetyczny
kosztuje tyle,
co kilka bloków
węglowych.

miliardów złotych. Na te pieniądze składają się wszystkie
podatki, zamówienia maszyn, urządzeń i usług. Jeżeli
postawimy na energetykę atomową, wszystko będziemy
musieli kupić za granicą. To oznacza, że w ciągu roku
stracimy grubo ponad 20 mld złotych. Rachunek jest
prosty – 12 mld złotych dotacji do energetyki atomowej
i kilkanaście miliardów ze zlikwidowanego górnictwa.
Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, pomoc socjalna dla
rodzin i wzrost przestępczości to tylko drobne koszty,
których pewnie nikt nie będzie brał pod uwagę.
Oba przykłady świadczą, jak bardzo nie umiemy
liczyć kosztów i jak bardzo jesteśmy pod presją rzeczywistych i wymyślonych presji unijnych. Polscy politycy przekreślili górnictwo. Doprowadzili do sytuacji,
że wystarczy wspomnieć, że jakieś firmy zaangażują
się w tym sektorze gospodarki, a ich notowania błyskawicznie spadają. Jednocześnie lansuje się koncepcje
wyjątkowo ponad stan naszego posiadania. Powinniśmy uczyć się od małego bohaterskiego kraju – Finlandii. Otóż po cichu załatwiła sobie, że fińskie stocznie
budujące lodołamacze nie przyłączą się do sankcji
Unii Europejskiej nałożonych na Rosję. Państwo będzie sprzedawać Rosji lodołamacze, ponieważ są one
potrzebne do utrzymania szlaków morskich, a fińskie
stocznie straciłyby setki miejsc pracy, gdyby te dostawy zostały wstrzymane. Finlandia obroniła miejsca
pracy i ma zgodę na współpracę z nieprzyjazną Rosją,
a my nie możemy wesprzeć górnictwa, które daje pracę
100 tysiącom ludzi. W zamian możemy importować
węgiel z Rosji, żeby wesprzeć tamtejsze górnictwo. Rosja może nałożyć embargo na nasze jabłka, ale my nie
możemy ograniczyć importu jej węgla, bo to wbrew
prawu unijnemu. Przykład Finlandii pokazuje, że nawet
sankcje można obejść. Finlandia ma o kilkaset tysięcy
więcej mieszkańców niż województwo śląskie. Mało
ich, ale dużo potrafią. I jeszcze kilka zdań o stoczniach.
My nie mogliśmy wspierać upadających stoczni, gdyż
UE nie pozwalała. Finlandii Unia nie pozwoliła, aby
jakikolwiek cień zagrożenia pojawił się nad jej stoczniami.l

Kij w mrowisko

Ekonomia to przestępstwo?
Mniej niż 1,5 mld złotych straty w 2014 roku Kompania Węglowa uzna za sukces. Oczywiście jeżeli spółka
przetrwa. Może się okazać, że już w grudniu zarząd
Kompanii nie będzie miał wyjścia i złoży wniosek
o upadłość spółki. Nie oznacza to, że ludzie wylądują
na bruku, a 14 kopalń zostanie zamkniętych na kłódkę.
Może to być jedyny sposób na restrukturyzację spółki.
W Kompanii wciąż trwa dyskusja o planie naprawczym.
To powoduje, że największa firma górnicza w Unii Europejskiej tkwi w stanie tymczasowości i notorycznego
braku pieniędzy. Z 14 kopalń KW tylko trzy miały zysk.
Zarząd opracował pięć planów naprawczych KW, jeden
z nich został zaakceptowany przez właściciela, ale nie
może być realizowany, ponieważ związki zawodowe
nie zgadzają się na sprzedaż kilku kopalń i na zbyt radykalne oszczędności na załodze. Trwają konsultacje.

Z

astanawiam się, jak można realizować łagodną
i bezbolesną naprawę firmy, której za trzy miesiące grozi upadłość? Owszem, jest alternatywa.
Powołać jedną firmę górniczą składającą się z Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego
i Węglokoksu. Taki pomysł zgłosiły związki zawodowe.
Jednak ma on jedną wadę – na stworzenie takiej firmy
potrzeba kilku miliardów złotych. Banki w Polsce nie
dadzą grosza kredytu na przedsięwzięcie związane
z górnictwem. Państwo nie może bezpośrednio wspierać branży, gdyż ma unijny zakaz. Poza tym powołanie

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Zastanawiam
się, jak można
realizować
łagodną
i bezbolesną
naprawę firmy,
której za trzy
miesiące grozi
upadłość?

takiej firmy wymaga czasu. Czasu nie ma, bo upadłość
zbliża się nieuchronnie.
Nie tak dawno pojawił się inny pomysł – część
kopalń włączyć do kilku grup energetycznych. To raczej
mało realna koncepcja. Spółki energetyczne pewnie
wzięłyby jakieś kopalnie, ale dopiero gdy się zrestrukturyzują. Energetyka nie chce ponosić kosztów restrukturyzacji górnictwa. Napisali o tym wprost autorzy
analitycznego raportu o polskim górnictwie z firmy
Roland Berger, który powstał na przełomie 2013 i 2014
roku. Na jego podstawie miały zostać podjęte decyzje
poprawiające sytuację w polskim górnictwie – do tej
pory nie podjęto żadnej istotnej. W Kompanii Węglowej, oprócz pięciu wersji programu naprawczego
przygotowanych przez zarząd z Mirosławem Tarasem,
powstały w tym roku jeszcze wersje programu opracowane przez poprzedni zarząd. Jedna z nich została
zatwierdzona i zdezaktualizowała się po kilku tygodniach. Sytuacja byłaby komiczna, gdyby nie grożąca
firmie upadłość.
Prezesi firm górniczych od dawna sygnalizują,
że prawo hamuje dostosowywanie spółek górniczych
do wymagań rynku. Jeżeli jest tak rzeczywiście, nie
ma sensu zmuszanie zarządów do opracowywania
jakichkolwiek planów naprawczych, skoro ekonomia
jest sprzeczna z prawem. Po co przygotowywać coś,
co może być uznane za próbę popełnienia przestępstwa?l

Komentuje Paweł Kołodziej
przewodniczący FZZG JSW SA

Górnicy bez wypłat.
Czerwona linia
przekroczona

K

oledzy z kopalni Krupiński pytają mnie, czy powinni
zgodzić się na sześciodniowy tydzień pracy. Trwa
na ten temat dyskusja, ponieważ kopalnia traci na węglu
energetycznym i trzeba szukać rozwiązań obniżających
koszty stałe. Oczywiście dyrekcja kopalni i zarząd JSW
używają argumentów ekonomicznych i podają masę
wyliczeń. Mnie to nie interesuje. Chcę znać odpowiedzi
na proste pytania: Czy zgoda na propozycję dyrekcji
pozwoli uratować miejsca pracy? Czy jest inne wyjście?
Czy związki z Krupińskiego są gotowe samodzielnie
podejmować decyzje?

N

a pierwsze i drugie pytanie mogą odpowiedzieć
wyłącznie koledzy z Krupińskiego, bo tylko oni
mają dokładne informacje. Dla mnie najistotniejsze jest
trzecie pytanie. Moim zdaniem koledzy powinni sami
podjąć decyzję, a ja będę ich popierał bez względu
na to, co postanowią. Dlaczego? Ponieważ między bajki
można włożyć deklaracje, że w krytycznej sytuacji ktoś
spoza kopalni skutecznie im pomoże. Jeżeli związkowcy
z Krupińskiego wsłuchają się w głos załogi, na pewno
podejmą słuszną decyzję. Od tej kopalni zależy byt
około 2,5 tysiąca rodzin. Wystarczy, że JSW przestanie
w nią inwestować albo będzie szukać innych rozwiązań
oszczędnościowych i zacznie się bardzo poważny problem.
Sądzę, że koledzy związkowcy, mający doświadczenie
z poprzednich trudnych okresów w historii Krupińskiego,
potrafią podjąć słuszne i dobre decyzje, które pozwolą
na funkcjonowanie kopalni w ramach JSW. Federacja
Związków Zawodowych Górników JSW SA zaakceptuje
decyzje podjęte przez organizacje związkowe
funkcjonujące w tej kopalni. Liczymy na to, że zarząd
i dyrekcja mają uczciwe zamiary w stosunku do pracującej
załogi.

G

dyby ktoś miesiąc temu powiedział mi, że górnicy
z jakiejś kopalni nie dostaną wypłaty w terminie,
to bym pomyślał, że się z osłem na głowy zamienił.
Padało imperium sowieckie, rozpadały się państwa
w Europie, zmieniały się granice, ale pensje w górnictwie
musiały być w terminie. We wrześniu okazało się, że nie
muszą. W kopalni Kazimierz-Juliusz górnicy nie dostali
terminowo wypłaty. Stało się! Okazuje się, że wpływają
one tylko wtedy, gdy na koncie są pieniądze. Podobno
pojawiły się, ale zajął je komornik. Czy miesiąc temu ktoś
wskazałby komornika, który odważyłby się zająć pieniądze
przeznaczone na pensje dla górników? To pierwszy
przypadek w powojennej historii Polski i nie odbił się
wielkim echem w kraju. Kraj pieprzy górnictwo. Uważam,
że nie programy restrukturyzacyjne i pomysły analityków
na rozwiązanie kłopotów branży decydują o tym, że w 2014
roku mamy do czynienia z zaskakująco nową sytuacją.
Decyduje o tym informacja, że ludzie z Kazimierza-Juliusza
nie dostali wypłat.

K

iedy premier Donald Tusk zapewniał w Rybniku,
że żadna kopalnia nie zostanie zamknięta, w Kazimierzu-Juliuszu trwały masówki górników w upadłej kopalni,
która zostanie zamknięta za kilkanaście dni. Nikomu nawet
nie przyszło do głowy, aby powoływać się na zapewnienia
premiera. O czym to świadczy? Że zapewnienia nawet
najważniejszych polityków nie są traktowane poważnie.
My też nie traktujemy ich poważnie! Dlatego jeżeli chcemy
przetrwać, musimy kierować się podstawową zasadą –
bronić miejsc pracy za wszelką cenę i nie słuchać ludzi
z zewnątrz.
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34. rocznica podpisania porozumień jastrzębskich

W tym roku przypadła 34. rocznica podpisania
porozumień jastrzębskich. 3 września 1980
roku w Jastrzębiu-Zdroju doszło do zakończenia strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”. Był to trzeci
z kolei (po gdańskim i szczecińskim) układ zawarty między rządem a strajkującymi. Sygnatariuszami protokołu była Komisja Rządowa,
reprezentowana przez Aleksandra Kopecia,
i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Jarosław Sienkiewicz. Rząd
PRL zobowiązał się wówczas do zrealizowania
wielu postulatów socjalno-bytowych i organizacyjnych. Do najważniejszych należały: wprowadzenie wolnych sobót i niedziel, obniżenie
wieku emerytalnego górników, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy oraz zaliczenie
pylicy płuc do chorób zawodowych.

Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiciele
wszystkich organizacji skupionych w FZZG

JSW SA złożyli kwiaty na grobie Jarosława
Sienkiewicza, który jako jeden z pierwszych
podpisał porozumienia jastrzębskie. – Był
jednym z nas. Za jego niezwykłe zaangażowanie w walce o podstawowe prawa pracownicze należy mu się szacunek. Naszym
obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci
o bohaterach tamtego czasu – mówił Tadeusz Motowidło, przewodniczący ZZG JSW
SA Zofiówka. Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia, podkreślił
niezwykły upór i determinację Sienkiewicza
w dążeniu do zmian warunków pracy górników. – Jarosław Sienkiewicz był pierwszym
przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju i jedną
z najlepiej rozpoznawalnych osób – mówił
Dąbrowski. – Wtedy wiązało się to z dużą
odwagą i silnym charakterem. Cześć Jego
pamięci!
l

JERZY LIS

Pamiętamy o 1980 roku

Uroczystość odbyła się na cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju. Jarosław Sienkiewicz brał udział w strajkach
1980 roku i należał do działaczy, którzy dopingowali innych do walki o prawa pracownicze

Spotkaliśmy się przy grobie Jarosława Sienkiewicza
Komentuje Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

C

o roku od 12 lat spotykamy się przy grobie
Jarosława Sienkiewicza. Był przedstawicielem
KWK „Borynia” w Międzyzakładowym Komitecie
Strajkowym z siedzibą w KWK „Manifest
Lipcowy”. Został przewodniczącym tego
komitetu. Był sygnatariuszem porozumień
podpisanych 3 września 1980 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Był jednym z przywódców górniczego
protestu, po którym rodziła się „Solidarność”.
Był przede wszystkim człowiekiem, który
współtworzył nowe zasady traktowania
górników.

W

1980 roku Polacy zaczęli walkę
o godność. W ustroju sprawiedliwości
społecznej było to zakazane. Dla tamtej
władzy byliśmy masami pracującymi miast
i wsi. Inteligencja pracująca, robotnicy i chłopi

mieli budować socjalizm na naszej planecie,
a ich przedstawiciele pili w ich imieniu
porządną rosyjską wódkę, a zakąszali kawiorem
astrachańskim (najdroższy i najszlachetniejszy
kawior na Ziemi). Górnicy z jastrzębskich
kopalń przyłączyli się do ogólnopolskiego
buntu w 1980 roku, wywalczyli swoje
porozumienia nazwane porozumieniami
jastrzębskimi. Jak słyszę, że wtedy było
fajnie, bo wszystko było za darmo, to zawsze
proponuję: tyraj teraz tak, jak tyrało się wtedy.
Nie mogę słuchać opowieści, jaka to fajna była
komuna. Jastrzębie-Zdrój było wtedy miastem
niewolników. Ponieważ niewolnicy byli cenni,
dostawali nawet mieszkanie za darmo i byle
co do michy. Z tym mieszkaniem za darmo
to też nieprawda. Nawet nikt nie wiedział,
że władza mu to odlicza od pensji. Odliczała

tym, co dostali, i tym, co nie dostali. Pamiętacie,
ile puszek szynki konserwowej Krakus można
było kupić w Peweksie za jedną wypłatę
górniczą? Jak wypłata była dobra, to z 70
puszek. To tak, jakby teraz dobra wypłata
górnicza była w granicach 500 złotych netto.
Informacja dla młodych – Pewex to była sieć
sklepów, w których sprzedawano za dolary
wódkę, papierosy, dżinsy, kosmetyki i trochę
elektroniki. Dolary kupowało się na czarnym
rynku, u „koników”. Handel nimi był nielegalny.

M

yślę sobie o tym wszystkim, kiedy
w każdą rocznicę podpisania porozumień
jastrzębskich spotykamy się przy grobie Jarka
Sienkiewicza. Jarek był naszym kolegą. Człowiekhistoria. Jeden z pierwszych, który padł ofiarą
ambicjonalno-politycznych rozgrywek w tak

zwanej pierwszej „Solidarności”. Człowiek prawy
i za mądry na swój czas. I tak zawsze sobie myślę
nad jego grobem, że bez względu na cenę,
warto było wtedy walczyć. Obecna rzeczywistość
jest inna niż tamte marzenia. Jednak strach
pomyśleć, co by było, gdyby była taka, jak chcieli
ówcześni władcy. Wszyscy wiemy, jakie są wady
współczesności. Mimo tego nie chcę wracać
do czasów komuny. Wszystkim, którzy chcą mieć
wszystko za darmo, polecam azyl polityczny
w Korei Północnej. U nich wciąż mieszka się
za darmo, je się za darmo (jak jest co) i robi się
na okrągło za darmo. Tam pieniądz wciąż nie
ma wartości, praca nie ma wartości ani człowiek.
Tak jak u nas w latach 80. XX wieku. Cieszmy się
tym, co mamy. Bijmy się o więcej. Tylko wtedy
będzie postęp.

l

NEKROLO G

Z głębokim żalem żegnamy naszego drogiego Przyjaciela

Jurka Lisa

pracownika KWK „BORYNIA–ZOFIÓWKA–JASTRZĘBIE”
Ruch „JAS–MOS”,
Członka ZZG JSW SA „JAS–MOS”,
Radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W naszej pamięci pozostanie jako zasłużony samorządowiec,
prawy człowiek i dobry przyjaciel.

Koledze

Franciszkowi
Michnie

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

Ojca

składa
Zarząd Federacji ZZG JSW

Franciszkowi
Michnie

naszemu drogiemu Koledze
wyrazy żalu i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie

Ojca

składają koledzy
z Zarządu i Komisji
Rewizyjnej ZZG JSW SA
Borynia

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia.
Cześć Jego pamięci!
Członkowie
ZZG JSW SA JAS–MOS
ZZG JSW SA Borynia
ZZG JSW SA Zofiówka
ZZG JSW SA Pniówek
ZZG JSW SA Krupiński
Rada FZZG JSW SA

Z głębokim smutkiem i poczuciem straty
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Jerzego Lisa

wieloletniego, życzliwego recenzenta i przyjaciela naszej gazety,

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i żalu.
Zespół redakcji Nowego Górnika
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J anusz B uda , kandydat na prezydenta Jastrzębia-Zdroju

Nowocześnie zarządzać,
konsekwentnie działać
XXNowy Górnik: Czy widzi pan zagrożenie dla funkcjonowania Jastrzębia-Zdroju w związku z kryzysem na rynku węgla?

górniczej jest dostęp do złóż. Funkcjonujący
w ramach kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia ma problem, bo nie może
korzystać ze złoża zlokalizowanego na terenie Żor. Władze Żor nie chcą górnictwa
u siebie. Jest to bardzo duże zagrożenie dla
pracowników, ponieważ bez tych zasobów
dramatycznie skraca się okres działania Ruchu
Borynia. Od niego zależy los ponad 1000 rodzin. Tysiąc rodzin bez środków do życia staje
się wielkim problemem dla miasta. Niestety
obecne władze miejskie zachowują się biernie.
Dla wspólnego dobra mieszkańców naszych
miast potrzeba aktywnego zaangażowania się
w dialog z władzami Żor.
Bardzo ważne jest przedstawienie dotychczasowych dobrych doświadczeń w zakresie
funkcjonowania kopalń na terenie Jastrzębia.
Będzie ono jednym z elementów pozwalających wypracować porozumienie, które zagwarantuje dalsze działanie Ruchu Borynia.

Janusz Buda: Od dłuższego czasu możemy
zaobserwować, że podstawy funkcjonowania spółek węglowych są zachwiane. JSW,
pomimo że jest najsilniejszym podmiotem
branży, również boryka się z problemami.
Jeżeli spółka w najbliższym czasie nie poradzi sobie z nimi, kłopoty JSW mogą stać się
także kłopotami Jastrzębia-Zdroju. Żebyśmy
nie ucierpieli wszyscy, władze miasta muszą
lepiej współpracować z firmą, która decyduje
o losie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców.

XXSkoro w Żorach nie chcą górnictwa,
to może mają rację?
– Nasze miasto urosło dzięki górnictwu.
Proszę sobie wyobrazić, co zostanie z Jastrzębia-Zdroju, jeżeli JSW będzie musiała ograniczyć zatrudnienie? Dlatego powinniśmy
rozwijać inną działalność. W naszym mieście
potrzebujemy miejsc pracy dla kobiet. Musimy
zatrzymać młodych, wykształconych ludzi.
Dzieci moich znajomych emigrują nie tylko
za granicę. Wyjeżdżają do Krakowa, do Wrocławia, do Warszawy. Powód zawsze jest taki
sam – brak pracy.

XXObawia się pan, że JSW będzie miała takie kłopoty jak Kompania Węglowa?
– Mam wielką nadzieję, że nigdy nie
usłyszymy, że firma może upaść. Przedstawiciele zarządu Kompanii Węglowej oficjalnie
mówią, że pieniędzy wystarczy do grudnia.
Dlatego nie można porównywać jej z JSW.
Trzeba natomiast robić wszystko, aby nasza
spółka nie poszła śladem Kompanii. Jednym
ze sposobów zapewnienia rozwoju firmie

XXPrezydent miasta nie będzie budował
fabryk.
– Prezydent wspólnie z radnymi może
stwarzać warunki dla przedsiębiorców. Wśród
mieszkańców jest wiele osób z wykształceniem technicznym i absolwentów kierunków
uniwersyteckich. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast w regionie. Mamy potencjał, ale
nie mamy pomysłu. Jeżeli stracimy ten potencjał, wtedy najlepsze pomysły nie pomogą.

Jeżeli chcemy wykorzystać możliwości mieszkańców, musimy się spieszyć.
XXJaki ma pan plan dla Jastrzębia-Zdroju?

