
Rozmowa na czasie

Piotr Naimski, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości: 
Bez poparcia 
społecznego nawet  
najlepsza 
koncepcja nie ma 
szans 
na powodzenie. 
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Sypanie pieniędzy 
nic nie zmieniło i nie 
zmieni
Rozmowa z profe-
sorem Andrzejem 
Karbownikiem.

strona 3

Potrzeba 700 mln 
złotych do wiosny
Kompania Węglowa potrzebu-
je 700 mln złotych na przeżycie 
do końca pierwszego kwartału 
2016 roku. Siedziba firmy przy 
ul. Powstańców w Katowicach 
jest warta około 28 mln zło-
tych, a roczny koszt utrzymania 
budynku to 1,5 mln złotych. 

strona 4

Stabilizacja w KHW
Bez zaangażowania związ-
ków zawodowych sytu-
acja Katowickiego Holdingu 
Węglowego byłaby znacznie 
trudniejsza. – Zrealizowaliśmy 
najważniejsze założenia planu 
naprawczego. W porównaniu 
z zeszłym rokiem zmniejszyliśmy 
koszty o 460 mln złotych – poin-
formował Zygmunt Łukaszczyk, 
prezes KHW SA.

strona 5

Dofinansowanie 
termomodernizacji 
wraz z nowoczesnym 
piecem węglowym

WFOŚiGW w Katowicach.
strona 8

Volkswagen walczy 
o przeżycie?
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Manifestacje na Śląsku. Zapowiedź manifestacji w Warszawie. Górnicy zarzucają rządowi, że nie 
zrealizował porozumienia ze stycznia tego roku. Liderzy związkowi nawołują, żeby nie głosować 

na Platformę Obywatelską i na Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ żaden z ważnych punktów 
porozumienia w sprawach górnictwa nie został zrealizowany do końca. Spełniły się prognozy sceptyków, 
którzy już rok temu mówili: Konkretnych działań należy spodziewać się po wyborach parlamentarnych, 

a do wyborów będzie tylko podtrzymywanie finansowe branży. 

Górnicze protesty. Rząd nie dotrzymał słowa

Seria manifestacji
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Dość 
marnotrawstwa

P amiętacie Państwo nazwę Polskie Inwestycje 
Rozwojowe? To miała być instytucja wspierająca 

rozwój polskiego przemysłu. Powstała na podstawie 
rządowego programu Inwestycje polskie. Były premier 
Donald Tusk trzy lata temu zapowiedział, że nawet setki 
miliardów złotych zostaną przeznaczone dla energetyki, 
transportu i telekomunikacji. To branże strategiczne 
i państwo miało je rozwijać ku ogólnemu pożytkowi. 
Dlaczego było to takie ważne? Ponieważ pieniądze 
miały zapewnić rozwój gospodarczy Polski w czasie, 
gdy przestawały napływać do nas dotacje z budżetu 
UE na lata 2007-2013, a nie napływały jeszcze te na lata 
2014-2020. Na najważniejsze inwestycje kredyty miał 
przyznawać rządowy Bank Gospodarstwa Krajowego, 
a spółka PIR miała się bezpośrednio angażować w te 
przedsięwzięcia. Może jestem nieuważnym obserwatorem 
życia politycznego i gospodarczego, ale do tej pory nie 
zauważyłem efektów tego planu.

P rzypadek z metanem z dawnej kopalni Moszczenica 
jest dla mnie przykładem, jak można zmarnować 

pieniądze i ludzki zapał. Wydobywany spod ziemi gaz miał 
służyć do ogrzewania siedmiu wytypowanych obiektów 
w Jastrzębiu-Zdroju. Wśród nich była na przykład szkoła 
w Moszczenicy. Jest w niej nawet instalacja do ogrzewania 
budynku gazem ujmowanym z terenów po dawnej 
kopalni Moszczenica. Nic z tego. Plany się zmieniły. Praca 
wykonana w AGH i w Jastrzębskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej oraz zapał ludzki zostały zmarnowane. 
Zmieniły się także plany wobec absolwentów szkół 
średnich, którzy mieli być zatrudnieni w kopalniach 
JSW SA. Zostali na lodzie. Na lodzie zostali też studenci 
AGH, którzy studiowali w Jastrzębiu-Zdroju w ośrodku 
zamiejscowym krakowskiej uczelni. Usprawiedliwieniem 
jest kryzys w górnictwie. Fakt, kryzys jest. Ale jeszcze 
większy kryzys toczy nasze myślenie o społeczeństwie. 
Dobrze byłoby, żeby w końcu ludzie mający władzę 
zaczęli dotrzymywać słowa. Na razie społeczeństwo 
ma obowiązki wobec państwa, a różni reprezentanci 
państwa swoje obowiązki wobec społeczeństwa mogą 
traktować wybiórczo. Między innymi dlatego nie 
potrafimy wykorzystać potencjału młodzieży. Przybywa 
absolwentów szkół, którzy zdobyli wiedzę, a później 
dowiadują się, że nikt ich nie potrzebuje. Dlaczego nie 
wdrażamy dualnego systemu kształcenia? Nie chodzi 
mi tylko o górnictwo. Jest wiele zawodów, w których 
można kształcić na zasadzie: dwa dni w szkole, trzy dni 
praktyki zawodowej. Niestety nikt nie chce się tym zająć.

S karbem naszego regionu jest Jastrzębska Spółka 
Węglowa. Teraz to jedyna firma górnicza, która 

mogłaby szybko rozwijać produkcję chemiczną. 
Moim zdaniem Spółka jest idealnym partnerem dla 
Polskich Inwestycji Rozwojowych. Pieniądze wydane 
na rozwijanie energetyki wykorzystującej metan z kopalń 
i na przedsięwzięcia służące lepszemu wykorzystaniu 
produktów ubocznych przy wytwarzaniu koksu szybko 
by się zwróciły. Wiem, że JSW ma gotowe plany, 
jednak panuje dziwna moda, że firmom górniczym nie 
udziela się kredytów. Nawet na inwestycje, które tylko 
pośrednio są związane z węglem. Teraz wydaje się wyroki 
na górnictwo. A czy ktoś powiedział, co będziemy mieć 
zamiast niego? Na razie mamy mnóstwo zmarnowanych 
szans i ludzkiego zapału. Moja propozycja jest krótka – 
dość takiego marnotrawstwa. 

A peluję o odrobinę racjonalności przy podejmowaniu 
decyzji i o analizę skutków, jakie mogą z nich 

wynikać.  l

Krytycy rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego źle oceniają politykę koali-
cyjnej władzy wobec górnictwa. Kto tak myśli i mówi, 
nie ma racji. Mówienie o jakiejkolwiek polityce wobec 
górnictwa jest nadużyciem słowa „polityka”. Brak kon-
cepcji, brak decyzji i chroniczna niechęć do górnictwa 
nie mogą być tak nazywane. Nie można oceniać po-
lityki, bo jej nie było. Zamiast niej była nieudolność. 
Wiem, że teraz do chóru krytyków rządu przyłączają 
się wszyscy. Mam czyste sumienie, bo brak polityki 
właściciela wobec górnictwa jednakowo źle ocenia-
łem siedem lat temu i teraz. W tym czasie przygoto-
wano grunt pod rozszarpanie górnictwa. Zapewne 
od dawna ktoś planuje wyrwanie najlepszych kęsów 
i zaoranie reszty.

D la mnie jaskrawym przykładem jest Jastrzębska 
Spółka Węglowa. Nie zdziwię się, jeśli za chwilę 
usłyszymy informację, że jedynym ratunkiem 

dla firmy może być ArcelorMittal. Nasza kondycja 
finansowa pogarsza się w błyskawicznym tempie. Nagle 
okazało się, że musimy pod dyktando banków przygo-
towywać cięcia. Reprezentatywne związki zawodowe 
zgodziły się na wielkie wyrzeczenia. Załoga wniosła 
swój wkład w ratowanie firmy. W zamian nie słyszymy 
o żadnym pomyśle ratowania JSW. Obwiniać zarząd? 
Nie. Załoga i zarząd funkcjonują w rzeczywistości 
wykreowanej przez rządzących. Kilka tygodni temu 
pojawiła się informacja, że spółki górnicze powin-
ny trafić na listę spółek strategicznych dla państwa. 
I co? Czy to był przedwyborczy fajerwerk czy poważna 
koncepcja?

Ale co tam przedwyborcze newsy. Chciałbym 
przypomnieć zaangażowanie Donalda Tuska, byłego 
premiera, w rozwiązywanie problemów górnictwa. 
Jak dziś pamiętam zjazd najważniejszych osób w pań-
stwie zorganizowany w Katowicach. Nawet przedsta-
wiciele służb specjalnych zasiedli przy stole i wszyscy 
z uwagą słuchali argumentów strony społecznej, która 
domagała się konkretnych działań. Został powołany 
specjalny zespół, który miał przygotować konkretne 
rozwiązania. Dziennikarze szaleli. Prześcigali się w re-
klamowaniu genialnych koncepcji. Zapał skończył się 

tym, że Donald Tusk objął poważny urząd w Brukseli, 
a w Polsce wybuchła afera taśmowa, którą podobno 
rozkręcił dżentelmen, który handlował węglem. Jak dziś 
pamiętam premiera Tuska, który na targach górniczych 
w Katowicach w 2013 roku mówił o wielkim znaczeniu 
węgla, polskiego górnictwa i firm z nim kooperujących. 
Był nawet łaskaw z okazji Barbórki poinformować, 
że górnicy są chyba najpotrzebniejszą grupą pracow-
niczą w Polsce. Przyznam szczerze, w tym momencie 
tak przegiął z wazeliniarstwem, że mało kto poważ-
nie potraktował jego słowa. Cóż, zostało nam tylko 
wspomnienie po tamtych chwilach uniesienia byłego 
premiera. Zanim zacząłem pisać ten tekst, dużo czasu 
poświęciłem, żeby znaleźć informacje, co stało się 
ze specjalnym zespołem, który miał uzdrowić sytu-
ację w górnictwie. Chyba nic. Przynajmniej formalnie 
powinien do tej pory funkcjonować. Powinny być też 
jakieś konkrety jego długoletniej pracy.

Szukałem informacji o tym, ile razy nasi politycy 
próbowali na forum Unii Europejskiej wywalczyć zmia-
nę polityki antywęglowej. Znalazłem kilka informacji 
o naszej aprobacie dla coraz bardziej niekorzystnych 
decyzji dla węgla, które były tłumaczone jako sukces 
polskich polityków. Na Śląsku kopalnie były w coraz 
gorszej sytuacji, a propaganda twierdziła, że ratunek 
jest pewny, bo najtęższe umysły rządowe pracują nad 
genialnymi koncepcjami. I to zostało do dziś – mó-
wienie, a nie robienie.

