
Temat na czasie

Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW SA: 
– Ratowanie 
miejsc pracy jest 
niezgodne 
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To bardzo 
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Prezentacje 
wyborcze
Górnictwo i społecz-
ność lokalna muszą 
żyć w symbiozie. 
Oznacza to wzajem-
ne korzyści i wyklu-
cza konflikty – pisze 
Agata Tucka-Marek, 
kandydatka na wójta 
gminy Pawłowice.

strona 4
Moim zdaniem gór-
nictwo może wziąć 
udział w  poprawia-
niu kondycji finanso-
wej naszych obywa-
teli. Jednak potrzeb-
na jest merytorycz-
na dyskusja – mówi 
Wojciech Kałuża, 
kandydat na prezydenta Żor.

strona 5

Szukajmy rozwiązań 
systemowych
Sejm wytrzeszcza 
oczy ze  zdumienia, 
jeżeli pojawi się jakiś 
problem górnictwa 
węgla kamiennego. 
Posłowie nie wie-
dzą, o  co  chodzi 
w tej branży – mówi 
Tadeusz Motowidło, 
przewodniczący ZZG JSW SA 
Zofiówka.

strona 9

Terenowy maluch 
Fiata
Informacje motoryzacyjne.

strona 10

Mysłowice-wesoła. Tragedia

Trwa akcja ratunkowa
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– Ratownicy próbują dotrzeć do jednego górnika. W środę (15 października) odbyło się pierwsze 
posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego 

w kopalni Mysłowice-Wesoła Ruch Wesoła – poinformowała Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy 
Wyższego Urzędu Górniczego. Sformułowano pięć tematów, którymi zajmą się eksperci. W skład 

komisji weszło 19 specjalistów. Przewodniczącym jest Wojciech Magiera, wiceprezes WUG. Zastępcą 
przewodniczącego jest prof. Wacław Dziurzyński z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. W kopalni 

Mysłowice-Wesoła Ruch Wesoła doszło 6 października do zapalenia metanu i prawdopodobnie 
wybuchu metanu w zrobach. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 32 górników. Ratownikom 
przez ponad tydzień nie udało się dotrzeć do jednego górnika. Jeden zmarł w szpitalu oparzeniowym 

w Siemianowicach Śląskich. Po katastrofie w kopalni Mysłowice-Wesoła i w siemianowickiej 
oparzeniówce była premier Ewa Kopacz. Rozmawiała między innymi z ratownikami biorącymi udział 

w akcji ratowniczej.
więcej na s. 3
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Trzymajmy 
się razem

Górnicy nie powinni ze sobą walczyć. Wystarczy, 
że zmagamy się z naturą. Dlatego z zadowoleniem 

czytałem ostatni numer miesięcznika kompanijnego, 
a w nim rozmowę z prezesem KW Mirosławem Tarasem. 
– Nikt nie ma prawa mówić, że silni przetrwają, a słabi 
mogą upaść – podkreśla prezes Taras. – Żaden dyrektor 
ani związkowiec z dobrej kopalni nie ma prawa wytykać 
palcami pracowników z kopalni, które są dziś słabsze, 
bo prawda jest taka, że nawet w tych dobrych, jak Piast, 
Ziemowit czy Marcel, jest jeszcze wiele do zrobienia 
i powodów do samozadowolenia jest niewiele – 
powiedział prezes. To mądre słowa. Dają nadzieję, 
że zakończy się licytacja między kopalniami. Zbyt 
często padały argumenty o tym, że któraś kopalnia 
utrzymuje resztę firmy i dlatego należy się jej więcej. Czy 
załoga nawet najlepszej kopalni jest najlepsza dlatego, 
że ma nadzwyczajne umiejętności? Nie. Ma to szczęście, 
że pracuje w łatwiejszym złożu, ma do czynienia 
z mniejszymi zagrożeniami naturalnymi i może pędzić 
przodek bez nadzwyczajnych zdarzeń. To nieprawda, 
że górnicy Kompanii Węglowej są gorszymi fachowcami 
niż górnicy z innych firm górniczych.

Moim zdaniem różnice w wynikach ekonomicznych 
są skutkiem tylko i wyłącznie przeszkód, jakie 

stawia natura. Można się z nią zmagać, ale nie wolno 
z nią walczyć, ponieważ nikt z nią nie wygra. Dlatego 
słowa prezesa mają dodatkowe znaczenie. W jakimś 
stopniu odwołują stan „gotowości bojowej”, który skłaniał 
do walki. Doskonale wiem, że jak jest źle, górnicy żyły 
wypruwają, żeby było lepiej. To odbywa się kosztem 
zdrowia, a czasem nawet bezpieczeństwa pracy. Nie 
mam na myśli łamania przepisów z premedytacją. 
Chodzi o zwykłe zmęczenie, stres i podenerwowanie, 
które dekoncentrują. Łatwo wtedy o błąd i tragedię. 
Cieszę się, że prezes mówi o tym, że należy zadbać 
o produkcję. Ja położyłbym nacisk także na sprzedaż. 
Trzeba sprzedawać to, co górnicy wydobędą. Rozumiem, 
że chodzi także o odpowiednie inwestycje, przemyślane 
zakupy i dbałość o BHP.

Wszyscy przeżywamy tragedię, jaka dotknęła górników 
z kopalni Mysłowice-Wesoła. Po raz kolejny natura 

pokazała, że nie ma ludzkiej mocy ani technicznych 
możliwości, aby ją okiełznać. Dlatego apeluję – dbajmy 
o bezpieczeństwo. Przestańmy w końcu myśleć jak 
wagowi i przeliczać efekty pracy wyłącznie na tony węgla. 
My mamy wydobywać dobry węgiel, który trzeba sprzedać. 
Szefowie kopalń i Kompanii Węglowej mają tak planować 
pracę, aby górnicy nie fedrowali bez sensu. Prezes 
w wywiadzie nawoływał do solidaryzmu. Tak, potrzebny 
jest solidaryzm załóg górniczych, kierownictwa kopalń, 
administracji i zarządu. Jeżeli wszyscy będziemy solidarnie 
ponosić ciężary ratowania firmy – damy radę.

Niestety ekonomiczna część wypowiedzi prezesa nie jest 
radosna. Co prawda jest on pewien, że można uratować 
firmę, ale cenę zapłaci załoga KW. To nie nowina. Zawsze 
ponosiliśmy koszty. Uważam, że zanim znów coś stracimy, 
warto byłoby zastanowić się, co można zrobić, aby 
wydobywać węgiel, który da się sprzedać. Dobrze byłoby 
wydobywać więcej węgla grubego. Gdyby KW zwiększyła 
jego wydobycie tylko o 2 mln ton rocznie, to wpłynąłby 
przynajmniej dodatkowy miliard złotych. Warto pochylić 
się nad taką górą pieniędzy. Sami górnicy tego nie 
osiągną. Potrzebne są decyzje na poziomie zarządu. 
Uważam, że w tym kierunku powinno iść myślenie. Każdy 
grosz więcej to także grosz więcej dla górników.
 l

Polacy mało zarabiają. To  ma  być nasza recepta 
na wzrost gospodarczy i na przyciągnięcie inwesto-
rów. Od wielu lat najwybitniejsi ekonomiści chcą udo-
wodnić Polakom, że nie ma lepszej recepty na szczę-
ście niż niskie płace, bo one gwarantują pracę, rozwój 
i zachęcają do większego wysiłku. Od dawna ośmie-
lam się mieć inne zdanie. Gdyby rzeczywiście niskie 
płace gwarantowały rozwój, to Bangladesz byłby jed-
nym z najlepiej rozwiniętych krajów świata. W Polsce 
najbardziej rozwiniętymi regionami byłyby tereny 
po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. 
Dobrobyt powinien być tam, gdzie jest nędza. Dla-
czego tak nie jest? Dlatego, że hasło o zbawiennym 
wpływie niskich płac nie ma sensu. Jest bałamutne, 
szkodliwe społecznie i bezsensowne ekonomicznie. 
Oprócz płac istotne są koszty energii i tak zwana in-
frastruktura logistyczna.

C hciałbym zatrzymać się przy kosztach energii. 
To przez drogą energię Polska jest mniej atrak-
cyjna dla inwestorów niż na przykład USA, cho-

ciaż płace u nas są niższe. Ameryka korzysta z taniego 
gazu łupkowego, taniej ropy wydobywanej z łupków, 
a wcześniej korzystała z taniego węgla. My, idąc śla-
dem fanatyków z Komisji Europejskiej, przez kilka lat 
wierzyliśmy, że jak zaniedbamy węgiel, to będziemy 
mieć energię z wiatru, słońca i biomasy. Mamy jej 
coraz więcej i coraz droższą. Doprowadziliśmy do ru-
iny górnictwo węgla kamiennego, a teraz tęgie głowy 
myślą, jak tu zadać branży górniczej ostatni, śmier-
telny cios. Stworzyliśmy system dopłat do spalania 
biomasy. Jest on tak skonstruowany, że elektrownie 
dostają pieniądze za niespalony węgiel. Skoro można 
elektrowniom płacić za niespalony węgiel, dlaczego nie  
płacić kopalniom za niewydobyty węgiel? Uważam, 
że byłoby to logiczne rozwiązanie. Jeszcze bardziej 
logiczne byłoby wsparcie państwa dla górnictwa. Już 
słyszę te głosy oburzenia i pytania typu: po co doto-
wać deficytowe górnictwo? A po co dotować rolnic-
two? Po co płacić rolnikom za utrzymywanie ugorów? 
Po co płacić rybakom za złomowanie kutrów i za to, 
że nie łowią ryb? Po co w oficjalnych dokumentach 
UE uznawać marchewkę za owoc, a ślimaki za ryby? 
Ano po to, żeby można było dotować produkcję albo 
nieprodukcję.

Karmi się nas frazesami o wolnym rynku, a prze-
cież jesteśmy w Unii Europejskiej, w której każda pro-
dukcja jest ściśle limitowana, kontrolowana i obłożona 

masą nakazów i zakazów. Nawet praca jest ściśle re-
gulowana. Jednak u nas podstawową regulacją jest jej 
zaniżanie.

„Wydajność pracy w Polsce rośnie szybciej niż wy-
nagrodzenia. W efekcie koszty pracy w Polsce są jedne 
z najniższych w Europie”. Takie hasła mają przyciągać 
inwestorów. Można je zastąpić hasłem: Polak popra-
cuje za czapkę gruszek. Tak długo będziemy pracować 
za czapkę gruszek, jak długo koszty energii w Polsce 
będą tak wysokie, aż wreszcie nie będzie opłacało się 
z niej korzystać. W efekcie znajdzie się miejsce tylko 
dla przemysłu, który nie potrzebuje energii. Długo 
zastanawiałem się, co to mogłoby być. Wyszło na to, 
że na przykład koronczarstwo. Problem będzie od jesie-
ni do wiosny. Dni są krótkie, noce długie. Przy łuczywie 
szydełkować, żeby efektywność tego szydełkowania 
była jaka taka? Też można. Można całą Polskę zamienić 
w cepelię. Fajny będzie skansen, jeżeli państwo w końcu 
nie zacznie prowadzić sensownej polityki energetycz-
nej. Aby to zrobić, trzeba zacząć od górnictwa.

To nieprawda, że coś zaczyna się dziać. Nic się nie 
dzieje. Po kilku zapowiedziach manifestacji i po prote-
ście w Kazimierzu-Juliuszu mamy do czynienia z kupo-
waniem spokoju społecznego, a nie z rozwiązywaniem 
problemów górnictwa. Tanie obietnice, trochę pieniędzy 
i umizgi do górników nie załatwiają sprawy. Kiedy za-
częły się rozmowy związkowców z byłym premierem 
Donaldem Tuskiem i wychwalał on stronę społeczną, na-
pisałem na łamach Nowego Górnika, że to znak ostrze-
gawczy i że z własnego doświadczenia wiem, że gdy 
ważny polityk chwali związkowca, to ten długo będzie 
musiał pracować, aby odbudować swoje zaufanie. No 
i niestety miałem rację. Wielki dialog z premierem okazał 
się wielką pogaduchą o wszystkim i o niczym. O tej po-
rze miały już funkcjonować wypracowane rozwiązania. 
Zamiast nich mamy wypowiedź wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego, który w rozmowie z dziennikarzem 
portalu wnp.pl tak wyjaśnia swoją nieobecność w czasie 
tych rozmów: „ Nie było mnie, kiedy górniczy związ-
kowcy rozmawiali z premierem Donaldem Tuskiem, 
bowiem takie dwustronne negocjacje zaproponował 
wówczas premier Tusk.

Czy to ma być alibi dla wicepremiera, który spra-
wuje nadzór właścicielski nad górnictwem? Oczywi-
ście, teraz pan wicepremier będzie musiał zapoznać się 
z ustaleniami z tych rozmów i mieć czas, aby je prze-
analizować. Podpowiadam – nie bardzo jest z czym 
się zapoznawać i nie bardzo jest co analizować. l

Pięścią w stół

Pogaduchy

Doprowadziliśmy 
do ruiny 
górnictwo węgla 
kamiennego, 
a teraz tęgie 
głowy myślą, jak 
tu zadać branży 
górniczej ostatni, 
śmiertelny cios.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła po raz kolejny 
przypomniała, jak bezsilni jesteśmy wobec natury i jak 
wielkim zagrożeniom stawiają czoła górnicy. Pracują 
coraz głębiej pod ziemią. Wyższy Urząd Górniczy zwra-
cał uwagę, że od początku tego roku mamy do czynie-
nia z niespotykanym w powojennym okresie zagro-
żeniem metanowym. Jego skalę obrazuje wskaźnik, 
z którego wynika, że z jednej tony wydobytego węgla 
wydziela się ponad 11 metrów sześciennych metanu. 
Mimo apeli, szkoleń, kontroli doszło do kolejnego 
wypadku związanego z tym zagrożeniem, a w ostat-
nich 10 latach w jego następstwie było 54 wypadków 
śmiertelnych, 39 ciężkich i 25 lekkich. To oficjalne dane 
przekazane przez prezesa WUG.