– Widzę zmiany, jakie nastąpiły w mieście
w ostatnich latach, lecz zdaję sobie sprawę
z zaniechań i błędów dokonanych przez dotychczasowych włodarzy. Program wyborczy,
który przedstawiam, jest pomysłem na rozwój miasta i jest odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców. Wszyscy potrzebujemy miasta zasobnego, bezpiecznego i atrakcyjnego
do zamieszkiwania. Chciałbym, aby Jastrzębie-Zdrój przyciągało swoją atmosferą, klimatem
i możliwościami realizacji młodych ludzi i zaspokajało podstawowe potrzeby mieszkańców.
Praca, edukacja, możliwości wypoczynku,
szacunek dla rodzin i osób wymagających
wsparcia to cele, o których obecnie rządzący
miastem często zapominają lub po prostu nie
chcą pamiętać.
Dlatego chciałbym skoncentrować swoje
działania na tym, co najważniejsze. Na dobrej edukacji, bo wiemy, że tylko w ten sposób zwiększymy szanse młodych jastrzębian
na dobry start w dorosłe życie. Będę dążyć
wszelkimi środkami do rozwoju biznesu
i przedsiębiorczości. Każda firma, nawet
jednoosobowa, to zmniejszenie bezrobocia
i możliwość samorealizacji.
Trzeba uporządkować politykę inwestycyjną, tak by przyciągnąć inwestorów do miasta. Trzeba rozwijać tanie budownictwo, dzięki

któremu młodzi ludzie nie będą za wszelką
cenę szukać swojego miejsca w innych miastach. Miasto jest zobowiązane do dbania
o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
Nie można zapominać o osobach wymagających wsparcia. Seniorzy i osoby niepełnosprawne zdają się nie istnieć w Jastrzębiu-Zdroju. Pora przypomnieć sobie, kto
wybudował nasze zakłady pracy i to miasto.
Niezmiernie ważnym tematem jest czas
wolny. O jakości życia decydują praca, warunki mieszkaniowe oraz właśnie w jaki sposób
możemy spędzać czas wolny. Zadania władz
miasta w tym zakresie są niezwykle istotne.
Chcemy ten problem rozwiązać i wiemy, w jaki
sposób to zrobić.
Uważam, że wszystkie te cele można
osiągnąć poprzez nowoczesne zarządzanie
miastem i konsekwentne działanie.
``Janusz Buda będzie w jesiennych wyborach
samorządowych ubiegał się o urząd Prezydenta
Miasta Jastrzębia-Zdroju. Od przeszło 27 lat
jest związany z kopalnią Zofiówka. Posiada
wykształcenie średnie techniczne oraz wyższe,
a tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Śląskim
na Wydziale Prawa i Administracji. Dzięki swojej
wiedzy i doświadczeniu obecnie pracuje w pionie
Przygotowania Produkcji w Wydziale Gospodarki
Środkami Produkcji i Remontów, gdzie odpowiada
za całokształt tych zagadnień dla Ruchu Zofiówka.
Jest doświadczonym działaczem społecznym,
pracującym na rzecz swojego miasta i osiedla.

J edno ujęcie

Kopex SA

Ponad 32 miliony złotych zysku netto
w drugim kwartale 2014 roku
Grupa Kopex poprawiła wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.
Zysk netto wzrósł ponad trzynastokrotnie, ponad dziesięciokrotnie wzrosła marża netto. O ponad 25 proc. wzrosły przychody wszystkich kluczowych dla Grupy
segmentów.

Kopex przedstawił wyniki finansowe
za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze
2014 roku. W drugim kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł
32,7 mln złotych (+1221% r/r), przychody
ze sprzedaży 373,3 mln złotych (+24% r/r),
zysk brutto na sprzedaży wyniósł 74,2 mln
złotych (+72% r/r), EBITDA 78,1 mln złotych

(+98% r/r), a EBIT 40,5 mln złotych (+1232%
r/r).
W pierwszym półroczu istotnie wzrosła
rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży
wyniosła ona 20,0% (13,9% w 1 kwartale 2013),
na poziomie zysku operacyjnego 10,0%. (3,3%
w 1 kwartale 2013), a na poziomie EBITDA
20,0% (14,7% w 1 kwartale 2013). Marża netto
wzrosła do 7,8% z 1,85% w pierwszym półroczu
2013 roku. Wartość zamówień Kopeksu na koniec drugiego kwartału wyniosła ponad 1,43
mld złotych i była o 5% niższa niż rok wcześniej i o 13% niższa w porównaniu z końcem
marca 2014 roku.
l

II Regaty w klasie Omega o Puchar Prezesa
Kompanii Węglowej SA
6 września 2014 roku w Ośrodku Żeglarskim „Fregata” odbyły się II Regaty w klasie
Omega o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA. Imprezę zorganizowała Nadwiślańska
Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Komandorem regat był Piotr Wilchelm – prezes NAT Sp.
z o.o., a sędzią głównym Henryk Wolny – sędzia klasy pierwszej. Tegorocznymi zwycięzcami okazały się załogi z KWK „Bolesław Śmiały” – sternik: Grzegorz Szymon, KWK
„Piast” – sternik: Antoni Świerczek, Centrali KW SA – sternik: Waldemar Walasek. Impreza
zakończyła się piknikiem i występem zespołu P.A.G.A.J.
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Nie koncentrujmy się na obronie zamożnych. Zróbmy wszystko, żeby było ich jak
najwięcej – mówi R yszard P iechoczek , wiceprzewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
i wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników JSW SA „Zofiówka”

Chcę pracować
dla społeczności lokalnej
XXNowy Górnik: Koleżanki i koledzy mówią, że jest pan idealistą. Nie czuje się pan
nieswojo w świecie nastawionym na pogoń
za pieniędzmi, zyskiem za wszelką cenę
i sukcesem?

Ryszard Piechoczek: Jestem idealistą. Wierzę, że wystarczy ludziom stworzyć odpowiednie warunki, a wtedy stają się lepsi, spokojniejsi, mniej agresywni i zacietrzewieni. Dla mnie
największym sukcesem jest skuteczna pomoc
innym. Chodzi mi o pomoc, która pozwala samodzielnie funkcjonować. Mam wtedy wielką
frajdę. Przez osiem lat pracy w samorządzie
starałem się, aby jak najwięcej pieniędzy było
przeznaczanych na poprawę warunków życia
w mieście. Kiedy udawało się, to osiągałem
sukces. Nie wstydzę się określeń „społecznik”,
„samorządowiec” i „związkowiec”, ponieważ
identyfikuję się z miastem, z dzielnicą i ze społecznością lokalną, z miejscem pracy. Wierzę,
że im więcej daję z siebie innym ludziom, tym
więcej do mnie wraca w postaci dobrego słowa, sympatii, życzliwości.
XXJest pan samorządowcem i działaczem

związkowym. Związkowiec dominuje nad
samorządowcem?
– Oba rodzaje działalności społecznej
uzupełniają się. Pracuję w „Zofiówce”. To typowo jastrzębska kopalnia. Problemy pracowników są jednocześnie problemami mieszkańców i odwrotnie. Życia nie da się podzielić
na niezależne części.
XXW kopalni musi pan walczyć na przykład
o jak najlepsze płace. Jako radny często musiał pan mówić: nie stać nas na to. Jak można pogodzić dwie skrajne postawy?
– Nasze problemy nie wynikają z tego,
że mamy różne płace. Nie jest problemem
także to, że jedni są zamożniejsi, inni biedniejsi. Problemem jest to, że są gigantyczne nierówności. Coraz mniejsza grupa ludzi zwiększa swoje bogactwo, a rośnie grupa, która

ma kłopoty z zaspokojeniem podstawowych
potrzeb. Nie chcę się silić na bycie znawcą
socjologii i polityki. Opieram się na swoim
doświadczeniu życiowym. Ono podpowiada,
że taki stan jest szkodliwy dla społeczeństwa.
Moje pokolenie doskonale pamięta lata tak
zwanej pierwszej „Solidarności”. Pamiętam
zmęczonych ludzi, którzy tyrali przez siedem dni w tygodniu i mieli zadowolić się tym,
że wystali w kolejce jakieś ochłapy. Pamiętam,
że „Solidarność” zdobyła serca, ponieważ jej
głównym przesłaniem było „dość upodlenia”.
To hasło nigdy nie było na sztandarach, ale
Polacy mieli je w sercach. Teraz też mamy
je w sercach. Może nie potrafimy na co dzień
go wyartykułować, ale wiele osób niemal codziennie czuje, że resztkami sil utrzymuje się
w głównym nurcie życia.
XXTe pretensje należy kierować do polityków na szczeblu krajowym. Samorząd Jastrzębia-Zdroju nie usunie uczucia upodlenia u wszystkich Polaków.
– Ja nie chcę działać dla wszystkich Polaków. Nie jestem megalomanem. Chcę działać
dla społeczności lokalnej. Samorządowiec
ma dbać o rozwój ludzi, których większość
zna przynajmniej z widzenia. Wszystkim nam
są potrzebne dobre szkoły dla dzieci i młodzieży. Potrzebne są przedszkola, miejsca pracy dla
kobiet i mężczyzn, którzy z różnych powodów
nie chcą albo nie mogą być górnikami. Żyjemy w cieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
ale przecież nasza społeczność składa się nie
tylko z górników. Praca w JSW to w tej chwili
marzenie kilkudziesięciu tysięcy osób. Rocznie
przyjmuje się kilkaset, czasem około tysiąca
osób. Czy młodzież ma czekać w wieloletniej
kolejce do pracy? Gdzie mają pracować kobiety? Przy kasie za 1400 złotych miesięcznie?
W statystykach jesteśmy miastem, w którym
bardzo dobrze się zarabia. W rzeczywistości
jesteśmy podzieleni na zamożnych szczęśliwców i ubogich ludzi bez perspektyw. Powinniśmy przyciągać inny przemysł. Ułatwiać
powstawanie i rozwój małych firm. Trzeba
dbać o to, aby młodzież mogła zostać w Jastrzębiu-Zdroju. Rozwijać budownictwo dla
niezamożnych.
XXI dawać mieszkania za darmo?

– Dawać szansę na wynajem za rozsądną
cenę. Jeżeli tego nie zrobimy, młodzież albo
wyjedzie, albo wyjdzie na ulice.
XXKiedy?

– Daty nie mają znaczenia. W 1980 roku
też nikt nie spodziewał się wybuchu społecznego. Nasze miasto ma piękną kartę w historii,
ale chyba zapomnieliśmy o tym, że źródłem
zamożności nie są wyłącznie wskaźniki. Podstawowym źródłem rozwoju i zamożności
są ludzie. Najwyższy czas przypomnieć, że kiedy robotnicy mają więcej pieniędzy, to przedsiębiorstwa mają więcej klientów i potrzebują
więcej pracowników. Jeżeli wynagrodzenie
pozwala godnie żyć, nie trzeba wydawać pieniędzy z naszych podatków, aby ubodzy mogli
przetrwać.

XXJest pan strasznym lewicowcem.

– Jeżeli bogata rodzina ma dwa samochody, to kupi trzeci? Jeżeli idzie do restauracji
na wystawny niedzielny obiad, to zje dwa
obiady? Nie. Naszym celem powinno być takie działanie, aby rodzina utrzymująca się
z zasiłków zaczęła utrzymywać się z pracy
i żeby też mogła iść do restauracji na obiad.
Powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najliczniejsza grupa naszych mieszkańców mogła
iść na obiad do restauracji, spędzić weekend
w górach, kształcić swoje dzieci, korzystać
z ośrodków rekreacji.
XXTrzeba podnieść zarobki w JSW i zwiększyć zatrudnienie.
– Proszę, aby traktował mnie pan poważnie. Rozmawiamy o lokalnej społeczności.
Mnie chodzi o to, aby stwarzać warunki dla
wszystkich. Będziemy mogli to zrobić wtedy,
jeżeli zmienimy swój sposób myślenia. Teraz
robimy wszystko, aby nie stała się krzywda
zamożnym. Zacznijmy robić wszystko, aby
zamożnych przybywało.
XXNo to drukujmy pieniądze.