Do tej pory nie powstał żaden plan, który dałby 
efekty. I proszę mi nie mówić, że czasu było mało. 
Rząd miał osiem lat. Dwa lata temu obiecywał, że bie-
rze się na poważnie do działań. Od ponad roku miało 
być tak bardzo poważnie, że nie da się nawet opi-
sać tej powagi. Skończyło się na tym, że jesteśmy 
z dnia na dzień zaskakiwani pomysłami, które często 
po kilkudziesięciu godzinach okazują się nierealne. 
To naprawdę dramat. Na koniec wrócę do spraw ja-
strzębskich. Chciałbym zapytać, komu zależy, żeby 
Jastrzębską Spółkę Węglową oddać Mittalowi? Tylko 
nie mówcie mi, że nie ma takiego pomysłu. Pamiętaj-
cie – los dużego miasta zależy od losów JSW. Waży 
się przyszłość Jastrzębia-Zdroju.

 l

Pięścią w stół

Waży się przyszłość miasta

Chciałbym 
zapytać, komu 
zależy, żeby 
Jastrzębską 
Spółkę Węglową 
oddać Mittalowi? 
Tylko nie mówcie 
mi, że nie 
ma takiego 
pomysłu.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Integracja kopalń z energetyką, rozwój Śląska, zwięk-
szenie popytu na węgiel i uzdrowienie spółek górni-
czych – to najważniejsze punkty programu górniczego, 
jakie chce realizować rząd. Wiem, że jest to plan realny. 
Dziwi mnie, że do tej pory opóźnienia związane z reali-
zacją planów rządowych uzgodnionych ze związkami 
zawodowymi są przedstawiane jako powód do kon-
fliktów społecznych. Chyba przez wyborczy gwar nie 
przebił się jeden istotny argument – plany opóźniły 
się, ponieważ trzeba było je dostosować do wymagań 
Unii Europejskiej. Rząd o tym nieśmiało wspominał, 
a jego przeciwnicy obwiniali o to ministrów. To błąd. 

P o bojach w czasie negocjacji z przedstawicie-
lami Unii Europejskiej powstał plan włączenia 
do restrukturyzacji Towarzystwa Finansowego 

Silesia, które ma być dla Kompanii Węglowej źródłem 
uzyskiwania kredytów na czas przejściowy, do powo-
łania nowej firmy.

Nie jest prawdą, że ostatnio nic dobrego nie działo się 
w górnictwie. Kompania Węglowa zwiększała efektywność 
i zmniejszała koszty. Jej zarząd bez wielkich fajerwerków 
restrukturyzował firmę. Katowicki Holding Węglowy przez 
cały czas przystosowywał się do trudnych warunków ryn-
ku. Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się wstępnie 

z bankami. Widmo utraty płynności zostało oddalone. Za-
łoga zrezygnowała z części przysługujących jej uprawnień. 
To wymierna oszczędność. Nie wiem, dlaczego postawa załogi 
została tak szybko zapomniana. Proszę zwrócić uwagę: Kom-
pania Węglowa od początku roku obniżyła koszty wydobycia 
z blisko 300 do 233 złotych za tonę. Dzięki postawie załogi 
roczne oszczędności w JSW wyniosą około 700 mln złotych, 
a KHW zaczyna mieć coraz lepsze wyniki. Wrogo nastawieni 
do górnictwa komentatorzy skupiają się wciąż na bolączkach. 
Proszę państwa, trwa globalny kryzys w branży górnictwa 
węgla kamiennego. Średnio co druga kopalnia na świecie przy-
nosi straty. Wielkie koncerny zamykają kopalnie i zwalniają 
górników. W Polsce żaden górnik nie stracił pracy z przyczyn 
ekonomicznych. Czy to nie dowód na to, że rząd i zarządy 
spółek węglowych zrobiły, co tylko można, aby skutki kryzysu 
złagodzić? Jednak pole manewru ogranicza spadek cen węgla. 
Koalicja rządząca nie ma na to żadnego wpływu.

Zanosi się na pozytywny wynik negocjacji w sprawie 
zakupu przez Tauron kopalni Brzeszcze. Po długim impasie 
w rozmowach jest wstępne porozumienie. Proces restruk-
turyzacji i uruchomienie wydobycia w pokładzie 510 będzie 
korzystne dla kopalni i dla koncernu energetycznego Tauron. 
Tak, mamy trudną sytuację w górnictwie, ale jest też plan 
wyjścia z niej. Warto na to zwrócić uwagę. Nie można mówić 
o branży tylko źle – górnictwo stanie twardo na nogach. l

Nie jest prawdą, 
że ostatnio nic 
dobrego nie działo 
się w górnictwie.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Górnictwo stanie na nogach

Komentuje Jarosław Ligas

wicedyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
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Rozmowa z profesorem Andrzejem KArbowniKiem

Sypanie pieniędzy nic nie zmieniło 
i nie zmieni

 XNowy GórNik: Jestem człowiekiem małej 
wiary. Nie wierzyłem, kiedy rok temu mó-
wił pan, że Kompania Węglowa nie padnie, 
nawet gdy nie zostaną podjęte konkretne 
działania restrukturyzacyjne, bo będzie do-
finansowywana aż do wyborów parlamen-
tarnych. Gratuluję panu wielkiej wiary.
ANdrzej kArbowNik: 
– To nie kwestia wiary. 
Zdawałem sobie sprawę, 
że Kompania Węglowa 
będzie finansowana, po-
nieważ wynika to z sytu-
acji politycznej. Politycy 
muszą podejmować taką 
decyzję, ponieważ jeżeli 
KW nie uregulowałaby zobowiązań wobec 
pracowników, to na ulice wyszłoby kilka-
dziesiąt tysięcy górników. Wiadomo było, 
że politycy nie zaryzykują i będą pokrywać 
straty z różnych źródeł. To kupowanie czasu. 
Co będzie za miesiąc? Nie wiem. Nie potrafię 
sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli zabraknie 
pieniędzy na pokrywanie tych strat i na wy-
płaty pracowników.

 XMożna było uniknąć tej sytuacji? Mam 
wrażenie, że rząd się pogubił.

– Można było opracować i wdrożyć pro-
gram restrukturyzacji Kompanii Węglowej 
i pozostałych spółek górniczych. Należało 
przygotować nie program naprawczy, ale pro-
gram przebudowy (restrukturyzacji) firm i całej 
branży. Dlaczego? Bo tylko wtedy można okre-
ślić rozsądny termin, w którym firma ma być 
rentowna. Opowiadanie, że będziemy rentowni 
w 2017 roku, jest nieporozumieniem, ponieważ 
naturalne pytanie brzmi: Co do tego czasu; 
z czego firma ma się utrzymać, kto ma finan-
sować straty? Skuteczna restrukturyzacja KW 
przyniosłaby efekty w ciągu pół roku.

Jednak konieczne do spełnienia są dwa 
warunki: musiałaby być wola polityczna, żeby 
to zrobić, i musiałby być opracowany sensow-
ny program restrukturyzacji. Alternatywą jest 
pokrywanie strat i to dzieje się od kilkunastu 
miesięcy. Rząd przygotował plan naprawczy, 
w którym nie było i wciąż nie ma elementów 
racjonalnej restrukturyzacji, ponieważ nie 
ma w nim narzędzi, dzięki którym można 
osiągnąć zakładane cele. Przesuwanie kilku 
kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
tylko po to, aby one wciąż produkowały wę-
giel i przynosiły straty, nie było pomysłem 
rozsądnym. Kopalnie w SRK są deficytowe, 
ale i pozostałe zakłady w Kompanii też nie 
są rentowne przy tym zatrudnieniu i kosztach. 
Z takim balastem kosztów produkcji KW nie 
będzie rentowna.

 X Czy ten brak woli nie wynikał z politycz-
nego lęku? Decyzje trzeba było podjąć 
w czasie kampanii wyborczych. Unika się 
wtedy niepopularnych rozwiązań.

– Wybory są 25 października tego roku, 
a ja mówię o zeszłym roku. Wtedy trzeba było 
podejmować decyzje o restrukturyzacji spółek 
węglowych.

 X Pomija pan wybory samorządowe, wy-
bory do Parlamentu Europejskiego i wy-
bory prezydenckie.

– Zawsze są jakieś wybory albo kampania 
wyborcza. Trud restrukturyzacji trzeba było 
jednak podjąć i dziś byłyby już pozytywne 
efekty. Górnictwo jest zadłużone na około 10 
mld złotych. Banki wkrótce zaczną upominać 
się o 4 mld złotych. Od JSW bankowcy już 
chcą pieniędzy. Za chwilę zaczną domagać się 
ich od Kompanii Węglowej i od Katowickie-
go Holdingu Węglowego. Sypanie pieniędzy 
na pokrywanie strat finansowych nie rozwią-
zuje żadnego problemu, ponieważ straty nie 
maleją, ale rosną. Wszyscy przyglądają się 
temu bezradnie i bezczynnie. Na razie panuje 
przekonanie, że pieniądze muszą się znaleźć, 
ale warto zastanowić się, jak długo można 
utrzymywać taką sytuację.

 X Jak długo?
– Dobre pytanie. Sam chciałbym wiedzieć 

jak długo.

 X Czy nowy rząd będzie miał odwagę roz-
wiązywać problemy górnictwa, a nie tylko 
sypać pieniądze?

– Nie wiem. Wiem, że bez gruntownej 
i skutecznej restrukturyzacji Kompanii Wę-
glowej i pozostałych spółek węglowych długo 
nie uda się utrzymać tego stanu. Trzeba opra-
cować program, podjąć decyzje i zapewnić 
finansowanie niezbędne do ich realizacji. 
To wszystko już było. Mamy doświadczenie. 
Jednak politycy mają swoje pomysły. Niby 
restrukturyzują branżę, a efektów nie ma i nie 
będzie.

 X Politycy wpadli we własną pułapkę. Wy-
negocjowali ze związkami program, a po-
tem zaczęli zastanawiać się, jak negocjo-
wać z Komisją Europejską akceptację dla 
niego.

– W negocjacjach chodziło o to, jak omi-
nąć decyzję Rady Europy z 10 grudnia 2010 
roku. Zgodnie z nią pomoc publiczna może 
być przeznaczona na pokrycie strat kopalń 
przeznaczonych do zamknięcia i to do roku 
2018. W porozumieniu ze związkami nie 
ma mowy o zamykaniu kopalń. Z żadnym 
z urzędników KE nie da się wynegocjować 
ominięcia decyzji Rady Europy. Urzędnicy 
Komisji Europejskiej mają przestrzegać prawa 
unijnego, a nie omijać je.

 X Rozmawiajmy na poziomie Rady Europy.
– To wszystko można było zrobić latem 

zeszłego roku. Trzeba było przygotować 
temat rozmów, odpowiednie argumenty 
i poprzeć je realnym programem, aby ewen-
tualnie uzyskać zmianę decyzji Rady Europy. 
Zamiast tego został przyjęty plan napraw-
czy dla KW SA, a teraz szuka się sposobów 
ominięcia zapisów prawnych. Obawiam się, 
że wkrótce skończy się to oskarżeniem o nie-
dozwoloną pomoc publiczną dla górnictwa. 
Polska szuka akceptacji planu, w którym nie 
ma wskazanych źródeł finansowania ani 
zgody na wydatkowanie pieniędzy, które 
płyną do Kompanii Węglowej i do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Komisja Europej-
ska zbiera informacje i kolejne tłumaczenia, 
a za jakiś czas pewnie ogłosi, że udzieliliśmy 
niedozwolonej pomocy publicznej i trzeba 
będzie te pieniądze zwrócić.

 X Co nowa władza z tym zrobi? Od daw-
na mówi się, że rząd PO–PSL chce przy-
szłemu rządowi PiS zrobić na złość i pod-
rzucić wielki problem. Co będzie, jeśli 
nowy gabinet będzie tworzyć Platforma 
Obywatelska?

– Wszystko jest możliwe, ale nie wiem, 
co zrobi nowy rząd. Działa grupa ekspertów, 
która przygotowuje program. Nie wiemy dla 
jakiego rządu. Podobna sytuacja była w 1996 
roku. Janusz Steinhoff zaproponował mi udział 
przy opracowywaniu programu restrukturyza-
cji górnictwa. Robiliśmy to i nie wiedzieliśmy 
dla jakiego rządu. Miał być realny i skutecz-
ny. Rząd AWS realizował ten program, ale 
wcześniej był on uzgodniony i konsultowany 
ze związkami zawodowymi.

 XDa się taki program przygotować 
do wiosny?