J est przygotowywane nowe rozporządzenie ws. 
procedur bezpieczeństwa w  kopalniach. Bę-
dzie wciąż konsultowane. Ostateczny głos bę-

dzie należał do ekspertów WUG. Jest to dokument 
na wagę życia wielu ludzi. Nie można przyjmować go 

w pośpiechu. – Chcemy dokończyć te prace zgodnie 
z kalendarzem legislacyjnym. Nie może być tak, że jak 
po wypadku dużo się mówi o bezpieczeństwie, to stra-
tegiczny, 400-stronicowy dokument będzie napisany 
szybciej. Mamy najlepszy system ratownictwa i najbar-
dziej szczelny system bezpieczeństwa. Ale najczęściej 
zawodzi człowiek – powiedział wicepremier Janusz 
Piechociński dziennikarzowi Polskiej Agencji Prasowej. 

Pamiętam dyskusję o czasie pracy w kopalniach, 
która odbyła się prawie pół roku temu. Chodzi o taką 
organizację, aby górnicy pracowali pięć dni w tygodniu, 
a kopalnie sześć dni w tygodniu. Jeden z argumentów, 
jakich używali szefowie spółek węglowych, był zwią-
zany z BHP. Otóż najgroźniejsze dla bezpieczeństwa 
są przerwy w fedrunku. Gdyby tak fedrować sześć dni 
w tygodniu, można byłoby zmniejszyć poziom zagro-
żenia. Nie wiem, czy to tylko przypuszczenie czy też 
techniczny pewnik. Jeżeli jest to pewnik, należałoby 
zastanowić się nad taką możliwością. 

 l

Zmiana 
organizacji 
pracy poprawi 
bezpieczeństwo?

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Wielkie zagrożenie

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Do tragicznego zdarzenia w następstwie – 
najprawdopodobniej – zapalenia metanu 
doszło w poniedziałek, 6 października 2014 
roku o godz. 20.55 na Ruchu Wesoła KWK 
Mysłowice-Wesoła, w ścianie 560 na pozio-
mie 665 m. W rejonie zdarzenia znajdowało 
się wówczas 37 górników.

Rozpoczęta natychmiast akcja ratowni-
cza pozwoliła na szybkie wywiezienie na po-
wierzchnię najpierw sześciu, a potem kolej-
nych poszkodowanych. Trafiali do szpitali, 
w większości siemianowickiej oparzeniówki. 
Akcję prowadziły trzy zastępy ratowników 
z KWK Mysłowice-Wesoła i trzy z CSRG. 
Utrudniały ją dymy, wskazujące na pożar. 
Stopniowo nawiązywano kontakt z kolejny-
mi górnikami, z których ostatni wyjechali 
na powierzchnię ok. 1.25. Na jednego nie udało 
się trafić, mimo kontynuowania poszukiwań 
przy znacznym zadymieniu.

Na miejscu akcji obecni byli p.o. prezesa 
KHW SA Zygmunt Łukaszczyk, a także wo-
jewoda śląski Piotr Litwa.

Poszkodowani i ich rodziny zostali oto-
czeni opieką ze strony KHW. Psychologom 
pracującym w Holdingu pomagali psycholo-
dzy policyjni, specjalizujący się w kontaktach 
z ofiarami i ich rodzinami.

7.10.2014, godz. 6.00
W szpitalach przebywało 28 górników, 

z tego 18 w szpitalu oparzeniowym w Sie-
mianowicach Śląskich, siedmiu w  stanie 
bardzo ciężkim z uwagi na oparzenia dróg 
oddechowych.

Akcja poszukiwawcza jest nadal prowa-
dzona. Przy czym trwa przygotowanie do sta-
łego monitoringu chromatograficznego skła-
du powietrza w rejonie zdarzenia. Specjaliści 
ocenili bowiem, że wypływ metanu może się 
powtórzyć. A ponieważ wciąż nieznana jest 
przyczyna zapalenia, nie można ryzykować 
życia zastępów ratowniczych.

7.10.2014, godz. 12.30
Gdy po wyprowadzeniu i przeliczeniu pra-

cowników stwierdzono, że brakuje jednego 
z nich, ratownicy przystąpili do poszukiwań. 
Lokalizację zaginionego ustalili na podsta-
wie rozmów z wyprowadzanymi górnikami. 
Jednym z pierwszych działań stało się rozcią-
gnięcie tzw. linii chromatograficznej – długiej 
na kilometr rurki, przez którą zasysane jest 
powietrze z rejonu zdarzenia i wyrobisk, który-
mi będą przechodzić zastępy mające odnaleźć 
poszukiwanego. Bardzo ważne jest tu upew-
nienie się, że zawartość metanu w atmosferze 
nie zagraża wybuchem. Wyniki kolejnych po-
miarów nie były jednoznaczne, dlatego komisja 
wypadkowa do godz. 12.00 nie podjęła decyzji 
pozwalającej ratownikom na wejście do rejonu.

W tym czasie p.o. prezesa zarządu KHW 
SA Zygmunt Łukaszczyk przekazał informację 
o działaniach podjętych przez kopalnię i Spółkę 
dla udzielenia pomocy poszkodowanym i ich 
rodzinom. Jest to pomoc psychologów, przy-
dzielenie osób, które z ramienia kopalni będą 
zajmować się kontaktem z tymi osobami i ich 
najbliższymi, określanie ich potrzeb oraz tego, 
co dla każdej z nich można konkretnie zrobić.

7.10.2014, godz. 18.30
Zastępy ratowników w kopalni Mysło-

wice-Wesoła prowadzą pod ziemią działania 
techniczne, które mają umożliwić im bez-
piecznie dotarcie do ostatniego z górników.

8.10.2014, godz. 11.30
Ratownicy górniczy z CSRG oraz kopal-

ni Mysłowice-Wesoła rozpoczną penetrację 

wyrobisk w rejonie, w którym powinien znaj-
dować się poszukiwany górnik.

W bazie pod ziemią oprócz 40 ratowni-
ków i pomiarowców, kontrolujących na bie-
żąco stan gazów kopalnianych w zagrożonym 
rejonie, znajduje się także lekarz.

Na  powierzchni przygotowano pełne 
zabezpieczenie medyczne: zespół lekarski, 
karetkę, zapewniono pomoc Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego i Oddziału Ratunkowego 
w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu.

8.10.2014, godz. 14.15
Z uwagi na bardzo trudne warunki, wi-

doczność nieprzekraczającą jednego metra, 
zmieniono kolejność postępowania podczas 
akcji ratowniczej. Zabudowane mają być ko-
lejny wentylator i tzw. lutnia, czyli rura do-
starczająca powietrze, co winno przyczynić się 
do zmniejszenia zadymienia przed ratownika-
mi, umożliwiając im bezpieczne posuwanie się 
w kierunku poszukiwanego górnika.

8.10.2014, godz. 19.00
W związku ze zmianą sposobu działa-

nia, wymuszoną przez znaczne zadymienie 
chodnika (widoczność poniżej 1 metra), prze-
transportowano na dół wentylator (ok. 700 ki-
logramów) oraz pierwsze 15 elementów „lutni” 
(20 metrów długości, ok. 90–100 kilogramów 
każdy) – rury, którą tłoczone będzie czyste 
powietrze, mające rozcieńczać dymy przed 
ratownikami. Możliwe jest tylko przenoszenie 
ich i montaż ręczny.

9.10.2014, godz. 11.50
Ratownicy zabudowali lutniociąg 

na 150-metrowym odcinku, na którym mo-
gli poruszać się bezpiecznie. W tym czasie 
trwała budowa tamy przeciwwybuchowej. 
Jest to poważne przedsięwzięcie. Tama bę-
dzie miała prawie 4 metry długości, do jej 
budowy zużyje się ok. 55 ton materiałów. Jej 
rolą jest umożliwienie błyskawicznego od-
cięcia powietrza wchodzącego do chodnika 
i dalej idącego przez ścianę, gdyby w po-
wietrzu wychodzącym wystąpiły wyższe 
stężenia gazów wybuchowych. Odcięcie 
powietrza zmniejszy ryzyko zapłonu, wy-
buchu, co ma bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo ratowników.

10.10.2014, godz. 8.00
Trwa budowa tamy przeciwwybuchowej. 

Gotowe są dwa mury z kostki betonowej, za-
mykające tamę na dwóch jej końcach. Trwa 
wypełnianie przestrzeni między nimi (ok. 60 
m3) specjalnym, szybkowiążącym spoiwem 
mineralnym.

Pod ziemią przy prowadzeniu akcji pra-
cuje 8 do 10 zastępów ratowników (czyli 40 
do 50 osób), pomiarowcy monitorujący stan 
powietrza oraz lekarz.

10.10.2014, godz. 13.40
Tama przeciwwybuchowa jest zalana ma-

teriałem szybkowiążącym już prawie do koń-
ca. Przewidujemy, że do godz. 14.00 zostanie 
zalana w całości.

W trybie pilnym zwołano zespół spe-
cjalistów, współpracujący ze sztabem akcji. 
Rozpoczęcie penetrowania chodnika w kie-
runku miejsca, w którym ostatni raz był zlo-
kalizowany poszukiwany pracownik, nastą-
pi po ocenieniu, że jest to możliwe z uwagi 
na bezpieczeństwo ratowników.

10.10.2014, godz. 16.00
Tama jest gotowa. Natomiast z uwagi 

na panującą w chodniku wysoką temperaturę 
(do 38 st. C), która bardzo skraca czas pracy 
ratowników, na dół zwożony jest ważący po-
nad 2 tony klimatyzator górniczy.

10.10.2014, godz. 21.45
Około godz. 21.30 zakończył pracę ze-

spół specjalistów. Na podstawie jego ustaleń 
kierownik akcji podjął decyzję o kontynuacji 
przez ratowników penetrowania chodnika. 
Warunkiem jest uruchomienie klimatyzatora.

11.10.2014, godz. 6.30
Po północy (z piątku na sobotę) ratownicy 

wyszli z bazy. Pokonawszy pierwszy już rozpo-
znany odcinek długości ok. 1 kilometra, weszli 
do strefy bezpośredniego zagrożenia na ok. 20 
metrów, rozwijając linię chromatograficzną. 
Jest to ważne, gdyż pozwala na uzyskanie do-
kładniejszych danych pomiaru gazów. Gdy 
wracali po kolejny element lutniociągu, który 
zabudowują przed sobą, zostali wycofani. Zde-
cydowano o tym, ponieważ pomiary wykazały, 
że stężenia gazów w tzw. trójkącie wybucho-
wości osiągnęły wielkości, których połączenie 
wskazuje na zagrożenie wybuchem.

12.10.2014, godz. 9.00
Zgodnie z zaleceniami zespołu specjali-

stów wczoraj po południu zamknięto tamę 
przeciwwybuchową, odcinając dopływ po-
wietrza do ściany 560 oraz rozpoczęto poda-
wanie gazów inertnych (azotu). Równocześnie 
przez cały czas jest kontynuowane tłoczenie 
powietrza do lutni, w której może znajdować 
się zaginiony pracownik.

Ze względu na bardzo trudną sytuację, 
jaka panuje w rejonie i limituje tempo przesu-
wania się ratowników, nad ich pracą przez cały 
czas czuwa grono specjalistów i lekarzy, którzy 
na bieżąco analizują stan ich zdrowia i wa-
runki, jakie panują w obszarze ich działania.

12.10.2014, godz. 14.00
Zastępy ratowników transportują i mon-

tują kolejne lutnie. Równocześnie przez cały 
czas jest kontynuowane tłoczenie powietrza 
do lutni, w której może znajdować się zagi-
niony pracownik.

12.10.2014, godz. 19.50
Ratownicy posuwają się do przodu. Roz-

wiązanie polegające na  zamknięciu tamy, 
odcinającym dopływ powietrza do ściany 
i wtłaczaniu gazów inertnych dla zduszenia 
zarzewia powodującego dymy, sprawdziło 
się. Od godzin nocnych sytuacja wydaje się 
stabilna.

Do godz. 19.50 ratownicy (idąc pod prąd 
w stosunku do obiegu powietrza) posunęli się 
z budową lutniociągu rozrzedzającego dymy 
o 180 metrów od skrzyżowania. Linia chroma-
tograficzna przesunięta została na 190 metrów.

Od skrzyżowania chodnik ma ok. 550 me-
trów długości, miejsce, w którym zaginiony 
pracownik był zlokalizowany ostatni raz, jest 
ok. 50 metrów przed jego zakończeniem. Zo-
stawałoby zatem ok. 320 metrów, by dotrzeć 
do tego miejsca.

13.10.2014, godz. 7.00
Sytuacja w  penetrowanym chodniku 

jest nadal stabilna. Po przebyciu 330 metrów 
od skrzyżowania nieco po północy ratowni-
cy trafili na rozlewisko. Ze względu na jego 
głębokość (do ok. 1,7 metra) nie byli w stanie 
go przebyć.

W stronę rozlewiska transportowane 
są pompy pneumatyczne, które zostaną pod-
łączone do przechodzącego tam sprawnego 
rurociągu sprężonego powietrza. Pompy 
zasilane prądem elektrycznym nie mogą 
w tym rejonie pracować z uwagi na zagro-
żenie wybuchem.

Szacuje się, że odpompować będzie trze-
ba do 700 m3 wody. Do pokonania, do miej-
sca, w którym ostatnio był zlokalizowany 

poszukiwany pracownik, zostaje zatem jeszcze 
ok. 170 metrów.

Trwają odwiedziny w szpitalach, spotka-
nia przedstawicieli kopalni z poszkodowanymi 
i ich rodzinami.

13.10.2014, godz. 11.00
W szpitalu oparzeniowym w Siemiano-

wicach Śląskich zmarł jeden z najciężej po-
szkodowanych górników. 26 lat, pięć lat pracy 
w kopalni, dwuletnie dziecko.

Kopalnia jest w stałym kontakcie z ro-
dziną. Natychmiast po uzyskaniu tej smutnej 
informacji skierowano tam koordynatora zaj-
mującego się tą rodziną i psychologa.