– Rozmawiam z panem serio, a pan wygłasza absurdalne hasła. Henry Ford prawie
100 lat temu zrozumiał, że gdy podwyższy
płace robotnikom, to zyska klientów, którzy
będą kupować jego samochody. Podniósł
ich płace do bodajże 5 dolarów za dniówkę.
To była masa kasy. Inni kapitaliści twierdzili,
ze Ford oszalał i zaraz splajtuje. Nie splajtował.
Zbudował imperium. On wiedział, że musi
tak zorganizować pracę, aby była efektywna,
a ludzie muszą dobrze zarobić, bo pracują
efektywnie.
XXJaki z tego morał dla Jastrzębia-Zdroju?

– Zróbmy wszystko, aby ludzie mieli pracę
i godną płacę. Będą kupować, będziemy mieć
więcej pieniędzy z podatków i żyli spokojniej.
Nasze miasto będzie się rozwijać. Na samym
górnictwie nie zbudujemy dobrobytu. Lepiej
jest być najuboższym z bogatych niż najbogatszym z nędzarzy. Żeby realizować tę zasadę,
miasto musi wspierać przedsiębiorców.
XXMiasto nie może budować zakładów

pracy.
– Może wspierać inwestorów. I tu pojawia się rola samorządu. Rozwój terenów
inwestycyjnych pod kątem pracy – to jest
zadanie dla następnych pokoleń, radnych,
prezydenta. Trzeba bardzo mocno myśleć
i aktywnie działać, by przyciągać inwestorów. W naszym mieście powinny powstać
nowe zakłady pracy. Trzeba szukać również
kapitału zagranicznego. Strefa Aktywności
Gospodarczej powinna być konkurencyjna.
Jeżeli maszyny górnicze produkuje się 500,
300 kilometrów stąd, to co stoi na przeszkodzie, by takie urządzenia powstawały w Jastrzębiu-Zdroju? Myślę, że rolą prezydenta
jest pozyskanie inwestorów. Trzeba stworzyć dogodne warunki terenowe i podatkowe. Nie wydaje się, by punkt komunikacyjny
miasta był zły czy gorszy od np. pobliskich

Żor. Mamy w pobliżu autostradę, mamy
Drogę Główną Południową. Jeśli dziś popatrzymy, jesteśmy 89-tysięcznym miastem,
a mieszkańców ciągle ubywa. Za parę lat
może być 50 tysięcy. Trzeba stworzyć warunki, by pokolenia zostawały w mieście.
Przede wszystkim trzeba zadbać o mieszkanie i pracę – by mieszkańcy mogli godnie
żyć.
XXMiejsca pracy są łącznikiem pana działań społecznych w radzie miasta i w związkach zawodowych?
– W pewnym sensie tak. W samorządzie wspólnie z kolegami radnymi dążymy
do tego, by stwarzać odpowiednie warunki
dla rozwoju przedsiębiorstw, a co za tym idzie
– tworzenia nowych miejsc pracy, ograniczania bezrobocia. W związkach zawodowych
natomiast działamy na rzecz utrzymania
miejsc pracy.
XXJednak jest pan lewicowcem.

– Znów podeprę się cytatem z Forda.
On powiedział, że ambicją pracodawcy, jako
przywódcy, powinno być płacenie lepszych
zarobków niż w którymkolwiek podobnym
przedsiębiorstwie, a ambicją robotnika
powinno być umożliwienie tego. Ford nie
był lewicowcem. On wiedział, że nędza powoduje straty społeczne. Nie lubił tracić,
dlatego walczył z nędzą. Chciałbym, żeby
w radzie miasta i na stanowisku prezydenta
znaleźli się ludzie, którzy zaangażują się
w taką „fordowską pracę”. Ja niczego nie
chcę dawać. Dawać jest łatwo. Trudniej
uczynić dawanie niepotrzebnym. Chciałbym pracować z ludźmi, którzy włożą wiele
wysiłku, aby uczynić dawanie niepotrzebnym. Nie ma sprzeczności w tym, co mówię.
Z nędznika nie ma obywatela, z którego
społeczeństwo ma pożytek. Nie produkujmy nędzników. Debata o tym, jak osiągnąć
cele, o których mówię, będzie się w Polsce
rozwijała. W Europie Zachodniej i w USA
trwa już od kilku lat.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

WUG

Piotr Wojtacha
powołany na stanowisko
wiceprezesa WUG
11 września br. Piotr Wojtacha objął stanowisko wiceprezesa Wyższego Urzędu
Górniczego.

Zgodnie z art. 165 ust. 13 ustawy Prawo
geologiczne i górnicze nowy wiceprezes, wyłoniony w drodze konkursu, został powołany
przez ministra środowiska na wniosek prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego.
Piotr Wojtacha pełnił dotychczas funkcję
dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Złożem WUG.
l
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Kopalnia Kazimierz-Juliusz ma dziesiątki milionów złotych długu, komorników na karku i dlatego będzie likwidowana.
Załoga może pracować w KHW. Jednak to mało. Związki chciałyby, żeby KHW przejął załogę, wypłacił wszystkie
zaległości i traktował nowych pracowników tak, jakby od zawsze byli zatrudnieni w KHW.

Holding nie chce odpowiadać
za nieswoje długi
Sosnowiecka Kopalnia Kazimierz-Juliusz zostanie zlikwidowana. Nie będzie wydobywać
węgla ze złoża po Janie Kantym. Na to potrzeba około 700 mln złotych. Takich pieniędzy nikt nie ma. Załoga może zostać
przyjęta do kopalń Katowickiego Holdingu
Węglowego. Związki zawodowe uważają,
że to za mało. Według nich Holding powinien wziąć na siebie wszystkie zobowiązania
kopalni z Sosnowca i traktować pracowników
Kazimierza-Juliusza tak, jakby zawsze pracowali w KHW. Problem polega na tym, że Kazimierz-Juliusz był oddzielną firmą, w której
KHW miało 100 proc. udziałów.

Pracownicy sosnowieckiej kopalni dopiero będą pracownikami KHW. – Holding
nie ma pieniędzy, aby wziąć na siebie zobowiązania innej firmy – tłumaczy Roman Łój,
prezes KHW. – Pracę gwarantujemy wszystkim. To dla Holdingu wielki wysiłek – dodaje.

M asówka w  S osnowcu

Roman Łój, prezes KHW SA, tłumaczy górnikom z Kazimierza-Juliusza zasady zatrudnienia w kopalniach Holdingu
NOWY GÓRNIK

Na jednej z masówek, 5 września, w kopalni Kazimierz-Juliusz byli przedstawiciele
zarządu KHW, prezydent Sosnowca i posłanka
Ewa Malik z PiS. Kopalnia będzie zamknięta,
a jej pracownicy mają oferty pracy w kopalniach KHW. – My chcemy, żeby nas przyjęto na takich warunkach, na jakich z kopalni
do kopalni przechodzą górnicy Holdingu
– domagają się pracownicy sosnowieckiej
kopalni. Ponieważ Kazimierz-Juliusz jest samodzielną firmą ze stuprocentowym udziałem
KHW, jej pracownicy nie są pracownikami
KHW. Zgodnie z holdingowym układem zbiorowym pracy dopiero od przyszłego roku będą
mogli korzystać w 100 proc. ze wszystkich
przywilejów gwarantowanych przez układ
obowiązujący w Holdingu.
Posłanka Ewa Malik z PiS zaapelowała
do górników Katowickiego Holdingu Węglowego, aby podzielili się pieniędzmi z kolegami
z kopalni Kazimierz-Juliusz. Zaproponowała
prezesowi KHW Romanowi Łojowi, aby zarząd oddał część swoich wypłat. Sama nic nie
zadeklarowała, gdyż stwierdziła, że ma dietę
poselską i nie bardzo ma czym się dzielić.
Rzeczywiście, około 9800 złotych brutto
uposażenia poselskiego i około 2800 złotych
nieopodatkowanej diety nie pozwalają na takie

szaleństwa. Z takimi dochodami można tylko
apelować do innych o szczodrość.

N iech H olding przejmie
zobowiązania
Katowicki Holding Węglowy proponuje
pracownikom Kazimierza-Juliusza zatrudnienie w swoich kopalniach i np. w Centrum
Usług Wspólnych. Jednak górnicza spółka
nie chce przejąć zobowiązań Kazimierza-Juliusza wobec pracowników. Jest to główny
temat sporów na linii związki z Sosnowca –
zarząd KHW. Kopalnia w Sosnowcu miała
do końca września wydobywać węgiel. Około
1000 osób (cała załoga) ma być zatrudnionych
w KHW. Jednak likwidowana kopalnia jest
winna swoim pracownikom kilka milionów
złotych. Od 2013 roku górnicy z Sosnowca
czekają na resztę wypłat barbórki i 14. pensji.
Do tej pory dostali zaliczki. Także wypłata
za sierpień była tylko częściowa.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Grzegorz Sułkowski, przewodniczący „Solidarności” w Kazimierzu-Juliuszu, domaga się, informacji
o winnych upadku kopalni

Recepta na szybkie porozumienie
Komentuje Sławomir Starzyński, redaktor Nowego Górnika

J

eżeli czeka się na cud, może zdarzyć się
katastrofa. Kopalnia Kazimierz-Juliusz
powinna być albo dofinansowana kwotą
przynajmniej 700 mln złotych, albo zamknięta
dawno. Teraz jedyny pożytek z zamykanej
kopalni mają politycy. Prezydent Sosnowca
jest za tym, aby nadal pracowała. Kiedy prezes
Roman Łój zapewnił, że zrobi wszystko, aby
kopalnię sprzedać za symboliczną złotówkę
inwestorowi, który zagwarantuje wydobycie,

prezydent milczał. Milczała pani poseł Ewa
Malik z PiS. Koncepcja polityków i związkowców
z Sosnowca jest jedna: KHW musi przejąć
pracowników, wypłacić im wszystko, czego nie
może wypłacić Kazimierz-Juliusz i zapewnić
wypłatę pełnej barbórki i pełnej czternastki
za 2014 rok. Kilku liderów związków działających
w KHW powiedziało mi: nie ma takiej możliwości.
Holdingowy układ zbiorowy pracy nie pozwala
na taką operację.

W

radzie nadzorczej Kazimierza-Juliusza
byli przedstawiciele załogi. Dlaczego nie
informowali o trudnościach? Dlaczego liderzy
związków zawodowych z Kazimierza-Juliusza nie rozmawiają z kolegami ze związków
w KHW o tym, w jaki sposób obejść zapisy
holdingowego układu zbiorowego pracy?
A może nie trzeba obchodzić układu, tylko
uchwalić jakiś wyjątek? Skoro związkowcy
z kopalni Kazimierz-Juliusz mają problemy

w porozumieniu się z zarządem KHW, może
niech porozumieją się ze związkami działającymi
w KHW? Posłanka Ewa Malik z PiS nie powinna
poprzestawać na koncepcji dzielenia się
pieniędzmi. Powinna już od dawna pracować
nad ramowymi warunkami porozumienia
między związkami z KHW i z Kazimierza-Juliusza.
Polityk wysokiej klasy potrafi więcej niż niejeden
zarząd.

l
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Ratownicy z JSW SA KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie” brali udział w IX Międzynarodowych
Zawodach Ratownictwa Górniczego. Odnieśli wiele sukcesów.