– Nie ma tyle czasu. On musi być gotowy 
do realizacji za kilka tygodni. Jeśli będzie wola 
polityczna, jest to do zrobienia.

 XWtedy nie byliśmy w Unii Europejskiej. 
Teraz potrzeba uzgodnień na poziomie 
unijnym.

– Zmieniła się rzeczywistość i trzeba się 
do niej dostosować. Jakie jest inne wyjście? 
Zaorać górnictwo? Kopalnie będą pracowały, 
węgiel będzie sprzedawany, tylko dlaczego 
mają przynosić straty? Żeby cokolwiek uzgad-
niać w sposób wiążący na poziomie unijnym, 
trzeba mieć program i argumenty. Musimy 
albo przekonać Komisję Europejską, albo Radę 
Europy. Porządny program to zrobi. 

Ostateczną decyzję podejmą polity-
cy. Proszę pamiętać, że decyzje o tym, czy 
restrukturyzować spółki górnicze czy też 
nie, nie są uzależnione od woli zarządów, 
ale od polityków. Sytuacja w Kompanii Wę-
glowej, JSW i w KHW jest efektem decyzji 
polityków, a raczej jej braku. Jeszcze raz 
chciałbym podkreślić, że trzeba opraco-
wać plan dla wszystkich spółek, a nie tylko 
dla KW. Program musi być dla górnictwa. 
Na przykład w Hiszpanii dotowane są kopal-
nie państwowe i prywatne. To wynika z pro-
gramu przyjętego i realizowanego przez rząd 
hiszpański. Jest on akceptowany przez Unię 
Europejską.

 X Co zrobić, żeby u nas było jak w Hiszpanii?
– Potrzebny jest program uzdrowienia 

całej branży, wszystkich spółek węglowych. 
W obowiązującej ustawie tylko Spółka Re-
strukturyzacji Kopalń dostaje pieniądze na fi-
nansowanie osłon socjalnych. Przecież można 
stworzyć rozwiązanie systemowe, z którego 
mogłyby skorzystać wszystkie spółki. Nie 
wiem, czy będzie wtedy tak jak w Hiszpanii. 
Wiem, że to jedyna droga do uzdrowienia 
branży.

 XWszystkie spółki będą musiały zamykać 
kopalnie?

– W grupie, która opracowuje program, 
nawet nie wspomina się o zamykaniu kopalń. 
Nie o to chodzi. Trzeba umożliwić górnikom 
odejście z pracy w zamian za uczciwy ekwi-
walent. Zarządy spółek węglowych muszą 
mieć swobodę w podejmowaniu decyzji 

dotyczących konkretnych kopalń. Teraz nie 
powiem panu, które kopalnie trzeba zamykać. 
Natomiast jedno nie podlega dyskusji – na-
leży stworzyć narzędzia do przeprowadze-
nia programu restrukturyzacji we wszystkich 
spółkach. Oczywiście, to politycy podejmą 
ostateczną decyzję.

 X Rząd chce powiązać górnictwo z energe-
tyką. Związki zawodowe też tego chcą. Na-
leży to zrobić?

– O elementach programu nie chcę mó-
wić, bo jest za wcześnie. Słowo „powiązać” 
nic nie znaczy. Trzeba wiedzieć, jaki mamy 
cel i w jaki sposób chcemy go osiągnąć. Czy 
pana zdaniem „powiązać” oznacza na przy-
kład kupić albo sprzedać? Powstaje pytanie: 
co kupić, w jakiej cenie i po co?

 X Co zrobić z Katowickim Holdingiem 
Węglowym?

– Holding sam nie da rady. Jednak nie 
potrafię teraz powiedzieć, jaki sposób połącze-
nia z energetyką byłby najlepszy. Ten proces 
trzeba sensownie przygotować.

 X Skoro dla KW i KHW powiązanie z ener-
getyką jest szansą, to dla JSW byłoby nią  
powiązanie z ArcelorMittal?

– Proszę bardzo.

 X Słyszy pan krzyk protestu?
– Słyszę. JSW ma projekty, które Arcelor-

Mittal mógłby współfinansować.

 XW 1996 roku było beznadziejnie źle, kiedy 
rozpoczęły się prace nad programem reali-
zowanym dwa lata później przez rząd AWS. 
Czy znów musi być beznadziejnie źle, aby 
rozpocząć pracę nad programem konkret-
niejszym niż doraźne łatanie dziur?

– Myślę, że tak. Jednak muszą być speł-
nione cztery warunki: wola polityczna elit 
rządzących, że chcemy realizować skutecz-
ny program restrukturyzacji, który musi być 
poprawnie skonstruowany, muszą być źródła 
finansowania tego programu oraz program 
musi uzyskać minimum przyzwolenia spo-
łecznego na jego realizację.

 X Skąd będzie wiadomo, że jest dramatycz-
nie źle?

– Myślę, że już doszliśmy do momentu 
krytycznego. Od kilku miesięcy wiadomo, 
że program przygotowany przez rząd trze-
ba zmienić. Jednak przed wyborami nikt nie 
ma odwagi podjąć decyzji. Po nich musi być 
realizowany skuteczny program. Albo rozpar-
celować górnictwo decyzjami politycznymi, 
albo restrukturyzować. Nie ma innego wyjścia.

 X I trzeba będzie realizować program 
prof. Andrzeja Karbownika?

– Nie. Trzeba będzie realizować program, 
który zagwarantuje ratunek dla wszystkich 
spółek węglowych. Proszę nie przywiązywać 
się do nazwiska ani nie szukać podobieństw 
z programem realizowanym przez rząd AWS. 
Mówię o pewnej filozofii działania. Proste 
sypanie pieniędzy na pokrywanie strat finan-
sowych nic nie zmieni. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Andrzej Czerwiński, minister skarbu, ogło-
sił 30 września, że najnowszy i najskutecz-
niejszy plan ratowania Kompanii ma polegać 
na przeniesieniu 100 proc. udziałów do do-
kapitalizowanego na kwotę 1,5 mld złotych 
Towarzystwa Finansowego Silesia. Ta infor-
macja nie miała żadnego wpływu na popra-
wę kompanijnych finansów. Spółka węglowa 
wciąż musi szukać pieniędzy na bieżącą dzia-
łalność i wypłaty. 

Praktycznie udało się zlikwidować zwały 
i został na nich tylko węgiel, który jest zasta-
wem bankowym. Skąd KW weźmie 700 mln 
złotych, które są potrzebne, aby przetrwać 
do wiosny? Jednym ze źródeł finansowania 
mają być przedpłaty. Pod koniec listopada kasa 

będzie pusta i dlatego trzeba jak najszybciej 
przekonać instytucje finansowe do udzielenia 
kolejnych kredytów, a energetykę do zakupu 
węgla, który będzie wydobyty w przyszłym 
roku. – Na razie nie grozi nam utrata płyn-
ności finansowej. Nie ma przesłanek, aby 
ogłosić upadłość. Możemy regulować zobo-
wiązania wobec pracowników i kontrahen-
tów. Teraz mamy zapewnione finansowanie 
do końca listopada – zapewnił w czasie spo-
tkania z dziennikarzami prezes Krzysztof 
Sędzikowski.

Na jakiej podstawie zarząd KW szacu-
je, że 700 mln złotych wystarczy na utrzy-
manie firmy do wiosny? – Gdyby chodziło 
o podwyższenie kapitału, byłaby to kwota 1,5 
mld złotych, ale skoro nie ma jeszcze NKW, 

to wyliczyliśmy, że potrzebujemy około 
700 mln złotych. Prowadzimy intensywne 
rozmowy z bankami i instytucjami finanso-
wymi, aby tyle pozyskać. To są trudne, ale 
konstruktywne negocjacje. Musimy znaleźć 
kredytodawców, którzy za zgodą banków 
zapewnią finansowanie. Myślę, że znajdzie-
my jego źródła i dzięki temu przetrwamy 
do końca pierwszego kwartału 2016 roku. 
W tym czasie powinien zostać dokończony 
program powołania Nowej Kompanii Węglo-
wej – mówił prezes Sędzikowski.

Żeby powiodły się plany stworzenia 
Nowej Kompanii Węglowej, trzeba znaleźć 
prywatnego inwestora. Musiałby mieć przy-
najmniej 20 proc. udziałów w nowej firmie, 
żeby można przekonywać Komisję Europejską, 

że ta operacja nie stanowi niedozwolonej po-
mocy publicznej. Ponieważ do tej pory podję-
to kilka decyzji przygotowujących powołanie 
nowej spółki, która ma się nazywać Polska 
Grupa Górnicza, najprawdopodobniej następ-
ny rząd będzie musiał kontynuować te działa-
nia. Chodzi także o zainwestowane pieniądze 
– np. Węglokoks dał przedpłatę za kopalnie 
rybnickie. Powinien więc być ich właścicielem, 
powinna też działać spółka Węglokoks ROW. 
Na razie Węglokoks wydał tylko pieniądze. 
Gdyby trzeba było zwrócić tej firmie około 
500 mln złotych za same przedpłaty za kopal-
nie, KW nie wytrzymałaby finansowo takiej 
sytuacji.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kompania Węglowa potrzebuje 700 mln złotych na przeżycie do końca pierwszego kwartału 2016 roku. Siedziba firmy przy 
ul. Powstańców w Katowicach jest warta około 28 mln złotych, a roczny koszt utrzymania budynku to 1,5 mln złotych. 

Jednym z elementów planu oszczędnościowego jest planowana wyprowadzka. Udało się znacząco obniżyć koszty produkcji 
i poprawić efektywność. Nikt nie potrafi precyzyjnie powiedzieć, jak będzie przekształcona KW. Zarząd koncentruje się 

wyłącznie na zapewnieniu finansowania

Potrzeba 700 mln złotych 
do wiosny

Od 30 września nic się nie zmieniło.  
Plany rządu są aktualne. Ministerstwo Skarbu 

podtrzymuje koncepcję utworzenia 
silnej grupy paliwowo-energetycznej

Pierwszy krok 
w tworzeniu Nowej 
Kompanii Węglowej
Towarzystwo Finansowe Silesia wciąż 
ma przejąć ciężar wsparcia dla Kompanii 
Węglowej. Minister skarbu poinformował, 
że zainteresowanie firm, które miałyby zaan-
gażować się w projekt tworzenia silnej grupy 
paliwowo-energetycznej, jest coraz bardziej 
konkretne.

„Decyzja rządu o przejęciu kopalń przez 
TF Silesia to pierwszy krok do utworzenia tzw. 
Nowej Kompanii Węglowej” – poinformowało 
30 września Ministerstwo Skarbu Państwa. 
Zdaniem resortu analizę zaangażowania 
w projekt rozpoczęły lub rozpoczną m. in. 
PGE, Energa i PGNiG. „Rada Ministrów 
zdecydowała o wniesieniu do 100 proc. akcji 
Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo 
Finansowe Silesia. To pierwszy krok do bez-
piecznego wprowadzenia do tego podmiotu 
inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. 
Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu 
rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna 
PGE oraz Energa, które wyraziły zaintereso-
wanie budowaniem na bazie Kompanii Wę-
glowej silnych koncernów paliwowo-energe-
tycznych. Analizę projektu rozpocznie także 
PGNiG Termika, spółka z grupy kapitałowej 
PGNiG” – podano w komunikacie.

Ministerstwo zapewniło, że projekt będzie 
prowadzony z poszanowaniem biznesowych 

interesów wszystkich akcjonariuszy i udzia-
łowców zaangażowanych podmiotów. Proces 
zbliżania sektorów energetycznego i surow-
cowego musi też zagwarantować stabilne 
ceny i dostawę energii do odbiorców. Kom-
pania Węglowa będzie kontynuowała proces 
restrukturyzacji.