13.10.2014, godz. 14.00
Cztery pompy, które zostaną użyte 

do usuwania wody z rozlewiska, są na miejscu 
i zaczynają pracę. W rezerwie jest też drugi 
komplet pomp. 

13.10.2014, godz. 20.00
Około godz. 16.00 w rejonie prowadzo-

nych prac wzrosło stężenie gazów wybucho-
wych w atmosferze kopalnianej. Spowodowała 
to m.in. zmiana pogody, a konkretnie spadek 
ciśnienia atmosferycznego. Ratownicy zostali 
po raz kolejny wycofani ze strefy zagrożenia. 

Wartości wróciły do zakresów bezpiecz-
nych ok. godz. 18.00. Po otrzymaniu zgody 
kierownictwa akcji ratownicy będą mogli 
ponownie podjąć działania.

14.10.2014, godz. 15.00
Od godziny 10.35 trwa pompowanie wody 

już w normalnym tempie. Do 14.30 usunięto 
jej ok. 84 m3. Oznacza to – w wersji optymi-
stycznej – że za jakieś osiem godzin ratownicy, 
nie czekając, aż spąg, czyli dno muldy, będzie 
całkiem suchy, zdołają przejść na drugą stronę. 
W wersji pesymistycznej, ponieważ nie znamy 
rzeczywistej pojemności rozlewiska, może 
to trwać nawet półtora albo dwa razy dłużej.

Zła wiadomość – prognozy meteorolo-
giczne mówią o spadku ciśnienia dziś pod 
wieczór. Jeżeli to wystąpi, wówczas ze wzglę-
du na wzrost stężenia gazów wybuchowych, 
a więc wzrost zagrożenia wybuchem, może 
zajść konieczność wycofania ratowników.

14.10.2014, godz. 20.00
Cały czas trwa pompowanie wody.
15.10.2014, godz. 7.00
W nocy ratownicy na podstawie dokład-

nych pomiarów określili precyzyjnie miejsce, 
od którego zaczyna się rozlewisko. Okazało 
się wówczas, że jest ono dłuższe, niż wstępnie 
szacowano. Przez to pompowanie wody po-
trwa dzisiaj jeszcze przez cały dzień.

Według obecnych ocen rozlewisko to łą-
czy się z kolejną muldą, gdzie prawdopodobnie 
też występuje woda.

Kolejną niewiadomą jest sytuacja na koń-
cówce chodnika, tam gdzie dochodzi on 
do ściany. Miejsce to jest zabudowane dodat-
kowymi stojakami – wzmocnieniami obudowy 
wprowadzanymi ze względu na zagrożenie 
tąpaniami. Nie wiadomo, jak ratownicy będą 
mogli tam się przemieszczać.

15.10.2014, godz. 14.00
Pompowanie wody trwa. Według przy-

bliżonych obliczeń do osiągnięcia poziomu 
1 metra głębokości wody w pierwszej muldzie 
zostaje jeszcze ok. 300 m3, a do 50 centyme-
trów – kolejne 200.

Jeśli nie będzie innych zakłóceń, ratow-
nicy ruszą do przodu nad ranem w czwartek 
16.10.2014 roku. 
Opracowanie na podstawie codziennych informacji 
Wojciecha Jarosa, kierownika działu komunikacji 
korporacyjnej KHW SA. l

KWK Mysłowice-Wesoła
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Jedno uJęcie

XIX Mistrzostwa Polski Górników
W ostatnią niedzielę września blisko 600 osób brało udział w XIX Mistrzostwach Polski 
Górników w bieganiu o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Organizatorem 
imprezy był Amatorski Klub Biegacza w Knurowie. Mistrzem Polski górników został Grze-
gorz Szulik z Jastrzębia-Zdroju, a najstarszym zawodnikiem był Edward Mucha z Rudy 
Śląskiej (ur. 1927 rok). Bieg ukończyło 543 uczestników.  ZR

Od wielu lat górnictwo jest kołem zamacho-
wym rozwoju naszego regionu i naszej gminy. 
Nikt tego nie neguje. Rzeczywistość jednak 
zmienia się i coraz częściej pojawiają się pro-
blemy, gdy mamy wybrać między interesem 
społecznym a interesem górnictwa. Zwłasz-
cza gdy jest to interes górnictwa prywatnego, 
z kapitałem zagranicznym.

W  ciągu ostatnich kilku lat koncesje 
na badanie nowych złóż w naszym regionie 
w większości pozyskują prywatne podmioty 
górnicze. Zatrudnieniem osób w górnictwie 
zajmują się najczęściej firmy prywatne. Coraz 

mniej przywilejów i gwarancji dają górnikom 
nawet spółki państwowe. Nadeszły trudne 
czasy dla tej branży. Dlatego moim zdaniem 
tym bardziej nie wolno dopuszczać do jakich-
kolwiek konfliktów. Górnictwo i społeczność 
lokalna muszą żyć w symbiozie. Oznacza 
to wzajemne korzyści i wyklucza konflikty. 
Czy to możliwe? Oczywiście, że tak.

Najpierw trzeba zrezygnować ze wza-
jemnych oskarżeń. Kolejnym krokiem po-
winno być szukanie i wdrażanie nowocze-
snych rozwiązań. Już dawno minęły czasy, 
w których technika górnicza ograniczała się 
do wydobycia tego co pod ziemią bez dbałości 
o stan powierzchni. Bardzo ważne jest to, 
co górnictwo pozostawi po sobie. Możliwość 
wykorzystania terenów pogórniczych będzie 
być może jedyną perspektywą rozwoju dla 
nas i naszej gminy. Złoża węgla kiedyś się 
skończą. Co z ludźmi, którzy utrzymywali 
się z eksploatacji tego surowca? Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby zaangażowanie sektora 
górniczego w tworzenie warunków dla rozwo-
ju innej działalności niż górnicza. Dzięki temu 
unikniemy wielkiego szoku po tym, gdy spod 
ziemi zostanie wydobyta ostatnia tona węgla 
w gminie górniczej.

Czy taka wizja roli górnictwa jest antygór-
nicza? Oczywiście, że nie. Górnictwo jeszcze 
długo będzie bardzo ważne dla naszej gminy. 
Jednak długo nie oznacza wiecznie. Dlatego 
naturalne jest pytanie: co ma być po gór-
nictwie? Czy na pamiątkę mają zostać tylko 
szkody górnicze, kopalniane szyby i hałdy? 

Moim zdaniem powinny zostać nowoczesne 
miejsca pracy i perspektywa pracy dla osób, 
które zostaną „sierotami” po górnictwie. Nie 
oszukujmy się – czasy świetności węgla już 
za nami. Ekonomia i ekologia ograniczają jego 
rolę. Możemy te procesy spowalniać, ale nie 
da się ich odwrócić. Na Śląsku zostaną tylko 
te kopalnie, które wytrzymają konkurencję. 
Chciałabym, aby kopalnia Pniówek była wśród 
nich. Nie chciałabym, aby animozje między 
branżą górniczą a społecznością lokalną osła-
biały wyniki ekonomiczne Pniówka.

Byłam oskarżana o antygórnicze poglądy. 
Przypisywano mi wypowiedzi, których nigdy 
nie było. Nigdy nie wypowiedziałam się ani 
na łamach prasy, ani w jakichkolwiek innych 
mediach, że winno się zamykać kopalnie. 
Wręcz przeciwnie – zawsze podkreślałam 
wagę zawodu górnika, siłę tradycji z nim zwią-
zaną i wyrażałam szacunek dla tej profesji. 
Ja również mam w mojej najbliższej rodzinie 
górników.

Nigdy nie napisałam ani też nie byłam 
autorką stwierdzenia, że w miejscu kopalń 
trzeba utworzyć ogrody zoologiczne.

Nie jestem górnikiem, ale moja wiedza 
jednak pozwala mi na wypowiadanie się na te-
mat szkód, jakie są wynikiem eksploatacji 
górniczej. Twierdzę, że wydobywanie węgla 
nie musi oznaczać degradacji regionu, gdzie 
ten proces się odbywa. Zmiana mentalności 
pomoże społeczności lokalnej, która zma-
ga się z problemami szkód górniczych, jak 
też samemu przedsiębiorcy górniczemu. Jest 

to możliwe. Świadczy o tym nie tylko wiedza 
fachowa, ale także przykłady z innych kra-
jów. Na pewno nie prowadzi to do zamykania 
kopalń, a wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej 
spaja społeczność lokalną z branżą górniczą.

Mój start w wyborach nie ma na celu je-
dynie zdobycia władzy dla określonej grupy 
wyborców, ale systemową zmianę sposobu 
postrzegania rzeczywistości gospodarczej. 
Jestem przekonana, że możemy stać się nowo-
czesną i zintegrowaną społecznością lokalną, 
świadomie wykorzystującą zdobycze nauki, 
dzięki której stajemy się społeczeństwem od-
powiedzialnym. To w niczym nie przeszkadza 
rozwojowi górnictwa. Może tylko ten rozwój 
wesprzeć. Trzeba maksymalnie wykorzystać 
środki z Unii Europejskiej, które pomogą 
nam jeszcze bardziej zabezpieczyć przyszłość 
mieszkańców. Od kilkunastu lat modne jest 
hasło globalizacji. Globalizacja nie wyklucza 
lokalności. My musimy rozwiązywać problemy 
lokalne, aby móc wziąć udział w rozwiązywa-
niu problemów globalnych. Tylko wtedy stwo-
rzymy gminę nowoczesną, przyciągającą ludzi 
młodych, przyjazną tym, którzy tu mieszkają 
i będą mieszkać.

W swej kampanii wyborczej posługuję się 
zawsze faktami. Są one jednoznaczne – gór-
nictwo jest dla nas ważne, ale tylko wtedy, gdy 
daje szansę na rozwój. Uważam, że celem nad-
rzędnym jest właśnie rozwój i dlatego jestem 
zwolenniczką współpracy, kóra gwarantuje 
wspólny sukces.

AGATA TUCKA-MAREK 

Górnictwo i społeczność lokalna muszą żyć w symbiozie. Oznacza to wzajemne korzyści 
i wyklucza konflikty – pisze AgAtA tuckA-MArek kandydatka na wójta gminy Pawłowice

Górnictwo może oznaczać rozwój

Już po raz drugi, tym razem w postępowaniu 
apelacyjnym, na wokandzie Sądu Okręgo-
wego w Gliwicach znalazła się sprawa sió-
demki emerytowanych pracowników kopalni 
Knurów, którzy sprzeciwili się pomniejszeniu 
przez Kompanię Węglową o jedną trzecią na-
leżnego im ekwiwalentu za węgiel deputato-
wy. W czwartek 2 października przewodniczą-
ca rozprawie sędzia Małgorzata Andrzejewska 
ogłosiła oddalenie apelacji przedsiębiorcy, 
który zaskarżył wyrok Sądu Rejonowego z 15 
maja br. Tym samym pierwotne orzeczenie 
stało się prawomocne.

Sąd niższej instancji – przypomnijmy 
– zasądził na rzecz każdego powoda po 597 
złotych tytułem ekwiwalentu pieniężnego 
za bezpłatny węgiel za 2014 rok z ustawo-
wymi odsetkami od dnia 1 maja tegoż roku 
do dnia zapłaty.

– Sąd Okręgowy w całości podtrzymał 
rozstrzygnięcie i argumentację sądu I  in-
stancji. Nadto zasądził dla każdego z po-
wodów po  90 złotych tytułem kosztów 
sądowych – poinformował po rozprawie 

sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik prasowy 
gliwickiego SO.

Można by  więc rzec: sąd postanowił 
– sprawa skończona. I w takim też duchu 
odniósł się do prawomocnego już wyroku 
Tomasz Zięba, dyrektor Biura Komunikacji 
Korporacyjnej w Kompanii Węglowej.

– Kompania Węglowa zawsze przestrze-
gała i będzie przestrzegać przepisów prawa, 
a co za tym idzie, dostosuje się do wszystkich 
orzeczeń i postanowień niezawisłych sądów 
– oznajmił lakonicznie.

W sądach I instancji toczy się co naj-
mniej kilkadziesiąt postępowań, w których 
emeryci występują z identycznym jak w przy-
padku knurowian roszczeniem. W biurze pra-
sowym Kompanii Węglowej nie uzyskaliśmy 
przejrzystego wyjaśnienia, czy na ekwiwalent 
pieniężny w całości będą mogli liczyć jedy-
nie ci, którzy przedłożą wyroki sądów. Jest 
przecież bardzo mało prawdopodobne, aby 
wszyscy zainteresowani emeryci i renciści, 
a też wdowy po górnikach, zdecydowali się 
na tę drogę.

JERZY CHROMIK

Roszczenia emerytów 
potwierdzone prawomocnym 

wyrokiem

Uszczuplenie deputatu 
niedopuszczalne
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 XNowy GórNik: Górnictwo w czasie kam-
panii samorządowej jest bardzo niebez-
piecznym tematem?
wojciech kałuża: Jest przede wszystkim 
tematem skomplikowanym, ponieważ wiążą 
się z nim niepotrzebne emocje.

 X Emocje wynikają z niechęci do górnictwa?
– Wynikają z faktu, że górnictwo jest ga-

łęzią przemysłu, która wywiera wielki wpływ 
na otoczenie, społeczeństwo i inne gałęzie 
gospodarki. Podobnie jest z energetyką i prze-
mysłem hutniczym. Społeczność lokalna chce 
mieć pełną informację na temat inwestycji 
górniczych, energetycznych i  hutniczych, 
ponieważ nie są to przedsięwzięcia krótko-
trwałe. Te trzy gałęzie przemysłu wymagają 
planowania w perspektywie dziesięcioleci.

 XMieszkańcy Żor nie lubią górnictwa. Wła-
dze miasta blokują plany Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej związane z wydobyciem wę-
gla spod Żor.

