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Pora na strategię
Na parę dni przed wyborami pre-
mier Ewa Kopacz podkreślała, 
że jej rząd skutecznie pomógł 
w  przezwyciężaniu problemów 
polskiego górnictwa, jednak 
mało kogo przekonała.

strona 4

Plan naprawczy daje 
dobre efekty
Katowicki Holding Węglowy 
ma najbardziej stabilną sytu-
ację ze wszystkich śląskich spół-
ek węglowych. Nie oznacza to, 
że firma ma za sobą kryzys. 
Jednak efekty planu naprawcze-
go realizowanego od lutego 2015 
roku są już widoczne. 

strona 5

Górnictwo czeka na 
pierwsze decyzje 
nowego rządu
Nowa Kompania Węglowa nie 
powstanie w najbliższym czasie. 
Górnictwem musi się zająć nowy 
rząd. Przypominamy najważniej-
sze wydarzenia przed wyborami. 
Chociaż ustępujący gabinet pod-
jął decyzję o  wniesieniu do 100 
proc. akcji Kompanii Węglowej do 
Towarzystwa Finansowego Silesia, 
na jej efekty trzeba poczekać. Nie 
wiadomo, czy nowy rząd będzie 
realizował pomysły poprzed-
ników. Nawet nie wiadomo, czy 
Komisja Europejska nie ogłosi, że 
dotychczasowe decyzje są niedo-
zwoloną pomocą publiczną.

strona 6

Węgiel pod wodą
Zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe w górnictwie.

strona 8

CX-3 bestsellerem 
Mazdy?
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W tym roku w kopalniach węgla kamiennego zginęło dziewięciu górników. W 2014 roku życie straciło 18. 
Przy wielu zakładach są tablice i pomniki upamiętniające największe tragedie w polskim górnictwie węgla 

kamiennego. 

ZadusZki. Zginęli na posterunku pracy
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Dramat 
w kompletnej ciszy

N ie zabierałem głosu w czasie kampanii wyborczej. 
Nie chciałem wikłać się w jakąkolwiek politykę. 

Powoli opadają emocje wyborcze. Rzeczywistość znów 
przytłacza. Na początek podstawowe pytanie: Gdzie jest 
Nowa Kompania Węglowa? Premier Ewa Kopacz wiele 
razy mówiła, że NKW już jest. Szukaliśmy z kolegami 
informacji na ten temat. Nikt nic nie wie o NKW. Nawet 
prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski nie 
potrafił nam pomóc. Pewnie dlatego złożył rezygnację. No 
bo co to za prezes, który nie wie, że jego firma już inaczej 
się nazywa, a w dodatku nie może jej znaleźć? Sytuacja 
wydaje się komiczna, ale to poważny problem. 

O becna Kompania Węglowa ledwie zipie. 
Banki odwróciły się od nas. Przed wyborami 

ekscytowaliśmy się informacją, że do 100 proc. akcji KW 
zostanie przekazanych spółce Towarzystwo Finansowe 
Silesia. TFS ma być naszym właścicielem, ma nam 
dawać kredyty i na ten cel ma być ponad miliard 
złotych. Ucieszyłem się, bo w oficjalnych wystąpieniach 
przedstawiciele rządu zapewniali, że pieniędzy 
wystarczy do kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu 
miały skończyć się prace nad ostatecznym kształtem 
Nowej Kompanii Węglowej i miała trwać budowa 
sektora paliwowo-energetycznego. Przyznam, że idea 
interesująca. Prawie miesiąc czekaliśmy na szczegóły, ale 
niczego konkretnego nie usłyszeliśmy. „Najważniejsze, 
że będą pieniądze na przeżycie. Przyjdzie nowy rząd, 
ustali się szczegóły i zaczniemy wychodzić na prostą” 
– pomyślałem. 

T eraz nie wiem, co myśleć, bo przeczytałem 
następującą informację: „W piątek (23 października) 

prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski 
złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 
31 grudnia 2015 roku. – W ciągu 11 miesięcy udało się 
wiele osiągnąć, poprawić wyniki spółki, wprowadzić 
wiele rozwiązań opartych na zdrowym i efektywnym 
zarządzaniu, zagwarantować płynność finansową. 
Udało się nam przejść przez trudny proces rozmów 
z wierzycielami, a także ze stroną społeczną. Niestety 
pomimo wielu wysiłków nie było możliwe doprowadzenie 
do realizacji kolejnego niezbędnego etapu 
przewidzianego w planie, czyli pozyskania inwestorów dla 
Nowej Kompanii Węglowej. W dniu 23 października 2015 
roku złożyłem rezygnację z zajmowanego stanowiska 
z dniem 31 grudnia 2015 roku – oświadczył prezes 
zarządu Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski”.

P an prezes jak zwykle złą informację zaczął od dobrych 
wieści. Mamy za sobą serię sukcesów, po których 

nie mamy pieniędzy na dalsze funkcjonowanie. Tak 
zrozumiałem ten krótki komunikat. Prezes zaczął kierować 
KW 13 grudnia ubiegłego roku. Groziło nam bankructwo. 
Jego zadaniem było opracowanie, a następnie wdrożenie 
planu naprawczego. Co miesiąc dostawaliśmy informację, 
że pewnie zabraknie pieniędzy na wypłaty, potem 
pieniądze się znajdowały. Jakoś wszystko się toczyło. Czy 
rezygnacja prezesa oznacza, że przestanie się toczyć? 
Dobrze byłoby, aby ktoś odpowiedział na to pytanie, 
bo sprawa jest naprawdę poważna. Stary rząd sprząta 
biurka. Nowego rządu nie ma. Wkrótce nie będzie prezesa. 
Ponieważ formalnie rząd premier Ewy Kopacz wciąż 
kieruje państwem, dobrze byłoby, aby jego przedstawiciel 
poinformował nas, co będzie w najbliższym czasie. Gdzie 
są pieniądze, które miały nam wystarczyć do kwietnia. 
Przypominam – mamy rząd, rządowy program reformy 
górnictwa i kompletną ciszę w sytuacji dla górników 
dramatycznej.  l

Platforma Obywatelska przegrała wybory. Zapewne 
zgodnie z publiczną zapowiedzią, która ukazała się 
na łamach Super Expressu, córka premier Ewy Kopacz 
wyemigruje do Kanady, bo jej zdaniem zwycięstwo 
PiS oznacza dla Polski upadek, a może nawet śmierć 
demokracji. Na porażkę polityczną pani premier na-
łoży się smutek związany z emigracją córki. 

W spółczuję. Jednocześnie dziwię się, że doszło 
do sytuacji, w której dziecko urzędującej pre-
mier polskiego rządu od wyniku wyborczego  

matki uzależnia decyzję o tym, czy żyć w Polsce czy 
na emigracji i ogłasza to publicznie. Każdy, kto nie 
głosował na PO, ma swój udział w tym, że Ewa Kopacz 
i jej córka zostały skazane na rozłąkę. Rano, 26 paź-
dziernika rozglądałem się i szukałem zwłok demokracji. 
Nie znalazłem. Wszystko po staremu. Nawet bałagan 
przed kopalnią taki sam. We wtorek, 27 października 
to samo. Nikt nas nie wyrzucił z Unii Europejskiej, 
nasze wojsko nie zaatakowało osłabionej Rosji ani 
Niemiec zalanych przez falę uchodźców arabskich. 
W kopalniach JSW pod ziemią kombajny fedrowały, 
górnicy klęli na polityków głośno i demokratycznie – 
obrywało się wszystkim. Demokracja kwitła w piwiarni. 
Zwolennicy prawicy, lewicy i centrum wychylali kufle 
piwa tak, jakby byli z jednej partii. Dyskusje nie były 
kulturalne. Do cytowania nadają się jedynie momenty 
ciszy. Tylko jak w gazecie zacytować ciszę?

Z perspektywy jastrzębskiej najważniejsza jest 
przyszłość JSW. Bardzo ważny jest taki rozwój miasta, 
aby młodzi ludzie mogli znaleźć w nim pracę. Znam 
rodziny, w których z kilkorga dzieci żadne nie zostało 
na miejscu. Rodzice wypruwali sobie żyły, budowali 
dom dla kilku pokoleń, a teraz siedzą w nim sami. 
To nie są pojedyncze przypadki. To prawidłowość. 
Jestem przekonany, że ustępujący rząd zbyt długo był 
ślepy i głuchy i nie widział jej nie tylko w Jastrzębiu-
-Zdroju. Centra gospodarcze i naukowe, do których 
wyjeżdżają młodzi mieszkańcy naszego miasta, są oa-
zami. Polska peryferyjna żyje w niepewności. Oczy-
wiście, mamy postęp, ale dostęp do stabilności jest 
ograniczony. Frustracja, poczucie bezsensu, braku 
perspektyw nie powstały z miesiąca na miesiąc. 

Wiele razy na łamach Nowego Górnika zwracałem 
uwagę na to, jak łatwo marnujemy kapitał ludzki. Ponad 
2 mln młodych Polaków na emigracji. Mniej więcej 
2 mln na bezrobociu. Kilka milionów na śmieciówkach. 
Przez lata stać nas było, żeby miliony naszych obywa-
teli nie płaciło podatków, składek na NFZ. Łożyliśmy 
pieniądze na kształcenie młodzieży tylko po to, aby 
w innych krajach nasze dzieci powiększały produkt 

narodowy. Tam płacą podatki, tam robią zakupy i tam 
chcą zostać. Mówiono mi, że jestem nudny, kiedy pi-
sałem o zagrożeniu, jakim są umowy śmieciowe i brak 
poczucia stabilizacji wśród młodzieży, która zosta-
ła w kraju. Teraz okazuje się, że ta grupa głosowała 
na Prawo i Sprawiedliwość. Platforma nie zdobyła 
głosów górników, chociaż na początku roku hucznie 
podpisano porozumienie między rządem a związka-
mi zawodowymi. Ustalono zasady restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej. Żadne z najważniejszych ustaleń 
nie zostało dopięte na ostatni guzik. Minister skarbu 
Andrzej Czerwiński w czasie kampanii wyborczej do-
konywał cudów, żeby móc pochwalić się sukcesem. 
Pochwalił się kilkoma krokami, ale przed nami jesz-
cze długi marsz do celu. Mogę z czystym sumieniem 
krytykować ustępujący rząd, bo praktycznie przez cały 
czas to robiłem. Krytykowałem politykę prowadzoną 
pod sondaże, pustosłowie, straszenie ludzi PiS-em, 
bufonadę i traktowanie obywateli jak dzieciarnię, której 
wystarczy dać od czasu do czasu cukierek. 