Zmagania tych, co ratują życie
Ósmego września w Operze Śląskiej w Bytomiu oficjalnie otwarto IX Międzynarodowe
Zawody Ratownictwa Górniczego. Tego dnia
odbyło się losowanie kolejności startów drużyn w poszczególnych konkurencjach.

W zawodach wzięło udział 21 drużyn ratowniczych z całego świata. Jastrzębską Spółkę
Węglową reprezentowali ratownicy z Ruchu
Borynia w składzie: Adam Szkołda, Sebastian
Krawczyk, Bogdan Sojka, Franciszek Chorowski, Marcin Kaczorek, Mirosław Ślazyk,
Mariusz Sojka, Paweł Panowicz, Marcin Holeksa, Mirosław Studniczek i Mirosław Dłucik.
Międzynarodowe Zawody Ratownictwa
Górniczego trwały do piątku, 12 września,
kiedy ogłoszono wyniki rywalizacji. Zawody
odbywały się na terenach Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu oraz
na terenach EXPO Silesia – Centrum Targowo-Konferencyjnego w Sosnowcu.

O kazja do podniesienia
kwalifikacj
Międzynarodowe zawody były doskonałą
okazją do podnoszenia kwalifikacji ratowników górniczych, jak i do wymiany wiedzy
technicznej i organizacyjnej. Uczestnicy zawodów poznali także struktury służb ratownictwa górniczego innych krajów, w tym zasady
działania oraz ich wyposażenie ratownicze.
Bardzo ważna była także możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz integracja
międzynarodowego środowiska ratowniczego,
co nabiera szczególnego znaczenia przy przewidywanym i możliwym do realizacji udziale
służb ratownictwa różnych krajów przy likwidacji skutków katastrofy w jednym miejscu.
– Zastępy ratowników wzięły udział
w pięciu konkurencjach: symulowanej akcji
ratowniczej, teście wiedzy ratowniczej, w konkurencji mechanik aparatowy, podczas której
należało prawidłowo zidentyfikować wcześniej
przygotowane usterki w aparacie oddechowym ratownika, w konkurencji mechanik
pomiarowiec należało dokonać identyfikacji przygotowanych usterek w podręcznym
przyrządzie pomiarowym oraz w konkurencji
pierwsza pomoc podczas symulowanych warunków środowiska podziemnego – mówił
Adam Nowak, dyrektor techniczny CSRG
SA i koordynator zawodów ze strony stacji.
Podczas zawodów (11 września, CSRG
SA w Bytomiu) odbyły się III Warsztaty Ratownicze dla specjalistów z zakresu ratownictwa górniczego. Warsztaty, jak wykazały
poprzednie edycje, są właściwą formą wymiany praktycznych i teoretycznych doświadczeń
pomiędzy fachowcami z branży górniczej i ratownictwa górniczego. Motywami przewodnimi tegorocznych warsztatów były struktura
ratownictwa górniczego w różnych krajach
i metody prowadzenia działań ratowniczych.

A merykańska idea
Idea Międzynarodowych Zawodów Górniczych – zastępów ratowniczych zrodziła
się na przełomie 1997/1998 roku z inicjatywy podsekretarza stanu Davitta Mc’Ateera,
pełniącego w Stanach Zjednoczonych urząd
odpowiadający stanowisku prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Polsce. Mc’Ateer
podczas pobytu w Europie zaprosił swoich partnerów z kilku krajów reprezentujących przemysł górniczy do uczestnictwa

w międzynarodowych zawodach zastępów
ratowniczych, według formuły wypracowanej przez USA. Pierwsze zawody odbyły się
w 1999 roku, kiedy powołano Komitet Koordynujący dla Międzynarodowych Zawodów.

D obre wyniki polskich
ratowników
Uroczyste zakończenie zawodów odbyło
się w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Sukcesów zwycięskim drużynom gratulowali Piotr
Litwa, wojewoda śląski oraz organizatorzy
międzynarodowego spotkania ratowników:
Andrzej Chłopek, prezes CSRG, i Mirosław
Koziura, prezes WUG.
– Zawody odbywają się co dwa lata,
po raz drugi Polska była gospodarzem spotkania ratowników górniczych z całego świata.
Na pewno tegoroczne zmagania były trudniejsze od poprzednich edycji. Nigdy wcześniej
nie było tak dużo zadań odzwierciedlających
rzeczywiste sytuacje, z jakimi mogą się spotkać ratownicy podczas akcji prowadzonych
w kopalniach. Nowa formuła zawodów została
pozytywnie oceniona przez uczestników, choć
dużo było dyskusji ratowników przed startem
w poszczególnych konkurencjach. Staraliśmy się połączyć szkolenie ze sprawdzianem
praktycznych umiejętności oraz wirtualnym
rozwiązywaniem zadań tak, aby uczestnicy
wynieśli z tego spotkania jak najwięcej wiedzy i nowych umiejętności. Oczywiście, jak
to bywa przy każdej rywalizacji, ktoś uzyskał
więcej punktów, a inny uplasował się w dolnej części tabeli. Mam nadzieję, że wszystkie
zastępy wywożą z tegorocznych zawodów
wiele dobrych wspomnień i sympatycznych,
koleżeńskich relacji –mówił Mirosław Koziura, prezes WUG.

Ratownicy z JSW SA KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”. Od lewej: Bronisław Budziński, Marcin Kaczorek,
Bogdan Sojka, Mirosław Dłucik, Franciszek Chorowski, Antoni Jakubów nad nim Adam Szkołda, Mariusz
Sojka, Marcin Holeksa nad nim dyr. Czesław Kubaczka, Paweł Panowicz nad nim Paweł Pawłowski,
Mirosław Ślazyk nad nim Mirosław Studniczek.

N ie było publiczności
Uczestnikom zawodów nie towarzyszył
doping publiczności. Wszyscy zawodnicy
wykonywali identyczne zadania bez udziału
obserwatorów zagrzewających do rywalizacji. Liczyła się koncentracja, praca zespołowa i wiedza wyniesiona ze szkoleń oraz doświadczenie zdobyte w prowadzonych akcjach.
Tempo realizacji zadań miało drugorzędne
znaczenie, ale w ostatecznym sumowaniu
punktów rozstrzygnęło o zwycięstwie w konkurencji symulowanej akcji ratowniczej.

D ebiutanci w dobrej
formie
– Debiutanci radzili sobie na zawodach
tak samo dobrze jak zastępy najbardziej doświadczone w międzynarodowych rywalizacjach. To był efekt połączenia praktycznych
umiejętności wyniesionych z rzeczywistych
akcji z formułą zawodów. Podczas realizacji
zadań ujawniły się specyfiki narodowe. Niektóre zastępy prezentowały wręcz wojskowy
dryl, w innych byli na przykład ratownicy
o dużej nadwadze, która dyskwalifikowałaby ich do służby ratowniczej w pozostałych
krajach. Dla Polaków dużym zaskoczeniem
było pozostawienie poszkodowanego po zaopatrzeniu medycznym samego w wyrobisku
i przystąpienie do kolejnych zadań. U nas najpierw trzeba rannych wytransportować, a jeśli
to nie jest możliwe w danej sytuacji, to należy
wezwać na pomoc kolejny zastęp. Dla sędziów
istotne było to, że nie było takiego zadania,
na którym potykałyby się wszystkie drużyny,

Ratownicy z JSW SA KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie” na uroczyste ogłoszenie wyników załóżyli
firmowe krawaty. Żywiołowo reagowali na informacje o kolejnych sukcesach
bo to by znaczyło, że zostało błędnie zaplanowane –mówił Andrzej Kleszcz, sędzia główny
IX MZRG, zastępca dyrektora Departamentu
Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego.
Sprawność ratowników oceniano w pięciu konkurencjach: symulowanej akcji

ratowniczej, umiejętności mechaników sprzętu ratowniczego oraz mechaników sprzętu
pomiarowego, udzielania pierwszej pomocy
medycznej oraz teście wiedzy. Każdą z nich
punktowano oddzielnie.
MAT. PRAS.

IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego

Wyniki ratowników JSW SA
KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”
W kategorii Pomoc przedmedyczna: JSW
SA KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie”
I miejsce.
W kategorii Pomiarowiec JSW SA KWK
„Borynia–Zofiówka–Jastrzębie” II miejsce.
W kategorii Mechanik aparatowy (ratownicy mogli wybrać sobie jeden z trzech aparatów, jakimi posługują się w rzeczywistych

akcjach lub na których przygotowywali się
do zawodów). Aparat typu W-70: JSW SA
KWK „Borynia–Zofiówka–Jastrzębie” – Mirosław Dłucik I miejsce.
W kategorii Test wiedzy: 11 zastępów rozwiązało zadania w 100 proc. Wśród nich był
zastęp z JSW SA.
l
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Jakub Sikora i Paweł Żydowicz

Radość rozdają muzyką
Życie jest za krótkie, żeby się smucić. Dlatego nawet kiedy idzie ci trochę gorzej, trzeba
się cieszyć. Taka dewiza łączy Jakuba Sikorę
i Pawła Żydowicza.

Gdyby nie odmienne powierzchowności,
w obu można by dostrzec zgoła bliźniaków.
Obaj tyszanie, obaj po 24 lata, z wykształcenia obaj inżynierowie górniczy z dyplomami
Politechniki Śląskiej, od kilku miesięcy obaj
poważni sztygarzy w oddziałach wydobywczych kopalni Mysłowice-Wesoła. Skrupulatni
w pracy, gdzie przede wszystkim profesjonalnymi kompetencjami wciąż budują swój
sztygarski autorytet i gdzie nie ma miejsca
na lekkie traktowanie obowiązków. Natomiast po zdjęciu białych hełmów – po prostu sowizdrzały, żartownisie i postrzeleńcy.
Zawsze skłonni do błazeństw, zwłaszcza kiedy
mają na podorędziu dwa rekwizyty – gitarę
i harmonijkę.
Na górnictwo byli – jak mówią – skazani.
– U mnie w domu fedrowali wszyscy.
Fedrowali w kopalni, fedrowali podczas rodzinnych imprez i uroczystości. Trudno było
nie nasiąknąć – śmieje się Jakub.
– U mnie wprawdzie tylko dziadkowie
i wujowie, ale też wyrastałem w klimacie fedrowania – zauważa Paweł.
U obu wybór kierunku studiów i zawodowej drogi był więc niejako naturalny. Ale
w obu domach były też instrumenty muzyczne: pianino, akordeon, skrzypce. I bywały w użyciu między fedrowaniem. Jakub
próbuje nawet podkpiwać, że Paweł otarł się
muzycznie o Ryszarda Riedla, ale – znając już
metryki żartownisiów – nie daję się nabrać
na tego rodzaju powinowactwo.