– Proszę nie mówić za mieszkańców. Oni 
nie mieli szansy wypowiedzieć się w tej kwe-
stii. Natomiast jeżeli chodzi o władze miasta, 
to nie wszyscy są przeciwnikami planów JSW. 
Problemy wynikają z przyczyn, o których mó-
wiłem na samym początku rozmowy. Dysku-
tujemy o planach, które będą miały wpływ 
na nasze życie przez dziesięciolecia. Zarówno 
JSW, jak i władze miasta powinny mieszkań-
com przedstawić rzetelną informację na temat 

ewentualnego wydobycia pod Żorami. Mam 
wrażenie, że nie otrzymali takiej informacji.

 X Dzięki realizacji tych planów można prze-
dłużyć życie ruchu Borynia kopalni Bory-
nia–Zofiówka–Jastrzębie o dziesięciolecia. 
Na dziesięciolecia można zapewnić stabil-
ne miejsca pracy między innymi dla miesz-
kańców Żor. JSW przygotowała koncepcję, 
która nie zagraża wielkimi szkodami górni-
czymi, nie zrujnuje miasta i nie zahamuje 
jego rozwoju.

– Moim zdaniem jest to pomysł, o którym 
trzeba poważnie rozmawiać. Nie można JSW 
powiedzieć „nie, bo nie” i sprawa załatwiona. 
Potrzebne są merytoryczne rozmowy, podczas 
których trzeba jasno określić, jakie korzyści 
będą mieli z tego mieszkańcy. Dopiero wtedy 
można podjąć odpowiedzialną decyzję. Mu-
simy pamiętać o tym, że złoże pod naszym 
miastem nie „wyparuje”. Ono tam będzie, 
i jak nie teraz, to może za kilka, kilkanaście 
lat temat wróci. O tym też powinni wiedzieć 
nasi mieszkańcy.

Gdybym chciał zdobyć tani poklask, zade-
klarowałbym: wprowadzę JSW do Żor, będzie-
my mieli profity, będą miejsca pracy i szansa 
na rozwój usług dla górnictwa. Uważam jednak, 
że takich decyzji nie powinno się podejmować 
w czasie kampanii wyborczej. To musi być ele-
ment szerokiej propozycji rozwoju przemysłu 
w naszym mieście i najbliższej okolicy.

 XObawia się pan jasnych deklaracji?
– Nie obawiam się. Na spotkaniach jasno 

deklaruję, że powinniśmy dbać o rozwój prze-
mysłu, gdyż on zagwarantuje naszym miesz-
kańcom stabilne i dobrze płatne miejsca pracy, 
a to oznacza większe wpływy do budżetu miasta 
i szybszy rozwój usług. Najważniejsze kraje Unii 
Europejskiej ogłaszają plany reindustrializacji. 
Pod tym określeniem kryje się chęć zwiększenia 
udziału przemysłu w wytwarzaniu nie tylko 
dochodu narodowego, ale także w tworzeniu 
bogactwa społeczności lokalnych. Jestem prze-
konany, że Żory powinny iść tą drogą. Powin-
niśmy jak najlepiej wykorzystać pieniądze, jakie 
dostaniemy z Unii Europejskiej.

 X Jest pan zwolennikiem udziału obywateli 
miasta we współrządzeniu nim. Zbiera pan 
propozycje działań, które mieszkańcy Żor 

uznają za niezbędne. Sądzi pan, że wśród 
takich propozycji znajdzie się zgoda na wy-
dobycie węgla spod Żor?

– Moim zdaniem powinna trwać rzeczo-
wa dyskusja o planach rozwojowych.

 X JSW przedstawiła plany rozwojowe. Prze-
ciwnicy fedrowania pod miastem z prezy-
dentem Waldemarem Sochą na czele po-
wiedzieli „nie”.

– JSW przedstawiła plany prezydento-
wi i radnym. Czy przedstawiła je mieszkań-
com? Nie. Naszym programem wyborczym 
są  przede wszystkim propozycje miesz-
kańców miasta. Dlatego jestem zwolenni-
kiem następującej kolejności: przekonywać 
mieszkańców miasta, a później przekonywać 
ich reprezentantów w samorządzie. To nie 
prezydent i radni mają mieć jakieś korzyści 
z górnictwa. Mają je mieć mieszkańcy. Proszę 
także pamiętać, że opinie radnych były po-
dzielone. To oznacza, że jest pole do zawarcia 
kompromisu. Tym bardziej że Żory wyrosły 
na górnictwie. Widziałem nasze niemieckie 
miasto partnerskie, w którym dwa lata temu 
zamknięto kopalnie węgla kamiennego. Oni 
naprawdę cienko przędą. Mają pomysł, aby 
stworzyć w mieście kampus akademicki. Jed-
nak ośrodka akademickiego nie buduje się 
z roku na rok.

 XW Żorach i w okolicy powstawały szkoły 
„geszeftu wszelakiego”, które miały stać się 
prężnymi ośrodkami. Nie stały się. Uważa 
pan, że skończył się czas budowania przy-
szłości na podstawie nierealnych planów 
i marzeń o budowaniu ośrodka akademic-
kiego w Żorach?

– Uważam, że czas skończyć igrzyska. Do-
tychczasowe pieniądze z Unii Europejskiej zro-
biły z każdego wójta, burmistrza i prezydenta 
wielkiego budowniczego. Przed nami ostatnia 
duża transza pieniędzy unijnych. Dlatego trzeba 
się zastanowić, co zrobić, aby tak zainwestować 
te pieniądze, żeby trwale poprawić jakość życia 
mieszkańców. Trwałe i dobrze płatne miejsca 
pracy są jednym ze sposobów. Moim zdaniem 
górnictwo może wziąć udział w poprawianiu 
kondycji finansowej naszych obywateli. Trzeba 
wypracować formułę, dzięki której stanie się 
ono jednym z elementów napędzających roz-
wój ekonomiczny miasta. To bardzo istotne, 
ponieważ każdy z liczących się komitetów wy-
borczych ma jakieś plany inwestycyjne. Na in-
westycje potrzeba pieniędzy. Są niezbędne, aby 
realizować projekty unijne. Potocznie uważa 
się, że Unia Europejska coś buduje i za wszystko 
płaci. Nie! Unia tylko współfinansuje przedsię-
wzięcia, które uzna za ważne. Część pieniędzy 
musimy wyłożyć sami. Nie możemy zadłużać 
się w nieskończoność. Musimy mieć perspek-
tywę stałych dochodów.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Moim zdaniem górnictwo może wziąć udział w poprawianiu kondycji finansowej naszych obywateli. 
Jednak potrzebna jest merytoryczna dyskusja – mówi Wojciech Kałuża, kandydat na prezydenta Żor

Jest pole do zawarcia kompromisu

Zaćma to jedna z najbardziej rozpowszech-
nionych chorób XXI wieku. Jednak doświad-
czeni lekarze potrafią nie tylko przywrócić 
prawidłowe widzenie, ale dodatkowo znacz-
nie poprawić jego komfort. Wybierając od-
powiedni rodzaj soczewki, można też raz 
na zawsze pozbyć się astygmatyzmu, krótko-
wzroczności i zapomnieć o okularach. Po kil-
kunastominutowym, całkowicie bezbolesnym 
zabiegu jesień znów stanie się kolorowa.

Pamiętajmy, że zdecydowanie prostsze 
i mniej uciążliwe dla oka jest usunięcie zmęt-
niałej soczewki we wczesnym stadium choro-
by. Dlatego w NeoVize uważamy, że zaćma 
powinna być operowana wtedy, kiedy zaczyna 
przeszkadzać w codziennych czynnościach, 
gdy powoduje dyskomfort i komplikuje życie. 

Katarakta powoduje wrażliwość na światło, 
przymglone widzenie, zaburzenia i  znie-
kształcenia widzenia. W trakcie operacji za-
ćmy chirurg usuwa z oka zmętniałą soczewkę 
i zastępuje ją nową, syntetyczną soczewką 
wewnątrzgałkową, która już nie zmętnieje.

różNe oczekiwaNia – 
różNe rozwiązaNia

Dla pacjentów, którzy równocześnie z za-
ćmą chcą rozwiązać problemy wynikające z wad 
krótko- lub dalekowzroczności, najlepszym roz-
wiązaniem jest wszczepienie wewnątrzgałkowej 
soczewki wieloogniskowej AcrySof ReSTOR fir-
my Alcon. Zapewnia ona widzenie wysokiej jako-
ści w szerokim zakresie – zarówno do bliży, jak 
i na średnie odległości. To znaczy, że nie ma już 
konieczności stosowania okularów. Dzięki tej 

soczewce pacjent będzie mógł znów bezpiecz-
nie kierować samochodem i jeździć na rowerze. 
Poczyta książkę lub gazetę. Jeśli oprócz zaćmy 
wykryto też astygmatyzm, rozwiązaniem jest we-
wnątrzgałkowa soczewka toryczna AcrySof Toric. 
Dzięki niej widzenie będzie ostre z dokładnymi 
obrysami. W sytuacji gdy obok astygmatyzmu 
występuje krótko- lub dalekowzroczność, można 
zastosować wieloogniskową soczewkę toryczną 
AcrySof ReSTOR Toric – z żółtym filtrem chro-
niącym siatkówkę. Zapewnia ona widzenie bliży, 
dali oraz na średnie odległości bez okularów oraz 
koryguje astygmatyzm.

Kierowcom polecamy soczewkę asferycz-
ną AcrySof IQ, która poprawia jakość i ostrość 
widzenia podczas niesprzyjających warunków 
pogodowych. Ułatwia prowadzenie samocho-
du we mgle, w jesiennej szarudze i w nocy. 

Zapobiega też efektowi nagłego oślepienia 
przez nadjeżdżający z naprzeciwka lub jadący 
za nami samochód.

NeoVize – troskliwa 
opieka i komfort

Cena zabiegu usunięcia zaćmy w Specja-
listycznej Klinice Okulistycznej NeoVize jest 
wyjątkowo atrakcyjna. Naszym atutem są umie-
jętności czeskich okulistów od wielu lat wysoko 
oceniane w całej Europie. Dodajmy, że każdy 
z nich przeprowadza rocznie ponad 1000 ope-
racji zaćmy. W naszej klinice gwarantujemy 
indywidualne podejście do pacjenta i opiekę 
dostosowaną do jego potrzeb – od momentu 
badania, poprzez zabieg, aż do wizyty kontro-
lnej. Tutaj minimalizujemy stres pacjentów 
serdecznością i poczuciem bezpieczeństwa.

Wszystkie kolory jesieni
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Prezydent Nowej Soli za-
pytał, czy dzieci górników mają inne żołąd-
ki niż dzieci z jego miasta. To wystarczy-
ło, żeby na forach internetowych pojawiły 
się hasła: Niech kandyduje na prezydenta 
Rzeczypospolitej. To początek czasów, kie-
dy można będzie zrobić karierę polityczną, 
wygłaszając antygórnicze hasła?
Jarosław ZaGórowski: 
Jestem przeciwny wyko-
rzystywaniu górnictwa 
do rozgrywek politycz-
nych. Uważam, że przez 
angażowanie go w poli-
tykę branża wiele straci-
ła. Opinia publiczna nie 
sprzyja nam. Praca pod 
ziemią jest bardzo ciężka. Nie ma w niej nic 
z polityki. Dlaczego ciężko pracujący ludzie 
mają być wikłani w politykę?

 X Prezydent Nowej Soli jest politykierem, 
który chce coś ugrać kosztem ciężko pracu-
jących górników?

– Nie oskarżam go o to. Natomiast chciał-
bym zwrócić uwagę, że pracownicy w Polsce 
żyją w zupełnie innej rzeczywistości niż gór-
nicy. W górnictwie obowiązują układy pra-
cy sprzed około 30 lat, z epoki socjalizmu. 
Państwo socjalistyczne nie mogło uczciwie 
płacić za pracę, dlatego płaciło przywilejami. 
Większość Polaków nie rozumie, dlaczego 
branża górnicza ma być przedłużeniem ustro-
ju, który nie wytrzymał próby czasu. Proszę 
pamiętać przy tym, że prezydent Nowej Soli 
zdobył poklask w konkretnej sytuacji. Po kil-
kudniowym proteście i po groźbie manifestacji 
w czasie expose pani premier Ewy Kopacz 
znalazły się pieniądze na zapłacenie długów 
kopalni Kazimierz-Juliusz. Górnicy pokazali, 
że groźbą użycia siły potrafią dopiąć swego, 

a w Nowej Soli padł przemysł, bezrobocie 
sięgało 40 proc. i nikt nie dał temu miastu 
pieniędzy.

 X Górnicy walczyli o miejsca pracy, zaległe 
wynagrodzenia i mieszkania, które mógł 
zabrać komornik, ponieważ wciąż są wła-
snością zadłużonej i upadającej kopalni.

– Miejsca pracy mieli zagwarantowane 
w kopalniach KHW. Zaległe wynagrodzenia 
dostaliby po sprzedaży majątku upadłej firmy 
i z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. Mu-
sieliby poczekać. Mieszkań nie straciliby. Jednak 
w przypadku kopalni Kazimierz-Juliusz ważne 
jest coś innego. Prezydent Nowej Soli i internau-
ci, którzy popierali go, uznali, że branża górnicza 
zademonstrowała wielką bezczelność.

 X Bezczelność ciężko pracujących ludzi 
to ryzykowna teza.

