
Rozmowa na czasie

Jerzy Borowczak: – Byliśmy 
pomnikiem i żyliśmy 
w przekonaniu,  
że pomnika oporu 
przeciwko 
komunistom 
nikt nie ruszy.
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Drony na straży
PKP Cargo – priorytetem jest 
bezpieczeństwo transportów.

strona 4

Trzeba rozmawiać 
o naprawie firmy – 
nie o emocjach
W sporach ideolo-
gicznych giną moż-
liwości rozwiązania 
konkretnych proble-
mów – przestrzega 
Zygmunt Łukaszczyk, 
prezes KHW SA.

strona 5

Walka ze smogiem
WFOŚiGW. Czy czyste powie-
trze w mieście to marzenie ścię-
tej głowy? Nie. Wystarczy sku-
teczniej likwidować niską emi-
sję. Wymaga to jednak rozwią-
zań systemowych, a nie represji 
wobec właścicieli pieców starego 
typu.

strona 8

Nowa Vitara już 
w salonach
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Bangkok – miasto 
tuk-tuków
Podróże marzeń.

strona 10

JSW SA. Górnicy wracają do pracy

Strajk zawieszony
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W piątek, 13 lutego, górnicy JSW SA zawiesili trwający od 28 stycznia strajk. Prezes Jarosław 
Zagórowski zapowiedział, że poda się do dymisji. Ponieważ nie wszystkie jego warunki zostały 

spełnione, dopiero po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej, która zbiera się 17 lutego, będzie znana 
ostateczna decyzja. Porozumienie z zarządem JSW powinno przynieść Spółce 300–400 mln złotych 

oszczędności. Według innych danych nie będzie to więcej niż około 300 mln złotych. W czasie strajku 
Spółka traciła codziennie około 27 mln złotych. Górnicy mają odrobić straty do końca roku. Dymisja 
prezesa była głównym postulatem strajkujących. Samo porozumienie wejdzie w życie dopiero wtedy, 

gdy zatwierdzi je rada nadzorcza. Ze wszystkich ustaleń chyba najważniejsza jest zgoda na uzależnienie 
14. pensji od wyników Spółki. Jej połowa ma być wypłacana na dotychczasowych zasadach, a druga 

połowa ma być uzależniona od wyników finansowych JSW. Wypłata „czternastki” w tym roku będzie 
na dotychczasowych zasadach. Zostanie wypłacona w dwóch ratach. Na zdjęciu demonstracja 

górników przed siedzibą Spółki.
WięceJ nA S. 3 
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O dwóch takich, co 
rozbili jedyne jajko
C hciałem napisać opowiadanie. Humoreskę na cześć 

kompromisów zawieranych w branży górniczej. 
Miała być o dwóch takich, co rozbili jedyne jajko. 
Miało być śmiesznie. Zaczął wychodzić dramat. Zrobiło 
się strasznie. Akcję można streścić w kilku zdaniach. 
Dwóch umierających z głodu rozbitków znalazło na 
skalistej wysepce jedyne jajko. Poza nim do jedzenia 
były tylko kamienie. Mogli się nim podzielić, ale zaczęli 
walczyć. Wiadomo, jajko na dwóch to jeszcze mniej 
niż flaszka na dwóch. Stłukli jajko. – Biliśmy się, ale na 
szczęście wypracowaliśmy kompromis. Żaden nie naje 
się kosztem drugiego, obaj jesteśmy niezadowoleni  – 
wyszeptali i padli wycieńczeni. Umarli. Zleciało się stado 
sępów. Rozrywały ciała i chwaliły ludzką skłonność do 
kompromisów, dzięki której niejeden się pożywi.

Z awsze wychodzi mi dramat, kiedy chcę opisać 
kompromisy zawierane w branży górniczej. 

Opowiadanie zacząłem szkicować, kiedy w Gazecie 
Wyborczej przeczytałem wypowiedź Longina 
Komołowskiego, mediatora w czasie strajku w JSW, 
który stwierdził, że prezes Jarosław Zagórowski utracił 
zdolność kierowania spółką, ponieważ w firmie od 
kilkunastu dni trwał strajk. Najważniejszy postulat 
strajkujących – Zagórowski musi odejść. Z wypowiedzi 
mediatora wnioskowałem, że jest szansa na to, aby załoga 
zgodziła się na realizację planu oszczędnościowego 
przygotowanego przez prezesa Zagórowskiego pod 
warunkiem, że zrezygnuje on ze stanowiska. Kilka godzin 
po tym, jak przeczytałem wypowiedź Komołowskiego, 
prezes zapowiedział, że złoży dymisję pod warunkiem, 
że jego plan będzie realizowany. W dużej części będzie 
realizowany, jeżeli odejdzie. 

K iedy zsyłaliśmy ten numer do druku, trwały 
spekulacje, czy rada nadzorcza tę dymisję przyjmie 

czy jej nie przyjmie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że 
załoga zapłaciła za głowę prezesa 300–400 mln złotych, 
bo mniej więcej na takie oszczędności zgodziły się związki 
zawodowe.  To chyba pierwsza głowa prezesa, której 
wartość tak łatwo ocenić. 

N iestety, dobicie targu między prezesem a liderami 
związkowymi nie rozwiązuje problemów JSW. 

Dlaczego? Ponieważ to nie prezes utracił zdolność 
kierowania spółką, ale akcjonariusze, w tym akcjonariusz 
większościowy, utracili wpływ na swoją własność. Ach, 
co ja wypisuję – oni tego wpływu nigdy nie mieli. Tak 
samo dzieje się w spółkach węglowych należących w stu 
procentach do Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu 
i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego próbują jak najszybciej poprawić 
sytuację, ale obawiam się, że proces uzyskiwania wpływu 
na własność będzie trwał długo. 

S ytuacja jest niesprzyjająca. Znów nastał czas, kiedy 
za spokój społeczny w górnictwie płaci się nie tylko 

pieniędzmi, ale także głowami. Na razie wystarczają głowy 
prezesów. Co będzie, gdy górnicy zażądają głów tych, 
którzy są nad prezesami? A jeżeli zażądają, to kto będzie 
podejmował decyzje o tym, czy jakąś głowę dać czy jej nie 
dawać? To, że będą żądać, jest pewne. 

A le co to ma wspólnego z tymi dwoma, co rozbili 
jedyne jajko? Kluczem jest słowo „kompromis”. 

Podobno najlepszy jest taki, kiedy obie strony są 
niezadowolone. To bzdura. Jeżeli obie strony są 
niezadowolone, to oznacza zbliżającą się następną wojnę 
albo totalną klęskę walczących. Sępy krążą, będą miały 
wyżerkę. l

Im mniej członków związków zawodowych, tym wię-
cej nierówności. Zawsze to powtarzałem na podsta-
wie osobistego doświadczenia. Dokładnie to samo 
mówią liderzy central związkowych. To samo w spo-
sób naukowy udowodnił Colin Gordon, profesor hi-
storii z amerykańskiego uniwersytetu w Iowa. Badał 
on nierówności dochodów między najbiedniejszymi 
i najbogatszymi w ciągu minionych 100 lat. Porównał 
te dane z tak zwanym poziomem uzwiązkowienia.

O kazuje się, że im więcej pracowników należy 
do związków zawodowych, tym mniej pienię-
dzy zarobionych przez wszystkich Ameryka-

nów zgarniają najbogatsi. Związki zawodowe są siłą, 
która potrafi zmusić właścicieli firm, aby dzielili się 
z robotnikami zyskami. Tak jest od samego początku 
działania związków zawodowych. Największe uzwiąz-
kowienie w USA miało miejsce w latach 1940–1960. 
Wtedy też było najmniejsze rozwarstwienie między 
najbogatszymi i najuboższymi. Teraz, kiedy liczba 
członków związków zawodowych jest coraz mniej-
sza, rozwarstwienie rośnie. Bogaci bogacą się szybko, 
a ubodzy biednieją na potęgę. Na całym świecie związki 
zawodowe wywalczyły dodatki zdrowotne uzależ-
nione od wykonywanej pracy, stawki podatkowe czy 
płacę minimalną. To bardzo dobry mechanizm, który 
wyrównuje niesprawiedliwy podział dóbr. Nie wiem, 
dlaczego w Polsce każdą taką inicjatywę związkową 
uznaje się za absurdalne żądanie.

Przypomnę choćby kilka faktów. Kilkadziesiąt 
lat temu właścicielom firm wydawało się niemożliwe 
wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy. Z ich 
wyliczeń wynikało, że w zasadzie wszystkie fabryki 
splajtują. Gospodarka miała się załamać, kiedy ro-
botnicy zaczęli walczyć o pięciodniowy tydzień pracy. 
Teraz są kraje, które zastanawiają się, czy nie warto 
wprowadzić czterodniowego tygodnia pracy. Podobno 
produkcja miała się załamać po tym, kiedy w Europie 
Zachodniej przyjęto zasadę, że bez zgody związków 
zawodowych nie można podejmować ważnych decyzji. 
W tym także decyzji czysto ekonomicznych. Niemcy, 
kraje skandynawskie, Francja, USA nie upadły. Nie 
upadły, chociaż bez zgody związków zawodowych nie 
można w większości cywilizowanych krajów zamknąć 
fabryki. Chcecie przykład? Proszę bardzo.

Koncern samochodowy Ford postanowił zamknąć 
fabrykę w belgijskiej miejscowości Genk. Ostatni sa-
mochód wyjechał z taśmy montażowej krótko przed 
końcem 2014 roku. Fabryka zatrudniała ponad 4 tys. 
osób. Związkowcy, aby zmusić zarząd do rozmów, 

zablokowali wjazd do fabryki nowiutkimi samocho-
dami, które miały trafić do klientów. Koncern nie miał 
wyjścia – musiał rozmawiać. Aby zamknąć fabrykę, 
Ford wydał na odprawy, szkolenia i pomoc socjalną dla 
pracowników fizycznych średnio około 190 tys. dolarów 
na jednego zatrudnionego. To grubo ponad 600 tys. 
złotych po przeliczeniu na złotówki. W Polsce trwa 
gigantyczna presja na związki, żeby oddawały za darmo 
miejsca pracy. Nie będzie darmochy. Musi być poważny 
dialog. Bez narzucania woli przedsiębiorców.

Trwa dyskusja o roli związków zawodowych w Pol-
sce. Najgłośniej krzyczą przeciwko nam ci, którzy 
nie mają pojęcia, o czym rozmawiamy. Zarzuca się 
związkom, że chcą o wszystkim decydować. Bzdura. 
Chcemy minimum z tego, co obowiązuje w krajach 
Unii Europejskiej. Związki mają zbyt słabą pozycję, 
dlatego w interesie państwa polskiego jest ich wzmoc-
nienie, a nie osłabienie. Związki pełnią istotniejszą rolę 
niż partie polityczne. Partie powstają, rozpadają się, 
łączą, dzielą się, a partyjniacy twierdzą, że poświęcają 
życie dla ludu. Lud tymczasem chce mieć silne związki 
i mieć prawo wypięcia się na partie.