Cieszyłem się, kiedy przegrał Bronisław Komorow-
ski, bo myślałem, że rząd po tej klęsce się opamięta. 
Próbował, ale było za późno. W czasie kampanii wy-
borczej Platforma Obywatelska zaprezentowała wiele 
dobrych pomysłów. Pewnie wynik wyborów byłby inny, 
gdyby zrobiła to przynajmniej dwa lata temu. Niestety, 
nasze życie polityczne zostało sprowadzone do pozio-
mu kretyńskiego portalu internetowego, w którym 
ważniejsza jest informacja o wystającym sutku spod 
bluzki aktoreczki od informacji o stanie państwa.

Dziennikarze, politycy, a nawet menedżerowie 
traktują obywateli Rzeczypospolitej jak nierozgarniętą 
bandę bezmózgów. Sztaby propagandzistów wymyślają 
jak najgłupsze grepsy, żeby przyciągnąć uwagę. Przera-
ża tabun wiecznie najmądrzejszych, którzy oburzają się 
w naszym imieniu, boją się w naszym imieniu i wiecz-
nie pouczają. Dlatego oburzyła mnie córka premier 
Ewy Kopacz, która uznała, że należy poinformować 
Polaków, że jak PiS wygra wybory, to ona emigruje. 

Z Polski w minionych latach wyemigrowało po-
nad 2 mln osób. Zrobili to po cichu, bez angażowania 
tabloidów w swoją decyzję. Mam nadzieję, że to był 
przypadek. Że nie mamy do czynienia z nowym 
stylem prowadzenia polityki na zasadzie: Jak partia 
mamy albo taty nie wygra wyborów, to ja emigru-
ję. Kampania skończyła się, czas ochłonąć. Choćby 
dlatego, że teraz tabloidy przypilnują, jak słowna jest 
córka pani premier. 

To najlepszy przykład, jak dobrze jest korzystać 
z mózgu nawet w czasie kampanii wyborczej. 

 l

Pięścią w stół

Pochwała korzystania z mózgu

Zapewne zgodnie 
z publiczną 
zapowiedzią, 
która ukazała 
się na łamach 
Super Expressu, 
córka premier 
Ewy Kopacz 
wyemigruje 
do Kanady, 
bo jej zdaniem 
zwycięstwo PiS 
oznacza dla Polski 
upadek, a może 
nawet śmierć 
demokracji. 
Na porażkę 
polityczną pani 
premier nałoży się 
smutek związany 
z emigracją córki. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Szanowni Czytelnicy Nowego Górnika, dziękuję za 
życzliwość, której często doświadczałem po publikacji 
kolejnych felietonów. Dziękuję redakcji Nowego Gór-
nika za gościnę. Przez prawie dwie kadencje mogłem 
dzielić się z Państwem swoimi opiniami na temat po-
lityki wielkiej i małej. Od wielkiej od długiego czasu 
starałem się stronić, bo poziom emocji był z każdym 
miesiącem coraz większy.

Ż yczę nowemu rządowi sukcesów. Doskonale 
wiem, że każda porażka gabinetu oznacza kło-
poty dla obywateli Polski. Zwykło się mówić, 

że prezydent powinien być prezydentem wszystkich 
Polaków. Moim zdaniem rząd też powinien być rządem 
wszystkich Polaków. Wciąż jesteśmy krajem na dorob-
ku. Koalicja PO–PSL zrobiła wiele dobrego. Wyborcy 
uznali, że czas zmienić władzę. To naturalne, że po 

ośmiu latach jest długa lista pretensji do odchodzą-
cego rządu.  Można było zrobić więcej i lepiej. Teraz 
opozycja staje się władzą. W demokracji to naturalna 
kolej rzeczy. Dlatego zachęcam, aby zmiany władzy 
nie traktować jak tragedii albo wyśmienitej okazji do 
pokazania, jak można dokopać przeciwnikom poli-
tycznym. Oba podejścia są szkodliwe. 

Przed Polską trudny czas. Musimy włączyć się 
w program odbudowy przemysłu w krajach Unii Euro-
pejskiej. Znaleźć swoje miejsce i pomysł, jak najwięcej 
skorzystać z tego programu. Ustępujący rząd rozpo-
czął program restrukturyzacji górnictwa i wiązania 
go z energetyką. Jako mieszkaniec Śląska życzę nowej 
władzy większych sukcesów. Wiem, że nie będzie łatwo. 
Wierzę, że uda się przeprowadzić niezbędne zmiany 
w atmosferze spokoju społecznego i politycznej roz-
wagi. Życzę powodzenia w tym dziele. l

Życzę nowemu 
rządowi 
sukcesów.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Dziękuję

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Rozmowa z Pawłem Kołodziejem, przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA

Nie jesteśmy czarnym ludem
 XNowy GórNik: Można uratować Jastrzęb-

ską Spółkę Węglową?
Paweł kołodziej: Czy 
można doprowadzić 
do ruiny Jastrzębie-
-Zdrój, miasto liczące 
90 tys. mieszkańców? 
Opłaca się zniszczyć całą 
JSW, która daje zatrud-
nienie 25 tys. osób pra-
cującym w kopalniach? 
Tak powinniśmy zacząć rozmowę na temat 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie wiem 
dlaczego, ale bardzo trudno wytłumaczyć 
reszcie Polski, że górnictwo to nie tylko 
kopalnie. Czasem przebije się informacja, 
że jedno miejsce pracy w górnictwie utrzy-
muje około czterech miejsc pracy w jego 
otoczeniu. Dzięki temu, że Grupa JSW tylko 
w części górniczej zatrudnia około 25 tys. 
osób, utrzymujemy pewnie 100 tys. miejsc 
pracy w naszym regionie. Razem z rodzina-
mi z jastrzębskiego górnictwa bezpośrednio 
i pośrednio utrzymuje się około 400 tys. 
osób. Dzięki nam funkcjonuje wiele firm 
okołogórniczych.

Powinniśmy także pamiętać, że branża 
górnicza to nie tylko sprawa ekonomii – 
to także poważny problem społeczny. Dlatego 
nie analizujmy sytuacji JSW wyłącznie w ka-
tegoriach: co się opłaca dzisiaj? Zastanówmy 
się, co zrobić, żeby czerpać korzyści przez 
lata. W dodatku trzeba policzyć, ile będzie nas 
kosztować usuwanie skutków zapaści w gór-
nictwie. Oczywiście, potrafię sobie wyobrazić, 
że rzucamy wszystko, wyjeżdżamy na emigra-
cję, a blokowiska w Jastrzębiu-Zdroju popa-
dają w ruinę. Uważam, że bardziej opłaca się 
wesprzeć JSW i dać jej szansę na przetrwanie 
kryzysu.

 XNie można wspierać spółki giełdowej. 
Unia Europejska nie zgodzi się na to.

– Potężne kraje Unii Europejskiej wspie-
rały banki, które są notowane na światowych 
giełdach. Rządy wspierały przemysł samo-
chodowy. Jesteśmy zmuszani do wydawania 
miliardów na wspieranie tak zwanej energety-
ki odnawialnej. Dotuje się rolnictwo. Sektory 
gospodarki ważne dla państwa są w każdym 
kraju unijnym pod szczególną opieką. Nie-
ważne, czy to firmy prywatne czy państwowe. 
A my rozmawiamy o JSW, która z powodu 
kryzysu ma problemy z bankami. Chcą one, 
abyśmy przed terminem wykupili obligacje. 
Powinniśmy rozmawiać z bankami o tym, 
jak nam mogą pomóc, żebyśmy doczekali 
wzrostu cen węgla koksowego i nadal mogli 
być dla nich źródłem zysku. Nie oczekuję 
cudów, tylko racjonalnego sposobu myślenia. 

Mamy kopalnie węgla koksowego, kok-
sownie i część chemiczną, która przerabia 
produkty uboczne powstające w czasie wy-
twarzania koksu. Z tych „odpadów” powstają 
poszukiwane substancje chemiczne. Dlaczego 
nie rozwijamy się w tym kierunku? Przecież 
wystarczy odpowiednia polityka właścicielska 
i możemy stać się firmą bardziej chemiczną 
niż górniczą. Jest przemysł petrochemiczny. 
Dlaczego ma nie być przemysłu karboche-
micznego? Właściciel ma prawo czerpać 
korzyści ze swojej własności, ale ma także 
obowiązek o nią dbać. Dotyczy to właściciela 
gospodarstwa rolnego, domu, samochodu 
i właściciela spółek węglowych. To nie tylko 

kwestia obyczaju czy moralnego zobowiąza-
nia. To przede wszystkim obowiązki wynika-
jące z prawa. Właściciel powinien boksować 
się, aby jego własność miała szansę na rozwój. 
Nam ten rozwój blokuje polityka Unii Eu-
ropejskiej, która ogłasza, że węgiel jest zły.

 X Prawo i Sprawiedliwość zdoła wynego-
cjować coś z Unią Europejską?

– Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy krajem 
na dorobku, a wymagania Unii Europejskiej 
są skrojone na miarę bogatych państw. Ow-
szem, powinniśmy równać do najlepszych, 
ale nie możemy przeskoczyć pewnych eta-
pów rozwoju. Poza tym rozmawiamy o JSW, 
firmie wydobywającej i przetwarzającej wę-
giel koksowy. To specyficzny rodzaj górnic-
twa i specyficzny rodzaj węgla. Mówiłem 
już o tym – możemy być firmą chemiczną. 
Podstawy wielkiego przemysłu chemicznego 
w Niemczech zostały zbudowane na górnic-
twie. Moim zdaniem to jest szansa dla JSW. 
Problem z Unią Europejską sprowadza się 
do zasad udzielania pomocy publicznej. 
Na razie jest tak, że państwo może pomagać 
w zamykaniu kopalń. Mam nadzieję, że uda 
się wynegocjować, aby państwo pomagało 
w budowaniu nowoczesnego górnictwa i ga-
łęzi przemysłu opierających się na nim.