– Mówimy o reakcji społecznej. Sam pan 
zauważył, że pytanie o zróżnicowanie żołąd-
ków przyczyniło się do wielkiej popularno-
ści prezydenta. Na pewno wszyscy działacze 
związkowi pamiętają rok 1980 i hasło protestu-
jących robotników: Mamy takie same żołądki. 
Wtedy chodziło o lepsze wynagrodzenie dla 
milicji, Służby Bezpieczeństwa, a nawet wojska. 
Oprócz wynagrodzenia mieli oni liczne przy-
wileje, łącznie z tym, że bez problemów mogli 
kupować artykuły żywnościowe, których prze-
ciętny Polak nie mógł. Czy pana zdaniem pre-
zydent Nowej Soli nawiązał bezmyślnie do ha-
sła sprzed ponad 30 lat? Dzieci mieszkańców 
Nowej Soli i dzieci górników mają takie same 
żołądki, a możliwości rodziców stamtąd i stąd 
są skrajnie różne. Również politycy inaczej re-
agują na niezadowolenie pracowników z Nowej 
Soli i pracowników kopalń. Niestety najbardziej 
na tym cierpią ciężko pracujący górnicy. Opinia 
o branży kształtuje się na podstawie zachowa-
nia grupy liderów związkowych. Wystarczyła 
groźba pikiet w czasie Europejskiego Kongresu 

Ekonomicznego, a premier zaczął rozmowy. 
Wystarczyła groźba pikiety w czasie expose 
pani premier Ewy Kopacz, a znalazło się 100 
mln złotych dla padającej, samodzielnej firmy, 
jaką jest kopalnia Kazimierz-Juliusz. Żadna 
inna grupa zawodowa, poza liderami górni-
czych związków, nie uzurpowała sobie prawa 
recenzowania wystąpienia pani premier. Dlate-
go odbiór społeczny jest fatalny. Powszechnie 
wiadomo, że branża górnicza przeżywa kryzys 
i że liderzy związkowi nie chcą zrezygnować 
z żadnych przywilejów.

 XMożna poprawić wizerunek górnictwa? 
Dałby pan radę wytłumaczyć przeciętne-
mu Polakowi, że nie jest ono kulą u nogi?

– Robię to od wielu lat. Zawsze podkre-
ślam, że oprócz wąskiej grupy liderów związ-
kowych są dziesiątki tysięcy górników, którzy 
codziennie ciężko pracują w skrajnie trudnych 
warunkach. Trzeba ich dobrze wynagradzać. 
Trzeba także widzieć różnicę między lidera-
mi związkowymi a górnikami. Bardzo często 
słyszę apele: Sami naprawcie swoją sytuację, 
nie wyciągajcie ręki po pieniądze podatników. 
Proszę spojrzeć z perspektywy naszych dzieci, 
które wkroczyły albo będą wkraczać na ry-
nek pracy. Na jakie przywileje mogą liczyć? 
Na jakie dotacje państwa? Czy miałby pan 

odwagę powiedzieć młodzieży, że powinna 
ciężko pracować i płacić podatki, bo trzeba 
wesprzeć górnictwo?

 X Górnictwo może samo się uzdrowić?
– Tak, ale żeby można było wprowadzić 

zmiany, potrzebna jest zgoda strony społecz-
nej. Teraz dialog wygląda tak: dajcie nam 
jak najwięcej, ale nie ruszajcie przywilejów. 
Na taką politykę nie zgodzi się społeczeń-
stwo. Przez obronę socjalistycznych zapisów 
skansenu organizacyjnego tracimy poparcie 
społeczne.

 XNa  tyle, że  w  najbliższych wyborach 
parlamentarnych znajdą się politycy, 
którzy zechcą zrobić karierę na hasłach 
antygórniczych?

– Nie chciałbym, aby górnictwo było te-
matem kampanii politycznych.

 X Do tej pory strach przed górnikami pchał 
do ustępstw. Myśli pan, że klasa polityczna 
zastąpi strach agresją?

– To  najgorsza rzecz, jaka może nas 
spotkać.

 X Jaka tajemnica JSW SA jest najpilniej 
strzeżona?

Jak zachować mieJsca pracy? Górnicy z kopalni 
Kazimierz-Juliusz protestowali pod ziemią. Nie zgadzali się 

na szybką likwidację kopalni i domagali się zaległych wypłat. 
Chcieli gwarancji, że nie stracą mieszkań, które formalnie były 
majątkiem spółki Kazimierz-Juliusz. Obawiali się, że komornik 

zajmie je z powodu długów kopalni. Domagali się, aby 
zostali zatrudnieni w kopalniach KHW na warunkach, które 

zapewniałyby wypłatę pełnej barbórki, czternastej pensji i innych 
należnych, ale niewykorzystanych w Kazimierzu- 

-Juliuszu świadczeń. Podpisane porozumienie z przedstawicielami 
rządu zagwarantowało, że z budżetu państwa zostaną spłacone 
zobowiązania zadłużonej kopalni, górnicy zostaną zatrudnieni 

w kopalniach KHW zgodnie z układem obowiązującym 
w Holdingu. Przedstawiciele rządu zapewnili, że dla likwidowanej 
kopalni zostanie przekazanych 100 mln złotych. Po kilku dniach 

okazało się, że łączne koszty spłaty zadłużenia i likwidacji kopalni 
to około 280 mln złotych. Porozumienie w sprawie kopalni 

Kazimierz-Juliusz wywołało lawinę antygórniczych komentarzy. 
Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz stał się bohaterem 

mediów i Internetu, ponieważ zapytał, czy dzieci górników mają 
inne żołądki niż dzieci mieszkańców tego miasta. Na początku 

komentarze liderów związkowych na temat podpisanego 
porozumienia były pełne tryumfalizmu. Po lawinie antygórniczych 

wypowiedzi stały się bardzo stonowane. Wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński uznał za stosowne zwrócić uwagę, 

że aby zachować miejsca pracy w śląskich kopalniach, potrzeba 
dużej determinacji i dużo pracy w samym środowisku górniczym. 

– Górnictwo musi samo poradzić sobie ze swoimi problemami 
– mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA, w rozmowie 

z Nowym Górnikiem.

Ratowanie miejsc pracy

Załoga Krupińskiego chce ratować kopalnię. Jeżeli działacze na szczeblu spółki zablokują tę inicjatywę, kopalnia nie będzie długo istnieć

jest niezgodne z prawem?
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 X Kopalnia zostanie zamknięta?
– Zarząd nie chce zamykać kopalni 

Krupiński, w której pracuje świetna załoga. 
Najbardziej boli mnie to, że przewodniczący 
związku Kadra w JSW SA Zdzisław Chętnicki 
i przewodniczący Solidarności w naszej spółce 
Sławomir Kozłowski jako pierwsi powiedzieli, 
że oni nie zgadzają się, aby ta kopalnia mogła 
się naprawić. Proszę zwrócić uwagę – związ-
kowcy z kopalni Pniówek, którzy stoją wyżej 
w hierarchii związkowej, zabraniają kolegom 
z innej kopalni działań służących ratowaniu 
miejsc pracy. Okazuje się, że oni mogą skazać 
inną kopalnię na zagładę.

 X Zdaniem tych liderów prawo nie pozwa-
la na taki sposób ratowania kopalni. Po-
rozumienie spisane przed wejściem JSW 
na giełdę zabrania inicjatyw w pojedyn-
czych kopalniach.

– Ratowanie miejsc pracy jest niezgodne 
z prawem? To bardzo ciekawy argument. 
Jestem zaskoczony, że  mogą go używać 
związkowcy. Dyrekcja spotykała się z gór-
nikami z Krupińskiego. Ich opinie były pozy-
tywne. Załoga zdaje sobie sprawę, że trzeba 
obniżyć koszty wydobycia. Sześć dni pracy 
maszyn i pięciodniowy tydzień pracy dla 
górników mogą uratować kopalnię. Dostałem 

dużo maili, w  których górnicy popierają 
to rozwiązanie.

 XWiem, że  wielu liderów związkowych 
z Krupińskiego nie chce podporządkować 
się decyzji ważniejszych kolegów.

– Proszę, niech udowodnią, że mogą po-
dejmować samodzielne decyzje w sprawach 
swojej kopalni. Na razie decydują za nich ko-
ledzy z innej kopalni. Trudna sytuacja Kru-
pińskiego nie jest zjawiskiem krótkotrwałym. 
Warunki geologiczne w eksploatowanym zło-
żu nie zmienią się w ciągu kilku miesięcy. Gór-
nicy w tej kopalni wydobywają węgiel energe-
tyczny i węgiel koksowy gorszej jakości. Około 
połowa urobku to kamień. Te parametry nie 
zmienią się w perspektywie kilku najbliższych 
lat. Załoga Krupińskiego wie o tym doskonale. 
Dlatego zgodziła się na zmianę organizacji 
pracy, dzięki której można uratować kopal-
nię. Moim zdaniem to znak, że wewnątrz na-
szej branży jest wola załóg, aby wprowadzać 
zmiany. Zachowanie dwóch liderów pokazuje, 
że związki są ich hamulcowymi. Pytał pan o to, 
czy można zmienić społeczny obraz branży, 
która jest oceniana jako roszczeniowa. Można, 
ale trzeba pokonać opór czasem nawet dwóch 
związkowców. Nadszedł najwyższy czas, aby 
naprawić fundamenty górnictwa. Niestety 
wciąż wykonujemy działania pozorne, któ-
re nie uratują branży górniczej. Na przykład 
zakaz importu węgla z Rosji. Zamiast takich 
działań trzeba przeprowadzić proces napraw-
czy. Należy zmienić prawo zewnętrzne regulu-
jące działanie górnictwa i prawo wewnętrzne 
w spółkach węglowych. Konieczne są zmiany 
w procesie zarządzania. Powinny być realizo-
wane te dwa kierunki i wtedy można urato-
wać górnictwo. Im dłużej będziemy wierzyć, 
że uratuje nas zakaz importu węgla z Rosji 
albo jakiś cudowny pomysł z Warszawy, tym 
więcej stracimy miejsc pracy.

 X Politycy opozycji coraz częściej nawo-
łują do zmian w górnictwie. Koalicja rzą-
dząca szybko policzyła, że kupno spokoju 
w kopalni Kazimierz-Juliusz będzie koszto-
wać nie 100, ale około 280 mln złotych. Ku-
powanie spokoju jest coraz droższe. Kolej-
ny krok będzie kosztował miliardy i wtedy 
będzie więcej takich głosów jak  prezyden-
ta Nowej Soli.

– Wkraczamy na  grunt polityki. Nie 
chciałbym, żeby nasza branża była pionkiem 
w politycznych sporach.

 X To odbywa się bez względu na pańskie 
chęci. Hasło o takich samych żołądkach 
może zdobyć popularność wśród emery-
tów, urzędników, pracowników sieci han-
dlowych. Dlaczego ktoś, kto przepracował 
40–45 lat, ma mieć połowę emerytury gór-
nika, który pracował 25 lat?

– Oczywiście, takie pytania można 
mnożyć. Ja zawsze będę bronił przywilejów 

emerytalnych górników pracujących przy wy-
dobyciu węgla. To wyjątkowo ciężka i niebez-
pieczna praca. Ale czy na przykład działacz 
związkowy musi dostawać pieniądze za posi-
łek regeneracyjny? Wypłata górnika składa się 
z ponad 20 elementów. Czy potrzebny jest taki 
skomplikowany system? Uważam, że górnik 
powinien być bardzo dobrze wynagradzany. 
Powinna być premiowana efektywność. Po-
winniśmy stworzyć system, który da szansę 
na lepsze zarobki za lepszą pracę. To ozna-
cza, że oprócz stałej części wynagrodzenia 
powinna być część uzależniona od wyników.

 X Związki oskarżają zarząd o spisek, któ-
ry ma obalić system prawny obowiązujący 
w JSW. Zarząd ma pretensje do związków, 
że wykorzystują prawo do walki z wyma-
ganiami ekonomii. Dla obserwatora z ze-
wnątrz to sytuacja kabaretowa.

– Tak samo kabaretowa będzie sytuacja, 
kiedy z potężnej firmy zostaną tylko bardzo 
korzystne układy pracy. Nie będzie firmy, 
miejsc pracy, pieniędzy na deputaty węglowe 
dla emerytów, rencistów, a nawet dla górni-
ków. Od wielu lat słyszę, że porozumienie 
jastrzębskie jest świętością. Czy będzie obo-
wiązywać do końca świata? Nawet wtedy, gdy 
po wielkiej firmie JSW SA zostanie tylko izba 
pamięci, ponieważ kilku liderów nie zauważy-
ło, że w ciągu 30 lat świat się zmienił?

 X Zarząd i związki w JSW mogą wspólnie 
dostosować firmę do wymagań współcze-
snej gospodarki? Wierzy pan, że znajdzie 
sojuszników wśród liderów związkowych?

– Wierzę, że załoga zrozumie konieczność 
zmian. Górnicy mają dostęp do informacji. 
Wiedzą, co się stało z firmami, w których naj-
ważniejsze były stare układy pracy. Tych firm 
już nie ma. Układy zostały. Mam nadzieję, 
że załogi górnicze zrozumieją ten mechanizm 
i nie pozwolą, aby mała grupa związkowców 
szantażowała kraj i rząd.

 X Zarząd wprowadzi sześciodniowy tydzień 
pracy kopalni Krupiński z zachowaniem pię-
ciodniowego tygodnia pracy dla górników?

– Załoga chce w  ten sposób ratować 
kopalnię. Jeżeli działacze na szczeblu spółki 
zablokują tę inicjatywę, kopalnia nie będzie 
długo istnieć.

 X Zarząd podejmie decyzję o likwidacji?
– Ta kopalnia nie zarobi na niezbędne 

inwestycje. Bez nowych frontów wydobyw-
czych „udusi się” sama. Na  samozagładę 
skażą ją przywódcy związkowi. Na jednym 
ze spotkań ze związkowcami z Krupińskiego 
powiedziałem: Załoga rozliczy za to liderów 
związkowych. Jestem przekonany, że górnicy 
z Krupińskiego nie odpuszczą i będą rozli-
czać wszystkich, którzy skazali ich kopalnię 
na zagładę.

l
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Ratowanie miejsc pracy

Załoga Krupińskiego chce ratować kopalnię. Jeżeli działacze na szczeblu spółki zablokują tę inicjatywę, kopalnia nie będzie długo istnieć
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– Zaskakujące pytanie, jesteśmy firmą 
transparentną.

 X Straty kopalni Krupiński są  wielką 
tajemnicą?

– Podajemy wyniki całej grupy. Natomiast 
na użytek wewnętrzny monitorujemy wyniki 
kopalń i spółek, żeby przez jedną z nich nie 
zrujnować finansów Grupy JSW. Ma pan ra-
cję, kopalnia Krupiński jest w bardzo trudnej 
sytuacji.