Rada Ministrów w pierwszej dekadzie 
września podjęła decyzję o dokapitalizo-
waniu TF Silesia. Wniesiono do niej akcje 
PGNiG, PZU i PGE. Ich wartość wynosi 
ponad 1,4 mld złotych. Towarzystwo nie 
może bez zgody ministra Skarbu Państwa 
sprzedać wniesionych akcji. Mogą one jed-
nak stanowić zabezpieczenie dla kredytów 
bankowych.

Minister skarbu Andrzej Czerwiński po-
wiedział Polskiej Agencji Prasowej, że plan 
przedstawiony przez rząd jest realny. Firmy 
wymienione w komunikacie ministerstwa 
są zainteresowane propozycją rządową. Jed-
nak w połowie października nie było jeszcze 
informacji o szczegółach. Do tej pory komu-
nikat MSP z 30 września nie stracił na aktu-
alności. Zdaniem przedstawicieli rządu nawet 
rezygnacja prezesa TF Silesia ze stanowiska 
nie pokrzyżuje planów uzdrowienia Kompanii 
Węglowej. 

ST

Skąd KW weźmie 700 mln złotych, które są potrzebne, aby przetrwać do wiosny? Jednym ze źródeł 
finansowania mają być przedpłaty. Pod koniec listopada kasa będzie pusta i dlatego trzeba jak najszybciej 
przekonać instytucje finansowe do udzielenia kolejnych kredytów, a energetykę do zakupu węgla, który 
będzie wydobyty w przyszłym roku
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 XNowy GórNik: Można ingerować 
we wskazania automatycznych i ręcznych 
urządzeń metanometrii, nie pozostawia-
jąc śladu?
ro b e r t Dr w i ę G a: 
Od pewnego czasu 
w użyciu są metanomie-
rze ręczne, które archi-
wizują pomiary. To ozna-
cza, że za każdym razem, 
kiedy jest dokonywany 
pomiar, w pamięci urzą-
dzenia są zapisane dokładne wskazanie i czas 
jego wykonania. Nawet jeżeli metanomierz 
pokazuje same zera, ten zapis jest archiwi-
zowany. Możemy więc odtworzyć historię 
pomiarów. Są one przeważnie przetrzymy-
wane w pamięci przez 24 godziny. Potem 
są nadpisywane wynikami nowych, a zależne 
to jest od interwału czasowego pomiaru me-
tanu, jaki jest zadany w danym metanomierzu 
– to wydłuża lub skraca możliwość archiwi-
zacji. Pomiary są zapisywane od momentu 
włączenia urządzenia do momentu wyłą-
czenia. Praktycznie mamy pomiar od pobra-
nia do oddania urządzenia. Natomiast nie 
ma możliwości automatycznego zapisywania 
jego lokalizacji.

Pytał pan, czy można ingerować w zapis 
metanomierza. Dostawca daje gwarancję, 
że jest to niemożliwe bez pozostawienia śla-
dów. Nawet gdyby ktoś chciał coś zmienić, 
będzie to widać po podpięciu metanomierza 
do komputera. Jedyne co można zrobić, to usta-
wiać progi stężenia metanu, po przekroczeniu 
których będzie odzywał się alarm. Na przy-
kład chcemy, żeby metanomierz automatycznie 
ostrzegał nas, że stężenie metanu w atmosferze 
przekracza 1,5 proc. Chcemy to wiedzieć, aby 
dokładnie zbadać podejrzany rejon.

 XMożna wykasować albo przestawić czas 
pomiaru?

– Nie można. Konkretny pomiar jest 
przypisany do konkretnego czasu. To są za-
sady, których nie da się zmienić.

 X Jaka jest zależność między wskazania-
mi metanometrii automatycznej a przeno-
śnych metanomierzy?

– Czujniki metanometrii automatycz-
nej według przepisów zabezpieczają rejony 
eksploatacyjne. Miejsca ich rozmieszczenia 
są dokładnie ustalone na podstawie obowią-
zujących przepisów. Po osiągnięciu maksy-
malnego dopuszczalnego stężenia metanu 
system metanometrii automatycznej wyłącza 
dopływ energii elektrycznej, maszyny są unie-
ruchomione, a załoga jest wycofywana w bez-
pieczny rejon. Na wlotach do rejonu ściany 
może być maksymalnie 1 proc. i może on być 
obniżony dla podniesienia bezpieczeństwa, 
a na wylocie nie może przekroczyć 2 proc. 
metanu w atmosferze. Czujniki metanome-
trii automatyczne mierzą stężenie metanu 
w przepływającym powietrzu.

Czujnikami przenośnymi, tak zwanymi 
ręcznymi, możemy mierzyć stężenie w róż-
nych miejscach. Uprawnieni pracownicy 
mierzą stężenie metanu na przykład pod 
przenośnikami albo za tamami izolacyjnymi. 
Może na przykład okazać się, że w trudno 
dostępnym miejscu lokalne stężenie me-
tanu będzie przekraczało 2 proc. Wtedy 
pracownik ma obowiązek poinformować 
o tym przełożonych i rozpoczyna się proces 
przewietrzania, które zlikwiduje zagrożenie. 
To działanie jest dopuszczalne i nie łamie 
zasad BHP. Pomiary za pomocą przenośne-
go metanomierza są potrzebne, ponieważ 
nie wszędzie można zainstalować czujniki 
metanometrii automatycznej. To dodatkowy 
system bezpieczeństwa. Służy do wykrywa-
nia lokalnych zagrożeń, które w inny sposób 
nie byłyby wykryte. Wskazań z czujników 
indywidualnych i automatycznych nie na-
leży zestawiać, ponieważ są to informacje 
nieporównywalne. To tak, jakby chciał pan 
analizować natężenie ruchu samochodów 
na autostradzie, ale porównywał dane z niej 
z danymi z wąskiej drogi lokalnej. Nawet jak 
pan zestawi te informacje, to wciąż będą one 
opisywały dwie różne rzeczywistości.

Metanometria automatyczna pokazuje 
nam obraz ściany pod względem zagroże-
nia metanowego. Inżynier wentylacji na tej 
podstawie podejmuje decyzję o tym, czy 
na przykład zwiększyć przepływ powietrza. 
Analiza wskazań pozwala także prognozo-
wać, czy stężenie metanu będzie wzrastać. 

Rozmowa z RobeRtem DRwięgą, głównym specjalistą do spraw zagrożeń naturalnych w KHW SA

Są zasady, których nie da się zmienić

W KHW pracuje o 2300 osób mniej niż na po-
czątku 2015 roku. Z biura zarządu odejdzie 
20 proc. pracowników. Wydobycie utrzymu-
je się na tym samym poziomie. Rośnie efek-
tywność pracy. We wrześniu bieżący wynik 
finansowy po raz pierwszy od dawna był do-
datni. Wyniósł 12 mln złotych netto. W paź-
dzierniku firma ma wypracować zysk 65 mln 
złotych.

Zdaniem prezesa Zygmunta Łukaszczyka 
ten rok spółka zamknie stratą nie większą 

niż dwucyfrowa. Po kilkumiesięcznym za-
łamaniu ceny na węgiel z Holdingu rosną, 
ponieważ firma stawia na jak największe 
wydobycie droższego węgla grubego, po-
prawia wydajność i organizację pracy. Spół-
ka sprzedaje węgiel drożej niż średnia cena 
krajowa. Dzięki wielkiemu wysiłkowi załogi 
i realizacji planów przygotowanych przez za-
rząd KHW na koniec roku będzie miał wynik 
EBITDA (przed odliczeniem amortyzacji, 
podatków i odsetek kredytów) wysokości 
597 mln złotych.

Czy KHW wychodzi na prostą? – Sta-
bilizujemy sytuację. O efektach naszych 
wysiłków świadczy postawa banków, które 
zgodziły się na nowy, korzystniejszy dla nas 
harmonogram spłat obligacji, a w dodat-
ku mogliśmy skorzystać z kolejnej transzy 
o wartości 200 mln złotych. Sprzedaż Za-
kładu Energetyki Cieplnej za sumę większą, 
niż zakładaliśmy, także poprawiła nasze 
finanse. 

To wszystko świadczy, że przy wspólnym 
wysiłku załogi i zarządu można zapanować 

nad sytuacją – powiedział Nowemu Górni-
kowi prezes Łukaszczyk. Jego zdaniem wiel-
kie znaczenie ma fakt, że załoga ma poczu-
cie stabilności w zarządzaniu. – To ważne, 
aby załoga wiedziała, że nie podejmuje się 
przypadkowych i zmiennych decyzji – dodał 
prezes Łukaszczyk. Przestrzegł przed hur-
raoptymizmem. – Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z trudności i wszyscy jesteśmy gotowi 
im sprostać.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Bez zaangażowania związków zawodowych sytuacja Katowickiego Holdingu Węglowego byłaby znacznie trudniejsza. 
– Zrealizowaliśmy najważniejsze założenia planu naprawczego. W porównaniu z zeszłym rokiem zmniejszyliśmy koszty 

o 460 mln złotych – poinformował Zygmunt Łukaszczyk, prezes KHW SA

Stabilizacja w KHW

JeDNo uJęcie

Uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej

Rok po katastrofie w KWK Mysłowice-Wesoła przed wejściem do kopalni zawisła ta-
blica upamiętniająca ofiary i poszkodowanych. Licznie przybyli goście – rodziny ofiar, 
współpracownicy, członkowie zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, dyrektorzy 
kopalń, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy Mysłowic – złożyli pod nią kwiaty i za-
palili znicze. Przed uroczystym poświęceniem tablicy w kościele Matki Bożej Fatimskiej 
w Mysłowicach-Wesołej odbyła się msza święta w intencji zmarłych i poszkodowanych 
górników, którą odprawił bielsko-żywiecki biskup pomocniczy Piotr Greger. Do trage-
dii w kopalni doszło 6 października 2014 roku – 665 metrów pod ziemią zapalił się me-
tan. Łącznie poszkodowanych zostało 30 osób. Pięciu górników zmarło – jeden zginął 
od razu (jego ciało znaleziono po 12 dniach poszukiwań), a czterech, ciężko poparzo-
nych, zmarło w ciągu następnych tygodni. Czterech rannych po zakończeniu leczenia 
wróciło do pracy, trzech przeszło na rentę inwalidzką, trzech korzysta z emerytury, a 15 
ze świadczeń rehabilitacyjnych. l

Wynik pomiaru ręcznego jest informacją 
o miejscowym stężeniu metanu, choćby nawet 
w niewielkiej wnęce. Oczywiście można so-
bie wyobrazić sytuację, że ktoś bezpośrednio 
przy czujniku metanometrii automatycznej 

dokonuje ciągłego pomiaru czujnikiem prze-
nośnym i wtedy można je porównywać. Było-
by to nieuzasadnione dublowanie pomiarów. 
Nie widzę w takim działaniu sensu.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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ROZMAWIA SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Jestem w grupie szukają-
cej męża opatrznościowego, który uzdro-
wi górnictwo węgla kamiennego na Ślą-
sku. Czy wybrałem dobry numer telefonu?
Piotr Naimski: Dodzwo-
nił się pan do osoby od-
powiedzialnej w Prawie 
i Sprawiedliwości za ko-
ordynację planów związa-
nych z górnictwem i ener-
getyką. Nie znajdzie pan 
męża opatrznościowego, 
a zwłaszcza szeryfa, który 
wkroczy do miasta opanowanego przez rzezi-
mieszków, zrobi porządek i odjedzie. Porządek 
da się zaprowadzić tylko przy współudziale 
mieszkańców miasta. Z zewnątrz można po-
móc zdeterminowanym ludziom, ale bez ich 
zaangażowania nic się nie uda. Żeby nie tkwić 
dłużej w baśniowo-westernowej rzeczywi-
stości, powiem prostą prawdę. Mianowicie – 
nie sposób wyprowadzić polskiego górnictwa 
z kryzysu bez górników i osób związanych 
z górnictwem. To jest oczywiste.