Każdy z pracowników płaci podatki, a państwo 
limituje im możliwość zrzeszania się. Do związków 
nie mogą należeć ci, którzy zostali zmuszeni do rezy-
gnacji z etatu i poszli na samozatrudnienie. Nie mogą 
należeć ci, którzy pracują na umowach cywilno-praw-
nych. Związki tępi się w sieciach handlowych i wielkich 
firmach słynących z wyzysku. Straszy się Polaków 
związkowcami. To można robić bezkarnie. Czy wy-
obrażacie sobie, aby premier Szwecji, Norwegii albo 
kanclerz Niemiec publicznie besztali, wyśmiewali, 
lekceważyli i poniżali związkowców? To nie do po-
myślenia. Polityk, który odważyłby się na coś takiego, 
błyskawicznie zostałby zepchnięty na margines życia 
społecznego. Można nie lubić związków. Można się 
z nimi nie zgadzać. Ale trzeba robić wszystko, żeby 
mogły działać swobodnie.

W JSW został zawieszony strajk. Jest szansa 
na normalność. Bez swobody działania związków za-
wodowych szybko tę szansę możemy zaprzepaścić. 
Dlatego odwracanie się od organizacji związkowych 
nie doprowadzi do niczego dobrego. Powinniśmy brać 
przykład z krajów zachodnich. Tam naprawdę żaden 
koncern nie pozwoli sobie na to, aby robić coś wbrew 
żywotnym interesom załogi. Nie dajmy zbałamucić 
się propagandzie polskich liberałów, którzy w krajach 
cywilizowanych byliby uznani za nieokrzesanych de-
spotów. I temu tematowi chciałbym poświęcić kilka 
następnych felietonów.  l

Pięścią w stół

Związki zapobiegają nierówności

Odwracanie się 
od organizacji 
związkowych 
nie doprowadzi 
do niczego 
dobrego. 
Powinniśmy brać 
przykład z krajów 
zachodnich. 
Tam naprawdę 
żaden koncern 
nie pozwoli 
sobie na to, aby 
robić coś wbrew 
żywotnym 
interesom załogi.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Górnicy JSW SA zawiesili strajk. Jest szansa, że atmos-
fera wkrótce się uspokoi. Szkoda, że załoga musiała 
zapłacić tak wysoką cenę. Niestety, za dekoniunktu-
rę na rynku węgla wysoką cenę zaczyna płacić coraz 
więcej firm. Prezesi firm okołogórniczych obawiają się, 
że mimo starań rządu spółki węglowe mogą stać się 
niewypłacalne i będzie ogłaszana upadłość. 

W śród kooperantów ta plotka zaczyna urastać 
do rangi informacji prawdopodobnej. Firmy 
pracujące dla górnictwa zaczynają ograniczać 

zatrudnienie. Przedsiębiorcy liczą, że może rząd za-
cznie udzielać gwarancji producentom sektora około-
górniczego. Banki coraz częściej odmawiają kredytów. 
Spółki płacą z wielkim opóźnieniem. Kooperantom 
górnictwa grozi fala bankructw. To z kolei oznacza 
tysiące bezrobotnych. To namacalny dowód, jak wielkie 
znaczenie dla gospodarki regionu ma górnictwo.

Uważam, że należy przygotować plan wsparcia 
branży okołogórniczej. Jest to tym bardziej istotne, 
że wiele firm z sukcesem zdobywa rynki zagraniczne. 
Nie należy marnować tego potencjału. Wkrótce rząd 
przedstawi program dla Śląska, który ma zrównoważyć 
negatywny wpływ kryzysu branży górniczej na gospo-
darkę regionu. Nowoczesne firmy produkujące dla 
górnictwa powinny być ujęte w tym planie. Posłowie 
z innych regionów Polski nie rozumieją, dlaczego Śląsk 
tak bardzo walczy o utrzymanie miejsc pracy w ko-
palniach. Z dostępnych danych wynika, że w ciągu 
minionych 14 lat górnictwo wypracowało około 100 
mld złotych. Zapłacone przez branżę należności zwią-
zane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi 
sięgnęły 36,5 mld złotych. Podatek od osób fizycznych 
i prawnych wyniósł prawie 14 mld złotych. Opłaty 
i kary uregulowane na rzecz gmin, w tym opłata eks-
ploatacyjna – 3,5 mld złotych.  l

Banki coraz 
częściej 
odmawiają 
kredytów.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Kooperanci w tarapatach

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Podczas konferencji prasowej, zorganizowa-
nej w poniedziałek, 9 lutego, Jarosław Za-
górowski, prezes JSW, przekonywał, że prio-
rytetami zarządu pozostają ochrona miejsc 
pracy i zachowanie płynności. Aby osiągnąć 
te cele, konieczne są zmiany systemowe do-
stosowujące Spółkę do obecnych warunków 
rynkowych. Zagórowski twierdzi, że kopalnie 
powinny pracować w cyklu sześciodniowym, 
przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia 
pracy pracowników, a 14. pensja (kosztująca 
ok. 250 mln złotych) powinna być uzależniona 
od osiąganych wyników Spółki i zysku. W okre-
sie dobrej koniunktury można by na nią prze-
znaczyć nawet 20 proc. zysków Spółki.

– Zarząd będzie konsekwentnie dą-
żył do tego celu, bo nie ma innego wyjścia 

– mówił prezes, który przypomniał też swój 
apel do strony społecznej o natychmiastowe 
przerwanie akcji strajkowej.

Na 26 296 zatrudnionych w JSW do straj-
ku przystąpiło 9420 osób. Absencja choro-
bowa i urlopowa w ostatnich dniach wynosi 
38 proc., przy średniej absencji na poziomie 
20 proc.

Z każdym dniem rośnie bilans strat po-
niesionych przez JSW z powodu strajku. 
W 13. dobie protestu ubytek produkcji węgla 
wyniósł 530 tys. ton. Wprawdzie poziom 
zagrożeń naturalnych w kopalniach JSW jest 
stale monitorowany, ale w pięciu ścianach 
istnieje już realne zagrożenie pożarem en-
dogenicznym, z którym wiąże się koniecz-
ność otamowania ścian lub całego rejonu. 
Jak wyjaśnia Jerzy Borecki, wiceprezes JSW 

ds. produkcji, przywrócenie takiej ściany 
do wydobycia trwa kilka miesięcy. Jeśli 
okres postoju się wydłuży, zagrożonych 
ścian może być więcej. W każdej ze ścian 
we wszystkich ruchach nastąpił też wzrost 
zagrożenia zawałowego. Powoduje to duże 
utrudnienia w ponownym uruchomieniu 
ściany i uzyskaniu przez nią optymalnych 
zdolności produkcyjnych. W kopalniach 
co dnia pracuje też kilka tysięcy maszyn 
i urządzeń.

– Nie mamy pewności, jak po tak długiej 
przerwie będą się one zachowywać – tłuma-
czył Jerzy Borecki.

Z powodu braku wydobycia przez dzie-
więć dni nie sprzedano 445 tys. ton węgla.

– Odbiorcy są bardzo zaniepokojeni 
sytuacją. Jesteśmy dostawcą strategicznym 

dla większości koksowni, które się u nas 
zaopatrują. Niektóre z nich kupują już wę-
giel z innych źródeł. Krótkoterminowo nie 
są w stanie zabezpieczyć swoich potrzeb, 
ale długoterminowo przejrzą swoje strategie 
zakupowe. Nie potrafimy oszacować, jakie 
będą tego skutki. Ze wszystkimi będziemy 
prowadzić rozmowy po zakończeniu strajku 
– wyjaśniał Grzegorz Czornik, wiceprezes 
JSW ds. sprzedaży.

Koksownie w Grupie JSW, w celu ochro-
ny swojego majątku, ograniczyły produkcję 
o 50–40 proc. Oznacza to, że nie realizują 
swoich kontraktów na dostawy koksu.

ANNA ZYCH

Autorka jest publicystką Trybuny Górniczej i portalu 
nettg.pl

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zawie-
szony. Prezes Jarosław Zagórowski zapewnił, 
że złoży rezygnację, jeżeli zostanie podpisane 
porozumienie, załogi kopalń wrócą do pracy 
i będzie doprecyzowany punkt dotyczący 
rozszerzenia tygodnia pracy kopalń z pięciu 
do sześciu dni przy zachowaniu pięciodnio-
wego tygodnia pracy górników. Ten punkt 
nie został doprecyzowany.

Teraz rada nadzorcza i prezes Zagórowski 
mają do wyboru – udawać, że wszystkie warunki 
zostały spełnione, albo nie zgodzić się na zmia-
nę prezesa. Trzeba pamiętać, że od tej decyzji 
zależy, czy ewentualni kredytodawcy i dotych-
czasowi kontrahenci uznają, że mimo wszystko 
firma jest przewidywalna, czy dojdą do wniosku, 
że trzeba przestać interesować się JSW do koń-
ca roku, kiedy po wyborach parlamentarnych 
sytuacja polityczna stanie się bardziej klarow-
na. Teraz dla wszystkich jest jasne, że polityka 
przytłoczyła ekonomię. Rada nadzorcza musi 
za wszelką cenę udowodnić, że JSW nie kierują 
wyłącznie przypadek i pozory.

Straty kopalń są duże, ale do odrobienia. 
Co ze stratami w koksowniach? Co ze stratami 
wizerunkowymi? Organizatorom i przywódcom 
strajku grożą procesy. Procesy karne to proble-
mik, a nie problem. Jeżeli dojdzie do procesów 
cywilnych, może to oznaczać ruinę finansową. 
Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indy-
widualnych złożyli doniesienie do prokuratury, 
a sąd uznał, że strajk może być nielegalny. To 
jeszcze nie wyrok. Trwa procedura odwoławcza.

Pracodawcy, inwestorzy i emitenci giełdowi 
połączyli siły, aby puścić z torbami organizato-
rów strajku. Procesy mogą trwać wiele lat, będą 
kosztowne dla pozwanych. Strajk w JSW znów 
obnażył stan polskiego górnictwa, w którym 
państwo ma decydujący głos. Tymi spółkami 
można w dość ograniczony sposób zarządzać 
tylko w czasie koniunktury. W czasie kryzysu 
są to firmy niesterowalne i nie zmienią tego na-
wet co kwartał podpisywane porozumienia. Jest 
wielu poszkodowanych i zatrzymanych po star-
ciach z policją przed siedzibą JSW. Część z nich 
stanie przed sądem za napaść na policjantów 
i niszczenie mienia. SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Pracodawcy, inwestorzy i emitenci giełdowi połączyli siły, aby puścić z torbami organizatorów strajku

Strajk zawieszony

Cztery dni przed zakończeniem strajku pięć ścian było zagrożonych pożarem endogenicznym. Wzrosło zagrożenie 
zawałowe. Kontrahenci grozili, że znajdą innych dostawców

JSW podlicza straty

Górnicy idą pod siedzibę zarządu JSW SA

Potężna pikieta górnicza
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PKP Cargo jest pierwszym polskim prze-
woźnikiem kolejowym, który postanowił 
w zdecydowany sposób walczyć z kradzie-
żami przewożonego węgla. Oprócz nowych 
rozwiązań organizacyjnych, zabezpieczeń 
wagonów i akcji prewencyjnych prowadzo-
nych we współpracy ze Strażą Ochrony Ko-
lei do monitorowania obszarów, na których 
może dochodzić do kradzieży, PKP Cargo wy-
korzystuje drony.

– Kradzież i dewastacja urządzeń in-
frastruktury kolejowej stanowią poważny 
problem nie tylko dla jej zarządcy, ale tak-
że przewoźników. Dodatkowym, trudnym 
do oszacowania kosztem jest pogorszenie wi-
zerunku firm kolejowych i oceny ich usług 
przez klientów. Nie chcemy i nie możemy 
się na to zgodzić – mówi Maciej Borecki, 
dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu 
w PKP Cargo. – Aby ograniczać skalę tych 
przestępstw, w tym roku podjęliśmy decyzję 
o zintensyfikowaniu działań prewencyjnych 
i wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
– podkreśla.