 X Tak trudnej, że związki działające w Kru-
pińskim zgodziły się, aby praca w kopalni 
trwała sześć dni w tygodniu przy zacho-
waniu pięciodniowego tygodnia pracy dla 
górników.

– Takie porozumienie podpisali związkow-
cy i dyrekcja kopalni Krupiński. Zarząd JSW za-
akceptował to porozumienie. Natomiast przed-
stawiciele Wspólnej Reprezentacji Związków 
Zawodowych JSW SA kazali swoim kolegom 
z Krupińskiego wycofać się z tego porozumienia. 
Doszło do kuriozalnej sytuacji – liderzy związ-
kowi dwóch central górniczych na poziomie 
spółki zabronili załodze i związkowcom z ko-
palni ratowania swojego zakładu. Zablokowali 
starania dyrekcji kopalni i załogi, dzięki którym 
można uratować 2,5 tys. miejsc pracy.

jest niezgodne z prawem?
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W październiku w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej powstała kolejna zakładowa organizacja 
związkowa. Jest to ZZ Jedność Pracowników 
JSW SA KWK Knurów–Szczygłowice, liczą-
ca 65 członków. Została ona założona przy 
udziale Wiesława Wójtowicza, nieformalnego 
przywódcy i inicjatora 46-dniowego strajku 
w Budryku, który nie jest pracownikiem spół-
ki, gdyż zwolniono go po zakończeniu strajku, 
a sąd przyznał pracodawcy rację w prawo-
mocnym wyroku.

Należy przypuszczać, że nowa organizacja 
związkowa będzie usilnie dążyła do zdobycia 
150 członków, gdyż taka liczba pozwala na sta-
łe oddelegowanie jednej osoby do zajmowania 
się wyłącznie działalnością związkową. Aktu-
alnie ze zwolnienia od obowiązku świadczenia 
pracy na pełen etat z powodu działalności 
związkowej zwolnionych jest 82 pracowników, 
a sześciu – na pół etatu.

W sumie w JSW działa już 49 zakłado-
wych organizacji związkowych, przy czym 
pod koniec 2013 roku było ich 40, a w czerwcu 
tego roku – 45.

W  Jastrzębskiej Spółce Węglowej za-
łogi ubywa, natomiast działającym w niej 
związkom zawodowym członków przyby-
wa. 31 grudnia 2012 roku JSW zatrudniała 
22 676 pracowników, a w połowie tego roku 
(bez KWK Knurów–Szczygłowice) – 21 456 

pracowników. W tym samym czasie – zgod-
nie z deklaracjami składanymi przez same 
związki – liczyły one odpowiednio 27 068 
i 26 429 członków.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej działają 
obecnie następujące związki:
 1.  ZOK NSZZ Solidarność JSW SA, 44‒330 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 16A.
 2.  ZZ Solidarność Pracowników JSW, 44‒330 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 16A – powsta-
ła we wrześniu.

 3.  ZZ Solidarność Pracowników JSW SA 
z siedzibą przy KWK „Borynia.

 4.  NSZZ Solidarność Jas-Mos z siedzibą przy 
KWK Jas-Mos.

 5.  ZZ Solidarność Pracowników JSW SA 
z siedzibą przy KWK Pniówek.

 6.  ZZ Solidarność Pracowników JSW SA 
z siedzibą przy KWK Krupiński.

 7.  Federacja Związków Zawodowych Górni-
ków JSW SA (KWK Zofiówka).

 8.  ZZG JSW SA Borynia.
 9.  ZZG JSW SA Budryk.
10.  ZZG JSW SA Jas-Mos.
11.  ZZG JSW SA Krupiński.
12.  ZZG JSW SA Zofiówka.
13. ZZG JSW SA Pniówek.
14. ZZG JSW SA ZLM.
15. ZZG JSW SA (KWK Krupiński).
16.  ZOK ZZG w  Polsce JSW SA KWK 

Pniówek.

17.  ZZ Kadra Pracowników JSW SA, 44‒330 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa.1

18.  ZZ Kadra JSW SA KWK Borynia.
19.  ZZ Kadra KWK Jas-Mos.
20.  ZZ Kadra JSW SA KWK Krupiński 

w Suszcu.
21.  ZZ Kadra JSW SA KWK Pniówek.
22.  ZZ Kadra JSW SA KWK Zofiówka.
23.  ZZ Kadra JSW SA KWK Knurów-

-Szczygłowice w  Knurowie (Ruch 
Szczygłowice).

24. ZZ Kadra JSW SA ZLM.
25.  ZZ Pracowników Technicznych i Admini-

stracyjnych przy KWK Budryk.
26.  ZZK Solidarność 80 w Jastrzębiu-Zdroju 

(KWK Jas-Mos).
27.  ZZK Solidarność 80 KWK Borynia 

w Jastrzębiu-Zdroju.
28.  ZZ Kadra-Solidarność 80 JSW SA KWK 

Krupiński w Suszcu.
29.  ZZ Kadra-Solidarność 80 Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej SA KWK Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.

30.  ZZ Pracowników Dozoru i Administracji 
JSW SA KWK Krupiński.

31.  ZOK ZZ Kontra przy JSW SA, 44‒335 Ja-
strzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6.

32.  ZZ Kontra – Konfederacja z siedzibą przy 
KWK Pniówek.

33.  ZOK NSZZ Solidarność 80 JSW SA z sie-
dzibą w KWK Pniówek.

34.  ZOK ZZRG w Polsce przy JSW SA (KWK 
Pniówek).

35.  Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 JSW 
SA (KWK Pniówek).

36.  Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 JSW 
SA z siedzibą w KWK Budryk.

37.  WZZ Sierpień 80 KWK Borynia-Zofiówka-
-Jastrzębie JSW SA.

38.  ZOK ZZ Przeróbka JSW SA (KWK 
Borynia).

39.  ZZ Przeróbka JSW SA z siedzibą w KWK 
Jas-Mos.

40.  ZZ Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy 
JSW SA (KWK Pniówek).

41.  ZOK ZZMWK w Polsce (KWK Borynia).
42.  Wolny Autonomiczny Związek Za-

wodowy JSW SA KWK Pniówek 
w Pawłowicach.

43.  ZZ Jedność z siedzibą w KWK Budryk.
44.  ZZ Jedność Pracowników JSW SA KWK 

Krupiński.
45.  ZZ Jedność Pracowników JSW SA KWK 

Knurów–Szczygłowice.
46.  Związek Zawodowy Kadra JSW SA KWK 

Budryk.
47.  Związek Zawodowy Wsparcie JSW SA 

KWK Budryk.
48.  Związek Zawodowy Porozumienie Pra-

cowników JSW SA (KWK Krupiński).
49.  Związek Zawodowy ZaGór JSW SA z sie-

dzibą przy KWK Budryk. l

W JSW działa już 49 zakładowych organizacji związkowych

Kolejny związek w JSW

Już 6322 osoby złożyły podania w spółce JSW 
Szkolenie i Górnictwo (Grupa JSW). Pracę 
podjęło 536 osób. Co ciekawe, na ofertę JSW 
SiG skusiło się już 65 byłych pracowników 
Jastrzębskich Zakładów Remontowych (Gru-
pa JSW), którzy liczą na pewne miejsca pra-
cy. Podania wciąż spływają i są pozytywnie 
rozpatrywane.

Celem powstania spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo było skonsolidowanie działalności 
związanej z dostarczaniem usług okołogór-
niczych w jednym podmiocie. Z kolei zarząd 
Jastrzębskich Zakładów Remontowych rozwa-
ża możliwość uporządkowania profilu dzia-
łalności zakładu poprzez skoncentrowanie go 
wyłącznie na działalności remontowej, która, 
w przeciwieństwie do działalności górniczej, 
przynosi firmie zyski.

Zasady zatrudniania i  wynagradzania 
w  nowej spółce są  niemal identyczne jak 
w JSW z tą różnicą, że nowo zatrudnieni nie 
otrzymają przywilejów w postaci czternastki, 
jubileuszu i deputatu węglowego. Po dwóch 
latach pracownik nabywa prawo do barbórki, 
natomiast od początku otrzymuje posiłek re-
generacyjny. Co ważne, z nowymi pracowni-
kami zawierana jest umowa o pracę, a stawka 
dzienna jest taka sama jak w JSW. Z wyliczeń 

wynika, że po roku górnik zatrudniony w SiG 
pracujący w przodku lub w ścianie zarobi 
ok. 6300 złotych brutto.

W JSW zatrudnionych jest 26 795 pra-
cowników, natomiast łącznie w całej Grupie 
Kapitałowej pracuje ponad 34 tys. osób.

Pracownicy o JSw SiG
Marcin – śluSarz, 26 lat: W ubiegłym roku 
skończyłem studia na Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Od razu po studiach zacząłem 
pracę w jednej z czeskich kopalń, ale kiedy 
dowiedziałem się o naborze do JSW SiG, zde-
cydowałem się przenieść jednak do Polski. 
I nie chodziło tylko o lepsze warunki pracy, 
które gwarantują polskie kopalnie, ale przede 
wszystkim o  zabezpieczenie emerytalne. 
Na razie w Polsce pod tym względem jest 
lepiej niż w Czechach.

Oczywiście wiem, ile zarobię, świadomie 
przecież przyjąłem ofertę i mimo że w poprzed-
niej firmie zarabiałem troszkę więcej, to liczę, 
że tutaj właśnie mam gwarancje bezpiecznego 
miejsca pracy, większą szansę na awans i lepsze 
perspektywy. Pracę rozpoczynam na kopalni 
Borynia, mam nadzieję, że trafię do dobrego 
oddziału i na dobrego kierownika.
leSzek – elektroMonter, 30 lat: Pochodzę 
z tradycyjnej górniczej rodziny. W kopalniach 

pracowali mój dziadek, tata, wujek i nawet 
mama. Pracuję w górnictwie już od ośmiu lat. 
Cieszę się, że będę nadal pracował w Grupie 
JSW, bo przeszedłem do JSW SiG z Jastrzęb-
skich Zakładów Remontowych, więc jastrzęb-
skie kopalnie znam. Znam też ludzi, którzy 
tam pracują, więc obaw większych nie mam. 
Dla mnie praca w JSW SiG to pewniejsze miej-
sce pracy niż w JZR, bo od dawna mówiło 
się, że część górnicza cienko tam przędzie. 
Cieszę się też, bo warunki finansowe, jakie 
mam wpisane w umowę, są lepsze od tych 
w JZR. Przeliczyłem, że nawet gdybym nie 
dostał czternastki, to  i  tak wyjdę na plus. 
Bezpieczeństwo pracy i uczciwej płacy jest 
dla mnie teraz szczególnie ważne, bo miesiąc 
temu zostałem tatą.
Paweł – Pracownik niewykwalifikowany, 
Metaniarz, 29 lat: Jestem związany z gór-
nictwem już osiem lat. Pracowałem wcze-
śniej w Zakładzie Odmetanowania Kopalń, 
jednak zdecydowałem się przejść do JSW 
SiG, bo warunki, jakie mi tu zaproponowa-
no, są korzystniejsze. Nie ma co też ukrywać, 
że większą gwarancję bezpieczeństwa pracy 
mam w firmie, która jest w Grupie Kapitałowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej niż w firmie 
zatrudniającej kilkaset osób. Liczę po pro-
stu na stabilizację. Mimo że nie pracowałem 

w kopalniach jastrzębskich, a w rybnickich, 
to  jednak wychodzę z założenia, że praca 
w górnictwie jest podobna wszędzie. Żeby 
tylko spotkać dobrych ludzi. Na to liczę.
artur – elektroMonter, 40 lat: Prze-
chodzę do JSW SiG z firmy prywatnej, gdzie 
pracowałem 15 miesięcy. Nie ma co ukrywać, 
że w firmach jest coraz gorzej. Pracujący tam 
ludzie boją się o robotę, bo z powodu kryzysu 
kopalnie tną koszty, a co za tym idzie, rezy-
gnują z usług firm. W JSW SiG mam lepsze 
perspektywy, bezpieczną pracę, lepsze zarobki. 
A że nie dostanę czternastki? Trudno, na takie 
warunki się zdecydowałem. Liczymy na bar-
bórkę i na to, że nie będziemy się martwić 
co miesiąc o wypłatę.
łukaSz – Górnik, 31 lat: Po ośmiu latach 
pracy w czeskich kopalniach zdecydowałem 
się na podjęcie pracy w JSW SiG. Czeskie 
górnictwo się już kończy, w ciągu tych kilku 
lat pracowałem chyba we wszystkich tamtej-
szych kopalniach. Argumentem za powrotem 
było przede wszystkim to, że w Polsce górnicy 
mają lepsze zabezpieczenie emerytalne. Pra-
cowałem do tej pory jako kombajnista, więc 
znowu chciałbym trafić do przodka. To moim 
zdaniem serce kopalni i zawsze marzyłem, 
żeby tam pracować. Zresztą cała moja rodzina 
ma tradycje górnicze.  l

Już 6322 osoby złożyły podania w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo

Pracownicy spółek 
w Grupie JSW chcą pracować 
 w JSW SiG
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 XNowy GórNik: Górnictwo ma coraz gor-
szą opinię. Dlaczego?
Tadeusz MoTowidło: 
Mamy wielu wrogów. 
Jesteśmy najlepiej zor-
ganizowani, potrafimy 
walczyć o swoje, związki 
zawodowe dbają o pra-
cowników. Nie ma w Pol-
sce drugiej branży, która 
miałaby tak silną pozycję. To wzbudza zawiść.

 XWielką zawiść wzbudziła informacja, 
że po kilkudniowym proteście górników 
z kopalni Kazimierz-Juliusz rząd przezna-
czył 100 mln złotych na spłatę jej długów. 
Kopalnia będzie zamknięta. Ostateczny 
rachunek to około 280 mln złotych do-
tacji na spłatę zadłużenia i na likwidację 
kopalni.