 XGórnicy przyczynili się do wyborczego 
sukcesu PiS na Śląsku. Jeżeli partia ta nie 
wywiąże się ze zobowiązań, będziecie pro-
testować przeciwko nowemu rządowi?

– Nic nie wiem o formalnych zobowią-
zaniach PiS wobec związków zawodowych 
i vice versa. Na pewno każdy ma swoje sym-
patie polityczne i głosował zgodnie ze swo-
imi przekonaniami. My nikomu niczego nie 
narzucaliśmy. Z nikim nie wchodziliśmy 
w układy polityczne. Nie było ustaleń ofi-
cjalnych ani nieoficjalnych. Dla mnie zo-
bowiązaniem PiS są przedwyborcze dekla-
racje tej partii. Czy nowy rząd będzie mógł 
skutecznie i szybko podjąć działania? Nie 
wiem. Teraz nawet nikt nie potrafi konkret-
nie powiedzieć, co pozostawił rząd Platfor-
my Obywatelskiej. Nie damy wciągnąć się 
w rozgrywki polityczne i w rozliczanie rzą-
du, który jeszcze nie powstał. Krytykowałem 
ustępujący rząd. Każdą ocenę uzasadniałem. 
Posługiwałem się faktami, a nie poglądami 
politycznymi. Krytykowałem także zarządy 
JSW SA i zawsze przedstawiałem konkretne 
argumenty.

To rząd PO–PSL jest sprawcą sukce-
su Prawa i Sprawiedliwości na Śląsku. Ża-
den z rozsądnych związkowców nie będzie 

podpinał się pod zasługi odchodzącej ekipy. 
Koalicja PO–PSL przez siedem lat nic nie 
zrobiła dla górnictwa. W ostatnim roku rzą-
dów wykonała kilka nerwowych ruchów, 
a na koniec zorientowała się, że jesteśmy 
członkami Unii Europejskiej i z nią należy 
uzgodnić większość posunięć. Ostatecznie 
podjęto kilka decyzji i żadnego konkretu 
jeszcze nie ma. Nawet nie wiem, czy nowy 
rząd będzie kontynuował działania rządu 
PO–PSL czy opracuje nowy plan. W przy-
padku JSW pamiętam tylko jedną deklarację: 
rząd Platformy Obywatelskiej ma gotowe 
rozwiązanie także dla JSW. Gdzie ono jest? 
Tego nie wiem.

 X Jest za co krytykować obecny zarząd 
JSW?

– Jaki zarząd? Przecież od długiego 
czasu mamy tymczasowość. Rozmawiamy 
w chwili, kiedy został powołany wiceprezes 
do spraw finansowych. Wciąż nie mamy pre-
zesa. Z bankami negocjowały osoby, które 
pełniły obowiązki, a nie stali członkowie za-
rządu, którzy mogą powiedzieć bankowcom: 
Będziemy prowadzić taką politykę inwesty-
cyjną, sprzedażową i w taki sposób będzie-
my zmieniać naszą Spółkę. To karygodne, 
że tak wielka firma ma tymczasowe kierow-
nictwo. Większościowy akcjonariusz, czyli 
Skarb Państwa, nie powinien tolerować takiej 
sytuacji. Jednak czas zamętu politycznego 
w czasie kampanii wyborczej okazał się dla 
nas szczególnie szkodliwy. Jedną stałą decyzją 
jest to, że wciąż oszczędzamy. W górnictwie 
dość łatwo osiągnąć spektakularne efekty 
oszczędnościowe, ale to zawsze oznacza, 
że za pół roku, najdalej za rok trzeba będzie 
wydać jeszcze więcej pieniędzy, aby zapewnić 
ciągłość wydobycia. Jesteśmy jak chłop, który 
ma mało ziarna. Jak je zmieli na mąkę, nie 
będzie miał co zasiać. Jak zostawi na zasiew, 
może umrzeć z głodu.

JSW od ubiegłego roku walczy z kryzy-
sem. Na początku 2015 roku wprowadzono 
program restrukturyzacji grupy JSW i pro-
gram poprawienia efektywności. Na początku 
września ING Bank Śląski zażądał wcześniej-
szego wykupu posiadanych obligacji o łącz-
nej wartości 26,3 mln złotych i 12,95 mln 
dolarów. Po serii rozmów stanęło na tym, 
że mamy do 30 listopada podpisać z wie-
loma bankami umowę o restrukturyzacji 
zadłużenia. W tym czasie załoga zgodziła 
się na porozumienie ograniczające części 
świadczeń pracowniczych, aby łatwiej było 
negocjować z bankami i zachować płynność 
finansową Spółki. To porozumienie pozwoli 
zaoszczędzić w latach 2016–2018 około 2 mld 
złotych. Doszło do takiej sytuacji, ponieważ 
firma została zmuszona do zakupu kopalni 
Knurów-Szczygłowice za 1,5 mld złotych. 
Miało to uratować Kompanię Węglową. KW 
pada, my jesteśmy zadłużeni na około 1,3 mld 
złotych i nikt nie chce nam pomóc, bo jeste-
śmy spółką giełdową. Kiedy nas naciskano, 
żeby od KW kupić tak drogo kopalnię, nikt 
nie przejmował się tym, że jesteśmy spółką 
giełdową.

 X Co będzie dalej z JSW?
– Nie wiem, na jakim etapie jesteśmy. 

W przedwyborczy czwartek słyszałem, 
że styczniowe porozumienie ze związka-
mi i program ratunkowy dla górnictwa są 

realizowane zgodnie z planem. Na drugi dzień 
Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Wę-
glowej, złożył dymisję. Dlaczego? Pewnie dla-
tego, że sam już nie mógł połapać się, co jest 
prawdą, a co polityczną propagandą. Na przy-
kład premier Ewa Kopacz wciąż twierdziła, 
że tak zwana Nowa Kompania Węglowa już 
istnieje. Prezes Sędzikowski w tym samym 
czasie przekonywał, że NKW trzeba stworzyć, 
bo inaczej KW padnie. Rząd nie widział pro-
blemu z płynnością finansową między inny-
mi JSW, a wciąż były kłopoty z uzbieraniem 
pieniędzy na wypłaty. Przedstawiciele rządu 
przy każdej okazji zapewniali, że problemy 
JSW są rozwiązane. W JSW nikt nie wie, żeby 
te problemy były rozwiązane.

Rząd chwalił się, że związki w JSW 
zgodziły się na program oszczędnościowy. 
Pracownicy zrezygnowali w sumie z 2 mld 
złotych, aby ratować firmę. To nie jest suk-
ces rządu PO–PSL. To poświęcenie i sukces 
górników JSW. Przez przynajmniej rok nie 
możemy się doczekać na zaangażowanie 
Polskich Inwestycji Rozwojowych w inwe-
stycje JSW. Bank Gospodarstwa Krajowego 
ma wspierać polskie firmy. Nie wspiera. Po-
dobno istnieje system gwarancji kredytów, 
w tym kredytów dla JSW, ale na razie wiem, 
że tylko słowo „podobno” jest pewne w tej 
informacji. Gdybyśmy oczekiwali cudu, nie 
zdecydowalibyśmy się na radykalne ograni-
czenia w wynagrodzeniach. Albo nasz wy-
siłek zostanie potraktowany poważnie, albo 
zostanie zmarnowany. Moim zdaniem nowy 
rząd będzie miał narzędzia, dzięki którym 
może zrobić wiele dobrego. Załoga JSW czeka 
na konkrety.

 X A jak ich nie będzie, wyjdziecie na ulicę?
– Jak ktoś nie ma czym postraszyć 

polityków, straszy ich górnikami. Wiem, 
że dziennikarze już analizują, kiedy dojdzie 
do starcia. Jeszcze nie powstał nowy rząd, 
a już zaczyna się szczucie. W minionych la-
tach wiele razy byliśmy ofiarami politycznych 
rozgrywek. Skończmy z tym. Teoretycznie 
jest szansa. Po raz pierwszy od 26 lat jedna 
partia ma większość w Sejmie, w Senacie 
i prezydenta ze swoich szeregów. To olbrzymi 
komfort dla rządzących i liczę na spokoj-
ną naprawę górnictwa. Na koniec apeluję 
do dziennikarzy: nie róbcie z górników czar-
nego luda, którym straszy się społeczeństwo, 
partie polityczne i rząd. Nie jesteśmy czar-
nym ludem.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Dzięki temu, że Grupa JSW 
tylko w części górniczej 
zatrudnia około 25 tys. osób, 
utrzymujemy pewnie 100 
tys. miejsc pracy w naszym 
regionie. Razem z rodzinami 
z jastrzębskiego górnictwa 
bezpośrednio i pośrednio 
utrzymuje się około 400 tys. 
osób. 