W ramach prowadzonych działań PKP 
Cargo kładzie nacisk przede wszystkim 
na zapobieganie. Przewoźnik współpracuje 
w tym zakresie ze Strażą Ochrony Kolei oraz 
policją, w których gestii leży ściganie tego 
typu przestępstw i ich sprawców. W 2014 
roku powołano też specjalny Zespół Prze-
ciwdziałania Zagrożeniom, którego pod-
stawowym celem jest ograniczenie strat 
ponoszonych przez PKP Cargo. Działa on 
głównie na Śląsku, gdzie występuje najwięk-
sze zagrożenie kradzieżami. Zespół ściśle 
współpracuje ze śląskimi dyspozyturami 
przewoźnika, uzyskując w ten sposób in-
formacje, z jakiej kopalni i według jakiego 
rozkładu wyrusza transport węgla. Człon-
kowie zespołu wspólnie z funkcjonariusza-
mi SOK na bieżąco monitorują najbardziej 
zagrożone miejsca.

Drony naD tory

– To rozwiązanie jest wynikiem poszuki-
wań nowych i jeszcze skuteczniejszych sposo-
bów. Urządzenia te wyposażone są w różnego 
rodzaju kamery, w tym także termowizyjne, 
dzięki czemu są skuteczne bez względu 

na porę dnia i warunki atmosferyczne – za-
pewnia Maciej Borecki.

Warto zauważyć, że polskie firmy należą 
do światowej czołówki w zakresie projekto-
wania i budowy bezzałogowych statków po-
wietrznych. Według prognoz opublikowanych 
przez Deloitte w najbliższych latach – z roku 
na rok będzie rosnąć skala ich cywilnego za-
stosowania. Zgodnie z tym samym raportem 
w tym roku na światowy rynek może trafić 
około 300 tysięcy takich maszyn. Znajdą różne 
zastosowanie, ale niewątpliwie ich rola w wal-
ce z przestępczością będzie coraz ważniejsza.

W tym roku PKP Cargo wprowadza też 
o wiele skuteczniejsze, śrubowe zabezpiecze-
nia wagonów. Były one dotąd zabezpieczane 
poprzez tzw. drutowanie, w ramach którego 
zamki drzwi są blokowane zestandaryzowa-
nymi drutami wykonanymi z hartowanej stali. 
Podczas testów nowych zabezpieczeń z wyko-
rzystaniem ponad 100 węglarek nie powiodła 
się ani jedna próba ich pokonania.

– Już teraz możemy stwierdzić, że w efek-
cie naszej wytężonej pracy, w tym roku w po-
równaniu z poprzednim stopniowo maleje 
liczba tego typu kradzieży. Tylko w okresie 
styczeń–październik ograniczyliśmy straty 
z tytułu kradzieży paliw stałych o ponad 20 
proc., zarówno pod względem liczby zdarzeń, 
wielkości ubytku, jak również ich wartości – 
mówi Maciej Borecki. – Jestem przekonany, 
że działania, które obecnie rozpoczęliśmy, 
pozwolą nam w jeszcze większym stopniu 
ograniczyć ten proceder.

900 „usypów”
W pierwszych 10 miesiącach 2014 roku 

przewoźnik odnotował prawie 900 kradzieży 
ładunków. Łączna wartość strat poniesionych 
w ten sposób oszacowana została na ponad 
4 mln złotych, a wielkość ubytku – na ponad 
8 tys. ton. Wraz z nadejściem miesięcy zimo-
wych obserwowany jest wyraźny wzrost liczby 
udokumentowanych zdarzeń oraz wielkości 
ubytku przewożonych surowców.

Sprawcami kradzieży są zazwyczaj bardzo 
dobrze zorganizowane grupy przestępcze. 
Jedną z najczęściej stosowanych metod jest 
próba zatrzymania składu np. poprzez umiesz-
czanie na torach przeszkody. Aby uniknąć 
katastrofy, maszyniści zmuszeni są zatrzymać 

skład, informując o przeszkodzie właściwe 
służby. Złodzieje w ciągu kilku minut doko-
nują wtedy tzw. „usypu”. W ramach jednego 
zajścia złodzieje są w stanie „usypać” nawet 
kilka ton węgla.

– Nowe technologie stosowane do zabez-
pieczenia transportu towarów koleją mogą 
znacząco zmniejszyć skalę kradzieży. Oprócz 
ich dużej skuteczności operacyjnej mają też 
funkcję prewencyjną. Mamy nadzieję, że po-
tencjalny złodziej dwa razy się zastanowi, 

zanim przystąpi do działania – mówi Kazi-
mierz Mamczura, naczelnik Wydziału Moni-
torowania Zagrożeń w Biurze Bezpieczeństwa 
PKP Cargo. – Proszę też pamiętać, że pod-
czas kradzieży węgla dochodzi do wypadków, 
giną młodzi ludzie. Skuteczne działania służb 
chroniących kolejowe transporty są nie tyl-
ko w interesie przewoźników i ich klientów. 
Chronią zdrowie i życie ludzi – zdecydowanie 
podkreśla Kazimierz Mamczura.

l

R E K L A M A

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 
serdecznie zaprasza do udziału w zawodach 
narciarskich w slalomie gigancie o Puchar 
Prezesa Kompanii Węglowej SA, które odbę-
dą się 7 marca 2015 roku na stacji narciarskiej 
Cieńków w Wiśle-Malince.

Ta ciesząca się coraz większym zaintere-
sowaniem impreza sportowa ma na celu nie 
tylko popularyzację narciarstwa zjazdowego, 
ale przede wszystkim integrację środowiska 
górniczego Kompanii Węglowej. Uczestnikami 
zawodów będą aktualni pracownicy kopalń, 
zakładów wchodzących w skład Kompanii 

Węglowej SA i spółek powiązanych kapitało-
wo oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie 
i dzieci).

Możliwy też jest udział emerytowanych 
pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z re-
gulaminem zawodów i zgłaszanie drużyn 
do 26.02.2015 roku.

Gwarantujemy wspaniałą rywalizację, cie-
pły posiłek dla zawodników oraz atrakcyjne 
nagrody dla zwycięzców.

Więcej informacji na stronie: www.nat.pl 
oraz w sekretariacie zawodów u Magdaleny 
Szczurek, tel. 32 326 23 53.

Cieńków zaprasza na zawody narciarskie

PKP Cargo – priorytetem jest bezpieczeństwo transportów

Drony na straży

Nowe technologie stosowane do zabezpieczenia transportu towarów koleją mogą znacząco zmniejszyć 
skalę kradzieży
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 XNowy GórNik: Ambicje i spory polityczne 
biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Czy 
Katowicki Holding Węglowy zamiast skon-
centrować się na naprawie firmy, nie zosta-
nie wciągnięty w nurt emocjonalnych starć?
ZyGmuNt ŁukasZcZyk: 
Zarząd i związki zawo-
dowe rozmawiają o spo-
sobach naprawy firmy. 
Spieramy się na argu-
menty. Nie prowadzimy 
sporów ideologicznych, 
przy których zawsze giną 
możliwości rozwiązania 
konkretnych problemów. Nie wolno koncen-
trować się na emocjach, kiedy rozmawiamy 
o ekonomii, o technice i sztuce górniczej. 
Zawsze wyznawałem zasadę, że dialogu ni-
gdy nie jest za dużo. Dlatego od października 
2014 roku, od czasu kiedy zostałem prezesem 
KHW, nieustannie spotykam się ze związka-
mi zawodowymi. W listopadzie po twardych 
i szczerych rozmowach doszliśmy do poro-
zumienia w sprawie zawieszenia niektórych 
punktów holdingowego układu zbiorowego 
pracy. Chodzi między innymi o uprawnienia 
emerytów i rencistów górniczych do bezpłat-
nego węgla, zasady wypłaty z okazji Dnia Gór-
nika i tzw. 14 pensji. Deputaty dla emerytów 
i rencistów zostały wstrzymane na trzy lata. 
Nagroda barbórkowa dotychczas wyliczana 
była na podstawie wynagrodzeń uzyskanych 
w październiku danego roku, a 14. pensja 
na podstawie trzech miesięcy. Teraz o wyso-
kości tych nagród zdecydują zarobki w ciągu 
całego roku.

Chciałbym wyrazić wielki szacunek dla 
reprezentantów załogi, bo dzięki męskim 
rozmowom znaleźliśmy rozwiązania dobre. 
Jednak czas pokazał, że są one niewystarcza-
jące. Gdy wtedy rozmawialiśmy, tona węgla 
w portach ARA kosztowała znacznie ponad 
60 dolarów. W dniu, w którym rozmawiamy, 
kosztuje najwyżej 57 dolarów. Dlatego musimy 
szukać kolejnych rozwiązań, dzięki którym 
nasza firma przetrwa.

 X Jednak recepty na przetrwanie są różne.
– To naturalne, że związki zawodowe 

sprawdzają, czy można coś zrobić mniej-
szym kosztem dla załogi. Zarząd także stara 

się, aby koszt ponoszony przez nią był jak 
najmniejszy. Formalnie siedzimy po różnych 
stronach stołu. W rzeczywistości mamy ten 
sam cel. Zarząd i związki zawodowe zgadzają 
się, że firma nie może utracić płynności fi-
nansowej. Zgadzamy się także, że ewentualne 
odejścia pracowników muszą być dobrowolne, 
a warunki tych odejść powinny być jak najbar-
dziej korzystne. Ponieważ mamy okazję prze-
prowadzić restrukturyzację firmy za nieswoje 
pieniądze, musimy wykorzystać tę szansę. 
Dlatego na każdym spotkaniu z przedstawi-
cielami załogi podkreślam, jak bardzo ważny 
jest czas. Nie możemy przegapić okazji, żeby 
skorzystać z dobrodziejstw znowelizowanej 
ustawy górniczej.

 XHolding jest w bardzo trudnej sytuacji. 
Nie jest łatwo podejmować racjonalne de-
cyzje, kiedy wszystko się wali.

– Kiedy obejmowałem stanowisko 
prezesa, Katowicki Holding Węglowy mu-
siał borykać się z problemami kopalni Ka-
zimierz-Juliusz i ze skutkami katastrofy 
w ruchu Wesoła kopalni Mysłowice-Wesoła. 
Mówiłem wtedy, że sytuacja jest bardzo zła, 
ale nie beznadziejna. Problem Kazimierza-
Juliusza rozwiązaliśmy. W Wesołej wydo-
bycie wraca do normy. Kopalnia Wieczorek 
przynosi zyski. Wujek po zmianie techno-
logii wydobycia z podsadzkowej na zawał 
zmniejszył stratę na tonie wydobywanego 
węgla o 100 złotych. To były działania, które 
złagodziły sytuację kryzysową. Załoga Hol-
dingu pracuje fantastycznie.