 X Co zrobić, żeby ludzie popierali swoje-
go szeryfa?

– Plan dla górnictwa musi być wiarygod-
ny. Jeżeli górnicy uwierzą przyszłemu rządo-
wi i poprą proponowany plan, można liczyć 
na sukces. Ten warunek musi zostać spełniony 
bez względu na to, kto będzie tworzył nowy 
rząd. Bez poparcia społecznego nawet najlep-
sza koncepcja nie ma szans na powodzenie. 
Moim zdaniem zamiary wobec górnictwa 
trzeba przedstawić w sposób zrozumiały dla 
każdego. Należy jasno określić cel. Podstawę 
zaufania musi stanowić precyzyjne i zgodne 
z rzeczywistością przedstawienie projektu 
zmian. Będzie to wymagało dialogu i współ-
uczestnictwa wszystkich zainteresowanych 
stron. Gdyby przyszło mi w jakikolwiek spo-
sób wspierać realizację planu dla górnictwa 
i energetyki, to bardzo ważne będą dla mnie: 
dialog, współuczestnictwo i wspólne ułożenie 
etapów reform.

 XMa pan opinię dobrego analityka, pań-
stwowca i człowieka o ścisłym umyśle. Gór-
nictwo ma około 14 mld złotych zobowią-
zań. Plan ogłoszony przez rząd teoretycznie 
ma sens, ale konkretów nie ma. Mam wraże-
nie, że grupa menedżerów z firm, które mia-
łyby angażować się we wsparcie Kompanii 
Węglowej, tworzy ruch oporu wobec rządu.

– Ostatnie spostrzeżenie jest ciekawe. 
Może pan wyjaśnić, o co chodzi z tym ru-
chem oporu?

 X Choćby przypadek Tauronu. Członko-
wie rady nadzorczej podali się do dymi-
sji, bo nie aprobowali zmian personalnych 

w radzie proponowanych przez właści-
ciela. To samo robił zarząd po odwołaniu 
prezesa. Ani poprzednia rada nadzorcza, 
ani zarząd firmy nie zgodzili się na zakup 
kopalni Brzeszcze na warunkach propo-
nowanych przez Skarb Państwa i liderów 
związkowych. Po protestach związków za-
wodowych rząd karał odwołaniami preze-
sów spółek węglowych za to, że realizowali 
politykę rządu, która była niekonsekwent-
na. Na ich miejscu sam zacząłbym konspiro-
wać. Jak poradziłby pan sobie z gigantycz-
nymi długami i konspirą?

– Zanim odpowiem, przypomnę, że roz-
mawia pan wyłącznie z koordynatorem prac 
Prawa i Sprawiedliwości nad programem dla 
energetyki i górnictwa. Chciałbym, żeby to było 
jasne. Kiedy już zostanie sformowany nowy 
rząd, natychmiast będzie musiał zacząć roz-
wiązywać kryzys w górnictwie. Sytuacja jest 
dramatyczna.

Kolejne plany ogłaszane przez Platformę 
Obywatelską były teoretyczne albo nieracjonal-
ne. Nieracjonalna była na przykład propozycja 
zamykania kopalń, mimo że znajdują się w nich 
pokłady do wydobycia. Z kolei propozycja wnie-
sienia do 100 proc. akcji KW do Towarzystwa 
Finansowego Silesia okaże się prawdopodobnie 
nie do zrealizowania z powodów formalnych. 
Wcześniej pojawiały się pomysły, których nie 
zaakceptowałaby Komisja Europejska. Mam 
wrażenie, że ktoś czegoś nie umie, nie zna pra-
wa i formułuje plany. Nowy rząd będzie musiał 
w pierwszej kolejności zapoznać się z faktami, 
ponieważ na razie nie wiemy nawet, na jak długo 
wystarczy pieniędzy w spółkach węglowych.

 X Jest pan zwolennikiem łączenia górnic-
twa z energetyką. Dlaczego?

– Nie chodzi o mechaniczną operację 
łączenia. Ma to być powiązanie funkcjonal-
ne. Każdy przypadek należy traktować in-
dywidualnie. Mamy już w Polsce przykłady 
możliwych rozwiązań. Na przykład w Grupie 
Kapitałowej Tauron znajduje się Tauron Wy-
dobycie, skupiający kopalnie węgla kamien-
nego. Współpracują one ze spółką Tauronu 
wytwarzającą energię na zasadach rynkowych. 
W PGE kopalnie węgla brunatnego tworzą 
z energetyką jeden organizm. Można także za-
proponować długoterminowe kontrakty wią-
żące górnictwo z elektrowniami węglowymi.

Zasadnicza idea jest prosta – energetyka 
musi mieć zapewnione dostawy węgla, a ko-
palnie muszą mieć zapewniony zbyt. Żeby 
można było spalać węgiel pochodzący z pol-
skich kopalń, należy budować nowoczesne 
bloki energetyczne. Przy okazji emisja CO2 
z tych elektrowni może zostać zredukowa-
na o 30 proc. W ciągu kilkudziesięciu lat nie 
możemy zrezygnować z tego surowca. Żeby 
racjonalnie zorganizować współpracę mię-
dzy polskim górnictwem węgla kamiennego 
a energetyką, trzeba określić zapotrzebowanie 

energetyki na węgiel. Należy zmniejszyć kosz-
ty wydobycia w spółkach węglowych. Nie 
unikniemy starcia z konkurencją zagraniczną 
na rynku węglowym, trzeba wygrać tę kon-
frontację. Strategia działania musi zmierzać 
do utrzymania polskiego górnictwa jako źró-
dła surowca strategicznego. Będzie to pod-
stawą naszego bezpieczeństwa energetycz-
nego. To zaś stanowi element bezpieczeństwa 
państwa.

 X Bezpieczeństwo musi kosztować.
– Tak, musi kosztować. Powinniśmy 

policzyć ile. Powiedział pan przed chwilą 
o „ruchu oporu” wśród menedżerów spółek 
energetycznych. Istnieje bierny opór prze-
ciwko wyciąganiu z nich  pieniędzy ze spółek 
energetycznych, aby doraźnie zapewnić płyn-
ność finansową w nienaprawionych spółkach 
węglowych. Trudno dziwić się takiej reakcji. 
Enea jednak chce kupić kopalnię Bogdanka. 
Okazuje się więc, że na poziomie bizneso-
wym związek górnictwa z energetyką broni 
się na gruncie ekonomicznym. 

Trzeba będzie przeprowadzić reformy 
w spółkach górniczych, aby nadać biznesowy 
sens takim związkom, to oczywiste. Wszystkie 
plany muszą być uzgadniane z załogami. Istot-
ne jest ustawienie ważności problemów. Rzecz 
jasna, trzeba włożyć wiele wysiłku w zachowa-
nie miejsc pracy. W założeniu Skarb Państwa 
może być dobrym właścicielem. Na przykład 
francuski koncern energetyczny EDF albo 
szwedzki Vattenfall mają się bardzo dobrze, 
a są państwowe. Wymieniłem panu prioryte-
ty w rozwiązywaniu problemów górnictwa. 
Konkretne decyzje będzie podejmował ktoś, 
kto obejmie władzę po wyborach.

 X Zobowiązania górnictwa to około 14 
mld złotych, z czego ponad 3,5 mld wobec 

Polskie górnictwo dostarcza surowiec 
strategiczny. Plan dla branży musi być wiarygodny. Jeżeli 

górnicy uwierzą przyszłemu rządowi i poprą proponowany 
plan, można liczyć na sukces. Ten warunek musi zostać 

spełniony bez względu na to, kto będzie tworzył nowy rząd. Bez 
poparcia społecznego nawet najlepsza koncepcja nie ma szans 

na powodzenie. Moim zdaniem zamiary wobec górnictwa 
trzeba przedstawić w sposób zrozumiały dla każdego. Należy 

jasno określić cel. Podstawę zaufania musi stanowić precyzyjne 
i zgodne z rzeczywistością przedstawienie projektu zmian. 

Będzie to wymagało dialogu i współuczestnictwa wszystkich 
zainteresowanych stron – mówi w rozmowie z Nowym 

Górnikiem Piotr Naimski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

wiarygodnego planu
Górnictwo potrzebuje

Nie sposób wyprowadzić polskiego górnictwa z kryzysu bez górników i osób związanych z górnictwem

Zasadnicza idea jest 
prosta – energetyka 
musi mieć zapewnione 
dostawy węgla, a kopalnie 
muszą mieć zapewniony 
zbyt. Żeby można było 
spalać węgiel pochodzący 
z polskich kopalń, należy 
budować nowoczesne bloki 
energetyczne. Przy okazji 
emisja CO2 z tych elektrowni 
może zostać zredukowana 
o 30 proc. 
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wiarygodnego planu

banków. One liczą się z tym, że część pie-
niędzy można stracić. Przynajmniej raz 
w miesiącu zarządy spółek węglowych in-
formują, że walczą o pieniądze na wypła-
ty albo o utrzymanie płynności finansowej. 
Czy w takiej sytuacji opłaca się komukol-
wiek brać polityczną odpowiedzialność 
za branżę, która upada i przy okazji może 
pogrążyć energetykę? Zakładając, że bę-
dzie pan odpowiadał za górnictwo i ener-
getykę, znajdzie się pan na pierwszej linii 
frontu i od razu w roli tarczy strzelniczej.

– Gdybyśmy w Prawie i Sprawiedliwo-
ści rozpatrywali, co nam się bardziej opła-
ca, to być może miałby pan rację. W naszej 
partii są politycy, dla których wartością jest 
państwo polskie. Nie wiem, co będzie po wy-
borach, i nie wiem, jaki będzie skład rządu. 
Wiem jedno – na pewno będzie bardzo trud-
no. Każdemu rządowi będzie bardzo trudno, 
bo rozpad struktur gospodarczych na Ślą-
sku oznacza kataklizm. Odpowiedzialność 
za to będzie obciążać wszystkich aktorów 
tego dramatu, którzy do tej sytuacji dopro-
wadzili – rząd PO–PSL, ale także zarządy 
spółek węglowych i rady nadzorcze. Obo-
wiązkiem ministrów nowego rządu będzie 
proponowanie rozwiązań. 

To, co mówię, brzmi trochę patetycz-
nie, ale po prostu doceniam wagę problemu. 

Wiem także, przed jakimi trudnościami stanie 
nowy rząd. I znów podkreślam – nie wiadomo 
jeszcze, przez kogo formowany. Sytuacja jest 
nadzwyczajna. Perspektywa przejęcia odpo-
wiedzialności będzie trudna dla każdego.  Prze-
prowadzenie naprawy górnictwa to rodzaj misji 
specjalnej. Oby nie okazało się, że jest to misja 
niemożliwa. Moim zdaniem – choć specjalna 
– to jednak możliwa. Mamy szansę, choć śląska 
rzeczywistość jest naprawdę bardzo złożona. 
Trzeba koncentrować się na faktach, umieć 
do nich dotrzeć. Zachęcam do takiego podej-
ścia wszystkich, którzy obejmą władzę. Trzeba 
szukać rzeczywistej wiedzy, do czego potrzebni 
są ludzie kompetentni. Moim zdaniem należy 
analizować uwarunkowania działalności każdej 
kopalni. Potencjał surowcowy, wydobywczy, 
kadrowy, możliwości poprawienia efektywności.