– Ktoś zawinił, że na czas nie podjęto 
odpowiednich decyzji. Uważam, że okre-
ślenie „na czas” jest kluczowe w sprawach 
górnictwa. Przez siedem lat nikt nie podjął 
na czas żadnej decyzji, która mogłaby uzdro-
wić górnictwo. Brak jakiejkolwiek polityki 
węglowej stał się polityką obecnej koalicji. 
Niedawno przeczytałem informację, że winę 
za bałagan związany z zamykaniem kopal-
ni Kazimierz-Juliusz ponosi właściciel tej 
spółki, czyli Katowicki Holding Węglowy. 
To właściciel powinien monitorować sytuację 
w spółce, w której ma 100 proc. udziałów. 
Uważam, że jest to bardzo mądra opinia. 
Zawsze mówiłem, że za stan polskiego gór-
nictwa odpowiada właściciel. Jest nim pań-
stwo. Wyjątkiem są trzy kopalnie – Silesia, 
Bogdanka i mała prywatna kopalnia Siltech. 
Nawet w JSW państwo ma ponad 50 proc. 
akcji i ponosi odpowiedzialność za spółkę. 
Skoro KHW jako właściciel ponosi odpo-
wiedzialność za spółkę Kazimierz-Juliusz, 

to dlaczego państwo uchyla się od odpowie-
dzialności za swoje spółki węglowe? Jeżeli 
ścigać, to ścigać wszystkich. Za uchylanie 
się od odpowiedzialności także.

 X Pana zdaniem zawinił zarząd KHW?
– Nie uwierzę, że zarząd KHW działał bez 

akceptacji właściciela. Jak zaczął się protest, 
oberwał zarząd KHW. Właściciel KHW nie 
oberwał. Sztuką stało się niepodejmowanie 
decyzji i szukanie kozłów ofiarnych. Tak nie 
można. Nie można także oczekiwać od no-
wego prezesa KHW, że będzie czarodziejem. 
Jednak ja wolałbym nie rozmawiać na temat 
spółki, w której nie pracuję.

 X Zmiany w górnictwie są niemożliwe, po-
nieważ związki zawodowe blokują wszyst-
kie próby. Dlaczego związki prowadzą taką 
politykę?

– Nie prowadzimy gorszej polityki niż 
państwo. Jakie zmiany zaproponował właści-
ciel? Żadnych. Zmiany proponują zarządy, ale 
są to propozycje cząstkowe. Uważam, że po-
winniśmy szukać rozwiązań systemowych. 
Miały one powstać po rozmowach przedstawi-
cieli central związkowych z byłym premierem 
Donaldem Tuskiem. Jak to się skończyło? Ano 
tak, że pani premier Ewa Kopacz po prote-
ście w Sosnowcu zażądała pełnej informacji 
o sytuacji w górnictwie. Czy w czasie czte-
romiesięcznych rozmów między premierem 
Tuskiem i związkami zawodowymi nie usta-
lono, jaka jest sytuacja w branży? Przez 10 
lat byłem posłem. W tym czasie starałem się, 
aby górnictwo węgla kamiennego było czę-
stym tematem poruszanym w Sejmie. Teraz 
Sejm wytrzeszcza oczy ze zdumienia, jeżeli 
pojawi się jakiś problem górnictwa węgla ka-
miennego. Posłowie nie wiedzą, o co chodzi 
w tej branży. Dlatego uważam, że trzeba ich 
bombardować wiedzą.

 X Sejm uchwalił prawo, dzięki któremu bę-
dzie można zablokować import złego wę-
gla z Rosji. To mało?

– Będą nam przysyłać dobry węgiel. Jeżeli 
normy zostały wyśrubowane, zablokujemy 
spalanie naszego węgla. A jeśli złamaliśmy 
prawo unijne, nic z tego nie będzie. Sejm przy-
jął zapis ogólny. Wszystko zależy od treści 
rozporządzeń. O nich jeszcze nikt nie słyszał. 
I chyba nieprędko coś usłyszymy, bo temat nie 
jest taki łatwy, jak posłom się wydaje.

 X Premier Ewa Kopacz rozważa użycie weta 
w sprawie zaostrzonej polityki klimatycz-
nej. To dobry pomysł?

– Na razie pomysł. Poza tym jaka pew-
ność, że będziemy w polskich elektrowniach 
spalać węgiel z polskich kopalń? Ja trzymam 
kciuki za panią premier i za cały rząd, który 
chce zachować pozycję węgla. Mam nadzieję, 
że nie jest za późno.

Komisja Europejska chce, aby w najbliż-
szym czasie ograniczyć emisje dwutlenku węgla 
o 40 proc. To absurdalny pomysł w sytuacji, 
kiedy w Europie pada przemysł, a Rosja grozi 
wstrzymaniem eksportu gazu, bo to ich jedyna 
skuteczna metoda na walkę z sankcjami, które 
nałożyła UE na ten kraj za konflikt z Ukra-
iną. Jesteśmy w konflikcie z Rosją i chcemy 
opierać nasze bezpieczeństwo energetyczne 
na rosyjskim gazie. Kto wymyślił taką koncep-
cję? Komisja Europejska chce, aby płacić 40 
euro za tonę dwutlenku węgla wyemitowanego 
do atmosfery. Teraz płaci się 6 euro. Urzędnicy 
chcą sztucznie podnieść cenę i wtedy w Polsce 
prąd zdrożeje przynajmniej o 100 proc. Tego 
nie wytrzyma nasza gospodarka.

 X Porozmawiajmy jeszcze o opinii społecz-
nej na temat górnictwa.

– Społeczeństwo ma fatalną opinię o gór-
nikach, lekarzach, menedżerach, rolnikach, 

urzędnikach, o bankowcach, mechanikach 
samochodowych. Można długo wyliczać.

 X Państwo powinno wesprzeć górnictwo?
– Powinno. W czasie kryzysu po 2008 

roku państwa Unii Europejskiej wspierały pry-
watne banki, prywatne koncerny samocho-
dowe i wiele innych branż. Ratowały je przed 
upadkiem i nikt im tego nie zabronił, gdyż 
działały w interesie gospodarczym i społecz-
nym. Ameryka do tej pory drukuje dolary, 
żeby wspierać swoją gospodarkę. Dlaczego 
my nie możemy wspierać górnictwa, w którym 
pracuje 110 tys. osób i od którego zależy ze 400 
tys. miejsc pracy u kooperantów. Powinno 
być wsparcie.

 X I  wtedy oburzenie społeczne sięgnie 
szczytu. Górnicze przywileje i  wsparcie 
państwa spotęgują niechęć do górnictwa.

– To jest problem, o którym trzeba roz-
mawiać. Niestety niesprawiedliwe opinie 
społeczne mogą narobić wiele złego. Prze-
strzegam jednak przed mechanicznymi cię-
ciami uprawnień górniczych. Przychylności 
społecznej tym nie kupimy, a wyrządzimy 
krzywdę górnikom.

 XDlaczego praca w kopalni Krupiński nie 
może trwać sześć dni w tygodniu przy za-
chowaniu pięciodniowego tygodnia pra-
cy górników? To zdaniem załogi i więk-
szości związków działających w kopalni 
sposób na uratowanie jej przed zamknię-
ciem. Dlaczego centrale związkowe zabro-
niły organizacjom kopalnianym takiego 
rozwiązania?

– To powinno być załatwione na pozio-
mie spółki. Nie chcę mówić o szczegółach, 
ale jestem przekonany, że  jest to problem 
do rozwiązania.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Sejm wytrzeszcza oczy ze zdumienia, jeżeli pojawi się jakiś problem górnictwa węgla 
kamiennego. Posłowie nie wiedzą, o co chodzi w tej branży – mówi Tadeusz MoTowidło, 

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Szukajmy rozwiązań systemowych

Odbyło się pierwsze posiedzenie komisji 
do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia 
metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia-
łych 6 października 2014 roku w KHW SA KWK 
Mysłowice-Wesoła. Ustalono pięć tematów, 
nad którymi pracować będą eksperci. Nie spre-
cyzowano terminu zakończenia prac komisji, 
ponieważ jest to uzależnione od możliwości 
przeprowadzenia wizji lokalnej. Będzie to moż-
liwe dopiero po zlikwidowaniu zagrożenia.

Komisja pracuje w 19-osobowym składzie 
pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, 
wiceprezesa WUG. Zastępcą przewodniczą-
cego jest prof. Wacław Dziurzyński z Instytutu 
Mechaniki Górotworu PAN. W jej składzie 
są przedstawiciele: Głównego Instytutu Górnic-
twa, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Sta-
szica w Krakowie, Instytutu Technik Innowacyj-
nych EMAG, Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego, Zarządu KHW SA, zakładowej in-
spekcji pracy KWK Mysłowice-Wesoła, Związ-
ku Zawodowego Górników w Polsce, NSZZ So-
lidarność, Związku Zawodowego Ratowników 

Górniczych w Polsce, Porozumienia Związków 
Zawodowych KADRA. W posiedzeniu komi-
sji uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury 
Okręgowej w Katowicach.

Mirosław Koziura, prezes WUG, który 
powołał komisję, otwierając pierwsze jej po-
siedzenie, przypomniał, że 6 października br. 
w KWK Mysłowice-Wesoła w Ruchu Wesoła 
doszło do zapalenia metanu i prawdopodob-
nie wybuchu metanu w zrobach. W rejonie 
zagrożenia znalazło się 37 osób. Objętych wy-
padkiem zostało 39 pracowników, a 32 zostało 
poszkodowanych.

– Od początku tego roku zwracamy uwa-
gę przedsiębiorców górniczych na rosnące 
i niespotykane w powojennym okresie zagro-
żenie metanowe. Jego skalę obrazuje wskaź-
nik, z którego wynika, że z jednej tony wydo-
bytego węgla wydziela się ponad 11 metrów 
sześciennych metanu. Mimo apeli, szkoleń, 
kontroli doszło do kolejnego wypadku zwią-
zanego z tym zagrożeniem, a w ostatnich 10 
latach w jego następstwie było 54 wypadków 
śmiertelnych, 39 ciężkich i 25 lekkich – mówił 
Mirosław Koziura, prezes WUG.

Komisja wysłuchała informacji przedsta-
wicieli KWK Mysłowice-Wesoła dotyczących: 
warunków górniczo-geologicznych ściany 560 
(w której doszło do wypadku zbiorowego), 
występujących w niej zagrożeń naturalnych.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Ka-
towicach 19 aparatów ucieczkowych, które 
zostały zabezpieczone, będzie badanych przez 
biegłych, powołanych przez śledczych prowa-
dzących dochodzenie. 

Tematy, nad którymi będą pracować eks-
perci, są następujące:

1. Analiza sposobu przewietrzania, za-
grożenia pożarowego, metanowego i zabez-
pieczeń gazometrycznych w rejonie ściany 
560 w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 
metrów w aspekcie: analizy sieci wentylacyjnej 
kopalni oraz rejonu ściany 560, możliwości 
nagromadzenia metanu w zrobach i górnej 
części ściany 560 z uwzględnieniem prognozo-
wanej metanowości, analizy procesu rozwoju 
pożaru z uwzględnieniem ogólnej charakte-
rystyki rejonu ściany 560, analizy możliwości 
pochodzenia inicjału do zapalenia metanu 
w ścianie 560.

2. Analiza stanu zagrożenia tąpaniami 
uwzględniająca: prognozę oraz działania pro-
filaktyczne w rejonie ściany 560 w pokładzie 
510 III w-wa na poziomie 665 metrów w kon-
tekście pozostałych zagrożeń naturalnych oraz 
warunków górniczo-geologicznych, wynikają-
cych z występujących w otoczeniu ściany zro-
bów, wpływ ewentualnej eksploatacji pokładu 
510 III w-wa na poziomie 665 metrów ścianą 
522 na szczelność otamowanego pola poża-
rowego, utworzonego dla ściany 560 w KWK 
Mysłowice-Wesoła.

3. Przebieg i ocena akcji ratowniczej zwią-
zanej z zapaleniem metanu oraz wypadkiem 
zbiorowym, zaistniałymi 6 października 2014 r.

4. Określenie czasu i warunków bezpiecz-
nego otwarcia i penetracji rejonu ściany 560 
w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 
metrów w KWK Mysłowice-Wesoła.

5. Analiza zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego w rejonie ściany 560 w pokładzie 510 
III w-wa na poziomie 665 metrów w KWK My-
słowice-Wesoła w Mysłowicach (będzie moż-
liwa dopiero po otwarciu i penetracji rejonu).

MAT. PRAS WUG

Po katastrofie w kopalni Mysłowice-Wesoła

Komisja bada przyczyny tragedii
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Debiutujący w Paryżu Fiat 500x ma długość 
425 cm, szerokość 180 cm i wysokość 160 cm. 
Stylizacja auta jest dość mocna i bojowa, ale 
jego możliwości mają temu wizerunkowi czę-
ściowo odpowiadać.

Oczywiście podstawą będzie wersja z na-
pędem na przednie koła, dostępna z silnikami 
1,4 MultiAir o mocy 140 KM i 1,6 MultiJet 2 
o mocy 120 KM. Dostępna będzie jednak także 
wersja z napędem na cztery koła, która moc 
140 KM będzie uzyskiwać z dwulitrowego 
silnika MultiJet. Napęd 4 x 4 będzie miał moż-
liwość odłączenia tylnej osi, aby zmniejszyć 
ilość energii traconej przez jej opór w czasie, 
gdy jest niepotrzebna. W późniejszym ter-
minie pojawią się kolejne wersje silnikowe.

W  standardowym wyposażeniu całej 
gamy są takie elementy jak sześć poduszek 
powietrznych, przednie reflektory z funkcją 
jazdy dziennej, światła przeciwmgielne z auto-
matycznie dostosowującą się funkcją doświe-
tlania zakrętów oraz system ESC. Wyposażenie 
ma obejmować m.in. Uconnect TM z ekranem 
dotykowym 5” lub 6,5”. Obie wersje są wyposa-
żone w interfejs Bluetooth, złącze AUX-IN, port 
USB i funkcję poleceń głosowych. Dodatkowo 
5” Uconnect Radio Nav oferuje nawigację Tom-
Tom 2.5D, a Uconnect z 6.5” Radio Nav nawi-
gację satelitarną z mapami 3D, wskazówkami 
dojazdu i funkcją One Shot Voice Destination 
Entry pozwalającą na wprowadzanie adresów 
za pomocą poleceń głosowych.