Niestety sytuacja rynkowa jest fatalna 
i żeby były efekty z fantastycznej pracy, mu-
simy dostosować firmę do otoczenia rynko-
wego. Mówiąc najprościej – trzeba podjąć 
decyzje, dzięki którym wspaniała praca załogi 
nie pójdzie na marne. Holdingowi grozi utra-
ta płynności finansowej na przełomie marca 
i kwietnia. Nie dlatego, że górnicy źle pracują 
albo management jest fatalny. Dobijają nas 
ceny. Dlatego musimy ograniczyć straty, jakie 
powoduje ruch Boże Dary i zamknięty ruch 
Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła. Ruch 
Mysłowice utrzymujemy na własny koszt, 
chociaż jego funkcja ogranicza się do stacji 
odwadniania. Utrzymywanie takiej „kopalni” 
należy do kompetencji Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń. My na Mysłowice rocznie wydajemy 30 
mln złotych. Niech za to płaci Skarb Państwa.

Ruch Boże Dary w zeszłym roku miał stra-
tę na węglu ok. 212 mln złotych. Strata KHW 
to 222 mln złotych. Wystarczy porównać te 
dane i widać, że rozwiązując problem Bożych 
Darów i Mysłowic, możemy zaoszczędzić oko-
ło 240 mln złotych.

 X Czy to oznacza, że likwidując Boże Dary 
i pozbywając się Mysłowic, KHW będzie miał 
w tym roku zysk?

– Mały plus możemy mieć wtedy, gdy 
wdrożymy wszystkie punkty planu naprawcze-
go. Przedstawiłem sytuację, jaka była jesienią 
2014 roku. Wtedy cena tony węgla w portach 
ARA znacznie przekraczała 60 dolarów. Teraz 
nie przekracza 57 dolarów. Musimy jeszcze 
bardziej oszczędzać, ale niczego nie będziemy 
likwidować. Informacja o tym, że zlikwiduje-
my Boże Dary, jest fałszywa. Maszyny i urzą-
dzenia zostaną przetransportowane do innych 
kopalń. Chcemy do SRK oddać wyrobiska 
w ziemi i budynki, obiekty na powierzchni. 

Przygotowujemy się do wystąpienia 
o koncesję wydobywczą na węgiel zalegający 
poniżej 1000 metrów. Chodzi o tak zwane 
warstwy siodłowe. Tam rzeczywiście jest do-
bry węgiel i gdyby udało się pozyskać inwesto-
ra, z którym moglibyśmy rozpocząć ich eks-
ploatację, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. 
Do 1000 metrów jest węgiel słabej jakości, 
występują zagrożenia metanem i w dodatku 
pokłady są cienkie. Ja wiem, że krążą legendy 
o tym, jak bardzo należy kontynuować dotych-
czasowe wydobycie. Jednak opinie fachowców, 
analizy ekonomiczne i dotychczasowe do-
świadczenia nie pozostawiają złudzeń.

 X Interpretacja tych planów jest inna. Pra-
cownicy mówią: likwidacja, zwolnienia, 
dramat.

– Nie będzie zwolnień, likwidacji ani dra-
matu, jeżeli uratujemy płynność finansową 
firmy. Tylko utrata płynności oznacza dramat. 
Wśród pracowników KHW są osoby, które 
chciałyby skorzystać z programów osłono-
wych. Znowelizowana ustawa górnicza umoż-
liwia to. Obowiązkiem zarządu i powołaniem 
związków zawodowych jest przygotowanie 
procedur w firmie tak, aby z jednej strony 
pójść maksymalnie na rękę pracownikom, ale 
z drugiej strony, żeby firma na tym nie straciła.

 X Skoro państwo ma sfinansować program, 
to firma nie straci.

– Straci, jeżeli z programu chcieliby sko-
rzystać pracownicy niezbędni do zabezpie-
czenia produkcji. Dlatego wyobrażam sobie 
sytuację, że bardzo dobry fachowiec chcący 
skorzystać z programu osłonowego usłyszy: 
„proszę pani/pana, jesteście państwo potrzeb-
ni firmie, nie możemy stracić tak cennych 
pracowników”.

Załoga jest największą wartością. Fachow-
ca trzeba wyszkolić, zainwestować w to, aby 
zdobywał doświadczenie. Co zrobić, żeby 
pracownicy mogli skorzystać z programu 
osłonowego? Muszą przejść do SRK razem 
ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. 

W praktyce oznacza to, że mogą zostać 
przeniesieni po części z ruchem Mysłowice, 
a po części z Bożymi Darami. Samych pra-
cowników nie możemy przenieść do SRK, 
ponieważ nie pozwala na to ustawa.

 XOperacja z Bożymi Darami przypomina 
trochę przedsięwzięcie polegające na tym, 
żeby zjeść tort i mieć tort. KHW chce oddać 
dziurę i budynki i spróbuje dojść do dobre-
go węgla w inny sposób. W praktyce jest 
to możliwe?

– Oczywiście. Potrzebne są na to pienią-
dze. Czyli albo zapewni je inwestor, z którym 
wspólnie będziemy to robić, albo będziemy 
czekać na lepsze czasy. Proszę pamiętać, 
że obecna ustawa górnicza jest najprawdo-
podobniej ostatnią okazją do uzdrowienia 
i uporządkowania branży węglowej. KHW 
chce skorzystać z jej dobrodziejstw. Mamy 
przygotowany plan działania, prowadzimy ne-
gocjacje ze stroną społeczną i wierzę, że sko-
rzystamy z tej szansy. Od tego zależy życie 
firmy. Groźba niewypłacalności powinna być 
dodatkowym argumentem.

 X Jednak Boże Dary są punktem zapal-
nym w rozmowach ze związkowcami. Wielu 
z nich twierdzi, że KHW chce pozbyć się oko-
ło pół miliarda ton bardzo dobrego węgla.

– To jest mamienie ludzi. Kilkaset mi-
lionów ton dobrego węgla leży poniżej 1000 
metrów. My mamy koncesję do 1000 metrów. 
Dlatego planuję, aby wystąpić o koncesję 
na wydobycie poniżej tego poziomu i cze-
kać na koniunkturę, która pozwoli sięgnąć 
po ten węgiel. Dlatego będziemy dbać o to, aby 
w Holdingu utrzymać fachowców. Ja wiem, 
że krążą opowieści o jakichś zwolnieniach. 
Nie będzie żadnych zwolnień. Zarząd chce 
wdrożyć plan optymalizacji zatrudnienia, 
ale będzie on skierowany do pracowników 
powierzchni. Program osłonowy i naturalne 
odejścia to fundament tego planu. Pracow-
nicy powierzchni będą korzystać dobrowol-
nie z programu osłonowego. Do roku 2020 
zatrudnienie może się zmniejszyć o około 
4 tys. osób, w tym są też odejścia na emery-
tury, renty, naturalne zmiany pracy. W latach 
2015 i 2016 odeszłoby około dwóch tysięcy 
osób. Reszta w następnych latach.

Obawiam się, że będę musiał przekony-
wać najlepszych fachowców, żeby nie korzy-
stali z urlopów górniczych. Bo przecież mogą 
z nich skorzystać górnicy dołowi, którym 
do emerytury brakuje maksymalnie czte-
rech lat. Dostaną 75 proc. zarobków i będą 
mogli dorabiać. Pracownicy przeróbki będą 
mogli odejść na urlop trzy lata przed eme-
ryturą. Dlatego jeszcze raz proponuję: aby 
uniknąć błędów, skoncentrujmy się na do-
brym przygotowaniu planów naprawczych, 
a nie na emocjach. Jeżeli nie wykorzystamy 
szansy teraz, kolejnej może już nie być. Dla 
związków nie jest tajemnicą, że KHW jest 
zadłużony na około 2,5 mld złotych. Roczne 
przychody to trochę ponad 3 mld złotych. 
Jeżeli nie rozwiążemy naszych problemów, 
nikt nam nie da kredytu.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

W sporach ideologicznych giną możliwości rozwiązania konkretnych problemów – przestrzega 
Zygmunt ŁukasZcZyk, prezes KHW SA

Trzeba rozmawiać o naprawie firmy 
– nie o emocjach

A
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Kilkaset osób wzięło udział w demonstracji przeciwko planom zaniechania wydobycia w Bożych Darach. 
Zdaniem związkowców, którzy 11 lutego zorganizowali protest, załoga KHW jest gotowa na wielkie 
wyrzeczenia, pod warunkiem że w Bożych Darach będzie kontynuowane wydobycie węgla. Nikt nie 
powiedział, jakie miałyby być deklarowane w imieniu załogi wyrzeczenia
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Kiedy rozmawia pan 
o Stoczni Gdańskiej, podobno marzy pan 
o podróżach w czasie. Co zmieniłby pan, 
żeby móc uratować tę firmę-symbol?
Jerzy Borowczak: 
Gdyby dało się cofnąć 
czas, pewnie starałbym 
się postępować inaczej. 
Może zaangażowałbym 
specjalistów, którzy 
przekonywaliby załogę, 
że aby przeżyć, zmiany 
są konieczne. Na począt-
ku lat 90. XX wieku stocznia miała być wiel-
ka, bo obaliliśmy komunizm. Zajmowała 160 
hektarów, zatrudniała 17 tysięcy pracowników. 
Ośrodki wczasowe, kolonijne, kluby sportowe, 
autokary dowożące pracowników, własna tu-
czarnia świń, szpital, ośrodki wypoczynkowe. 
Mieliśmy tego bardzo dużo i nikt nie chciał 
z niczego zrezygnować. Stoczniowi krzyka-
cze nie pozwalali na żadne zmiany. Trudno 
było przenieść ludzi z budynku do budynku. 
Na przykład pracownicy biura konstrukcyj-
nego protestowali przeciwko przeprowadzce, 
bo musieliby pokonać dodatkowy kilometr 
do nowej siedziby. Obsługa holowników do-
szła do wniosku, że należy im się tak zwana 
karta stoczniowca i karta marynarza. Karta 
stoczniowca – ponieważ są pracownikami 
stoczni, a karta marynarza – bo pływają 
na holownikach.

Byliśmy pomnikiem i żyliśmy w prze-
konaniu, że pomnika oporu przeciwko ko-
munistom nikt nie ruszy. Ekonomia wtedy 
nie miała głosu. Próbowałem przekonywać 
kolegów, że czasy się zmieniły i że trzeba prze-
prowadzić zmiany. Bez skutku. Naprzeciwko 
nas była Gdańska Stocznia Remontowa. Tam 
związkowcy zgodzili się na restrukturyzację. 
Naszej stoczni nie ma, a oni zatrudniają 8500 
osób i dobrze prosperują. Czy ktoś widział, 
żeby palili opony i bawili się w politykę? Nikt 
nie krzyczy, że PiS jest zły albo Platforma 
Obywatelska jest zła. Jest tam bardzo mądry 
przewodniczący, który pilnuje układów pracy, 
płac, warunków pracy. Trzeba mieć szczęście, 
żeby trafić na porządnego przewodniczącego. 
Okazuje się, że jeżeli postawi się na ekonomię, 
można zbudować stabilną firmę.

 X Jest pan kombatantem walki z komuną. 
Zna pan wszystkich, którzy ją obalali. Dla-
czego teraz pan i pańscy koledzy nie potra-
ficie przekonać swoich kumpli albo znajo-
mych, żeby zastanowili się. Dlaczego tak 
trudno o rozsądek?

– Rozsądek to był w statucie Solidarności 
z 1980 roku. Na czele związku stawał prze-
wodniczący, który mógł kierować nim przez 
dwie kadencje. Jedną kadencję miał poświę-
cać na to, aby zostać wybranym na drugą. 