Gdybyśmy oczekiwali cudu, 
nie zdecydowalibyśmy się 
na radykalne ograniczenia 
w wynagrodzeniach. Albo 
nasz wysiłek zostanie 
potraktowany poważnie, 
albo zostanie zmarnowany. 
Moim zdaniem nowy rząd 
będzie miał narzędzia, dzięki 
którym może zrobić wiele 
dobrego. Załoga JSW czeka 
na konkrety.
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Owszem, trudno nie odnotować kilku po-
zytywnych epizodów, natomiast generalnie 
położenie całej branży wciąż jest bardzo złe. 
Rzecz dotyczy zwłaszcza największego przed-
siębiorstwa wydobywczego, czyli Kompanii 
Węglowej z całą historią zabiegów poszuki-
wania inwestorów, gotowych zaangażować 
się w ratowanie  firmy. W tym kontekście wiel-
ce wymowny jest „pas” prezesa spółki, Krzysz-
tofa Sędzikowskiego. I oto w poniedziałek, 
26 października, obudziliśmy się w nowej, 
pisowskiej Polsce. Wyborczy tryumf tej for-
macji powoduje, że teraz wyłoniony przez nią 
gabinet przejmie całkowitą odpowiedzialność 
za bieg rzeczy w kraju, w tym także w gór-
nictwie. Nowy Górnik zapytał kilku liderów 
związkowych, jakie oczekiwania w odnie-
sieniu do węglowego sektora łączą z nowym 
politycznym rozdaniem. Powiedzieli nam:

Zerwijmy 
Z antywęglowym 
sZaleństwem

DariusZ Potyrała, 
PrZewoDnicZący raDy 
krajowej ZwiąZku Za-
woDowego górników 
w Polsce: – Po pierw-
sze, oczekuję zbudowa-
nia poważnego, realne-
go i perspektywicznego 
programu dla węgla. Myślę o długofalowej 
strategii funkcjonowania tego przemysłu, 
strategii podniesionej do ustawowej rangi. 
Myślę wreszcie – zważywszy na unijny tak-
że wymiar polskiego górnictwa – o strate-
gii, która nie będzie uległa antywęglowemu 

szaleństwu, forsowanemu przez część krajów 
i środowisk w obrębie europejskiej wspólnoty. 
Po drugie, oczekuję uporządkowania sytuacji 
ekonomicznej wszystkich spółek węglowych. 
Podkreślam – wszystkich – ponieważ wszyst-
kie, acz w rozmaitym stopniu, nękają zbliżo-
ne problemy. Po trzecie, liczę na stworzenie 
bilansu energetycznego kraju z rozumnym 
i racjonalnym uwzględnieniem rozmaitych 
paliw, w tym węgla kamiennego. I po czwarte, 
oczekuję, że działania i postanowienia nowo 
utworzonego gabinetu będą sprzyjały odbudo-
waniu prestiżu i godności górniczego zawodu.

chcemy Pracować 
w stabilnej firmie

bogusław hutek, 
PrZewoDnicZący Za-
kłaDowe j komisji 
koorDynacyjnej so-
liDarności w komPa-
nii węglowej: – Nowe 
rozdanie parlamentarne 
nie przekreśla ciągłości 
władzy, toteż w pierw-
szej kolejności oczekuję realizacji rządowo-
-związkowego porozumienia z 17 stycznia tego 
roku. Myślę zwłaszcza o powołaniu tak zwanej 
Nowej Kompanii Węglowej koegzystującej 
z firmami energetycznymi. Liczę, że w no-
wych okolicznościach zostanie sporządzony 
bilans otwarcia Kompanii. Nieobojętne jest 
dla mnie wskazanie, kto doprowadził do jej 
obecnego położenia, ile kosztowały zamó-
wione przez nią usługi konsultingowe i jakie 
były koszty zarządzania spółką. Nieobojętne, 
ponieważ górnicy chcieliby wiedzieć, kto jest 
odpowiedzialny za fatalny bieg rzeczy w ich 

firmie. Oni na pewno niczego nie mogą oddać. 
Pod nowymi rządami nade wszystko oczekuję 
utrzymania miejsc pracy w górnictwie oraz 
poziomu wynagrodzeń i świadczeń pracowni-
czych. Liczę, że będzie to możliwe w stabilnej 
firmie, pracującej w powiązaniu z energetyką.

strategia na co najmniej 
10 lat

Do m i n i k ko lo r Z, 
PrZewoDnicZący Za-
rZąDu regionu ślą-
sko-Dąbrowskiego 
nsZZ soliDarność: 
– Zaraz po powołaniu 
nowego rządu oczekuję 
pilnych i konkretnych 
rozmów w kwestii Nowej Kompanii Węglo-
wej. To najgorętszy kartofel, jaki ustępująca 
ekipa pozostawiła nowemu gabinetowi. Ale 
gwoli sprawiedliwości, niepodobna zarazem 
przemilczeć, że kilka problemów mniejszego 
kalibru – myślę między innymi o zatrzyma-
niu całkowitego upadku pojedynczych ko-
palń – udało się załatwić z rządem premier 
Ewy Kopacz. Te generalne pozostają jednak 
wciąż nierozwiązane. Zatem ze spodziewa-
nym rządem Prawa i Sprawiedliwości musimy 
od razu zacząć rozmawiać już nie tyle o samej 
Kompanii, lecz – szerzej – o nowej strategii 
dla górnictwa. Sprawa jest pilna, ponieważ 
ta obowiązująca wygasa z końcem grudnia 
tego roku. Powinna to być przy tym strategia 
nieobliczona jedynie na okres od wyborów 
do wyborów, lecz z perspektywą na co naj-
mniej 10 lat. Nie można będzie w niej uciec 
od problemów, jakie niosą nasilający się dyktat 
zwolenników pakietu klimatycznego oraz inne 

zjawiska, występujące w polskim i unijnym 
górnictwie.

Pora na sPełnienie 
obietnic

marceli murawski, 
wicePrZewoDnicZący 
komisji ZakłaDowej 
wolnego ZwiąZku 
ZawoDowego sierPień 
80: – Pamiętamy o wy-
głaszanych podczas wi-
zyt na Śląsku obietnicach 
kandydującego na urząd prezydenta Andrzeja 
Dudy oraz namaszczonej na przyszłą premier 
Beatę Szydło, pamiętamy wypowiedzi lokalne-
go lidera Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza 
Tobiszewskiego. Wszyscy oni jednym głosem 
mówili o polskim węglu z polskich kopalń dla 
polskiej energetyki. W nowych okoliczno-
ściach, kiedy zostali już wybrani i będą mieć 
wpływ na bieg spraw w kraju, oczekujemy 
więc jak najszybszych decyzji, gwarantują-
cych na początek realizację porozumienia z 17 
stycznia tego roku. Rzeczą pilną jest – tym 
bardziej w kontekście wiadomości, że poddał 
się prezes Krzysztof Sędzikowski – stworze-
nie takiego scenariusza finansowego, który 
pozwoli na powołanie Nowej Kompanii Wę-
glowej. Oczekuję także zerwania ze stosowa-
niem umów śmieciowych oraz ustanowienia 
zapowiadanej minimalnej stawki godzinowej 
za pracę. Tylko pozornie te ostatnie rachuby 
w niewielkim stopniu dotyczą zatrudnienia 
w górnictwie. Pozornie, bo przecież dotyczą 
firm i ludzi świadczących usługi na rzecz ko-
palń pod ziemią i na powierzchni.

Zebrał: JERZY CHROMIK

Na parę dni przed wyborami premier Ewa Kopacz podkreślała, że jej rząd skutecznie pomógł w przezwyciężaniu problemów 
polskiego górnictwa, jednak mało kogo przekonała

Pora na strategię

– Rozwój nowoczesnych, czystych technologii 
zużywających węgiel to dowód na to, że era 
tego paliwa jeszcze się nie kończy. Przez kil-
ka następnych dekad na węglu oparta bę-
dzie nowoczesna polska elektroenergetyka 
– powiedział Andrzej Czerwiński, minister 
Skarbu Państwa, na spotkaniu 19 paździer-
nika br. w siedzibie GIG. Podpisano na nim 
listy intencyjne na temat rozwoju programu 
czystych technologii węglowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu, Główny 
Instytut Górnictwa oraz Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla zadeklarowały udział 
w projekcie, który ma na celu monitorowanie 
wyników realizowanych w Polsce i za granicą 
innowacyjnych projektów zagospodarowy-
wania węgla.

– Podpisany dzisiaj list intencyjny jest 
ważnym krokiem na drodze rozwijania prac 
badawczych, które mają czynić węgiel paliwem 
bardziej przyjaznym dla środowiska, a w kon-
sekwencji pozwolić na lepsze wykorzystanie 
posiadanych przez Polskę bogatych zasobów 
tego surowca – powiedział prof. Stanisław 
Prusek, naczelny dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa. – Cieszę się, że GIG i ARP będą 

wspierać się wzajemnie w tych działaniach, 
ponieważ naszym wspólnym celem jest popra-
wa efektywności energetycznej, dzięki czemu 
będzie mogła rozwijać się w naszym kraju 
gospodarka niskoemisyjna. To jest prawdziwe 
wyzwanie dla Polski, aby pokazać, że węgiel 
dzięki czystym technologiom węglowym może 
być źródłem czystej energii – podsumował 
dyrektor.

W prace związane z popularyzacją czy-
stych technologii węglowych włączy się od-
dział ARP SA w Katowicach, który poszerzy 
swoją działalność o Forum Innowacyjnego 
Węgla. – Jednym z naszych celów strategicz-
nych jest wspieranie wdrażania innowacji 
w przemyśle. Forum Innowacyjnego Węgla 
ma charakter otwarty. Liczymy, że dołączą 
do nas inne ważne instytuty naukowe i pod-
mioty, które zainteresowane są czystymi tech-
nologiami węglowymi – powiedział wicepre-
zes ARP Marcin Zieliński.

Czyste technologie węglowe mają na celu 
poprawę efektywności wydobycia, przeróbki 
i wykorzystania węgla, a także mniejszy wpływ 
na środowisko naturalne. Oznacza to dzia-
łania zmniejszające uciążliwość ekologiczną 
produkcji i wykorzystania węgla, szczególnie 

minimalizację negatywnego wpływu procesu 
jego spalania na otoczenie. W Polsce od lat 
prowadzone są badania naukowe nad zasto-
sowaniem czystych technologii węglowych 
w gospodarce. Według sygnatariuszy listów 
intencyjnych te technologie, a w szczegól-
ności możliwość produkcji paliw płynnych 
w procesie gazyfikacji węgla, są szansą dla 
polskiej gospodarki. Intensyfikacja działań 

dotyczących upowszechniania oraz promocja 
wyników badań powinny prowadzić do ich 
wdrożenia na skalę przemysłową. Prowadzo-
ne badania mogą być wykorzystane zarówno 
do znalezienia nowych obszarów zagospoda-
rowania węgla, zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, jak i poprawy stanu 
środowiska. 