Firmy ciągną sprzedaż
Wrzesień był 16. z kolei miesiącem wzro-

stu sprzedaży nowych aut. Windują ją zwłasz-
cza zakupy firm. Klienci indywidualni coraz 
rzadziej odwiedzają salony dealerów.

We wrześniu poziom sprzedaży nowych 
aut osobowych sięgnął 23 578 sztuk. W porów-
naniu do tego samego miesiąca poprzedniego 
roku to wzrost o 9,77 proc., a w porównaniu 
z sierpniem tego roku o 17,52 proc. Do in-
dywidualnych nabywców trafia jednak tylko 
co trzeci samochód, resztę kupują firmy.

Najpopularniejszą marką na  naszym 
rynku pozostaje Skoda, która sprzedała 3050 
aut. To o 24,8 proc. więcej niż w sierpniu 
i o 15,66 proc. więcej niż przed rokiem. Drugie 
miejsce, podobnie jak przed miesiącem, zaj-
muje Toyota ze sprzedażą 2241 aut. Tu wzro-
sty wynoszą odpowiednio 19,52 proc. oraz 
28,5 proc. Trzecie miejsce przypadło Oplowi, 
który sprzedał 2001 samochodów (wzrosty 
odpowiednio o 21,1 proc. oraz o 43,03 proc.).

Po trzech kwartałach Skoda, która sprze-
dała 33 284 auta (wzrost o 28,64 proc.), także 
jest liderem. Drugie miejsce zajmuje jednak 
Volkswagen ze sprzedażą 23 089 aut, co ozna-
cza wzrost o 17,22 proc. Niewiele ustępuje 
mu Toyota, dla której sprzedaż 22 389 sa-
mochodów oznacza wzrost o 30,93 proc. 
Największą dynamiką wśród 10 pierwszych 
marek na naszym rynku cechuje się jednak 
Opel, sprzedający o 40,5 proc. aut więcej (18 
834 sztuki).

Według monitorującego rynek samocho-
dowy instytutu Samar sprzedaż nowych aut 
na naszym rynku może w tym roku sięgnąć 
315 tys. aut. Według Dariusza Balcerzyka, 
eksperta IBRM Samar, wyniki rejestracji 
w ciągu ostatnich miesięcy mogą stanowić 
zapowiedź dobrej sprzedaży w czwartym 
kwartale, szczególnie że jesień to tradycyjnie 
okres wzmożonych zakupów wśród klien-
tów instytucjonalnych, którzy obecnie do-
minują na polskim rynku sprzedaży nowych 
samochodów.

Opel za żaluzją

Pamiętacie jeszcze kartony wkładane 
przed chłodnice samochodów czy specjal-
ne zaślepki na atrapy chłodnicy, aby w zimie 
przyspieszyć uzyskiwanie przez silnik opty-
malnej temperatury? Teraz Opel wprowadzi 
znacznie bardziej technologicznie zaawanso-
waną wersję tego rozwiązania, która ma się 
pojawić w jednym z przyszłych modeli.

Będą to aktywne żaluzje sterujące do-
pływem powietrza chłodzącego komorę sil-
nika, które przyczyniają się do zmniejszania 
zużycia paliwa, automatycznie zamykając 
przednie wloty powietrza, gdy zapotrzebo-
wanie na takie chłodzenie jest najmniejsze. 
Gdy żaluzja jest zamknięta, właściwości ae-
rodynamiczne pojazdu poprawiają się o 10 
proc., ponieważ powietrze opływające jego 
przód jest rozprowadzane na boki, zamiast 
trafiać do mniej efektywnej aerodynamicznie 

komory silnika. Przekłada się to na obniżenie 
spalania o około 2 proc. (wg normy NDEC) 
lub nawet o 5 proc. w czasie jazdy z prędkością 
130 km/h. Zamykanie i otwieranie żaluzji zale-
ży od temperatury płynu chłodzącego i pręd-
kości pojazdu. Na przykład żaluzja otwiera się, 
kiedy samochód jedzie pod górę lub znajduje 
się w intensywnym ruchu miejskim. Zamyka 
się natomiast przy prędkości autostradowej, 
kiedy zapotrzebowanie na chłodzenie silnika 
jest mniejsze.

To nowe rozwiązanie Michael Ableson, 
wiceprezes ds. inżynierii firmy Opel, zapre-
zentował na tegorocznym Aachen Colloqu-
ium, największym kongresie technologii mo-
toryzacyjnej i silnikowej w Europie. – Bardzo 
poważnie traktujemy kwestię ograniczania 
emisji CO2. Samochody elektryczne są czę-
ścią tych działań, ale zamiast koncentrować 
się na jednym rozwiązaniu, zamierzamy po-
nosić odpowiedzialność w zakresie ochro-
ny klimatu i zaspokajać potrzeby naszych 
klientów, oferując im całą gamę przystępnych 
cenowo technologii – powiedział Ableson.

Opel już w 2010 roku wprowadził częścio-
wo aktywną żaluzję chłodnicy, dzięki której 
w modelu Astra ecoFLEX obniżono emisję 
CO2 do zaledwie 99 g/km w cyklu mieszanym 
(pomiar według normy New European Dri-
ving Cycle – NEDC). Później to rozwiązanie 
trafiło do kolejnych modeli, takich jak Insignia 
i Zafira Tourer.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Terenowy maluch Fiata

Na europejski rynek nowy Fiat 500x trafi w bogatych wersjach wyposażenia Wyposażenie ma obejmować m.in. Uconnect TM z ekranem dotykowym 5” lub 6,5”

Zamykanie i otwieranie żaluzji zależy od temperatury płynu chłodzącego i prędkości pojazduW standardowym wyposażeniu całej gamy jest sześć poduszek powietrznych
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Piwo przez wieki

Piwny panteon

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W 2013 roku co drugi pracoWnik o sta-
żu niższym niż rok zarabiał mniej niż 
2632 złotych brutto miesięcznie – Wynika 
z ogólnopolskiego badania Wynagro-
dzeń firmy sedlak & sedlak. Pracownicy, 
którzy przepracowali rok lub więcej, otrzymy-
wali pensje wyższe o 60 proc. od tych, któ-
rych staż pracy nie przekroczył roku. Wyna-
grodzenia wyższe od mediany płac ogółem 
dla pracowników z maksymalnie rocznym 
doświadczeniem odnotowano w trzech woje-
wództwach: mazowieckim (3000 złotych), dol-
nośląskim (2800 złotych) i małopolskim (2715 
złotych). Najniższe pierwsze pensje otrzymali 
pracownicy z województw: świętokrzyskiego 
(2000 złotych), warmińsko-mazurskiego (2055 
złotych) i podkarpackiego (2075 złotych).

20 października przypada europejski dzień 
seniora. obecnie W polsce żyje ponad 
7 mln osób poWyżej 60. roku życia. Niemal 
połowa z nich przyznaje, że nie zawsze wy-
starcza im środków do końca miesiąca. Warto 
przyjrzeć się, jak żyją bliskie nam osoby starsze 
i w jaki sposób możemy je wesprzeć. Seniorzy 
potrzebują pomocy fizycznej, np. w noszeniu 
ciężkich rzeczy, jak zakupy czy opał, poprzez 
wsparcie organizacyjne, jak porządki, dojazdy, 
po wsparcie emocjonalne. Jak potwierdzają ba-
dania przeprowadzone przez TNS Polska na zle-
cenie Grupy KRUK, również aspekty finansowe 
są ważnym obszarem, w którym osoby starsze 
potrzebują uwagi najbliższych i często pomocy 
nie tylko pieniężnej, ale przede wszystkim edu-
kacyjnej, gdyż seniorzy dość chętnie korzystają 
z różnych form kredytowania. Aż 43 proc. ba-
danych w ciągu pięciu ostatnich lat pożyczało 
pieniądze – 28 proc. zaciągnęło kredyt, nato-
miast 31 proc. zdecydowało się na zakup na raty.

canberra została uznana za najWy-
godniejsze miejsce do życia przez oecd. 
W czołówce rankingu znalazły się także inne 
australijskie miasta: Sydney, Perth i Melbo-
urne oraz dwa stany USA: New Hampshire 
i Minnesota. Eksperci wysoko ocenili rów-
nież m.in. Sztokholm, Kolumbię Brytyjską 
czy dwa regiony w  zachodniej Norwegii. 
Najcięższe warunki do życia panują nato-
miast w Meksyku. To właśnie stany z tego 
kraju zajęły wszystkie 10 ostatnich miejsc 
w zestawieniu. Raport OECD objął ogółem 
362 regiony należące do 34 krajów członkow-
skich tej organizacji. W zestawieniu krajów 
na pierwszym miejscu uplasowała się Australia 
przed Norwegią, Kanadą, Szwecją i USA. Pięć 
innych państw, na czele z Meksykiem, zosta-
ło z kolei uznanych za miejsca, gdzie życie 
jest najtrudniejsze. Wśród nich znalazła się 
niestety Polska oraz dwa inne kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej: Słowacja i Węgry, 
a także Turcja.

Krzyżówka panoramiczna nr 20

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „analiza górnicza”. 
Nagrodę wylosowała: janina Wilczek z żor.

O wpływie literatury na każdą niemal dzie-
dzinę życia wiedzą wszyscy. Widoczne było 
to wyraźnie w poprzednich epokach, kiedy 
utwory kształtowały świadomość społeczną 
i były odpowiedzią na wydarzenia społeczne 
i polityczne. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Naj-
lepszym tego dowodem jest Browar Olimp, 
który warzenie piwa połączył z fascynacją 
greckimi wierzeniami znanymi z mitologii.

Browar ten powstał w Toruniu w czerwcu 
2013 roku z inicjatywy dwóch piwoszy – Mar-
cina Ostajewskiego i Michała Olszewskiego. 
Obaj panowie znani byli w toruńskim środowi-
sku piwnym. Pierwszy z nich, dzięki nabytym 
doświadczeniom związanym z produkcją piwa 
w domu oraz jednym z toruńskich browarów 
restauracyjnych, mógł wesprzeć browar swo-
imi nietuzinkowymi piwnymi eksperymenta-
mi. Drugi natomiast, współwłaściciel knajpy 
„Krajina Piva” i sklepu „Piwex”, zaproponował 
połączenie sztuki browarniczej z grecką mi-
tologią. Spotkanie tych dwóch miłośników 
chmielowego trunku stało się początkiem 
funkcjonowania Browaru Olimp. Siedzibą 
kontraktowego przedsiębiorstwa został Bro-
war Krajan. Do załogi dołączył również Adam 
Szary, który zajął się stroną graficzną projektu.

Konsumentów intryguje nazwa browaru. 
Każde z piw warzonych w Olimpie nawiązuje 
swoją nazwą do mitologii greckiej, a ich ety-
kiety współgrają ze sobą pod względem gra-
ficznym. Pomysł ten spodobał się odbiorcom, 
o czym świadczy funkcjonujący na stronie 
internetowej browaru sklep, w którym można 

nabyć różne gadżety prezentujące grafiki 
z etykiet. Oprócz standardowych informacji 
na temat składu trunków na nalepkach można 
znaleźć także kilka wiadomości o bogach czy 
bohaterach, na których cześć został nazwany 
dany produkt.

Przygoda związana z warzeniem piwa 
rozpoczęła się od Prometeusza. Reprezen-
tuje ono styl Polish India Pale Ale – połą-
czenie typowego amerykańskiego India Pale 
Ale z polskimi chmielami, takimi jak m.in. 
Marynka i Lubelski. Jest to jeden z niewielu 
polskich trunków należących do tej właśnie 
odmiany. Wyraźnie wyczuwalny jest w nim 
akcent karmelowy, który stanowi kontrast 
dla mocnej goryczki. Kolejną propozycją 

Browaru Olimp jest Hera – Coffee Milk 
Stout. W jej składzie, oprócz tradycyjnych 
słodów oraz chmieli, znalazły się ziarna pa-
lonej kawy arabskiej i laktoza. To właśnie im 
zawdzięczamy mleczny posmak i kawowy 
zapach, przez który nie można się jej oprzeć. 
Swojego trunku doczekała się także Afrodyta 
– bogini piękna. Piwo nazwane jej imieniem 
to witbier, w którym wykorzystano orkisz, 
płatki jęczmienne i ryżowe oraz skórki cy-
trusów. Do panteonu dołączyli także pano-
wie – Zeus, Hermes i Hades. Ten pierwszy 
to Imperial India Pale Ale, Hermes nato-
miast reprezentuje styl American Pale Ale, 
w którym wyraźnie wyczuwalne są owoco-
wy smak i aromat winogron i agrestu. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego 
chmielu – Nelson Sauvin. Ostatni z trunków, 
Hades, to Rosyjski Imperial Stout. Dopiero 
po trzymiesięcznym okresie leżakowania 
piwo to trafia w ręce konsumentów i uderza 
swoją mocą – ma bowiem ponad 11 proc. 
alkoholu. Ciekawe jest także wykorzystanie 
w jego produkcji papryczek chili, które spra-
wiają, że doznania związane ze spożywaniem 
Hadesa są nie do opisania.

Piw z Browaru Olimp można skosztować 
w całej Polsce. Na Śląsku odnajdziemy je w ka-
towickich barach i sklepach (m.in. w Rudym 
Goblinie i Piwach regionalnych) oraz w Mi-
kołowie, Bytomiu i Tychach. Przed zakupem 
warto zapoznać się z kalendarzem rozlewów 
poszczególnych trunków, który dostępny jest 
na stronie internetowej browaru.

ŹRÓDŁO: WWW.BROWAROLIMP.PL
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