To oznacza, że musiał walczyć o ludzi. W cza-
sie drugiej kadencji miał zrobić coś bardzo 
pożytecznego, żeby przejść do historii.

 X Tak jak to jest w tradycji amerykańskich 
prezydentów.

– Tak. Niestety obecny statut pozwala 
na bycie przewodniczącym do grobowej deski. 
Tak też jest w innych związkach. W regionach 
wielu członków władz jest działaczami związ-
kowymi, a ich zakładów pracy już od dawna 
nie ma. Dokąd oni mają wrócić? Na przykład 
dokąd wróci Piotr Duda, przewodniczący Soli-
darności? Jego zakładu pracy już nie ma. Dzia-
łacze bez zakładu pracy chcą być przywódca-
mi za wszelką cenę. Jeżeli pojawi się ktoś, kto 
będzie głośniej krzyczał i więcej się domagał, 
to oni przegrają. Dlatego muszą przelicytować 
krzykaczy. Jeżeli przegrają z głośniejszymi 
rywalami, to co będą robić w życiu?

 X Pamięta pan balladę z 1980 roku ze straj-
ków na Wybrzeżu, która była nieoficjalnym 
hymnem Solidarności? Nie mam teraz cza-
su dla ciebie/Nie widziała cię długo matka/
Jeszcze trochę poczekaj, dorośnij/Opowie-
my ci o tych wypadkach...

– ...O tych ludziach, którzy poczuli/
Że są teraz właśnie u siebie/Solidarnie walczą 
o dzisiaj. I o jutro także dla ciebie. Oczywi-
ście, że pamiętam. Mam dwóch synów. Nie 
interesują ich moje wspomnienia. Nudzi ich 
kłótnia o to, czy Wałęsa był agentem Bolkiem, 
i spory o to, kto bardziej zasłużył się w walce 
z komunizmem. Ja mogę po 10 razy oglądać 
„Człowieka z żelaza” albo „Robotników 80”. 
Oni nie bardzo rozumieją, czym ja się tak 
wzruszam.

 X Jak w tym ogłupieniu, kombatanckich 
sporach i powrotach do wydarzeń sprzed 
kilkudziesięciu lat odnaleźć odrobinę nor-
malności i rozsądku?

– Coraz bardziej przekonuję się do tezy, 
że jedyna nadzieja w biologii. My, kombatanci, 
zaczniemy wymierać. Nasze miejsca zaczną 
zajmować młodzi. Lech Wałęsa często o tym 
mówi. W wielu sprawach nie zgadzam się 
z nim, ale w tym przypadku przyznaję mu 
rację.

 XW Jastrzębiu-Zdroju, mieście-symbo-
lu walki z komuną, dochodzi do sytuacji, 
w której stają kopalnie JSW SA, bo pre-
zes stał się głównym wrogiem dla działa-
czy związkowych. Związki bronią ostatnie-
go symbolu. Nie ma stoczni: Szczecińskiej 
i Gdańskiej. Zostali tylko oni i historia po-
rozumień jastrzębskich. Pan uważa, że rze-
czywiście bronią symbolu?

– Dla mnie jest to sytuacja nie do przyję-
cia. Kiedy byłem przewodniczącym Solidarno-
ści w Stoczni Gdańskiej, przychodzili do mnie 
pracownicy i mówili, że trzeba odwołać 
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Refleksje nad upadkiem. Byliśmy pomnikiem i żyliśmy 
w przekonaniu, że pomnika oporu przeciwko komunistom nikt nie 
ruszy. Ekonomia wtedy nie miała głosu. Próbowałem przekonywać 
kolegów, że czasy się zmieniły i że trzeba przeprowadzić zmiany. 

Bez skutku. Naprzeciwko nas była Gdańska Stocznia Remontowa. 
Tam związkowcy zgodzili się na restrukturyzację. Naszej stoczni 

nie ma, a oni zatrudniają 8500 osób i dobrze prosperują. Czy 
ktoś widział, żeby palili opony i bawili się w politykę? Nikt nie 

krzyczy, że PiS jest zły albo Platforma Obywatelska jest zła. 
Jest tam bardzo mądry przewodniczący, który pilnuje układów 
pracy, płac, warunków pracy. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić 
na porządnego przewodniczącego. Okazuje się, że jeżeli postawi 
się na ekonomię, można zbudować stabilną firmę – mówi Jerzy 

Borowczak w rozmowie z Nowym Górnikiem.

Górnicy protestujący przed siedzibą zarządu JSW SA byli przekonani, że jeśli odejdzie prezes Jarosław Zagórowski, to skończą się problemy spółki

Byliśmy pomnikiem,

jakiegoś kierownika wydziału. Tłumaczyłem, 
że nie może tak być, że pracownicy decydują 
o tym, jak zarządzać zakładem. To nieprawda, 
że kto głośniej krzyczy, ten ma rację. Domaga-
nie się usunięcia prezesa spółki giełdowej jest 
poza jakimikolwiek kompetencjami związków 
zawodowych. Rozumiem, że liderzy związko-
wi mogą mieć do niego zastrzeżenia. Jednak 
to właściciele rozstrzygają, czy te zastrzeżenia 
są uzasadnione i czy odwołanie prezesa lub 

zarządu jest uzasadnione. Czasy, kiedy można 
było domagać się odwołania prezesa tylko 
dlatego, że nie podoba się związkowcom, już 
dawno minęły.

 XNie minęły. Proszę się uszczypnąć. To nie 
sen, to rok 2015 i w tym roku w JSW SA trwa 
strajk, bo załoga chce odwołać prezesa, a nikt 
z rządu nie chce przeforsować takiej decyzji.

– Minister, który wywierałby naciski 
na radę nadzorczą, żeby odwołała prezesa, 
nie powinien być ministrem.

 XW roku 2014 wystarczało, że związki wy-
słały faks do Warszawy i byli odwoływani 
prezesi spółek górniczych.

– Wiem, że byli odwoływani ci, którzy 
na przykład odpowiadali za wydobycie węgla 
złej jakości tylko po to, aby jakaś grupa mogła 
wziąć premię za wykonanie planu.

 X Albo w jakiś sposób obrazili, zbulwerso-
wali albo rozzłościli stronę społeczną.

– Niezadowolenie strony społecznej to ża-
den argument w podejmowaniu takich decyzji.

myśleliśmy, że nikt nas nie ruszy

Byliśmy pomnikiem i żyliśmy 
w przekonaniu, że pomnika 
oporu przeciwko komunistom 
nikt nie ruszy. Ekonomia 
wtedy nie miała głosu. 
Próbowałem przekonywać 
kolegów, że czasy się zmieniły 
i że trzeba przeprowadzić 
zmiany. Bez skutku.



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 2 8  L U T E G O  2 0 1 5 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Górnicy protestujący przed siedzibą zarządu JSW SA byli przekonani, że jeśli odejdzie prezes Jarosław Zagórowski, to skończą się problemy spółki

 X Nigdy nie przyłożył pan ręki do wyrzuce-
nia jakiegoś prezesa? Nie wierzę.

– Tylko raz. Przyszli do mnie związkowcy 
z pewnej firmy i powiedzieli, że ich prezes 
pojawia się w pracy najwyżej raz w tygodniu. 
Prosili o pomoc, bo firmie groziły kłopoty, 
a nie miał kto nią kierować. Interweniowa-
łem u ministra. Okazało się, że to prawda. 
Minister spowodował odwołanie prezesa. 
To klasyczny przykład, kiedy interwencja 
związków jest uzasadniona. Jednak w sytuacji, 
kiedy właściciel nie ma zastrzeżeń do zarządu, 
ale odwołuje prezesa albo cały zarząd tylko 
dlatego, że domagają się tego związki, jest 
decyzją nieracjonalną. Chyba że właściciel 
kalkuluje jak prezes klubu piłkarskiego: łatwiej 
odwołać trenera, niż zmienić całą drużynę. 
Jednak proszę pamiętać, że jeżeli padnie jakiś 
klub piłkarski, to pracę straci około 100 osób. 
Jak padnie na przykład JSW SA, pracę stracą 
dziesiątki tysięcy.

 X Na wiosnę 2014 roku Donald Tusk stanął 
na czele połączonych sił górniczych związ-
ków zawodowych. Pani premier Ewa Kopacz 

błyskawicznie doprowadziła do odwołania 
dwóch prezesów spółek węglowych. Górni-
cze związki zawodowe mają prawo uważać, 
że tak będzie w przypadku JSW.

– Ja uważam, że pełna prywatyzacja 
górnictwa zapobiegłaby takim sytuacjom. 
W stoczni miałem prezesów, którzy razem 
ze mną szli w manifestacjach i byli bardziej 
związkowi niż liderzy związków zawodowych. 
W prywatnej firmie jest to niemożliwe. W fir-
mach państwowych prezesi, którzy chcieli 
mieć święty spokój, szli na nieformalne ukła-
dy z najważniejszymi liderami związkowymi. 
Spokój w firmie w zamian za zatrudnienie 
znajomych i członków rodziny, dużo oddele-
gowań do pracy związkowej, dofinansowania 
różnych imprez, klubów sportowych – to bu-
dowało nieformalne relacje.

Powiedział pan, że premier Donald Tusk 
stanął na czele połączonych sił górniczych 
związków zawodowych. Uważam, że miał 
rację. Skoro związki informowały o zapasie 
kilkunastu milionów ton węgla, a w niektórych 
spółkach fedrowano w soboty i w niedziele, 
to było złe. Tak samo złe było zatrudnianie 

Byliśmy pomnikiem,
A
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myśleliśmy, że nikt nas nie ruszy
górników w firmach kierowanych przez 
związkowców w dni wolne od pracy. Rosły 
koszty, rosły zapasy, a prezesi nie przeciwdzia-
łali temu. Do szuflady to można produkować 
wiersze, a nie węgiel.

 X Jednak decyzje o odwołaniach były ogła-
szane zaraz po faksach wysyłanych przez li-
derów związkowych. W JSW może nie być 
takiej decyzji. Jak pana zdaniem liderzy 
związkowi mogą poradzić sobie w sytuacji, 
kiedy przegrają strajk? Jak pan sobie radził, 
kiedy strajk był przegrany?

– Podstawowa zasada głosi, że zanim 
zacznie się strajk, trzeba wiedzieć, jak się 
go skończy. Pójście na żywioł to najczęściej 
przegrana. Ja starałem się wytłumaczyć zało-
dze, że musimy się trochę cofnąć, żeby za ja-
kiś czas uderzyć jeszcze mocniej. Miałem 
sytuacje, kiedy byłem przeciwny strajkom 
albo okupacjom urzędu wojewódzkiego. Ale 
jeżeli wśród załogi znalazło się kilku krzyka-
czy, którzy za nic nie odpowiadają, ale drą 
mordę, nie było łatwo. Na masówce mogą 
pana zmieść. Ja miałem wiele sytuacji, kie-
dy krzyczeli: ty Borowczak nas zdradziłeś, 
trzymasz z rządem.

 X Tłumaczeniem nie zagłuszy się krzykaczy.
– Rozumiem, że liderzy z JSW, żeby za-

chować przywództwo, muszą być bardziej 
agresywni niż krzykacze. Nie ma uniwersalnej 
recepty. Czasem warto powiedzieć: Ja was 
na skazanie nie będę wiódł, bo po tym strajku 
to już nie będzie dokąd wracać. Firma padnie, 
miejsca pracy zostaną zlikwidowane.

 X Do tej pory związki zawodowe w JSW nie 
przegrywały.