K ołysany przez R iedla
– Rysiek Riedel mieszkał piętro niżej.
Kiedy więc na przykład spotykał mamę pod
sklepem ze mną w wózku, często pohuśtał
kilkumiesięcznego brzdąca – tłumaczy tę „zażyłość” z kultowym liderem Dżemu Paweł
Żydowicz.
Przyjaźń Jakuba i Pawła trwa od liceum.
Jej podstawą stało się wspólne upodobanie
do muzycznych improwizacji na gitarę i akordeon. Specyficznego kolorytu dodawali im
wariacjami na harmonijce.
– Wymienialiśmy się pasjami. Kuba grał
wcześniej i grał dobrze. W zasadzie u niego terminowałem w wydobywaniu wszystkich możliwości harmonijki. Ripowe solówki na tym instrumencie doskonale brzmią
na podkładzie gitary. Ale bywa też, że gramy na dwie harmonijki – tłumaczy Paweł
Żydowicz.
– Nie aspirujemy do muzycznej kariery.
Fajne jest to, kiedy ludziom się podoba i świetnie się z nami bawią – mówi Jakub Sikora.

Z akademika na stołeczne
sceny
Najpierw – to było miejsce swoistego
debiutu duetu – podobało się w akademiku. Ot, studenckie noce, kiedy żacy zapominali o wykładach i zajęciach, zamieniając
się w swawolną czeredę piwnych birbantów.
W studenckim światku szybko rozniosło się,
że są świetni. Natomiast w świetle reflektorów obaj stanęli po raz pierwszy na scenie
zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca w trakcie
dorocznego święta Politechniki Śląskiej (nie
mylić z juwenaliami).

– Wpadamy na miejsce, wszyscy wokół
przejęci, ćwiczą, nucą, grają… My, przeciwnie, pełen spokój. Nazajutrz czekał nas egzamin z transportu dołowego, więc skrypty
na wierzch i wkuwamy. Zostaliśmy wywołani,
książki na bok, i na scenę. Światło w oczy,
nic nie widzę. No i gramy… – zaśmiewa się
Jakub Sikora.
Kilka dni później w drodze na uczelnię
zaskakuje kolegę, że odebrał telefon z Warszawy. Ten potraktował wiadomość jako kolejne
błazeństwo Kuby. Ale nie, tym razem była
jak najbardziej prawdziwa. I poszło: castingi
w katowickim Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego, potem w Pałacu Kultury
i Nauki, wreszcie wariacje na organki w profesjonalnym studiu muzycznym w Ursusie.
Przygodę z programem „Mam talent” też
wspominają na luzie. Przecież muzyką tylko
się bawią. Jakub doszedł do półfinału. Abstrahując od werdyktu jurorów, dla nich i tym
razem najważniejsze było to, że się podobali.
– Z innymi uczestnikami programu poszliśmy w Warszawę. Bawiliśmy się do rana.
Było super. Człowieku, z nami 25 dziewczyn,
potrafisz to sobie wyobrazić. A każda… –
rozmarza się Jakub.
Cóż, po błagalnym, mitygującym spojrzeniu Pawła nie dowiedziałem się już niczego
więcej o tamtych warszawskich hulankach,
a zwłaszcza powabach owej dziewczęcej gromadki. Paweł od niedawna jest statecznym
mężem, a Jakub ma nim zostać już niedługo.

N a plaży , na barbórkowej
karczmie …
Z improwizacji w takich właśnie okolicznościach, na festynach, dożynkach, koleżeńskich imprezach, powstają ich najlepsze
muzyczne kawałki.
– Są wakacje, wieczór, plaża w Mielnie,
w tle szum morza. Przycupnęliśmy na jakimś

głazie. Gramy. Ja na gitarze, Kuba na harmonijce. W pewnym momencie trąca mnie
łokciem. Rozglądam się. Wokół wianuszek
około 30 ludzi. Graliśmy dla nich do rana,
dopóki chcieli się z nami bawić – opowiada
jeden z takich epizodów Paweł Żydowicz.
Są zapraszani – to grają, troszeczkę swawolą. Ale bywa też, że dwóch sowizdrzałów
wchodzi w nadmorskim kurorcie do sklepu
po piwo, wcześniej uzgadniając, kto gra hiszpańskiego turystę, a kto tłumaczy zamówienie. Albo – nie znając języka – zabawiają się
we francuskich bardów, z trudem tłumiąc
śmiech, kiedy młodzieniec obok z powagą światowca tłumaczy dwóm panienkom,
że śpiewają o miłości. Słowem, kabaret, którego założenie też kołacze im się po głowach.
Ale na razie górę zdecydowanie bierze przywiązanie do sztygarskiej powagi.
Zresztą w kopalni ich muzyczne pasje
też raz-dwa wyszły na wierzch. Grudzień, ich
pierwsza w nowym środowisku karczma piwna Kadry, ceremoniał skoku lisów przez skórę.
Już dwa dni wcześniej dyspozytor pogonił ówczesnych stażystów do pomocy w przygotowaniach. Godzinę wcześniej skądś przypomniał
sobie Sikorę: – Ja cię znam, ty grasz na harmonijce. No, to skoro mamy Barbórkę, to zagracie
z kolegą. – Nie dopuszczał odmowy.
– Wypiliśmy po dwa piwka i skaczemy
na scenę. Główny inżynier miał akurat urodziny, więc spontaniczny recital przeszedł
w koncert życzeń ze „Sto lat” dla jubilata i delikatnymi żartami pod adresem starej strzechy.
Kiedy później dzwoniłem z raportem do dyspozytora, ten odpowiadał na pozdrowienie
„Witam cię, harmonijkarz” – z uśmiechem
wspomina Jakub Sikora.

M uzyczny reset
Przyznaje, że z początku zdarzały
się uszczypliwości pracowników, na ogół

anonimowe przez telefon, ale teraz muzyczne pasje młodych sztygarów są już głównie
życzliwie komentowane.
Ucieczkę w muzykę sami traktują zresztą
jak dobrodziejstwo.
– Kopalnia to specyficzny świat, specyficzni ludzie, potęga stresu, to pilnowanie nie
tylko ton, ale przede wszystkim tego, aby nikomu z powierzonych mi pracowników nic złego
podczas dniówki się nie stało. Więc wracam
do domu, jem obiad, piję dobrą kawę, a później
wymykam się do swojego pokoju i chwytam
za gitarę. Następnie kwadrans akordeonu,
a w końcu harmonijka. To jest taki reset,
przeskok z jednej do drugiej rzeczywistości.
Idąc następnego dnia do pracy, człowiek jest
na nowo pozytywnie naładowany – tłumaczy
Jakub Sikora.
Młodzi wirtuozi nie definiują swojej muzyki. Sami, poza pierwotną fascynacją muzyką
Dżemu, zatapiają się w rozmaite klimaty. Słuchają ciężkiego rocka, metalu, ale nie stronią
również od wielkiej klasyki. W swoich kompozycjach nikogo jednak nie naśladują, chociaż
czasem łapią się na śladach inspiracji różnymi
muzycznymi gatunkami. Grają nie tylko w duecie. Jakub Sikora solówkami na harmonijce
i – jak sam określa – błaznowaniem dodaje
kolorytu zespołowi Blue Band Blues. Paweł
Żydowicz też grał w zespole, ale z czasem
kapela się rozsypała.
– Jedni poszli na uczelnie, inni zaczęli
pracować i zespół licho wzięło. – Żałuje, choć
wierzy, że z powrotem zdoła posklejać tę muzyczną paczkę.
Z właściwą sobie skłonnością do żartów
Jakub przekonuje, że najlepsza w zespole Pawła była… wokalistka.
– Co za głos, co za… – zmrożony wzrokiem kolegi szybko ucina jednak wątek jej nie
tylko wokalnych walorów.
JERZY CHROMIK
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Informacje motoryzacyjne

Produkowany w Barcelonie samochód ma 4,385 metra długości i rozstaw osi 2,7 metra

K arl , mniejszy brat
A dama

jest teraz lżejszy i zwinniejszy niż poprzednie
generacje. Podobnie jak poprzednie nowa generacja to dwumiejscowe auto z silnikiem
umieszczonym centralnie z przodu i napędzającym tylne koła.
Nowy samochód jest o ponad 100 kg
lżejszy od poprzednika. Jego zawieszenie jest
lekkie, ale bardzo sztywne.
Nowe silniki będą współpracowały z także
nowymi skrzyniami biegów, dostosowanymi
specjalnie do samochodu, mającego dostarczyć maksimum radości z jazdy.

Obecnie najmniejszym modelem Opla
jest Adam, mający długość 3,7 metra. Podczas
najbliższego salonu samochodowego Opel
pokaże nowy wejściowy model, który będzie
miał o 2 cm mniej, o nazwie Karl. Na więcej
szczegółów trzeba będzie pewnie poczekać
do salonu samochodowego w Paryżu.
Inną nowością Opla będzie dwulitrowy
silnik 2.0 CDTI, dysponujący mocą 170 KM
i maksymalnym momentem obrotowym
400 Nm. Mocniejszy, ale bardziej oszczędny,
ma zastąpić obecny „flagowy model” – dwulitrowego turbodiesla CDTI o mocy 163 KM.

P ijani kierowcy
zapłacą za leczenie
ofiar wypadków ?
PSL proponuje, żeby pijani kierowcy
ponosili koszty leczenia i rehabilitacji ofiar
wypadków drogowych, które powodują.
Zamierzają skierować do Sejmu projekt

L ekkość legendy
Mazda oficjalnie pokazała czwartą generację modelu MX-5. Mały sportowy samochód

odpowiedniej ustawy, która ma dać Narodowemu Funduszowi Zdrowia podstawę
prawną do zgłaszania roszczeń wobec nietrzeźwych sprawców wypadków z tytułu
poniesionych przez NFZ kosztów leczenia
ich ofiar. – Jeśli mamy ofiary wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę, to nie
ma powodu, by NFZ finansował koszty leczenia. Sprawca tego wypadku powinien finansować z własnej kieszeni koszty leczenia
swojego, jak i swoich ofiar – mówił Krzysztof Kosiński, rzecznik PSL, na konferencji
prasowej w Sejmie.
PSL przytacza dane Komendy Głównej
Policji, według których w 2012 roku nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 2300 wypadków, w których rannych zostało ponad
3100 osób.


MATERIAŁY PRASOWE

Produkowany w Barcelonie samochód
ma 4,385 metra długości i rozstaw osi 2,7 metra. W gamie silników tylko jednostki turbo,
od 1,2 DIG-T o mocy 115 KM do półtoralitrowego diesla dCi o mocy 110 KM. W przyszłym
roku do gamy dołączy benzynowa jednostka
1,6 l o mocy 190 KM.
Podstawowa wersja Visia kosztuje 59 900
złotych (w promocji, gdyż cena katalogowa
to 64 tys. złotych). Ma w standardzie m.in.
manualną klimatyzację z filtrem przeciwpyłkowym, tempomat z ogranicznikiem prędkości, centralny zamek z pilotem, a także system
audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod
oraz moduł Bluetooth. Najtańszy turbodiesel
będzie o 10 tys. złotych droższy.