 X Rząd postanowił wnieść do 100 proc. akcji 
Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finan-
sowego Silesia, a minister skarbu Andrzej 
Czerwiński zapowiedział, że to nie tylko po-
czątek tworzenia Nowej Kompanii Węglowej, 
ale także tworzenia koncernu paliwowo-ener-
getycznego. Taki koncern to dobry pomysł?

– Idea jest godna uwagi, ale jej realiza-
cja nie może odbywać się na zasadzie rewo-
lucji. Powinien to być proces oparty na ra-
chunku ekonomicznym. Związek górnictwa 

z energetyką ograniczający się do przesypy-
wania pieniędzy tylko po to, aby stracić, nie 
ma przyszłości. Myślenie o węglu jako paliwie 
może doprowadzić nas do wniosku, że warto 
robić jego zapasy strategiczne, tak jak robi się 
z ropą, gazem i benzyną… Dlaczego ma nie 
być zapasu strategicznego węgla? Ciekawym 
kierunkiem jest karbochemia. Uczynienie 
z chemicznej przeróbki węgla nowoczesnej 
gałęzi przemysłu służyłoby rozwojowi gospo-
darczemu naszego kraju. To może być jeden 
ze strategicznych kierunków rozwoju. Warto 
wspierać takie działania. Jednakże bez rozwią-
zania aktualnych problemów jakiekolwiek pla-
nowanie odległej przyszłości nie ma sensu. Nie 
wiem na przykład, czy spółkom węglowym 
wystarczy pieniędzy na wypłaty w grudniu.

 X Jak przekonać Unię Europejską, że gór-
nictwo jest nam potrzebne i że będziemy 

mieć korzyści z tej gałęzi gospodarki, jeżeli 
nawet przez jakiś czas będziemy ją wspie-
rać finansowo?

– Trzeba przekonać Unię Europejską, 
że nasza gospodarka ma wyjątkowy charakter, 
ponieważ tylko w Polsce ponad 80 proc. energii 
elektrycznej wytwarza się z węgla. Mamy go 
na miejscu. Gospodarka każdego z krajów unij-
nych ma swoją specyfikę i jest ona szanowana. 
Dlaczego nasza nie może? Pokażemy korzy-
ści płynące z unowocześnienia tego sektora. 
Problemem jest ochrona środowiska. Trzeba 
udowodnić, że górnictwo węgla kamiennego 
i energetyka węglowa nie oznaczają ruiny ekolo-
gicznej. Nowoczesne technologie w energetyce 
i w przetwarzaniu węgla na paliwa płynne mogą 
służyć rozwojowi ekonomicznemu i ochronie 
środowiska. Moim zdaniem przekonamy na-
szych partnerów z UE konsekwencją i racjo-
nalnymi argumentami.  l
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Górnictwo potrzebuje

Nie sposób wyprowadzić polskiego górnictwa z kryzysu bez górników i osób związanych z górnictwem
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Ekologia

Słona cena wody
Woda to główny składnik konieczny do ist-
nienia życia na Ziemi. Kiedyś sądzono, że jest 
zasobem niewyczerpalnym, jednak zanie-
czyszczenia spowodowane działalnością czło-
wieka, w tym odprowadzanie do rzek zasolo-
nych wód z kopalni, znacznie przekraczają 
zdolności ekosystemu do samoregeneracji. 
Na szczęście w branży rośnie świadomość 
ekologiczna i od lat wprowadzane są rozwią-
zania, które ograniczają bezpośredni zrzut 
solanki do zlewisk.

Eksploatacja pokładów węgla nie byłaby 
możliwa bez wytłaczania z wyrobisk na po-
wierzchnię wód kopalnianych. 500 metrów 
pod ziemią zawierają one duże ilości soli. Im 
głębiej prowadzone są prace, tym większa jest 
mineralizacja wody – spowodowana głównie 
oddziaływaniem jonów chlorkowych i siarcza-
nowych. Na najniższych poziomach występują 
praktycznie wyłącznie solanki. Ma to duże 
znaczenie w związku z wyczerpywaniem się 
zasobów węgla i szukaniem go na coraz więk-
szej głębokości.

Solanka oprócz niebezpiecznego stężenia 
chlorków i siarczanów (od 400 do 3000 mg/l) 
zawiera też metale ciężkie, jodki, bromki, 
kadm i żelazo. Dodatkowo rozpuszcza natural-
ne pierwiastki promieniotwórcze znajdujące 
się w górotworze, rad i bar. Głównymi zlewi-
skami słonych wód podziemnych w Polsce 
są Wisła i Odra – położenie kopalń w ich gór-
nych odcinkach powoduje, że zasolenie dwóch 
największych rzek naszego kraju ma miejsce 
praktycznie już u ich źródeł.

Słone wody kopalniane nie są jedynymi 
ściekami trafiającymi do systemu wodnego, 

inne to m.in.: bytowo-gospodarcze, przemy-
słowe, odpływy z terenów przemysłowych, 
opady atmosferyczne, które zabsorbowały 
gazy i pył, odpływy z terenów rolniczych 
zawierające duże ilości związków chemicz-
nych z nawozów sztucznych. Razem z nimi 
solanka stanowi zagrożenie dla człowieka, 
jego działalności gospodarczej i środowiska 
naturalnego.

Przekroczenie dopuszczalnych stężeń 
siarczanów w wodzie ma zły wpływ na zdro-
wie człowieka. Występowanie w wodzie pitnej 
stężeń siarczanów rzędu 1000 mg/dm3 po-
woduje zmianę jej smaku na gorzki i nieko-
rzystnie oddziałuje na przewód pokarmowy. 
Wyższe stężenie dyskwalifikuje ją do celów 
spożywczych – staje się pozaklasowa.

Zanieczyszczenie wody solanką odbija 
się też na działalności gospodarczej, prze-
mysłowej i rolniczej. Powoduje zasolenie gleb 
i przyczynia się do korozji budowli, maszyn 
i infrastruktury technicznej. Wiąże się też 
z dodatkowymi kosztami i trudnościami – 
fabryki muszą doprowadzać wodę zdatną 
do użytku z dalszych rejonów.

Zasolenie wód bardzo źle oddziałuje 
na środowisko. Przede wszystkim niszczy 
mikroorganizmy, które odpowiadają za sa-
mooczyszczanie się wód, przez co rośnie ich 
zanieczyszczenie masą organiczną. Prowadzi 
to do degradacji, a często też wyginięcia fauny 
i flory, i skażenia gleb i wód powierzchnio-
wych. Wytrącanie się promieniotwórczych 
osadów może też powodować skażenia śro-
dowiska naturalnego.

Polskie spółki węglowe przeznaczają 
duże środki na ekologię. Realizują strategię 

systemowego podejścia do problematyki 
gospodarki wodno-ściekowej w kopalniach 
węgla kamiennego, aby zminimalizować ne-
gatywne oddziaływanie kopalń na środowisko 
naturalne.

Istnieją różne metody ograniczania zasole-
nia rzek. Jedną z nich jest górniczo-geologicz-
ne ograniczanie dopływu solanki do wyrobisk 
kopalnianych. Można to robić na wiele spo-
sobów, m.in.: wybrać do eksploatacji pokłady 
charakteryzujące się dopływem wód dołowych 
o możliwie najmniejszym ładunku soli, maga-
zynować solankę w zrobach poeksploatacyj-
nych, zatłaczać ją do nieczynnych wyrobisk 
górniczych lub do górotworu i szczelnie ta-
mować nieczynne wyrobiska.

Drugą metodą na walkę z zanieczysz-
czeniem jest ograniczanie zrzutu wód po ich 
wypompowaniu na powierzchnię. Osiąga 
się to poprzez recyrkulację wód zasolo-
nych, zatłaczanie płytkie lub głębokie oraz 
hydrotechniczną retencję i zrzut wód do po-
wierzchniowych cieków wodnych, polegające 
na dozowanym odprowadzaniu do nich wód 
słonych.

Trzecim proekologicznym rozwiązaniem 
jest budowanie instalacji odsalających, a także 
przepompowywanie i utylizowanie solanki. 
Znajduje ona zastosowanie w zraszaniu ładun-
ków kruszyw i węgla, w procesach elektrolizy, 
jako ciecz chłodząca w procesie schładzania, 
w produkcji wodorotlenku sodu i chloru ga-
zowego, w podsadzce, doszczelnianiu zrobów 
oraz prewencji pożarowej.

Przykładem działającej instalacji ogra-
niczającej zasolenie rzek jest system Olza. 
Wszystkie kopalnie należące do JSW 

odprowadzają słone wody dołowe do Odry 
w miejscowości Olza poprzez nowoczesny 
system retencyjno-dozujący. Kolektor ten, 
składający się z sieci rurociągów o długości 
ok. 100 km, oczyszcza solankę z zawiesiny, 
jonów baru i radu i zapewnia jej maksymalne 
wykorzystanie do celów technologicznych 
kopalń. Jego zadaniem jest ochrona przed 
zasoleniem rzek i ich mniejszych dopływów 
w zlewni Górnej Odry. Mowa o Jastrzębiance, 
Szotkówce, Rudzie i Nacynie. Chroni także 
rzeki będące dopływami Wisły, jak chociażby 
Pawłówka i Pszczynka.

Oprócz systemu Olza JSW prowadzi też 
odsalanie wód dołowych w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, w wyniku 
których uzyskuje się sól spożywczą, przemy-
słową (do posypywania dróg w zimie), bry-
kiety i pył solny.

Kilka lat temu KW SA wykorzystała 
wyrobiska dawnej kopalni Czeczott jako 
gigantyczne zbiorniki retencyjno-dozują-
ce. To hydrotechniczne rozwiązanie polega 
na gromadzeniu słonych wód kopalnianych 
w zbiornikach i kontrolowanym odprowa-
dzaniu ich do rzeki, aby nie przekraczać 
dopuszczalnego stężenia chlorków i siarcza-
nów, przewidzianego dla danego odcinka. 
Chłonność rzeki zależna jest od ilości wody 
przepływającej w czasie, wykorzystano więc 
możliwość takiego sterowania zrzutami wód, 
aby w okresach o dużych przepływach odpro-
wadzać większe ładunki chlorków i siarcza-
nów, a w czasie niskich przepływów wstrzy-
mać zrzut lub prowadzić go w ograniczonych 
zakresach.

l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Samorządy i firmy, które planują termo-
modernizację budynków, ale jednocześnie 
ze względu na stosunkowo niższe koszty eks-
ploatacji chcą pozostać przy węglowym, no-
woczesnym źródle ciepła, będą mogły starać 
się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Piątego października podpisano poro-
zumienie pomiędzy województwem śląskim 
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, które umożliwia 
zwielokrotnienie środków, jakie zostaną skie-
rowane w regionie na wsparcie termomoder-
nizacji budynków, oraz daje szanse na wspar-
cie z Programu Regionalnego 2014–2020 
projektów dotyczących termomodernizacji 
budynków przy jednoczesnym zastosowaniu 
niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów 
węglowych. Na dofinansowanie będą mogły 
liczyć również projekty zgłoszone do Progra-
mu Regionalnego, które przeszły pozytywnie 
ocenę merytoryczną, lecz nie wystarczyło dla 
nich pieniędzy. Warunkiem jest połączenie 
termomodernizacji z wymianą źródła ciepła 
na wysokosprawny kocioł węglowy.

Podpisane porozumienie rozwiązuje 
problem, jaki powstał w wyniku stanowiska 
Komisji Europejskiej, która wyklucza moż-
liwość dofinansowania wymiany źródła cie-
pła na niskoemisyjne i wysokosprawne kotły 
węglowe w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.