– Może dlatego, że właściciel chciał mieć 
święty spokój. Jednak uważam, że szanujący 
się właściciel ocenia prezesa i zarząd na pod-
stawie realizacji zadań.

 X Przy okazji sporu w JSW na Śląsku spo-
ro pisze się i mówi o osobistym konflikcie 
między prezesem Jarosławem Zagórow-
skim a Sławomirem Kozłowskim, liderem 
Solidarności w JSW. Poważni komentato-
rzy z wielkim doświadczeniem politycznym 
sugerują, że w takiej sytuacji trzeba odwo-
łać prezesa, bo szefa Solidarności nie da 
się odwołać.

– Sytuację w JSW znam tylko z przekazów 
medialnych. Natomiast z doświadczenia wiem, 
że do tak ostrych konfliktów dochodzi wtedy, 
kiedy jakiś prezes blokuje dotychczasowe pro-
fity. Mogę sobie wyobrazić sytuację, że związki 
ciągnęły, ciągnęły, aż prezes powiedział: nie 
będzie więcej.

 X I wtedy spór w JSW stanął na ostrzu noża?
– Oczywiście. Szukano tylko pretekstu 

i dogodnego momentu. Obawiam się, że jest 
to także efekt braku zaangażowania średniego 
szczebla zarządzającego. Brakuje ludzi, któ-
rzy zadaliby proste pytanie: jak wyrzucimy 
Zagórowskiego, to przybędzie nam pienię-
dzy? Zwykle prezes w takich sytuacjach zo-
staje sam. Jeżeli nie ma wsparcia właściciela 
albo akcjonariusza większościowego, jest 
wyrzucany.

 XW górnictwie jest źle. Po prezesie Zagó-
rowskim trzeba będzie wyrzucić pełnomoc-
nika rządu, potem ministra skarbu, panią 
premier i wicepremiera Janusza Piecho-
cińskiego, bo rząd zaniedbywał branżę? 
Górnicy nie popuszczą, ponieważ wbrew 
oficjalnym deklaracjom sytuacja spółek wę-
glowych będzie się pogarszać i potrzeba bę-
dzie kolejnych głów. Atmosfera polityczna 
jest coraz gorętsza. Jesienią 2014 roku do-
stali dwóch prezesów i to nie wystarczyło.

– Takie żądania mogą się pojawić.

 X Jeżeli prezes Zagórowski zostanie skaza-
ny na ścięcie, powinien powiedzieć: Wy bę-
dziecie następni?

– Jak Dantona wieziono do gilotyny, 
krzyknął do Robespierre’a: A po mnie bę-
dziesz ty. Sprawdziło się, trzy miesiące później 
Robespierre został zgilotynowany.  l

 ` Jerzy Borowczak, pracownik Stoczni 
Gdańskiej, współorganizator wolnego ruchu 
związkowego, jeden z organizatorów strajku 
w stoczni w sierpniu 1980 roku. Jeden z liderów 
Solidarności w Gdańsku. Współorganizator 
strajku w stoczni po ogłoszeniu stanu wojennego. 
Internowany za działalność związkową. W 1989 
roku przywrócony do pracy w Stoczni Gdańskiej. 
W latach 1991–2001 przewodniczący Solidarności 
w stoczni. Poseł na Sejm, klub Platformy 
Obywatelskiej.

 `Georges Danton, jeden z przywódców Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej. Został skazany na śmierć 
przez ścięcie gilotyną. Wśród osób, które 
doprowadziły do jego skazania, największą 
rolę odegrał Maximilien de Robespierre, 
przywódca rewolucjonistów, z którym Danton 
współpracował. W drodze na gilotynę Danton 
miał krzyknąć do niego: Po mnie będziesz ty. 
Trzy miesiące później sąd rewolucyjny wysłał 
Robespierre’a pod gilotynę. „Po mnie będziesz ty” 
albo „po mnie będziecie wy” stało się zawołaniem 
obrazującym poświęcanie czyjejś głowy w imię 
obrony interesów politycznych jakiejś grupy. 
Oczywiście nie zawsze chodzi o dosłowne ścięcie. 
Bardzo często takie przepowiednie sprawdzają się. 
Zwykle opisują one sytuacje, w których poświęca 
się kogoś, aby udowodnić, że przełożeni potrafią 
podejmować radykalne decyzje. Wina bądź 
niewinność nie mają znaczenia.

To nieprawda, że kto głośniej 
krzyczy, ten ma rację.
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Z I E L O N A  S T R E F A

Czy czyste powietrze w mieście to marzenie 
ściętej głowy? Nie. Wystarczy skuteczniej li-
kwidować niską emisję. Wymaga to jednak 
rozwiązań systemowych, a nie represji wobec 
właścicieli pieców starego typu.

W raporcie Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska z listopada ubiegłego roku wśród 
miast o najgorszej jakości powietrza znalazły 
się m.in. Kraków, Wrocław, Warszawa. Ale 
problem dotyczy nie tylko aglomeracji, ale 
również mniejszych miast, nawet tych wypo-
czynkowych czy mających w nazwie „zdrój”.

Limity dobowego dopuszczalnego stęże-
nia pyłu zawieszonego, tzw. PM10, były prze-
kroczone przez 125 dni w Zabrzu i Gliwicach 
czy 123 dni w Katowicach.

Pozew o odszkodowanie

Jednak Rybnik nie pojawił się w żadnym 
europejskim opracowaniu. Zrobiło się o nim 
głośno w 2012 roku, gdy Zdzisław Kuczma 
pozwał do sądu Skarb Państwa, żądając od-
szkodowania za nieprzestrzeganie przez Pol-
skę norm czystości powietrza, a co za tym 
idzie – za naruszenie dóbr osobistych. Sąd 
Okręgowy w Gliwicach oddalił pozew, a Sąd 
Apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok. 
Kuczma założył Stowarzyszenie na rzecz Czy-
stego Powietrza w Rybniku, które na począt-
ku listopada minionego roku złożyło skargę 
do Komisji Europejskiej na państwo polskie.

Powód? Sejmik Województwa Śląskiego 
nie uchwalił do końca października progra-
mu ochrony powietrza. W 2012 roku Komi-
sja Europejska wycofała skargę do Trybunału 
Sprawiedliwości przeciwko Polsce za nieprze-
strzeganie norm czystości powietrza. Wa-
runkiem było jednak stałe monitorowanie 
powietrza i reagowanie, jeśli normy, np. pyłu 
zawieszonego, będą przekraczane. Jak wyni-
kało z danych Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, dochodziło do znaczą-
cych przekroczeń norm. Dlatego samorząd 
województwa został zobligowany do opraco-
wania i uchwalenia w 18 miesięcy programu 
ochrony powietrza.

Miał na to czas do 31 października 2014 
roku.

Dlaczego ten program jest ważny? – Po-
nieważ na jego mocy starostowie powia-
tów i prezydenci miast zostaną zobowiąza-
ni do podjęcia konkretnych i skutecznych 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 
W takim programie powinny również zostać 
precyzyjnie określone instrumenty finanso-
we na walkę z niską emisją – tłumaczy Zdzi-
sław Kuczma. Na przykład w październiku 
ubiegłego roku w Rybniku odnotowano 15 
przekroczeń dobowych PM10. Stężenia pyłu 
zawieszonego w godzinach nocnych przekra-
czały 400 mikrogramów na metr sześcienny. 
Przyjmuje się, że nieszkodliwe dla zdrowia 
to 50 mikrogramów.

Program już jest

Czy działania rybniczanina miały wpływ 
na sejmik? Nie wiem. Faktem jest, że sejmik 17 
listopada przyjął program ochrony powietrza 
dla województwa śląskiego. Po raz pierwszy 
dokument obejmuje cały region i stara się 
możliwie kompleksowo podchodzić do dzia-
łań na rzecz ochrony powietrza.

Wcześniejsze programy ochrony po-
wietrza w regionie dotyczyły jedynie po-
szczególnych stref województwa, w których 

stwierdzano przekroczenia stężeń szkodliwych 
substancji.

Nowy program przygotowano zgod-
nie z aktualnymi dyrektywami europejski-
mi. Obejmuje wszystkie strefy w regionie 
i uwzględnia, oprócz wcześniejszych substan-
cji, także drobniejszy pył PM 2,5, dwutlenek 
siarki oraz tlenki azotu.

Liczy się skuteczność

W przypadku polskich miast wysoki po-
ziom zanieczyszczeń ma dwie podstawowe 
przyczyny: palenie węglem niskiej jakości 
w prywatnych domach i transport – napisali 
autorzy raportu Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska.

Według mnie to jednak zbyt dale-
kie uproszczenie. Owszem, jakość węgla 
ma wpływ, ale kiedy widzę pióropusze dymów 
w różnych kolorach, aż po czerń, unoszące 
się z kominów niektórych moich sąsiadów, 
a mój nos wyczuwa odór palonych śmieci, 
butelek plastikowych, gumy i czegoś, czego 
nie potrafię nawet nazwać, to dobrze wiem, 
że w piecach mało jest węgla. Dlatego też mu-
szę znacznie częściej, niż przewidział to pro-
ducent, wymieniać np. filtry w samochodzie. 
A mieszkam w podmiejskiej dzielnicy, przy 
ślepej uliczce i blisko lasu. Dlatego nie mam 
złudzeń, że nawet najlepsze zapisy progra-
mu niewiele dadzą, jeśli nie pójdą za nimi 
skuteczne działania oraz wsparcie finansowe 
na ekologiczne projekty.

W programie ochrony powietrza dla 
województwa śląskiego przyjęto m.in. ogra-
niczanie emisji z urządzeń o małej mocy, 
do 1 megawata (wymiana urządzeń, termomo-
dernizacje), ze źródeł punktowych (przegląd 
pozwoleń, kontrole, ujednolicenie sposobu 
przekazywania danych o wielkości emisji) 
oraz ze źródeł komunikacyjnych (poprawa 
organizacji ruchu, rozwój komunikacji pu-
blicznej, parkingi na obrzeżach miast, tzw. 
parkingi park ride, gdzie zostawiamy samo-
chody i w drodze do centrum korzystamy 
z komunikacji publicznej).

Projektowane działania będą dotyczyć 
również planowania przestrzennego (plany 
zagospodarowania, zwiększenie obszarów 
zieleni chronionej), a także właściwego za-
rządzania ochroną powietrza (wytyczne orga-
nizacyjne czy współpraca z sąsiednim krajem 
morawsko-śląskim w Czechach).

Uzupełnieniem konkretnych działań 
są analizy, uwzględniające zagadnienia prawne 
i finansowe. To niezwykle ważne, ponieważ 
jak wynika z badań NIK na temat skuteczności 
dotychczasowych programów, wiele z nich 
okazywała się nieefektywna.

kamPania edukacyjna

Coraz więcej gmin uważa, że wprowa-
dzenie zakazu palenia węglem nie jest sposo-
bem na likwidację niskiej emisji. Deklaracje te 
są składane w ramach kampanii „EkoLogiczna 
gmina. Ogrzewamy z głową”, której celem jest 
nauczenie Polaków ekonomicznego i ekolo-
gicznego wykorzystania dotychczasowych 
indywidualnych źródeł ciepła. Do programu 
przystąpiły już Rzeszów, Nowy Targ, Olkusz, 
Trzebinia i Dąbrowa Górnicza. Organizato-
rem jest Polska Izba Ekologii, a patronem 
Ministerstwo Gospodarki.