HK

Współpraca na rzecz wsparcia innowacji w zagospodarowaniu węgla

Czyste technologie węglowe

Uroczyste podpisanie listów intencyjnych na temat rozwoju programu czystych technologii węglowych
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Zgodnie z planem naprawczym z lutego 2015 
roku Katowicki Holding Węglowy przekazał 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń niektóre za-
kłady: Boże Dary i Mysłowice. W kopalni Wu-
jek zakończono eksploatację na podsadzkę. 
Poprawiono organizację pracy. Został urucho-
miony transport załogi za pomocą przenośni-
ków taśmowych. Dzięki temu czas pracy pod 
ziemią został wydłużony od 1,5 do 2 godzin 
na dobę. Spółka zwiększa przychody dzięki 
zagospodarowaniu metanu. Zatrudnienie 
jest mniejsze o 2,3 tys. osób, ale wzrasta wy-
dajność. Do końca 2015 roku zatrudnienie 
wśród pracowników biurowych zmniejszy 
się o 20 proc. W firmie wdrożono plan dobro-
wolnych odejść. Dzięki podjętym działaniom 
poprawiającym stan finansów była możliwa 
restrukturyzacja długów.

KHW utrzyma płynność 
finansoWą

Płynność finansowa KHW nie jest zagro-
żona. Według prognoz wynik EBITDA (zysk 
przed potrąceniem podatków, amortyzacji 
i odsetek od zaciągniętych kredytów) na ko-
niec 2015 roku będzie dodatni i wyniesie 597 
mln złotych na plusie.

Holding od 2016 roku będzie miał duże 
oszczędności. Dzięki konsekwentnemu 
wdrażaniu programu restrukturyzacji rocz-
ne oszczędności będą wynosiły około 540 
mln złotych. W całym 2015 roku zatrudnie-
nie w KHW zostanie zredukowane o 2,5 tys. 
osób. To o ponad 15 proc. Zostanie utrzymane 
wydobycie na poziomie z 2014 roku (ok. 10,5 
mln ton).

Załoga Holdingu pracuje coraz wydaj-
niej. W 2014 roku efektywność wynosiła 667 
ton na rok na zatrudnionego. W tym roku 
KHW wydobywa tyle samo węgla co w ubie-
głym roku (ok. 10,5 mln ton), ale efektywność 
wzrosła do 702 ton na pracownika. W 2016 
roku ma to być ponad 750 ton, a w 2020 
roku – 868. Spółka wydobywa coraz więcej 
najlepszego jakościowo węgla. Jest on droż-
szy na rynku i dzięki temu będą wzrastać 
dochody.

informacja dla zWiązKóW

Zakończenie pierwszego etapu programu 
naprawczego zarząd KHW SA przedstawił 
podczas comiesięcznego spotkania z organi-
zacjami związkowymi działającymi w spółce. 
Odbyło się ono w środę, 28 października 2015 
roku.

Wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Ar-
tur Trzeciakowski przedstawiał efekty, jakie 
dały kolejne posunięcia:

– przekazanie SRK ruchu Mysłowice, 
ruchu Boże Dary i – na kolejnym etapie – 
pozostałej jego części;

– ograniczenie zatrudnienia (urlopy 
górnicze, odprawy, PDO) o blisko 2300 osób 
(z czego 1203 pracowników przeszło do SRK);

– zmniejszenie zatrudnienia w biurze 
zarządu o 20 proc.;

– sprzedaż ZEC SA i działania związane 
z innymi spółkami zależnymi;

– uzyskanie nowego harmonogramu wy-
kupu obligacji zabezpieczonych;

– sprawniejsze regulowanie kwestii zwią-
zanych z ubezpieczeniami;

– przejmowanie przez pracowników 
kopalń robót zlecanych dotychczas firmom 
zewnętrznym;

– intensyfikacja odzysku i regeneracji 
materiałów;

– zagospodarowanie i wykorzystanie ma-
jątku likwidowanych ruchów;

– zwiększenie przychodów ze sprzedaży 
metanu.

Szacowane na rok 2016 efekty wdroże-
nia programu naprawczego to (w stosunku 
do roku 2014) zmniejszenie kosztów o 540 
mln złotych i zwiększenie przychodów o 50 
mln złotych. Natomiast różnica wynikająca 
z zaprzestania wydobycia na ruchu Boże Dary, 
skompensowana działaniami na innych kopal-
niach, zmniejszy sumę przychodów o ok. 80 
mln złotych. Różnica jest tu więc ewidentna 
na korzyść wprowadzanych zmian.

Są ograniczenia w wydatkach inwesty-
cyjnych, jednak wynikają one z zaoszczędze-
nia 39 mln złotych przez zagospodarowanie 

majątku (maszyn, urządzeń) ze zlikwidowa-
nych ruchów.

Prezes Trzeciakowski podkreślał, że spół-
ka – jak niemal wszystkie duże firmy – działa 
w układzie kolejnych kredytów. Ważne jest, 
by zachowywała płynność, zdolność do re-
gulowania swoich zobowiązań.

KHW będzie mieć 
inWestora?
Kwestię zleceń na usługi wykonywane 

przez firmy zewnętrzne omawiał szerzej prezes 
Zygmunt Łukaszczyk. Wskazywał, że mówić 
można o tendencji zmniejszania w dłuższych 
okresach. Ponadto sytuacja na poszczególnych 
kopalniach przedstawia się różnie – zależnie 
od potrzeb, jakie w nich występują. General-
nie nie chodzi o całkowite odejście od usług 
świadczonych przez podmioty zewnętrzne, 
lecz o to, by korzystać z nich tam, gdzie jest 
to rzeczywiście nieodzowne, oraz tam, gdzie  
Holding nie staje wobec firm monopolizują-
cych jakieś działania.

Prezes Łukaszczyk przypomniał też prze-
kazaną w czwartek, 22 października br. przez 
premier Ewę Kopacz wiadomość o przyjętej 
przez Radę Ministrów uchwale pozwalającej 
ministrowi Skarbu Państwa na przekazanie 

100 proc. akcji KHW SA do jednoosobowej 
spółki specjalnego przeznaczenia, należącej 
do Skarbu Państwa. Kolejnym ruchem ma być 
wejście inwestora z energetyki do tej spółki 
dla dofinansowania jej.

Przechodząc do tematów bieżących, 
związkowcy zwracali uwagę na wciąż za dużą 
ilość prac, które trzeba wykonywać ręcznie, 
głównie przy transporcie materiałów. Podjęto 
też kwestię przeglądu aparatów ucieczkowych 
oraz przetargów na ich zakup.

ST, MAT. PRAS. KHW SA

Na polecenie zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA w czwartek, 29 października 2015 
zespół złożony z przedstawicieli kontroli wewnętrznej 
KHW, Wyższego i Okręgowego Urzędu Górniczego, 
ratowników górniczych, strony społecznej i producenta 
przeprowadził komisyjnie profilaktyczne sprawdzanie 
stanu technicznego aparatów ucieczkowych 
stosowanych w kopalniach. W związku z wstępnymi 
uwagami wynikającymi z kontroli zarząd KHW SA 
polecił wstrzymać – do czasu wyjaśnienia wszystkich 
wątpliwości – używanie aparatów ze sprawdzanej partii 
pochodzącej z roku 2010. Kopalnie zastąpią te aparaty 
aparatami rezerwowymi.

MAT. PRAS.

Katowicki Holding Węglowy ma najbardziej stabilną sytuację ze wszystkich śląskich 
spółek węglowych. Nie oznacza to, że firma ma za sobą kryzys. Jednak efekty planu 

naprawczego realizowanego od lutego 2015 roku są już widoczne. KHW jest także 
jedyną spółką, która w tym czasie nie przechodziła zawirowań personalnych. Tylko 

Holding miał zysk netto we wrześniu – było to 12 mln złotych. W październiku ma to być 
około 65 mln złotych zysku netto. Wprawdzie rok 2015 spółka zakończy stratą, ale dwucyfrową 

– najniższą wśród śląskich spółek węglowych

Plan naprawczy daje dobre efekty
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Wielokrotnie w trakcie ostatnich miesięcy 
przedstawiciele rządu PO–PSL zapewnia-
li, że Nowa Kompania Węglowa powstanie 
w terminie z porozumienia zawartego między 
rządem a górniczymi związkami 17 stycznia 
tego roku.

Podkreślano, że sprawy są w toku, 
że w NKW zaangażują się spółki energetyczne. 
Jednak szefowie energetyki przeciwstawili się 
skutecznie nakazom resortu skarbu, by wejść 
do NKW.

Po dwóch latach 
jeszcze gorzej

Górnicze związki i załogi śląskich kopalń 
czują się oszukane przez rząd premier Ewy 
Kopacz. Trudno się dziwić. Gabinet PO–PSL 
niczego w górnictwie w ciągu ostatnich lat nie 
dokonał. Przyczynił się do zapaści sektora wę-
glowego swym nicnierobieniem. Przed dwoma 
laty na Śląsku gościł ówczesny premier Donald 
Tusk. Spotykał się z przedstawicielami gór-
niczych związków, z pominięciem zarządów 
spółek węglowych, i zapewniał, że nie będzie 
żadnej likwidacji kopalń.

Z rządowych zapowiedzi nie zrobiono 
niczego, w tym nie uporządkowano rynku 
wewnętrznego, nie postarano się o ograni-
czenie importu węgla. Ten zresztą zmalał, 
bo na rynku pojawił się tani węgiel z Kompanii 
Węglowej, co spotkało się z protestem Lubel-
skiego Węgla Bogdanka, kopalni Silesia czy 
Katowickiego Holdingu Węglowego.

Górnictwem rząd się nie zajmował, 
bo miał na głowie inne sprawy, z tzw. aferą 
taśmową na czele.

W poniedziałek 28 września w Katowi-
cach odbyło się posiedzenie międzyzwiąz-
kowego komitetu protestacyjno-strajkowego.