Jednym z jego celów jest wspieranie efek-
tywności energetycznej, na co przeznaczono 
ponad 227 mln euro. Ze wsparcia mogą ko-
rzystać jednostki samorządu terytorialnego, 
podmioty, w których mają one większościowy 
udział, podmioty wykonujące działalność lecz-
niczą, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także 
towarzystwa budownictwa społecznego.

Eksperci katowickiego Funduszu szacują, 
że na realizację zawartej umowy przeznaczo-
nych zostanie około 10 mln złotych. Każdego 
roku WFOŚiGW w Katowicach na zadania 
z zakresu ochrony atmosfery wydaje około 
260 mln złotych w postaci pożyczek oraz 21 
mln złotych w formie dotacji. Od roku 2002 
dzięki tym funduszom wymieniono 17 tys. 
źródeł ciepła w 78 gminach.  l

WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie termomodernizacji 
wraz z nowoczesnym piecem węglowym

Porozumienie przewiduje wsparcie projektów termomodernizacji budynków przy jednoczesnym 
zastosowaniu niskoemisyjnych i wysokosprawnych kotłów węglowych
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Zataczająca coraz szersze kręgi afera z diesla-
mi mocno nadszarpnie reputację, a jeszcze 
mocniej portfel Volkswagena. Z jednej strony, 
wiele krajów zapowiada kary, a wyspecjalizo-
wane w tego typu przypadkach kancelarie 
prawnicze walkę o odszkodowania. Z drugiej 
strony – spada sprzedaż, choćby ze względu 
na posunięcia np. Szwajcarii, która zakazała 
sprzedaży Volkswagenów.

Koncern stara się więc zmniejszać szkody. 
Po zmianach w zarządzie i radzie nadzorczej 
zapowiada solidne śledztwo w sprawie, a więc 
zapewne szukanie osób, które wezmą na sie-
bie odium winy. Hans Dieter Pötsch, nowy 
prezes rady nadzorczej, stwierdził, że zrobi 
wszystko, aby do końca wyjaśnić to, co się 
zdarzyło. – Chcę się przyczynić i przyczynię 
się do tego, by zaufanie klientów, opinii pu-
blicznej, udziałowców i partnerów handlo-
wych do Volkswagena znów mogło rosnąć. 
Moje podstawowe zadanie polega na tym, 
by koncern mógł spoglądać w przyszłość pełną 
sukcesów – powiedział Pötsch.

Kancelaria adwokacka Jones Day, która 
prowadzi zewnętrzne śledztwo na zlecenie 
rady nadzorczej Volkswagena, „przygląda 
się dokładnie najdrobniejszym szczegółom 
sprawy”, bo „zwykłe przypuszczenia lub nie-
miarodajne wstępne opinie nikomu nie służą”. 
Pötsch zapowiada wyciągnięcie niezbędnych 

konsekwencji. Jak zawsze w takich przypad-
kach trudno jednak oprzeć się wrażeniu, 
że przy tak wielkim i trwającym tak długo 
oszustwie liczba wtajemniczonych w ten prze-
kręt była znacznie większa, niż będzie liczba 
kozłów ofiarnych.

Lexus Rx czwaRty

Podczas salonu samochodowego w Tokio 
Lexus zaprezentował czwartą już generację 
crossovera RX4. Zaprojektowane od podstaw 
auto zachowało charakter poprzedników, ale 
uzupełniony nowymi, ostrymi liniami spor-
towej stylizacji.

Nowy Lexus RX będzie oczywiście do-
stępny z napędem hybrydowym, a także 
z dwulitrowym, turbodoładowanym silnikiem 
benzynowym z bezpośrednim wtryskiem pa-
liwa. Obie jednostki napędowe zapewniają 
znakomitą dynamikę przy niewielkiej emisji 
niepożądanych substancji.

Dotychczas Lexus sprzedał 2,2 mln 
wszystkich generacji modelu RX.

PRodukcja nowej astRy 
już tRwa

Z taśmy produkcyjnej fabryki w Gliwicach 
zjechała pierwsza czerwona Astra nowej gene-
racji, wyposażona w inteligentne matrycowe 
reflektory LED IntelliLUX oraz system On-
Star. Nowa Astra jest jakościowym skokiem 

w segmencie kompaktowym pod względem 
efektywności, łączności oraz wyposażenia 
na poziomie klasy premium. – Dzięki nowej 
Astrze konsekwentnie realizujemy naszą fi-
lozofię oferowania technologii z wyższych 
segmentów wszystkim klientom marki Opel 
w przystępnych cenach. Jeszcze przed oficjal-
nym wejściem modelu na rynek otrzymali-
śmy ponad 30 tys. zamówień, co pokazuje, 
że spełniamy oczekiwania naszych klientów 
— powiedział Peter Christian Küspert, wice-
prezes ds. sprzedaży i obsługi posprzedażnej 
w grupie Opel. Przygotowanie do nowej pro-
dukcji wymagało rozbudowania i modernizacji 
fabryki, w którą zainwestowano 150 mln euro.

Mały sPoRtowiec 
toyoty

Ledwo skończył się salon samochodowy 
we Frankfurcie, a już producenci, zwłaszcza 
japońscy, zapowiadają nowości salonu w To-
kio, który odbędzie się na przełomie paździer-
nika i listopada. Obok kilku futurystycznych 
prototypów pojawiło się sportowe autko S-FR, 
mniejsze od modelu GT86. Zamontowany 
z przodu silnik napędzający tylną oś, dyna-
mika, stabilność i precyzyjne prowadzenie 
mają zarazić miłością do dynamicznych aut 
kolejne pokolenie kierowców. Stylistycznie 
masywny przód z wydłużoną maską i lek-
kie zaokrąglenia nadwozia mają się kojarzyć 

z legendarnymi modelami, takimi jak 2000GT 
czy Supra. Proste, nowoczesne wykończenie 
wnętrza podkreśla sportowy styl. Na razie 
to niestety także tylko prototyp.

weRsje 
baRdzo sPecjaLne

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że kre-
atorzy mody tworzą wersje specjalne samo-
chodowych tapicerek. Japończyk Kenzo ubrał 
kiedyś fotele Renault Twingo w piękne, wielkie 
kwiaty, potem Fiata 500 przygotowali Dolce 
i Gabbana, Fiata 500C stylizował Gucci, a Nis-
san Micra przeszedł przez ręce specjalistów 
współpracujących z magazynem Elle. Ostat-
nio na podobny eksperyment zdecydowała 
się Skoda, oddając Superba w ręce Tomasza 
Ossolińskiego, który stworzył dla tego samo-
chodu charakterystyczną tapicerkę. Część jego 
pomysłów nie jest standardowo stosowana 
w motoryzacji, dlatego wymagała sięgnięcia 
po nowe technologie, które w tej branży dotąd 
nie były wykorzystywane. Laserowanie skó-
ry, wybijanie na wylot pewnych wzorów czy 
specyficznych lamówek – wszystko to częściej 
stosowane jest w wysokiej klasy krawiectwie 
czy w obuwnictwie. Według specjalistów za-
stosowane w tapicerce szwy i wykończenia 
są charakterystyczne dla wyrobów Atelier 
Ossoliński.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Volkswagen walczy o przeżycie?

Pierwsza czerwona Astra nowej generacji zjechała z taśmy fabryki w Gliwicach Nowy Lexus RX będzie oczywiście dostępny z napędem hybrydowym

Superb w rękach Tomasza OssolińskiegoNowoczesne wykończenie wnętrza podkreśla sportowy styl

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



1 6 – 3 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 510 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Podróże marzeń

Bali szlakiem świątyń
Według balijskiej mitologii podczas stworze-
nia świata bogowie zebrali się, żeby wybrać 
miejsce, w którym mogliby spocząć na wieki 
otoczeni należytą czcią i szacunkiem. Po dłu-
gich naradach stworzyli niewielką wyspę po-
rośniętą lasem tropikalnym, gdzie rajskie pla-
że obmywane są błękitnymi wodami oceanu. 
Tak powstała Bali – wyspa bogów.

Życie mieszkańców wyspy jest silnie 
związane z religią. Każdy dom, sklep czy 
pole ryżowe ma swojego patrona, przedsta-
wionego zazwyczaj w postaci figurki ocie-
nionej ozdobnym parasolem. Co rano kobiety 
umieszczają przed wizerunkiem bóstwa tacki 
z liści bananowca z wonnym kadzidełkiem, 
kwiatami frangipani, kilkoma ziarnkami ryżu 
lub herbatnikiem. Kwiaty przeznaczone są dla 
dobrych duchów, jedzenie natomiast ofiaro-
wuje się demonom, aby je przekupić.

Lokalne wierzenia to unikalna mieszanka 
hinduizmu i buddyzmu z elementami ani-
mizmu, a w balijskim kalendarzu jest blisko 
200 świąt religijnych! Ich obchodom najlepiej 
przyjrzeć się w jednej z licznych budowli sa-
kralnych. W Pura Besakih, nazywanej matką 
wszystkich świątyń, celebrowanych jest aż 70 
uroczystości. To usytuowane na górskich zbo-
czach sanktuarium liczy sobie ponad 1000 lat.

Ocalała świątynia

W skład kompleksu wchodzi kilkadzie-
siąt budowli, połączonych ze sobą schodami 
i tarasami. Trzy główne świątynie poświęcone 

są hinduistycznej trójcy – Brahmie, Wisznu 
i Śiwie. Balijczycy wierzą, że każdy z bogów 
ma określoną rolę w cyklu życia wszechświa-
ta – Brahma go stwarza, Wisznu utrzymuje, 
a Śiwa unicestwia. Kompleks Pura Besakih 
oparł się serii katastrof naturalnych i trzę-
sień ziemi. Podczas wybuchu wulkanu Agung 
w 1963 roku strumienie lawy w cudowny spo-
sób ominęły teren świątyni, co poczytywane 
jest za znak boskiej opatrzności.

Równie dużą popularnością wśród tury-
stów cieszy się Tanah Lot – świątynia położona 
na morskiej skale. Podczas przypływu zmienia 
się w wyspę, ale gdy wody opadają, można do-
stać się do niej, przechodząc po łączących ją z lą-
dem głazach. Budowlę mogą zwiedzać wyłącz-
nie wyznawcy hinduizmu, ale dla pozostałych 
gości udostępniono część kompleksu, w której 
napić można się cudownej wody ze słodkiego 
źródełka bijącego z oceanu. Według lokalnych 
wierzeń jaskinie otaczające Tanah Lot zamiesz-
kiwane są przez jadowite węże stojące na straży 
świątyni. Najlepiej wybrać się tutaj wczesnym 
rankiem, żeby uniknąć tłumów odwiedzających.

Małpi gaj

Ubud Monkey Forest to niewielki las 
deszczowy zamieszkiwany przez kolonię ma-
kaków, gdzie w otoczeniu zieleni położone 
są zabytkowy cmentarz oraz świątynia strze-
żona przez kamienne smoki. Przedzierając 
się przez dżunglę, możemy natrafić na chybo-
tliwe mostki przerzucone nad strumieniami 
czy grube zwoje lian wiszące nad naszymi 

głowami. Wszędobylskie małpy kręcą się pod 
nogami, usiłując wyrwać sobie nawzajem ba-
nany kupione przez turystów. Chociaż zwie-
rzęta nie są niebezpieczne, lepiej nie karmić 
ich owocami – mogą bowiem uciec z naszymi 
okularami lub kapeluszem.

W Ubud warto zajrzeć również na targ 
z rękodziełem, gdzie kupimy pamiątki lokal-
nych rzemieślników. To właśnie tutaj kręcono 
sceny do filmu „Jedz, módl się i kochaj” z Julią 
Roberts.