– Problem niskiej emisji dotyczy kilku 
milionów Polaków o bardzo różnym statusie 
materialnym. Dlatego wprowadzenie zakazu 

ogrzewania węglem i narzucenie droższych 
rozwiązań wydaje się atrakcyjne propagan-
dowo, ale zupełnie nieżyciowe. W pierwszej 
kolejności powinniśmy mieszkańców nauczyć 
lepszego korzystania z już posiadanych przez 
nich urządzeń – mówi Grzegorz Pasieka, pre-
zes Polskiej Izby Ekologii.

Kampania ma wyjaśniać, jak wykorzy-
stywać węgiel, pelet i drewno do ogrzewania 
domów jednorodzinnych, oraz rozpowszech-
nić rozwiązania ekologiczne, przekładające 
się na obniżanie kosztów ogrzewania. Aby 
spalanie węgla było nieszkodliwe dla środowi-
ska i efektywne, wystarczy przestrzegać kilku 
zasad: długotrwałe, jednostajne dogrzewanie 
domu, wysoka jakość węgla, sprawny kocioł, 
regularne konserwacje, absolutny zakaz pa-
lenia śmieci, okresowe przeglądy instalacji 
kominowej.

zyskamy wszyscy

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowa-
nym w końcu grudnia 2014 roku raporcie pod-
kreśliła, że niespełnienie standardów jakości 
powietrza, które są określone w prawie unij-
nym (tzw. dyrektywa CAFE), może kosztować 
Polskę nawet 4 mld złotych kary.

Pieniądze to jednak nie wszystko. Izba 
przytacza także dane OECD, które wskazują, 
że ponad 3,5 mln osób na świecie przedwcze-
śnie umiera z powodu chorób wywoływanych 
zanieczyszczonym powietrzem, w tym ok. 45 
tys. Polaków.

W 2013 roku Komisja Europejska szaco-
wała, że w 2010 roku koszty związane z wpły-
wem zanieczyszczeń na zdrowie wahały się 
w całej UE między 330 mld euro a 940 mld 
euro.

Wśród grup najbardziej narażonych na za-
nieczyszczenia atmosfery są dzieci, osoby 
w podeszłym wieku, kobiety ciężarne oraz 
osoby z chorobami dróg oddechowych. Dłu-
gotrwała obecność gazów i pyłów w atmosfe-
rze wywołuje schorzenia naczyniowe, zawały 
serca, udary, astmy i alergie już na etapie ży-
cia płodowego. W rejonach zanieczyszczeń 
wzrasta liczba infekcji, które pociągają za sobą 

dalsze obciążenia dla gospodarki, m.in. w po-
staci wizyt u lekarza czy nieobecności w pracy.

Należy zauważyć, że w latach 1989–2014 
emisja pyłów w kraju zmniejszyła się o ponad 
80 proc., emisja dwutlenku siarki o ponad 
70 proc., tlenków azotu – o 40 proc. To w du-
żej mierze zasługa unowocześniania przemy-
słu, wyłączania przestarzałych instalacji tech-
nologicznych. Warto jednak nadal ograniczać 
emisję. Zyskamy na tym wszyscy.

BARBARA WARPECHOWSKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach znalazł się w gronie 
instytucji, które będą wdrażać 

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–203 dla 

sektora energetyki.
POIiŚ na lata 2014–2020 będzie 

największym programem w nowej 
perspektywie finansowej 

z budżetem ponad 27 mld euro. 
Na dofinansowanie projektów 
w ramach sektora energetyki 

zostanie przeznaczonych z Funduszu 
Spójności oraz Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 
blisko 2,85 mld euro.

W grudniu podpisano umowy 
pomiędzy Ministerstwem Gospodarki 

a Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Instytutem Nafty i Gazu – 
Państwowym Instytutem Badawczym 

i Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Dotyczą one dwóch 
osi priorytetowych POIiŚ 2014–2020: 

zmniejszenia emisyjności gospodarki 
oraz poprawy bezpieczeństwa 

energetycznego.
Katowicki fundusz będzie pełnił 

funkcję instytucji wdrażającej 
dla działania 1.7 „Kompleksowa 

likwidacja niskiej emisji na terenie 
konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.

WFOŚiGW

Walka ze smogiem

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Do salonów dealerów wjechało nowe Suzuki 
Vitara ze swoim nowym cennikiem. Pierwsze 
ceny to 61,9 tys. złotych w wypadku samo-
chodu z napędem na jedną oś i od 69,9 tys. 
złotych za samochód z napędem na wszyst-
kie koła Allgrip.

Nowa generacja ma mniej pudełkowy 
kształt klasycznych terenówek, a bardziej 
miękką stylizację crossoverów. Długość sa-
mochodu to 417,5 cm, a rozstaw osi 250 cm.

Na razie w ofercie jest jedna wersja silni-
kowa – benzynowa jednostka 1,6 VVT o mocy 
120 KM, współpracująca z pięciostopniową 
skrzynią manualną. Napęd może być przeka-
zywany na jedną lub obie osie. W tym drugim 
wypadku mamy do dyspozycji cztery możliwe 
ustawienia: Auto, Sport, Snow oraz Lock.

Wyposażenie podstawowej wersji Com-
fort obejmuje m.in.: manualną klimatyzację 
z filtrem przeciwpyłkowym, system audio 
CD/mp3 z czterema głośnikami i możliwością 
sterowania z koła kierownicy, oparcie tylnej 
kanapy dzielone i składane w stosunku 60:40, 
zamek centralny z pilotem oraz elektrycznie 
ustawiane lusterka boczne.

Miastowi rajdowcy  
będą tracić uprawnienia

Sejm na początku lutego zaostrzył prze-
pisy dotyczące poruszania się w terenie zabu-
dowanym. Jeżeli kierowca przekroczy w nim 
prędkość o 50 km/h, to od razu straci prawo 
jazdy – odbierze mu je na trzy miesiące poli-
cjant, który złapie go na tym przekroczeniu. 
Jeśli w tym czasie kierowca zostanie złapany 
na prowadzeniu samochodu, okres pozbawie-
nia go uprawnień wzrośnie do sześciu mie-
sięcy, a w razie kolejnego złapania na prowa-
dzeniu samochodu w tym czasie może stracić 
uprawnienia nawet na zawsze.

Samo prowadzenie samochodu bez 
uprawnień przestanie też być wykroczeniem. 
Stanie się przestępstwem, za które można bę-
dzie trafić na dwa lata do więzienia.

Sejm postanowił także, że osoby skazane 
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwo-
ści, chcąc odzyskać uprawnienia, będą musiały 
zamontować w samochodzie alcolock – blo-
kadę uniemożliwiającą uruchomienie pojazdu 
w przypadku pojawienia się w wydychanym 
powietrzu ilości alkoholu przekraczającej 

dopuszczalne normy. Dodatkową karą dla 
nietrzeźwych kierowców ma być wpłata 5 tys. 
złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym 
w wypadkach drogowych. W przypadku po-
nownego prowadzenia w stanie nietrzeźwości 
kierowca straci prawo jazdy na stałe, a wpłata 
na fundusz pomocy ofiarom wypadków wy-
niesie 10 tys. złotych.

peugeot 308 na szybko

Peugeot wprowadził do salonów model 
308 w wersji GT, napędzanej 205-konnym 
silnikiem 1,6 e-THP, a także dysponującej 
utwardzonym i obniżonym zawieszeniem 
– o 7 mm z przodu i o 10 mm z tyłu. Cechy 
charakterystyczne wyglądu tej wersji to posze-
rzone przez specjalne progi nadwozie, dwuko-
lorowe, 18-calowe felgi, a także poszerzający 
gamę barw nadwozia kolor Magnetic Blue, 
zarezerwowany tylko dla tego modelu. W ka-
binie pojawiły się sportowe akcenty, takie jak 
wykończenia w grafitowym kolorze, czerwone 
przeszycia tapicerki i logotypy GT.

Silnik dysponuje momentem obrotowym 
285 Nm, co pozwala rozpędzić samochód 
do 100 km/h w 7,5 sekundy. Osiągi poprawia 

turbosprężarka Twin Scroll umożliwiająca 
osiągnięcie dużej mocy i natychmiastową re-
akcję przy niskich obrotach silnika, a spalanie 
obniża system Stop & Start.

Wersja GT jest dostępna zarówno dla 
hatchbacków, jak i dla kombi. Cena to 99,9 
tys. złotych.

genewa prototypowa

Podczas zbliżającego się salonu samocho-
dowego w Genewie pojawi się jak zwykle wiele 
ciekawych prototypów. Będzie wśród nich 
zapowiedź nowej generacji Kii Optimy. Na ra-
zie nic o nim w zasadzie nie wiadomo oprócz 
tego, że to 11. prototyp stworzony przez euro-
pejskie biuro projektowe Kii we Frankfurcie. 
Według Petera Schreyera, głównego projek-
tanta koncernu, jest to „śmiała, potężna i wy-
rafinowana dawka energii”.

Następny prototyp to Infiniti QX30, 
kompaktowy crossover klasy premium, któ-
ry według zapowiedzi ma swoją nowatorską 
stylistyką ożywić ten segment. Patrząc na tył 
samochodu, można się spodziewać interesu-
jącej linii, ale czy aż rewolucji?

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa Vitara już w salonach

 Suzuki Vitara w salonach, ceny to 61,9 tys. złotych Na razie w ofercie jest jedna wersja – benzynowa 1,6 VVT o mocy 120 KM

Zapowiedź nowej generacji Kii OptimyWersja GT jest dostępna zarówno dla hatchbacków, jak i dla kombi
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Podróże marzeń

Bangkok – miasto tuk-tuków
Przytłaczający upał, ogromny ruch uliczny oraz 
uciążliwy smog wita nas w stolicy Tajlandii. 
Bangkok – nazywany Wielkim Mango (w na-
wiązaniu do Nowego Jorku – Wielkiego Jabł-
ka) – można albo pokochać, albo znienawidzić. 
To jedno z najbardziej inspirujących miast Azji.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Wiel-
kiego Pałacu, w którego architekturze widać 
wyraźne wpływy kolonialne. Pomimo że ro-
dzina królewska już w nim nie mieszka, nadal 
pozostaje miejscem o niezwykłym znaczeniu 
dla mieszkańców Tajlandii.

Odwiedzający muszą pamiętać o odpo-
wiednim stroju. Pilnujący wejść strażnicy nie 
wpuszczają osób zbyt skąpo ubranych. Najcie-
kawszym miejscem w kompleksie jest Świą-
tynia Szmaragdowego Buddy. Znajdująca się 
w niej figurka Buddy odziana jest stosownie 
do pory roku – letniej, zimowej lub deszczo-
wej. Zmiana szat to ważny rytuał, celebrowany 
przez samego króla.

Leżący Budda

Krótka przejażdżka tuk-tukiem (auto-
rikszą) dzieli nas od kolejnej znanej atrakcji 
– Świątyni Leżącego Buddy. To jednocze-
śnie najstarsza i największa budowla sakral-
na w Bangkoku. Większość odwiedzających 

od razu udaje się do ogromnej figury Leżącego 
Buddy, mierzącej ponad 43 metry długości i 15 
metrów wysokości. Tutejszą tradycją jest wrzu-
cenie drobnych monet do 108 mis z brązu (ich 
liczba nawiązuje do 108 przymiotów Buddy). 
Oprócz zapewnienia pomyślności mają pomóc 
w utrzymaniu świątyni.