– Nie możemy zostawić tego, że rząd 
nas oszukał – zaznacza Wacław Czerkawski, 
wiceprzewodniczący Związku Zawodowego 
Górników w Polsce. – Zarówno załogi kopalń, 
jak i górnicze związki czują się oszukane przez 
rząd PO–PSL. Składał nic niewarte deklaracje, 
a ostatecznie nie zrealizował porozumienia, 
jakie zawarł 17 stycznia 2015 roku z górni-
czymi związkami. Dlatego od 1 października 
wchodzimy w gotowość strajkową. Natomiast 
5 października rozpoczynamy serię prote-
stów pikietą pod kopalnią Brzeszcze. Tam 
są problemy z kwestią pozyskania inwesto-
ra dla kopalni. Związki z Brzeszcz są pełne 
obaw co do dalszych losów zakładu. Na razie 
wiadomo, że kopalnię ma przejąć Tauron. 
Ostatecznych dokumentów transakcji wciąż 
nie podpisano. 

więcej 
oPtymizmu

Premier Ewę Kopacz zapytano 25 wrze-
śnia w Gdańsku o brak utworzenia Nowej 
Kompanii Węglowej.

Odpowiedź? – Kochani, więcej optymi-
zmu – zaznaczyła premier Kopacz. – Gwa-
rantuję wam. Jestem po rozmowach z ko-
misarzem, z Jeanem-Claude'em Junckerem. 
Rozmawiałam z tymi ludźmi wtedy, gdy byłam 
na ostatniej, nieformalnej Radzie Europej-
skiej i gwarantuję, że Kompania Węglowa bez 
zamykania kopalń będzie miała się dobrze. 
Dajmy sobie czas – powiedziała Ewa Kopacz.

Ta wypowiedź została fatalnie odebrana 
w branży górniczej. Pojawiło się mnóstwo 
komentarzy o arogancji władzy i bezczelności.

– To doprawdy żenujące, przecież mieli 
dość czasu i nic nie zrobili – ocenia prezes 
jednej z firm górniczych. – Już lepiej, żeby 
premier Kopacz nic na temat górnictwa nie 
mówiła. Ostatnie miesiące to była tylko gra 
na czas, byle do wyborów. A teraz premier 
mówi, by dać sobie więcej czasu. To kuriozal-
ne, zważywszy na fakt, że niebawem będzie-
my mieli nowy rząd. Brak odpowiedzialności 
wręcz poraża – podsumowuje.

oPtymizm? 
Pozostaną zgliszcza

Związki z Kompanii Węglowej wskazują, 
że NKW nie powstanie – mimo wielokrotnych 
zapewnień i publicznie składanych deklara-
cji przez rząd. Podkreślają, że rząd zmarno-
wał dziewięć miesięcy, okłamując górników 

i marnotrawiąc czas oraz środki finansowe 
na tworzenie iluzorycznych wizji, które dziś 
stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Skutkiem tych 
decyzji może być niekontrolowany proces 
upadłościowy wielu firm, jak również wielki 
wybuch niezadowolenia społecznego.

„Czujemy się oszukani przez panią pre-
mier i jej ministrów. Rząd okazał się nieudol-
ny, niekompetentny i niezdolny do realizacji 
tak ważnego projektu. Wszelkie negatywne 
skutki przedstawionych dziś decyzji obciążą 
przedstawicieli rządu RP, który był gwarantem 
realizacji programu naprawczego Kompa-
nii Węglowej SA” – zaznaczyli związkowcy 
w komunikacie.

Wskazali też, że pracownicy oczekują pi-
semnych deklaracji co do dalszego funkcjono-
wania Kompanii Węglowej ze szczególnym 
uwzględnieniem gwarancji miejsc pracy oraz 
świadczeń pracowniczych i wynagrodzeń.

– Po ośmiu latach rządu PO–PSL w gór-
nictwie pozostaną zgliszcza i będzie wielki 
problem. Ludzie będą bowiem, co zupełnie 
naturalne, oczekiwać wynagrodzenia za wy-
konaną pracę – podkreślił niedawno Jarosław 
Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Jak widać, nie pomylił się. Od dłuższego 
czasu w branży górniczej podkreślano, że rząd 
nic nie robi, tylko pozoruje działania.

sny o Potędze
Rząd nie miał żadnego pomysłu na górnic-

two. Kiedy były wysokie ceny węgla, to snuto 
mocarstwowe wizje, w tym takie, że Kompania 
Węglowa wybuduje nową kopalnię na Lubelsz-
czyźnie. Tych, którzy wtedy tonowali nastro-
je, wskazywano jako malkontentów sypiących 
piach w szprychy. Jednak nieco później deko-
niunktura na rynku obnażyła wszelkie zanie-
chania w polskich kopalniach.

Nowy rząd będzie miał wielkie zadanie 
przed sobą. Górnictwo to znaczący pracodaw-
ca. Ulokowane na niewielkim skrawku ziemi 
kopalnie zatrudniają wielu ludzi, a docho-
dzi cała rzesza firm produkujących na rzecz 
kopalń i dostarczająca im swe usługi. One 
też znalazły się w tarapatach, w wielu z nich 
dochodzi do redukcji zatrudnienia.

– Jesteśmy na granicy, gdyż kosztów nie 
da się już bardziej obniżać, a spółki okołogór-
nicze wyczerpały już możliwość kredytowania 
spółek węglowych – podkreśla Bogdan Fiszer, 
prezes Conbeltsu Bytom. – Te firmy doszły 
do ściany i mogą nie przystępować do przetar-
gów oraz likwidować działalność operacyjną 
na rzecz kopalń.

największe zagrożenia

Największym zagrożeniem dla Kompanii 
Węglowej, jak również dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowe-
go, pozostaje kwestia płynności finansowej.

Katowicki Holding Węglowy dzięki wiel-
kiemu wysiłkowi załogi i zarządu powoli łapie 
oddech. 

Zdaniem byłego wiceministra gospodarki 
Jerzego Markowskiego sytuacja w górnictwie 
i nieutworzenie Nowej Kompanii Węglowej 
świadczy o fatalnym poziomie kompetencji 
rządu PO–PSL, który nic nie potrafił zrobić.

– Zdecydowanie trzeba się liczyć z tym, 
że po wyborach parlamentarnych nowy rząd 
musi postawić na kadry o znacznie większych 
kompetencjach zawodowych – zaznacza Jerzy 
Markowski. – Odnoszę wrażenie, że w jego 
kierowniczym managemencie wykreowała 
się grupa, którą we Francji nazywano kiedyś 
piątą kolumną. Nie mając wątpliwości, że taka 
grupa istnieje, zadaję sobie tylko pytanie: czy 
jest w niej więcej idiotów czy świadomych 
sabotażystów? Jedno jest bezsporne – ich siła, 
z uwagi na zajmowane miejsce w strukturach 
zarządzania w górnictwie, jest tak duża, że pa-
raliżują racjonalne działania i propozycje dzia-
łań ze strony kadr kierujących poszczególnymi 
kopalniami – podkreśla.

W branży zastanawiają się, kto weźmie się 
za górnictwo po wyborach. Są obawy, by nie 
forsowano na przykład programu budowy 
elektrowni jądrowej kosztem węgla. Wszyscy 
czekają na pierwsze decyzje nowego rządu. 

JERZY DUDAŁA

Autor jest publicystą miesięcznika Nowy Przemysł 
i portalu wnp.pl

Nowa Kompania Węglowa nie powstanie w najbliższym czasie. Górnictwem musi się zająć 
nowy rząd. Przypominamy najważniejsze wydarzenia przed wyborami. Chociaż ustępujący 
gabinet podjął decyzję o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej do Towarzystwa 

Finansowego Silesia, na jej efekty trzeba poczekać. Nie wiadomo, czy nowy rząd będzie 
realizował pomysły poprzedników. Nawet nie wiadomo, czy Komisja Europejska nie ogłosi, że 

dotychczasowe decyzje są niedozwoloną pomocą publiczną

Górnictwo czeka na pierwsze 
decyzje nowego rządu
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Nowy rząd będzie miał wielkie zadanie przed sobą. Górnictwo to znaczący pracodawca
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Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bog-
danka, której jednostką dominującą jest LW 
Bogdanka SA – najnowocześniejsza i najbar-
dziej efektywna kopalnia węgla kamiennego 
w Polsce – wypracowała w III kwartale 2015 
roku przychody ze sprzedaży na poziomie 
483,4 mln złotych. Wynik EBITDA w omawia-
nym okresie wyniósł 166,3 mln złotych, EBIT 
sięgnął 73,2 mln złotych, a zysk netto prze-
kroczył 56,6 mln złotych. Pomimo trudnej sy-
tuacji rynkowej i wyników pod presją spadku 
cen węgla wskaźniki rentowności Spółki po-
zostają na ponadprzeciętnym dla branży po-
ziomie, czego przykładem jest marża EBITDA 
sięgająca w III kwartale 2014 roku 34,4 proc.

Wypracowane w III kwartale wyni-
ki są zdecydowanie lepsze od osiągniętych 
w poprzednich kwartałach tego roku. I tak, 
przychody ze sprzedaży były o 16,4 proc. 
wyższe od osiągniętych w II kwartale tego 
roku i o 12,9% wyższe od wypracowanych 
w I kwartale. EBITDA wzrosła odpowied-
nio o 12,9 proc. i 15,2 proc., a zysk netto w III 
kwartale 2015 roku był o 32,3 proc. wyższy niż 
w poprzednich trzech miesiącach i o 73,3 proc. 
wyższy niż w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwar-
tałach sięgnęły 1,3 mld złotych, wynik EBITDA 
wyniósł 458,1 mln złotych, EBIT sięgnął 174,5 
mln złotych, a zysk netto  132,1 mln złotych.

Optymalizacja kOsztów

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację 
rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla 
energetycznego i jego wyraźnie spadające 
od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w trze-
cim kwartale oraz narastająco po dziewię-
ciu miesiącach tego roku należy ocenić jako 
dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki 
elastyczności działania Spółki oraz efektywnie 
realizowanemu programowi redukcji kosztów 
i optymalizacji Capeksu.