Balijskie specjały

Po uczcie dla ducha pora na coś dla ciała. 
W restauracji Bridges w Ubud postanawiamy 
skosztować specjałów indonezyjskiej kuch-
ni. Jako przystawkę zamawiamy smażony 
ser tofu w sezamowej panierce. Następnie 
na stół wjeżdża pepes ikan, czyli krewetki 
i barramundi zawinięte w liście bananowca, 
podawane z warzywami w sosie kokosowym. 
Z tarasu lokalu rozciąga się wspaniały widok 
na przepływającą pod mostem rzekę i tropi-
kalną roślinność.

Turyści wybierający się do nadmorskiej 
miejscowości Seminyak powinni z kolei od-
wiedzić restaurację Mozzarella. Warto skusić 
się na filet z lucjana w wersji „bumbu Bali” 
z ryżem jaśminowym i balijskimi przypra-
wami lub sataje drobiowe podawane z sosem 
z orzeszków ziemnych. Jeśli dodać do tego 
deser w postaci smażonych bananów z gałką 
lodów waniliowych, to mamy przepis na praw-
dziwy raj!

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Na Bali najlepiej wybrać się 
w porze suchej, trwającej od lipca do września.

Język: Językiem urzędowym jest indo-
nezyjski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Rupia indonezyjska; 10,000 rupii 
= 2,75 złotych.

Wiza: Nie jest wymagana w przypadku 
wyjazdów turystycznych trwających do 30 dni.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zobacz taniec kecak w położonej na klifie 
świątyni Uluwatu. Zamiast muzyki akom-
paniuje mu męski chór. Na scenie pojawiają 
się aktorzy, odgrywający sceny z Ramajany – 
hinduskiego eposu o przygodach boga Ramy 
i jego żony Sity. Podczas przedstawienia po-
dziwiać można zachód słońca nad oceanem.

Zrelaksuj się podczas masażu połączonego 
z aromaterapią. W Spa Bali Seminyak mamy 
do wyboru tradycyjny masaż balijski, masaż 
gorącymi kamieniami, refleksologię stóp lub 
„czekoladowy sen”, czyli masaż połączony z cy-
namonowym peelingiem i czekoladową kąpielą.

Odwiedź pola ryżowe w Tegalalang, 
tworzące malownicze tarasy na stromych 
wzgórzach. Spacerując pośród zieleni, można 
natknąć się na uśmiechniętych rolników, ubra-
nych w tradycyjne sarongi i kapelusze z trzciny.

 MAGDALENA CHROMIK

Pura Besakih to rozległy kompleks świątynny połączony przejściami i tarasami Położona na skale świątynia Tanah Lot wygląda szczególnie efektownie podczas zachodu słońca

W zamieszkiwanym przez małpy lesie deszczowym w Ubud można poczuć się niczym Indiana Jones Taniec kecak w świątyni Uluwatu jest najbardziej widowiskowym tańcem na Bali
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Piwo przez wieki

Na zdrowie (?)

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Tylko dwóch na sTu Polaków deklaruje 
zdecydowane niezadowolenie z Pracy, 
a łączny odseTek osób negaTywnie oce-
niających obecne miejsce zaTrudnienia 
wynosi niesPełna 9 Proc. Natomiast dzie-
więciu na dziesięciu pracowników pozytywnie 
ocenia swoją pracę. Najbardziej lubią atmos-
ferę panującą w firmie – wynika z ankiety 
przeprowadzonej na zlecenie agencji Work 
Service. Jako główny powód negatywnej oceny 
miejsca zatrudnienia Polacy wskazują brak 
możliwości realizacji ambicji zawodowych, 
łamanie Kodeksu pracy i brak elastyczne-
go czasu wykonywania obowiązków. Niskie 
zarobki nie są czynnikiem, który znacząco 
wpływa na niezadowolenie z pracy. Wśród 
mocnych stron swojego miejsca zatrudnienia 
badani wskazywali na atmosferę w zespole, 
organizację pracy i troskę o pracowników.

obecnie 83 Proc. wszysTkich rezerwacji 
w biurach Podróży na zimowy odPo-
czynek sTanowią ProPozycje wyjazdów 
w Polskie góry – wskazują dane biura 
TurysTyki akTywnej komPas. Najpopu-
larniejszymi ośrodkami zimowymi w Pol-
sce od lat pozostają Zakopane oraz Wisła. 
Do najmodniejszych zagranicznych kierun-
ków na narty i deskę należą Włochy (regiony 
Val di Sole i Val di Fassa) oraz Austria (dolina 
Zillertal i Europa Sportregion). Najtańszymi 
kierunkami zimowych wypraw (oferty z do-
jazdem własnym) należą Czechy i Słowacja 
– stoki w czeskim Szpindlerowym Młynie 
czy słowackim zimowym kurorcie Jasna Ta-
try Niżne. Wyjazdy z transferem samolotem 
i pełnym wyżywieniem w dobrej ofercie ce-
nowej znaleźć można, wybierając tureckie 
Erzurum (góry Palandoken). Natomiast 
stosunkowo najwięcej zapłacimy za wyjazd 
narciarski do Szwajcarii, Francji czy Andory.

blisko 31,8 mld szTuk PaPierosów sPrze-
dały koncerny TyToniowe do Polskich 
hurTowni w Pierwszych Trzech kwarTa-
łach Tego roku – wynika z danych fir-
my cyber service. To o niespełna 3 proc. 
mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. 
W porównaniu z poprzednimi latami tempo, 
w jakim maleje popyt na legalne papierosy, 
wyraźnie zwolniło. Jeszcze w 2014 roku fir-
my tytoniowe sprzedały ich o prawie jedną 
dziesiątą mniej niż rok wcześniej. Legalne 
papierosy tracą także z powodu rosnącej po-
pularności e-papierosów oraz wysokiej akcyzy, 
która w tym roku wynosi prawie 98 euro na 1 
tys. sztuk. W latach 2006–2014 konsump-
cja legalnych papierosów zmalała z 72 mld 
do 42 mld sztuk. Daje to średnio ponad 6 proc. 
spadku rok do roku. Na znaczeniu zyskała 
natomiast szara strefa. 

Krzyżówka panoramiczna nr 20

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „węgiel daje Pracę”.  
Nagrodę wylosował: marcin zabawski z jasTrzębia-zdroju.

Najpopularniejszym polskim hasłem rekla-
mowym przed drugą wojną światową było 
„cukier krzepi!”, wymyślone przez znanego 
reportera Melchiora Wańkowicza. Wiele bro-
warów w tym samym czasie promowało nie 
tylko smakowe i rozrywkowe walory piwa, 
ale też jego lecznicze właściwości. Badania 
naukowe już kilkadziesiąt lat temu obaliły mit 
o zdrowym cukrze – teraz częściej nazywanym 
białą śmiercią. Przetrwała za to jako mądrość 
ludowa, przekazywana z pokolenia na pokole-
nie, opinia o piwie jako ratunku na przeziębie-
nie i osłabienie organizmu. Szczególnie często 
powtarza się ją o tej porze roku. Czy słusznie?

Należy podkreślić, że w żadnych ba-
daniach jednoznacznie nie udowodniono, 
że alkohol, w tym piwo, ma lecznicze dzia-
łanie na ludzki organizm. Wiele medialnych 
nowinek, ogłaszanych jako przełomowe od-
krycia, bierze się z nieumiejętności czytania 
tekstów naukowych, błędów w tłumaczeniu, 
sponsorowanych przez koncerny pseudoba-
dań czy pomieszania myślenia życzeniowego 
z wyrwanymi z kontekstu danymi. Trzeba 
pamiętać, że piwo, oprócz zagrożeń związa-
nych z jego nadużywaniem, ma szereg prze-
ciwwskazań i wiąże się z wieloma mitami. 
Pierwszym z brzegu jest uczucie alkoholo-
wego rozgrzania, które odbierane jest tylko 
subiektywnie, podczas gdy w rzeczywistości 
organizm się wtedy wychładza. Nie poleca 
się też piwa osobom chorującym na cukrzycę 
i odchudzającym się – jest kaloryczne i po-
budza apetyt.

Co innego profilaktyka. Coraz więcej badań 
naukowych wskazuje na to, że piwo spożywane 
z umiarem, w połączeniu ze zdrowym trybem 
życia (nie zamiast niego), chroni przed prze-
ziębieniem, działa odżywczo i wzmacnia wiele 
układów w organizmie. Zawiera wartościowe 
składniki, jak sole mineralne, czyli potas, fosfor, 
magnez i wapń. Jest źródłem witamin z grupy 
B (B1, B2, PP oraz B12) pochodzących ze słodu 
i drożdży. Chmiel, czyli główny składnik piwa, 
ma właściwości przeciwutleniające, które za-
pobiegają zmianom nowotworowym, zawiera 
też polifenole obniżające poziom cholesterolu.

Piwo wpływa korzystnie np. na układ 
pokarmowy – zawarta w nim witamina B1 
przyspiesza proces trawienia, zwłaszcza tłusz-
czów i węglowodanów. Chmielowi zawdzięcza 
własności izotoniczne, czyli wyrównuje ci-
śnienie międzykomórkowe, ułatwiając orga-
nizmowi przyswajanie substancji odżywczych. 
Znajdujące się w piwach niepasteryzowanych 
kultury bakterii pomagają w dolegliwościach 
trawiennych i wzdęciach.

Złoty trunek działa też dobrze na układ 
immunologiczny – jest źródłem tetracykliny, 
naturalnego antybiotyku, która zapobiega infek-
cjom i wzmacnia odporność organizmu. Dzię-
ki żywicom z szyszek chmielu redukuje stres, 
odpręża psychicznie i pomaga w bezsenności. 
Spożywane w niewielkich ilościach słabe piwo 
zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych, 
zmniejsza również o połowę ryzyko zapadnięcia 
na choroby serca, jak zawał czy nadciśnienie.

Krzem występujący w piwie w postaci ła-
two przyswajalnego kwasu ortokrzemowego 

jest niezbędny dla wzrostu i rozwoju tkanki 
łącznej i kostnej oraz gęstości kości. Najbogat-
sze w ten minerał są piwa z dużą zawartością 
słodu jęczmiennego i ekstraktu chmielowego. 
Umiarkowane spożycie piwa może być więc 
sposobem na zapobieganie osteoporozie.

Zainteresowanie odżywczymi, profilak-
tycznymi i leczniczymi właściwościami piwa 
idzie w parze z trwającą w Polsce od ok. 10 
lat „piwną rewolucją” – większą wiedzą pi-
woszy o gatunkach i wzrostem ich zainte-
resowania browarami rzemieślniczymi, re-
gionalnymi i kontraktowymi. Są najczęściej 
warzone z lepszych składników i z większą 
dbałością o proces produkcyjny niż tzw. kon-
cernowe lagery – tanie jasne piwa nieróż-
niące się w smaku. Najzdrowsze są browary 
niepasteryzowane i niefiltrowane, o okresie 
ważności nie dłuższym niż trzy tygodnie. Ich 
osad drożdżowy zawiera witaminy, minerały 
i kultury bakterii. Podczas pasteryzacji giną 
wszystkie bakterie – zarówno szkodliwe dla 
zdrowia, jak i dobre.

Wiele browarów wypuszcza jesienią na ry-
nek piwa sezonowe – same nazwy mają wska-
zywać na ich wzmacniający charakter. Niektó-
re z nich to Tatra Grzaniec, Piwo Świąteczne, 
Piwo Orkiszowe z Czosnkiem czy Jagiełło 
Grzaniec. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 
by sięgnąć do starych rodzinnych przepisów 
i samodzielnie przyrządzić pachnący grzaniec 
z miodem albo sokiem malinowym, przypra-
wiony kardamonem, cynamonem, wanilią czy 
goździkami. Na ukojenie i dobry sen.

MAREK KOWALIK
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