Podstawowa wersja Nissana Pulsar Visia kosztuje 59 900 złotych

Czwarta generacja Mazdy MX-5

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Nissan ujawnił ceny nowego kompaktowego
hatchbacka o nazwie Pulsar. Podstawowa
cena to niecałe 60 tys. złotych.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Pulsar już w cennikach

Nowe silniki będą współpracowały z także nowymi skrzyniami biegów
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Marginesy

Krystyna
Krystyna wyszła za mąż bardzo wcześnie, za syna sąsiadów. Przeprowadzili się do najbliższego miasta, gdzie świeżo poślubiony mąż szybko znalazł przyzwoitą pracę. Krystyna
zawsze chciała mieć liczną rodzinę, ale już pierwszą ciążę znosiła bardzo ciężko, prawie całą
przeleżała. Nie najlepiej czuła się także po porodzie. Oczekiwała eksplozji ciepłych uczuć,
wielkiej miłości do nowo narodzonej córeczki, jednak nic takiego nie następowało. Nigdy nie
pracowała, jej największą ambicją i marzeniem było zajęcie się rodziną.
Jej dni wypełniało ścielenie łóżek, sprzątanie, mycie, pranie i gotowanie. Była bardzo dumna ze lśniącego czystością domu, sama jednak mocno się zaniedbała. Jej wielki,
okrągły brzuch zlewał się z dużym, falującym biustem. Nie mieściła się w żadne ubrania
sprzed ciąży, ba, niedługo okazało się, że także te z końca ciąży. Dość szybko stała się
zaniedbaną, narzekającą kurą domową, z którą nikt nie był się w stanie porozumieć.
Krystyna nigdy nie miała zbyt wielu przyjaciół, a w nowym mieście nie znała praktycznie nikogo. Jej jedynym towarzystwem była córeczka i mąż, który szybko zaczął dążyć
do tego, by jak najmniej czasu spędzać w domu. Brał nadgodziny, w weekendy jeździł
na ryby i w góry, czasem tylko zabierając gdzieś córkę. Z żoną prawie nie rozmawiał,
przekonując się tylko, jak pochopną decyzją był szybki ślub. I tak po kolejnej awanturze
nie wytrzymał i spakował jedną walizkę. To tylko utwierdziło żonę w przekonaniu, jakim
był niewartym jej patałachem.
Krystynie nigdy nie było łatwo. Co prawda mąż co miesiąc przesyłał jej pieniądze, dosyć
sporą kwotę wystarczającą na przyzwoite życie, a ona imała się dodatkowych zajęć, ale zawsze
znajdowała kolejny powód do narzekań. Mała Ela rosła zdrowa i bystra. Rozwijała i uczyła
się szybciej niż rówieśnicy, błyskawicznie nauczyła się czytać, choć jej matka praktycznie
tego nie robiła. Mała była ciekawa świata, lubiła tańczyć, biegać, opiekowała się każdym
napotkanym zwierzątkiem, a dzieci bardzo ją lubiły. Krystyna była jednak surową matką
i trzymała Elę krótko.
Przez lata niewiele się zmieniało, Krystyna znała praktycznie tylko sklepową, z którą
czasem zamieniła kilka zdań, i sąsiadów, ale też głównie z widzenia. Sytuacja miała się nie
zmieniać przez kolejne lata, tak jak nie zmieniało się nastawienie Krystyny do świata. Ela dorastała w niełatwym domu. Matka zawsze ją kontrolowała, sama dobierała workowate ciuchy
w nijakich kolorach, które skutecznie tuszowały urodę dziewczynki. Zabraniała jej chodzić
na urodziny i szkolne imprezy, nadzorowała każdy jej ruch. Mimo to Ela pozostała wesoła, była
zawsze lubiana, choć uznawana trochę za dziwaczkę. Nawet przez myśl jej nie przeszło, żeby
wyjechać gdzieś na studia. Na szczęście jej wychowawca dopiął swego i namówił ją na studia
w jej mieście, choć matka upierała się przy tym, by zaczęła pracę na poczcie albo szkoliła się
na krawcową. Zresztą Krystyna zawsze bardziej tolerowała, niż kochała córkę i komunikowała
się z nią głównie za pomocą zakazów i nakazów. Nigdy nie dała jej prawdziwego prezentu,
na Boże Narodzenie ograniczała się do burych rajstop, grzebienia albo szczotki. Mimo to Ela
kochała matkę i zawsze się z nią liczyła.
Pierwszy przełom miał nastąpić, gdy Ela poznała doktoranta na swojej uczelni – Roberta.
Czytał te same książki, zachwycali go ci sami muzycy i reżyserzy. Całkiem stracił głowę dla
Eli i postanowił zrobić wszystko, żeby ona także go pokochała. I wtedy wkroczyła do akcji
Krystyna. Czerwona ze złości na samą myśl, że miałaby kiedyś zostać sama, robiła wszystko,
by spłoszyć Roberta. Donosiła na niego na uczelni, rozpowiadała bzdury, wyzywała z okna,
zdarzyło się jej wylać na niego konewkę zimnej wody, gdy dojrzała go czekającego na Elę.
Dziewczyna przez pewien czas słuchała matki i unikała swojego adoratora.
Kolejna wielka zmiana zaszła dopiero, kiedy 21-letnia Ela znalazła podczas sprzątania
w szafie pudełko z listami od ojca. Daty sięgały kilkunastu lat wstecz, a wszystkie listy były
otwarte i pomięte. Żadnego dziewczyna nie miała nigdy wcześniej w rękach.
Ela, podobnie jak jej ojciec dwadzieścia lat wcześniej, wzięła ze sobą tylko jedną
torbę. Nie miała zbyt wielu osobistych rzeczy, spakowała kilka książek, notes i niewiele
ubrań. Pierwszy raz w życiu czuła, że jest pewna jedynej stuprocentowo własnej decyzji.
Uciekła z domu, zanim Krystyna wróciła z zakupów. Mimo że przez kilka kolejnych
lat próbowała się skontaktować z matką, ta nie chciała jej znać. Eli udało się jednak
spotkać z ojcem, założyć szczęśliwą rodzinę i urodzić najśliczniejszą dziewczynkę,
jaką kiedykolwiek widziała. Krystyna zmarła kilka lat potem, o czym Ela dowiedziała
się ze sporym opóźnieniem.

l

G Ó R N I C T W O
USA
Koncern węglowy Energy Corporation of
America zamierza pozwać do sądu Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA)
za wprowadzenie przepisów o ograniczeniu
emisji dwutlenku węgla z istniejących elektrowni węglowych. Firma będzie się domagać
udowodnienia, że ocieplenie klimatu spowodowane jest emisją tego gazu. Zarzuca się
EPA, że jej stanowisko w tej sprawie nie jest
obiektywne. Koncern twierdzi, że w ciągu
ostatnich lat dochodzi do oziębienia klimatu. Proces sądowy ma w formie wyroku rozstrzygnąć, czy uzasadnienie decyzji EPA było

oparte na prawdziwych danych dotyczących
zmiany klimatu. Obrona stanowiska EPA
będzie trudna, gdyż sądy w USA wymagają
jednoznacznych dowodów.

C hiny
Zachodnie media górnicze szeroko komentują spekulacje na rynku surowców, w wyniku których ich ceny giełdowe są znacznie
zaniżone. Dotyczy to przede wszystkim węgla,
miedzi i złota. Dzieje się to w sytuacji stale
powiększających się dostaw tych surowców
do Chin, które pragną zakupywać je po jak
najniższej cenie. W tym celu szereg operacji

Na prostej i zakrętach

Trochę radości
W ostatnich paru miesiącach sympatycy sportu nie mogli narzekać na brak emocji. Odbyły
się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy, całkiem udane dla naszych reprezentantów. Był Tour
de Pologne, w którym najlepszym kolarzem okazał się Rafał Majka. Na Stadionie Narodowym
w Warszawie mogliśmy podziwiać słynny Real Madryt. Koniec sierpnia i pierwsza dekada
września przyniosły kolejne wydarzenia, po których życzliwie mówi się o naszych sportowcach.

C zekamy na 80 metrów
Nasza młociarka Anita Włodarczyk ostatnich kilkanaście tygodni może zaliczyć do bardzo
udanych. W mistrzostwach Europy w Zurichu wywalczyła złoty medal. Zapowiadała, że spróbuje
ustanowić rekord świata. Nie udało się. Przymierzała się też do tego podczas Memoriału Kamili
Skolimowskiej – mistrzyni olimpijskiej z Sydney w 2000 roku. Nie udało się, ale ustanowiła
nowy rekord Polski. Po raz trzeci spróbowała pobić rekord świata na zawodach w Berlinie. No
i sukces. Anita Włodarczyk w drugiej kolejce rzuciła młotem na odległość 79,58 metra. O 16
centymetrów poprawiła dotychczasowy rekord Niemki Betty Heider. W historii jej startów jest
to trzeci rzut na rekord świata.
Przypomnijmy, jak toczyła się rywalizacja młociarek o rekord świata. Pierwszą zawodniczką,
która w rzucie młotem przekroczyła 77 metrów, była Rosjanka Tatiana Łysenko. W lipcu 2005
roku w Moskwie rzuciła na odległość 77,06 metra. Zawodniczki rosyjskie w tym czasie przewodziły stawce najlepszych młociarek. Gulfija Chanafiejewa w czerwcu 2006 roku poprawiła rekord
na 77,26 metra. W tym samym roku wspomniana Łysenko dwukrotnie poprawiała rekord świata.
Pierwszy raz na 77,41 metra oraz drugi raz na zawodach w Tallinie (15.08.2006 roku) na 77,80
metra. Dopiero po trzech latach padł nowy rekord świata – na 77,96 metra. Dokonała tego Anita
Włodarczyk w Berlinie 22.08.2009 roku. W następnym roku, dokładnie 6.06.2010 roku w Bydgoszczy, Polka jako pierwsza na świecie przekroczyła granicę 78 metrów. Osiągnęła 78,30 metra.
Rok później Niemka Betty Heider rzutem na odległość 79,42 metra odebrała Polce rekord świata.
Po trzech latach polska młociarka ponownie pobiła rekord świata. W Berlinie (31.08.2014
roku) rzuciła 79,58 metra.
Po tych zawodach powiedziała, że tylko po części zrealizowała swój cel. Chciała przekroczyć
granicę 80 metrów. Dodała jeszcze, że jest w dobrej formie i spróbuje jeszcze w tym roku przekroczyć tę granicę. Może uda się jej tego dokonać na zawodach Pucharu Interkontynentalnego
w Marakeszu w drugiej połowie września br. Życzymy tego osiągnięcia.