Dzięki konsekwentnym działaniom w po-
wyższym zakresie Spółka obniżyła całkowity 
koszt gotówkowy pozyskania węgla (UMCC 
+ Capex/tona) o 2,6 proc. w stosunku do II 
kwartału i o 10,5 proc. w porównaniu z I kwar-
tałem. Po trzech kwartałach tego roku jest 
on niższy o 6,3 proc. niż w tym samym okre-
sie 2014 roku. Koszty rodzajowe obniżono 
w okresie trzech kwartałów tego roku o ponad 
145 mln złotych w porównaniu z analogicz-
nym okresem 2014 roku.

Spółka utrzymuje prognozy sprzedaży 
węgla w 2015 roku na poziomie ok. 8,5 mln 
ton, co oznacza planowany znaczący wzrost 
wydobycia i sprzedaży w IV kwartale tego 
roku.

W październiku br. nastąpiły istotne zmia-
ny w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyni-
ku ogłoszonego 14 września przez Enea SA 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji 
LW Bogdanka SA – Enea SA 26 październi-
ka nabyła 64,57 proc. tych walorów i wraz 
ze swoją spółką zależną Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o. dysponuje łącznie 66 proc. akcji 
Bogdanki.

Głównym źródłem przychodów ze sprze-
daży Grupy jest produkcja i sprzedaż 

węgla energetycznego. Działalność ta gene-
ruje w każdym z porównywanych okresów 
sprawozdawczych ponad 95 proc. osiąganych 
przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95 proc. ze zrealizowanej sprze-
daży węgla (w ujęciu wartościowym) w oma-
wianym okresie odbywało się na podstawie 
długoterminowych umów handlowych zawar-
tych między LW Bogdanka SA a jej głównymi 
odbiorcami, tj. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., 
GDF Suez Energia Polska SA, ENERGĄ Elek-
trownie Ostrołęka SA, PGNiG Termika SA, 
Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy 
SA i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w III kwartale br. sprzedaż 
przełożyła się na 14,7-proc. udział LW Bog-
danka SA w sprzedaży węgla energetycznego 
na krajowym rynku (o 1,9 proc. wyższy niż w II 
kwartale 2015 roku) i 24,2-proc. udział w rynku 
sprzedaży do energetyki zawodowej (wzrost 
aż o 4,8 proc. w stosunku do II kwartału br.). 
Powyższy wzrost udziałów rynkowych wiązał 
się z ograniczeniem wyprzedaży węgla po za-
niżonych cenach przez KW SA oraz wzrostem 
sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

prOdukcja węgla

Produkcja węgla handlowego w III kwar-
tale 2015 roku wyniosła 2,04 mln ton i była 
niższa o 14,2 proc. od poziomu osiągniętego 
w tym samym okresie 2014 roku. W pierw-
szych dziewięciu miesiącach br. wyprodu-
kowano 5,9 mln ton węgla, czyli o 10,6 proc. 
mniej w ujęciu rok do roku. W III kwartale br. 
Spółka sprzedała 2,2 mln ton węgla, a w całym 
roku 2015 nieco ponad 6 mln ton. To mniej 
– odpowiednio – o 12,3 proc. i 11,9 proc. niż 
w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Jednocześnie osiągnięty w III kwartale 
poziom produkcji był wyższy niż w I i II kwar-
tale (kiedy wyniósł odpowiednio 1,99 i 1,90 
mln ton). Również sprzedaż w III kwartale 
znacząco przekroczyła wyniki I i II kwartału 
(wynoszące odpowiednio 1,95 i 1,88 mln ton).

zmiany w strukturze 
właścicielskiej spółki

W wyniku skutecznego wezwania Enea 
SA do zakupu akcji LW Bogdanka stała się 
ona dominującym udziałowcem Spółki, dys-
ponującym 66 proc. akcji Bogdanki. Cena za-
proponowana w wezwaniu przez Eneę została 
uznana przez zarząd za zgodną z wymogami 
ceny minimalnej i odpowiadającą wartości 
godziwej Spółki. Podobną opinię wyraziły 
wszystkie organizacje pracownicze działające 
w LW Bogdanka.

W zmianie struktury właścicielskiej za-
rząd dostrzega istotne synergie, które mogą 
mieć pozytywny wpływ na działalność Spółki. 
Najbardziej istotne z nich to:

• stabilizacja wolumenów sprzedaży wę-
gla w ramach obecnie obowiązujących umów 
z akcjonariuszem większościowym oraz możli-
wość rozszerzenia dostaw w przyszłości, zgod-
nie z kontraktem na dostawę węgla do nowego 
bloku energetycznego w Kozienicach;

• wzrost wykorzystania mocy produk-
cyjnych i tym samym zmniejszenie kosztów, 
dzięki wykorzystaniu efektu skali;

• możliwość prowadzenia bardziej inten-
sywnej polityki sprzedażowej dzięki najniż-
szym kosztom wydobycia w branży;

• możliwość uzyskania lepszych cen 
transportu dzięki wspólnemu negocjowa-
niu kontraktów dotyczących warunków 
współpracy z firmami przewozowymi 
i logistycznymi.

– Ostatnie miesiące były dla Grupy LW 
Bogdanka okresem obfitującym w wydarzenia 
o ogromnym znaczeniu dla jej przyszłości. 
Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim 
proces przejęcia przez Eneę większościowego 
pakietu akcji Spółki. Jednocześnie działalność 
biznesowa realizowana była w bardzo trudnej 

sytuacji rynkowej, z jaką mamy do czynienia 
praktycznie od początku 2015 roku. Mimo 
niesprzyjających prowadzeniu stabilnego 
biznesu warunków rynkowych Spółka na-
dal przynosiła zyski i utrzymała rentowność 
EBITDA na poziomie bliskim 35 proc., czyli 
znacznie wyższym od średniej dla światowej 
branży górniczej. Potwierdziliśmy i umocnili-
śmy swoją pozycję jako najbardziej efektywna 
i najskuteczniej reagująca na warunki rynkowe 
kopalnia w Polsce. Będziemy dokładać wszel-
kich starań, by tak pozostało – powiedział 
Zbigniew Stopa, prezes zarządu Lubelskiego 
Węgla Bogdanka SA.

 MAT. PRAS.

LW Bogdanka SA po III kwartale 2015 roku: utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 
34,4 proc. pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji rynkowej

Najefektywniejsza 
kopalnia w Polsce

Dziewiąty wypadek śmiertelny w górnictwie

Trzydziestosześcioletni górnik stracił życie 
na skutek wypadku, który zdarzył się 22 
października br. o godz. 19.43 w KWK Piast 
należącej do KW SA. Został poszkodowany 
podczas zabudowy sześciometrowej prostki 
(element o wyglądzie szyny do zabezpiecza-
nia stropu).

Górnik podtrzymywał prostkę na ramie-
niu przed jej wstawieniem w otwór wykonany 
w ociosie ściany 389, w pokładzie 209, na po-
ziomie 650 metrów. Prawdopodobnie duża 
bryła skały (o wymiarach 1,0 x 0,9 x 0,6 metra) 
odspoiła się od stropu i uderzyła w koniec 

prostki, która gwałtownie przemieściła się 
i uderzyła pracownika w głowę. Poszkodowa-
ny doznał bardzo poważnych urazów czaszki. 
Lekarz stwierdził zgon o godz. 20.40.

Okoliczności i przyczyny tego wypadku 
ustala OUG w Katowicach. Przeprowadzono 
już wizję na miejscu zdarzenia. Prowadzone 
są przesłuchania świadków wypadku.

To dziewiąty wypadek śmiertelny w tym 
roku w górnictwie węgla kamiennego, a 15. 
w całym polskim górnictwie. W analogicznym 
okresie ub.r. podobnie tragicznych zdarzeń 
było w polskim górnictwie 26, w tym 18 w gór-
nictwie węgla kamiennego. l

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK



1 – 1 5  L I S T O P A D A  2 0 1 58 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Z I E L O N A  S T R E F A

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w górnictwie

Węgiel pod wodą
Wielu z nas ma w pamięci telewizyjne obra-
zy z zalanej w 2012 roku Australii, kiedy pod 
wodą znalazły się rejony o powierzchni więk-
szej niż Francja i Niemcy razem wzięte. Wsku-
tek wielkiej wody część tamtejszych kopalń 
zamknięto, a pracowników musiano ewaku-
ować śmigłowcami. Co prawda w Polsce po-
wodzie nie są tak dotkliwe, ale co kilka lat 
powodują znaczne szkody. Są konsekwencją 
intensywnych i długotrwałych opadów, wy-
stąpienia rzek z koryta lub przerwania wału 
przez falę. Często zalewają kopalnie znajdu-
jące się przy dużych ciekach wodnych. Jednak 
powodzie miewają też związek z prowadzoną 
działalnością górniczą.

Eksploatacja węgla kamiennego od zawsze 
wiąże się z silną ingerencją w środowisko – 
zmienia krajobraz, ukształtowanie terenu (two-
rzą się obniżenia i zapadliska) i przekształca 
stosunki wodne. Powstałe niecki osiadania 
gruntów wpływają na warunki krążenia wód 
powierzchniowych i podziemnych. Zmiany 
stosunków wodnych w obszarach górniczych 
polegają głównie na powstawaniu terenów 
podtopionych w wyniku zmiany spływu wód 
oraz podniesieniu poziomu wód gruntowych.

Profilaktyka
Działania zapobiegawcze mogą minima-

lizować odczuwalność wpływu eksploatacji 
górniczej na życie mieszkańców. Wymaga 
to współpracy pomiędzy spółkami górniczy-
mi a samorządami i skutecznego korzystania 
z programów unijnych, ponieważ inwesty-
cje w zabezpieczenia przeciwpowodziowe 
wiążą się z ogromnymi kosztami. Projekty, 
na które najczęściej przeznacza się środki, to: 
zwiększenie objętości rzek przez poszerze-
nie i pogłębienie ich koryta, przebudowanie 
istniejących śluz wałowych, podwyższenie 
i wzmocnienie wałów, udrożnienie i pogłębie-
nie kanałów powodziowych, budowa hydrau-
licznego systemu dróg wodnych oraz obiektów 
hydrotechnicznych, służących przepuszczaniu 
wód powodziowych.