Zaginiony architekt

Jim Thompson, amerykański architekt, 
przybył do Tajlandii po II wojnie światowej. 
Zafascynowany tutejszą kulturą i sztuką, szyb-
ko wzbogacił się na handlu jedwabiem. W jego 
tradycyjnym tajskim domu zgromadzono im-
ponującą kolekcję antyków, porcelany i dzieł 
sztuki, z których najstarsze pochodzą z VII 
wieku. Rezydencja to sześć budynków z drew-
na tekowego. Można je zwiedzać z angloję-
zycznym przewodnikiem. W 1967 roku, pod-
czas wyprawy do Malezji, Thompson zaginął. 
Jego śladów nigdy nie odnaleziono.

gotujemy Zupę krewetkową

Tajlandia słynie ze wspaniałej kuchni. 
A od próbowania lokalnych specjałów lepsze 
może być tylko… samodzielne ich przygotowa-
nie! W Silom Thai Cooking School poznajemy 
tajniki przyrządzania tradycyjnych tajskich po-
traw. Zaczynamy od tom yum goong – pikantnej 

zupy krewetkowej. Jej kluczowe składniki to ga-
langal, trawa cytrynowa i liście limonki kaffir 
– wyjaśnia Oat, nasz kucharz. Następnie za-
bieramy się za pad thai, smażony makaron ry-
żowy z jajkiem i krewetkami, surówkę z zielonej 
papai i słodki ryż z mango. Na koniec łagodne 
massaman curry z goździkami i cynamonem, 
inspirowane kuchnią indyjską. Pasty potrzeb-
nej do sporządzenia potrawy nie trzeba robić 
samemu – można kupić gotową. I już w zaci-
szu własnej kuchni powrócić wspomnieniami 
do tętniącego życiem Bangkoku.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Do Tajlandii najlepiej wy-
brać się w porze chłodnej, przypadającej na 
okres od listopada do lutego.

Język: Językiem urzędowym jest taj-
ski, ale można porozumiewać się również 
po angielsku.

Waluta: Tajski baht; 1 baht = 0,11 złotego.
Wiza: 30-dniowa wiza turystyczna wyda-

wana jest na lotnisku.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zrób zakupy na pływającym targu – 
w znanym z filmu „Człowiek ze złotym 

pistoletem” Damnoen Saduak sprzedawcy 
w słomkowych kapeluszach oferują swój 
towar z łodzi, kołyszących się na wodach 
kanału. Najlepiej wybrać się wczesnym 
rankiem, kiedy nie ma jeszcze zbyt wielu 
turystów.

Zobacz most na rzece Kwai, będący czę-
ścią linii kolejowej łączącej Tajlandię z Birmą. 
Podczas jego budowy śmierć poniosło tysiące 
alianckich jeńców wojennych.

Zaprzyjaźnij się z tygrysem – w prowa-
dzonym przez buddyjskich mnichów klasz-
torze Wat Pha, zwanym również Świątynią 
Tygrysów, podziwiać można różne gatunki 
zwierząt. Jednak jego główną atrakcją jest 
możliwość przyjrzenia się z bliska zwyczajom 
dzikich kotów.

MAGDALENA CHROMIK

 `Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania – 
podróżniczka. Odwiedziłam ponad 50 krajów 
na sześciu kontynentach. 
Prowadzę bloga Escapades.
pl. 

Na odwiedzających Wielki Pałac największe wrażenie robi jego ogrom

Na pływającym targu Damnoen Saduak kręcono sceny do filmu o przygodach Jamesa Bonda Dom Jima Thompsona, przedsiębiorcy i kolekcjonera, można zwiedzać tylko z przewodnikiem
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Piwo przez wieki

Skarb Pomorza

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zaledwie połowa polaków powyżej 15 
lat to osoby pracujące – wynika Z rapor-
tu Gus. Wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek 
osób pracujących (pracowników najemnych, 
pracujących na własny rachunek i pomagają-
cych bezpłatnie członków rodzin) w grupie 
wszystkich osób w wieku 15 lat i więcej, ob-
razuje, jaka część społeczeństwa ma pracę. 
W Polsce jego wartość należy do najniższych 
w Europie i wynosi niewiele powyżej 50 proc., 
co oznacza, że aż połowa Polaków to osoby 
bierne zawodowo. Wśród mężczyzn wskaźnik 
zatrudnienia wynosi ponad 58 proc., a wśród 
kobiet blisko 43 proc. Ze względu na wiek 
pracujących najwyższą wartość wskaźnika 
można zaobserwować wśród osób w wieku 
35–44 lata (8 na 10 osób pracuje).

Znajomość jęZyka anGielskieGo wśród 
polskich pracowników staje się coraZ 
powsZechniejsZa. Potwierdza to międzyna-
rodowy ranking EF English Proficiency Index 
for companies, który przeprowadzono w 30 
krajach, obejmując nim ponad 105 tys. pra-
cowników. Pierwsze miejsca zajęli Duńczycy, 
Holendrzy i Szwedzi. Polacy są na siódmym, 
wyprzedzając między innymi Szwajcarów 
i Niemców. Wśród badanej 30 najsłabsze 
wyniki odnotowali pracownicy w Arabii Sau-
dyjskiej. Dobry wynik Polaków jest wynikiem 
obowiązkowej nauki angielskiego w szkole pod-
stawowej, którą wiele osób kontynuuje, oraz 
masowych wyjazdów zarobkowych do Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. W niemal połowie badanych 
krajów znajomość języka angielskiego wśród 
kadry zarządzającej była gorsza niż wśród 
menedżerów niższego szczebla i pracowni-
ków. W większości badanych państw najlepszą 
znajomością angielskiego mogą się pochwalić 
menedżerowie na szczeblu kierowników i dy-
rektorów. Natomiast według branż najlepiej 
wypadli pracownicy z sektora technologicznego 
oraz usług doradczych, reklamy i marketingu 
oraz branży inżynieryjnej. Najsłabiej wypadł 
sektor obrony i bezpieczeństwa.

prawie 1200 Złotych dZieli prZecięt-
ne wynaGrodZenie w wojewódZtwach 
wschodniej polski od płacy w poZosta-
łych reGionach kraju – informuje firma 
doradcZa sedlak & sedlak na podstawie 
danych Z badania wynaGrodZeń Za 2014 
rok. W województwach warmińsko-mazur-
skim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim 
oraz podkarpackim przeciętna płaca brutto 
wynosiła 3,2 tys. złotych, dla reszty kraju była 
o 30 proc. wyższa (4,4 tys. złotych). Dwukrot-
nie większa różnica dzieliła 10 proc. najlepiej 
opłacanych pracowników – na wschodzie kra-
ju zarabiali powyżej 7,5 tys. złotych, a w po-
zostałych województwach od 12 tys. złotych. 

Krzyżówka panoramiczna nr 4

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „praca ZawsZe popłaca”.  
Nagrodę wylosował: lesZek wydra Z rudy śląskiej.

Bursztyn kojarzy nam się przede wszystkim 
z polskim morzem. To doskonała pamiątka 
z wakacji, która urzeka kolorem i przywodzi 
na myśl beztroskie chwile. Dla wielu jednak 
bursztynowa barwa związana jest z piwem. 
Skojarzenie to wykorzystali właściciele Bro-
waru Amber (po ang. bursztyn) z Bielkówka 
pod Gdańskiem.

Zakład ten to firma rodzinna. Jej podwa-
linami była rozlewnia piwa, założona w 1990 
roku przez Andrzeja Przybyłę. Pomysł na wła-
sny browar pojawił się dopiero trzy lata póź-
niej, a pod koniec roku 1994 zostało rozlane 
do butelek pierwsze piwo. Z czasem przedsię-
biorstwo znacznie się rozwinęło i rozszerzyły 
się wpływy browaru. Oprócz sprzedaży piwa 
na terenie Pomorza i północnej Polski pro-
dukty trafiały do dużych marketów w całym 
kraju. Browar zaczął również eksportować 
je do USA i Danii. Dzisiaj to zakład średniej 
wielkości, który rocznie produkuje 250 tys. 
hektolitrów piwa.

Amber specjalizuje się w kilku stylach 
tego trunku. W jego ofercie można znaleźć 
lagery, koźlaki, portery bałtyckie i piwa psze-
niczne. Wszystkie są produkowane z natural-
nych, odpowiednio dobranych składników.

Dla wielbicieli klasyki twórcy oferują Piwo 
Żywe, które swoją premierę miało w 2004 
roku. Reprezentuje ono styl jasny lager. Jest 
niepasteryzowane, pochodzi z dolnej fer-
mentacji i długo leżakuje. Otrzymało reko-
mendację organizacji Slow Food, co świadczy 

o tym, że należy ono do produktów zdrowych 
i naturalnych. W swoim składzie nie ma żad-
nych konserwantów i chemicznych składni-
ków. Innym przykładem lagera są Złote Lwy. 
To piwo ma jasnobursztynowy kolor i świe-
ży zapach. W smaku dominuje słód i lekki 
chmiel. Podobnie jest z Johannesem. Ten tru-
nek to wspólna inicjatywa Browaru Amber 
i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. 
Został wyprodukowany w 2011 roku, z okazji 
czterechsetnej rocznicy urodzin Jana Hewe-
liusza, który oprócz tego, że był słynnym 
gdańskim astronomem, parał się także two-
rzeniem piwa. Ciekawą propozycją jest Am-
ber Czarny Bez. W jego składzie znajdziemy 

słód jęczmienny, chmiel, drożdże oraz syrop 
z kwiatów czarnego bzu, który wyraźnie czuć 
w smaku tego produktu. Mocniejszą opcją 
piwa w stylu lager jest Harde. Zawiera ono 
ponad 7% alkoholu i przeznaczone jest „tylko 
dla prawdziwych mężczyzn”. Tradycyjnym 
piwem regionalnym jest Remus, który swoją 
nazwę zawdzięcza bohaterowi jednego z ka-
szubskich dzieł literackich.

Amatorzy ciemnych trunków powinni się-
gnąć po Koźlaka. Ten bock hipnotyzuje swoim 
rubinowym kolorem. W smaku jest słodowy, 
lekko palony. Czuć w nim także nuty karme-
lowe i goryczkę. Inną propozycją jest Grand 
Imperial Porter. Należy on do stylu porter 
bałtycki. Długo leżakuje i ma ciemną, prawie 
czarną barwę. Jak zapewniają producenci, jest 
to doskonały dodatek do deserów. Wariacją 
na temat tego stylu jest Grand Imperial Porter 
Chili, w którego składzie znajduje się ostra 
papryczka. Ma aż 8% alkoholu i nadaje się 
do potraw przyrządzanych na grillu.

Na początku bieżącego roku Amber roz-
począł warzenie piw z serii „Po godzinach”, 
które mają być autorskimi wariacjami na te-
mat znanych stylów. Jako pierwszy do sprze-
daży trafił Koźlak Pszeniczny. Jest niefiltrowa-
ny i mętny. W jego smaku czuć nuty karmelu 
i owoców, takich jak śliwki, rodzynki i banany.

Piwa Browaru Amber zyskały rzesze 
fanów. Cieszą się one uznaniem piwoszy 
i różnych instytucji, o czym świadczą liczne 
nagrody przyznane tym trunkom.

ŹRÓDŁO: WWW.OPAKOWANIA.COM.PL
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