D iament dla P iotra
Nasz reprezentant Piotr Małachowski okazał się najlepszy w rzucie dyskiem w tegorocznej edycji Diamentowej Ligi. Niewątpliwie jest to duży sukces naszego zawodnika. Piotrowi
Małachowskiemu, szczycącemu się tytułami wicemistrza olimpijskiego i wicemistrza świata,
zwycięstwo to nie dało w pełni satysfakcji. Nasz dyskobol nie może przeboleć niezbyt udanego
występu w lekkoatletycznych ME w Zurichu. Nie stanął na podium. Lepiej od niego spisał się
krajowy rywal Robert Urbanek, który wywalczył brązowy medal.
W ostatnim występie, w finale Diamentowej Ligi w Brukseli, Piotr Małachowski osiągnął
niezły rezultat – rzucił 67,35 metra. Wynik ten pozwolił mu wygrać w tegorocznej edycji.
W nagrodę otrzymał 40 tys. dolarów.
Piotr Małachowski oceniając swoje tegoroczne występy, nie potrafił wytłumaczyć wahań
formy i słabszego występu w ME. Początek sezonu miał dobry. W maju w Halle rzucił 69,28
metra. Potem było słabiej. Dodał jednak, że po solidnym wypoczynku weźmie się do pracy. Tak
by w następnym sezonie rywalizować skuteczniej z Niemcem Robertem Hartingiem. Marzy mu
się również występ w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. No i miejsce na podium.

K ółka się kręcą
Po zwycięstwie Rafała Majki w Tour de Pologne nasi kolarze nadal raczą nas miłymi
niespodziankami. Przemysław Niemiec wygrał etap w Vuelta a Espana – wyścigu, który obok
Tour de France i Giro d’Italia zaliczany jest do najważniejszych. Jest to pierwsze zwycięstwo
etapowe polskiego kolarza w tym wyścigu.
Radosne wieści napływają z Wielkiej Brytanii. W Tour of Britain bardzo dobrze radzi sobie
Michał Kwiatkowski. Wygrał etap i został liderem wyścigu. Polak startuje w barwach zespołu
Omega Pharma–Quick Step i jest jego liderem. Ma olbrzymie szanse na wygranie całego wyścigu.
HENRYK MARZEC

N A

Ś W I E C I E

handlowych prowadzonych jest poza giełdą.
Chiny wykupują na całym świecie kopalnie
tych surowców i sprowadzają je do kraju
po kosztach ich wydobycia. Wiele zakupów
dokonywanych jest przez podstawionych pośredników bezpośrednio u ich producenta.
Popularną metodą przy zakupie złota jest jego
przestępcze pozyskiwanie i sprzedaż po niskich cenach na niezwykle chłonnym rynku
chińskim.

A ustralia
Brendan Pearson, prezes Minerals Council of Australia (MCA), uważa, że dostęp

do węgla jest jednym z warunków likwidacji nędzy i ubóstwa energetycznego. Prawie
połowa ludności na świecie nie ma dostępu
do energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) 18 proc.
ludzi na świecie nie korzysta z niej w ogóle,
a 38 proc. z drewna, resztek pożniwnych i odpadów zwierzęcych stanowiących surowiec
służący do gotowania i ogrzewania. Miliard
mieszkańców Afryki zużywa taką samą ilość
energii elektrycznej co 40 milionów Kanadyjczyków i Nowozelandczyków. Dziewięćdziesiąt milionów dzieci w Afryce uczęszcza
do szkoły bez energii elektrycznej.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Owoce i warzywa objęte rosyjskim embargiem chętnie przyjmują polskie organizacje charytatywne – zachęcała je Agencja
Rynku Rolnego. Banki żywności w Kielcach
i Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymały pierwsze dostawy owoców – w sumie ponad 50 ton
śliwek. Magazyny Świętokrzyskiego Banku
Żywności jednorazowo mogą przyjąć 200
ton żywności, a rolnicy zgłosili przekazanie
600–700 ton owoców i warzyw. Czeka już
na nie 170 organizacji pozarządowych, które
są ujęte w bazach danych ŚBŻ. Owoce i warzywa trafią do osób najbardziej potrzebujących, korzystających z jadłodajni. Również
Caritas Polska zaczyna przyjmowanie owoców
i warzyw. Producent, który wcześniej zadeklarował, że przekaże żywność do nieodpłatnej
dystrybucji, może zgłosić się do Caritas Polska.
Wskaże się mu któryś z 44 magazynów Caritas
na terenie Polski, do których żywność, po wcześniejszym odbiorze jakościowym, może być
przesłana. Rolnicy z dokumentem przekazania
żywności mogą zgłosić się do Agencji Rynku
Rolnego po rekompensatę, która obejmuje
towar, pakowanie i transport. Polscy rolnicy
złożyli wnioski o 176 mln euro rekompensat.
W  ciągu siedmiu miesięcy tego roku ponad ćwierć miliona osób skorzystało
z aktywnych form pomocy powiatowych
urzędów pracy. Najwięcej, bo ok. 159 tysięcy,

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Restrukturyzacja”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Matuszyk z Mysłowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwo z historią
Małe lokalne browary, na których ostatnio skupiła się moja uwaga, nie mają zbyt długiej historii. Powstały niedawno, a mimo to zdążyły
zasłynąć w kręgach piwowarskich dzięki pomysłowości oraz jakości produktów, które oferują.
Pora jednak sięgnąć dalej, w odległe czasy epoki wieków średnich. Właśnie wtedy, na Dolnym
Śląsku, do życia powołano Browar Lwówek,
który od ponad ośmiu wieków wytwarza jedne z najsmaczniejszych piw w naszym kraju.

D awne dzieje
Historia lwóweckiego browaru sięga
XIII wieku, co poświadcza Księga Miejska
Wrocławia z roku 1209. Wówczas Lwówek
Śląski otrzymał od Henryka I Brodatego prawa miejskie oraz możliwość założenia cechu
piwowarskiego. Dzięki temu browar zyskał
wyłączność sprzedaży swoich trunków konsumentom w promieniu jednej mili. Jednak
prawdziwy rozkwit tego przedsiębiorstwa
przypada na wiek XIX, kiedy to miasto sprzedało browar Juliusowi Hohbergowi. To właśnie
dzięki niemu lwówecki browar stał się jednym
z największych tego typu zakładów na terenie
Dolnego Śląska. W latach 20. XX wieku rozszerzono także jego działalność. Oprócz piwa
produkowano tu również m.in. lemoniadę
i wody mineralne.
Lata wojenne nie sprawiły, że Browar
Lwówek zaprzestał swojej działalności.
Produkty tu wytwarzane trafiały nie tylko
do mieszkańców miasta, ale także do żołnierzy. Okres PRL-u przyniósł modernizację

zakładu: wymieniono przedwojenne urządzenia na nowe, unowocześniono fermentownię,
dodano także nową warzelnię i leżakownię.
W 1999 roku browar trafił w ręce Wolfganga Bauera, który powołał spółkę Browar
Śląski 1209 Sp. z o.o. Na rynku lokalnym piwo
warzone tutaj cieszyło się dużą popularnością.
Pasmo sukcesów zakończyły jednak kłopoty
niemieckiego właściciela i w konsekwencji
w 2007 roku wstrzymano produkcję. Dwa lata
później zakład został zakupiony przez Browar
Ciechan, a w 2010 roku wznowiono tu wytwarzanie piwa i otwarto Muzeum Browarnictwa,
gdzie można podziwiać relikty lwóweckiego
piwowarstwa.

O ferta
Browar Lwówek słynie z tego, że od początku swojego powstania wywarza trunki
zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Piwa
tu produkowane są w większości niepasteryzowane, a w ich składzie można znaleźć tylko
naturalne składniki. Ciekawostką jest także

fakt, że stosuje się tu rzadko już spotykaną
fermentację otwartą, która niezaprzeczalnie
wpływa na smak i aromat produktów tutaj
wytwarzanych. Często stosuje się metodę dekokcyjną, polegającą na podgrzaniu części
zacieru. Dzięki temu uzyskuje się skokowy
wzrost temperatury, co wpływa na pełniejszy
smak trunku.
Dla wielbicieli jasnego piwa browarnicy
przygotowali kilka propozycji. Jedną z nich jest
Lwówek Książęcy – jasne piwo, fermentujące
w otwartych kadziach. Ma złocisto-słomkową
barwę i przyjemny, delikatny aromat, w którym wyraźnie czuć chmiel. Do lagerów zalicza
się także Lwówek Ratuszowy. Polecane jest
ono przede wszystkim tym, którzy lubują się
w mocniejszych trunkach.
Lwówecki browar w swojej sprzedaży
ma także piwa ciemne i półciemne. Przykładem jest Lwówek Wiedeński, typ lagera
wiedeńskiego. Ma miedziano-bursztynową
barwę, którą uzyskano dzięki zastosowaniu
specjalnych słodów. Do ciemnych piw zalicza
się także Lwówek Porter. Pociąga on piwoszy
swoją ciemną, nieprzezroczystą barwą oraz
zapachem palonych słodów i czarnej kawy.
W ofercie browaru można znaleźć również
piwo Lwówek Jankes, które wytworzono według oryginalnej receptury i odbiega od znanych wzorców. Określono je mianem lwóweckiego ale. Niezwykła kompozycja jego smaku
jest wynikiem połączenia goryczki chmielu
ze słodyczą owoców cytrusowych.
MAŁGORZATA BERNATOWICZ
ŹRÓDŁO: WWW.BROWARPINTA.PL

odbywało staże, prawie 45 tysięcy szkoliło się
na koszt Funduszu Pracy, po kilkanaście tysięcy
miało zajęcie przy pracach interwencyjnych
i robotach publicznych, a ponad 26 tysięcy dostało dotację na założenie własnej firmy. Z badań GUS wynika, że po pierwszym roku działalności istnieje 70 proc. mikrofirm, a po dwóch
około połowa. Dwa lata temu prawie co drugi
z nowych przedsiębiorców (ponad 46 proc.),
którzy założyli biznes, nie miał doświadczenia
zawodowego lub był zarejestrowany jako bezrobotny. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w zeszłym roku
własne biznesy założyło ok. 45 tys. bezrobotnych, a w tym w ciągu siedmiu miesięcy już
ponad 26 tys. osób. Resort pracy skrupulatnie
liczy koszty aktywnej pomocy dla bezrobotnych. Najdroższe (ale z najlepszymi efektami)
były dotacje na utworzenie stanowiska pracy
(prawie 19,4 tys. złotych). Staż kosztował ponad 6 tys. złotych dla jednego bezrobotnego,
a szkolenie – prawie 2,5 tys. złotych. Sporo
pieniędzy przeznacza się na prace interwencyjne (5 tys. złotych) oraz na roboty publiczne
(6,8 tys. złotych). Po szkoleniu zajęcie znajduje
czterech na dziesięciu kursantów, a po robotach
publicznych niespełna sześciu na dziesięciu
uczestników. Jednak często pieniądze na roboty
publiczne wykorzystywane są w sytuacjach
ekstremalnych, np. jako pomoc dla powodzian
czy pogorzelców.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O
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