Górnicza Praktyka

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia 
wspólnie z Kompanią Węglową SA rozpo-
częło w 2013 roku prace nad zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym i przed skut-
kami działalności górniczej części sołectwa 
Rudołtowice. Główna inwestycja polegała 
na przebudowie lewego wału Wisły oraz 

zabezpieczeniu tzw. wysokiego brzegu, któ-
ry dotychczas był naturalną ochroną dla 
budynków mieszkalnych, gospodarczych 
oraz terenów użytkowanych rolniczo. Za-
kończenie prac przewidywane jest na koniec 
2015 roku.

W 2013 roku zarząd KWK Sośnica-Ma-
koszowy w odpowiedzi na zarzuty dotyczące 
zalewania terenów Przyszowic i Paniówki 
przypomniał, że kopalnia od wielu lat budu-
je i utrzymuje infrastrukturę, która chroni 
mieszkańców przed powodzią: pompownie 
i budowle hydrotechniczne. Nowa inwe-
stycja reguluje przeciwpowodziową infra-
strukturę techniczną w rejonie zbiornika 
wodnego Sośnica I. Zapewnia on retencję 
dla ochrony przeciwpowodziowej. Dodat-
kowo system jest wzbogacony o monitoring, 
dzięki czemu można reagować na wszyst-
kie usterki. W ramach profilaktyki kopal-
nia podnosi też wały przeciwpowodziowe 
na Kłodnicy i na bieżąco zajmuje się regu-
lacją rowów melioracyjnych.

Gdy zaleje

Ostatnia duża powódź nawiedziła Pol-
skę w 2010 roku. Zalała 2,5 tys. hektarów 

terenów górniczych, najwięcej wokół KWK 
Piast (aż 1,5 tys. hektarów). Tłumaczy się 
to skalą działalności tej kopalni. Mimo 
ograniczeń wydobycia wszystkie zakłady 
wysłały część załogi do akcji przeciwpo-
wodziowej. Na zalane tereny dostarczały 
specjalistyczny sprzęt – pompy, motopompy 
spalinowe i o napędzie elektrycznym, agre-
gaty zasilające – oraz paliwo, worki, piasek 
i kamień do umacniania wałów. Po tych do-
świadczeniach kopalnie KW kupiły nowe 
pompy, które zainstalowano w najbardziej 
zagrożonych rejonach. Na walkę z powodzią 
wydano ponad 10 mln złotych.

Po odwołaniu alarmu przeciwpowo-
dziowego i spłynięciu wód trzeba usunąć 
skutki powodzi. W tym celu należy: oczy-
ścić drogi wewnątrzzakładowe z nagroma-
dzonego mułu i ziemi, oczyścić i sprawdzić 
stan techniczny urządzeń, sprawdzić stan 
instalacji elektrycznej w całym zakładzie, 
usunąć stwierdzone uszkodzenia w maszy-
nach, urządzeniach, instalacjach i innych 
składnikach majątku trwałego, zakonser-
wować i zabezpieczyć sprzęt używany w akcji 
przeciwpowodziowej.

l

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

Osiemnastego września obchodzono Świa-
towy Dzień Monitoringu Wody, który jest 
częścią międzynarodowej akcji edukacyjnej 
uświadamiającej ludzi na temat konieczności 
ochrony zasobów wody na całym świecie. 
Każdy może wziąć w niej udział i prowadzić 
podstawowy monitoring w zbiornikach wod-
nych. Potrzebny jest do tego tylko prosty ze-
staw próbników, którymi samodzielnie bada 

się okoliczne zbiorniki i rzeki pod kątem stę-
żenia pH, temperatury czy zawartości tlenu. 
Następnie wyniki są udostępniane na stronie 
internetowej akcji.

Organizatorami Dnia Monitoringu są Fe-
deracja Środowiska Wodnego i Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Wodne. W ramach 
tego programu edukacyjnego w wielu szkołach 

nauczyciele 18 września organizują zajęcia 
terenowe, w trakcie których uczniowie mogą 
sprawdzić podstawowe parametry wód oko-
licznych rzek i zbiorników wodnych. To do-
skonała okazja, by uświadomić im, jak wielką 
rolę w środowisku odgrywa woda i jak ważne 
jest to, by dbać o jej jakość i czystość.

Światowy Dzień Monitoringu Wody 
ustanowiła w 2003 roku Fundacja America’s 

Clean Water. Początkowo był obchodzony 18 
października, jednak przesunięto go o mie-
siąc, by mogły wziąć w nim udział również 
osoby z regionów, w których woda już wtedy 
zamarza. Choć oficjalne obchody trwają jeden 
dzień, monitoring w zbiornikach wodnych 
można prowadzić ponad dziewięć miesięcy 
– od 22 marca do 31 grudnia. 

 l

Międzynarodowa akcja edukacyjna

Światowy Dzień Monitoringu Wody

Nagrodę za cykl zdjęć Ginący las otrzymał M. Mikołajczyk z Katowic

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
ogłoszonego przez redakcję Nowego Górnika
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Od wejścia na rynek w czerwcu tego roku 
Mazda CX-3 zdobyła już prawie 10 tys. zamó-
wień. Na rynku niemieckim – największym 
w Europie Zachodniej – model ten osiągnął 
we wrześniu lepszy wynik niż m.in. Nissan 
Juke czy Renault Captur.

Ciekawe, kiedy CX-3 dołączy do pierwszej 
trójki najchętniej kupowanych modeli w eu-
ropejskiej gamie Mazdy. Na razie czołówkę 
zestawienia otwiera Mazda CX-5. Za nią pla-
sują się kolejno Mazda3 oraz „szóstka”. Na brak 
zainteresowania ze strony europejskich klien-
tów nie może narzekać i miejska „dwójka”. 
Według danych za trzeci kwartał bieżącego 
roku sprzedaż Mazdy2 wykazuje wzrost aż 
o 90 proc. w porównaniu z analogicznym 
okresem 2014 roku.

Inną nowością w gamie jest kolejna gene-
racja Mazdy MX-5. Popyt na ten model okazał 
się tak duży, że centrala w Hiroszimie musiała 
nawet zdecydować o zwiększeniu produkcji 
z myślą o dostawach aut do salonów w Europie.

Volkswagen broni 
silników z normami  
euro 5 i 6
Volkswagen zapewnił, że aktualnie ofero-

wane w Unii Europejskiej nowe samochody 
tego koncernu, wyposażone w jednostki na-
pędowe Diesla, dostosowane do norm Euro 5 

i Euro 6 – spełniają normy prawne oraz stan-
dardy środowiskowe.

Według zapewnień Volkswagena spra-
wa nieodpowiedniego oprogramowania 
w silnikach Diesla nie dotyczy dostępnych 
na rynkach Unii Europejskiej samochodów 
z jednostkami napędowymi typu EA 288, 
spełniających normy Euro 5 oraz Euro 6. Sil-
niki te nie mają oprogramowania działającego 
w sposób niedozwolony z punktu widzenia 
prawa. Wcześniej takie zapewnienie wydano 
w odniesieniu do nowych samochodów kon-
cernu Volkswagena, wyposażonych w silniki 
Diesla spełniających normę Euro 6.

Volkswagen zapowiada również, że pra-
cuje nad rozwiązaniem kwestii emisji spalin 
przez silniki Diesla i dąży do wprowadzenia 
jednolitego rozwiązania pod względem speł-
nienia obowiązujących norm. W tej chwili 
trwają intensywne prace nad rozwiązaniami 
technicznymi, zawartymi w przyjętym planie 
postępowania. Od stycznia 2016 roku roz-
pocznie się akcja usuwania usterek, bezpłatna 
dla klientów. Opracowywane są odpowiednie 
działania dla każdej serii aut i dla każdego 
rocznika, których dotyczy ta sprawa.

Działania te są najpierw przedkładane od-
powiednim urzędom, następnie Volkswagen 
poinformuje o nich właścicieli samochodów.

Od października na stronie volkswagen.pl 
każdy klient może – po podaniu numeru 

nadwozia swojego pojazdu – uzyskać bły-
skawicznie informacje, czy sprawa dotyczy 
również jego samochodu. Dla marek Audi, 
SEAT i Skoda oraz w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej działają analogiczne stro-
ny internetowe.

Powrót do Przyszłości 
z toyotą

Toyota w związku z nadejściem dnia, 
w którym Marty McFly wylądował w przy-
szłości, przygotowała specjalną wersję modelu, 
który ma wprowadzić do przyszłości motory-
zację – napędzanego ogniwami wodorowymi 
Mirai. Unoszone do góry drzwi typu gullwing, 
karoseria z nielakierowanej stali nierdzewnej 
i czarne matowe koła, a do tego licznik cza-
su i podręczny reaktor atomowy Mr. Fusion 
– to wykorzystane w stylizacji wodorowej 
Toyoty elementy DeLoreana przebudowane-
go przez doktora Browna w filmie „Powrót 
do przyszłości” na wehikuł czasu. Toyota 
opracowała swój stalowy koncept z okazji 
premiery modelu w Stanach Zjednoczonych, 
zorganizowanej w dniu przybycia Marty’ego 
McFly do naszych czasów.

Mirai à la DeLorean niestety nie tra-
fi do produkcji, ale za to będzie można go 
obejrzeć podczas targów motoryzacyjnych 
SEMA w Las Vegas. Samochód wystąpił tak-
że w filmie „Napędzany przyszłością” obok 

Michaela J. Foxa i Christophera Lloyda, od-
twórców głównych ról w słynnej serii.

Wprowadzenie Toyoty Mirai na rynek 
w USA nie wiąże się dla Toyoty z żadnym 
ryzykiem – amerykański kontyngent mo-
delu na ten rok został wyprzedany na pniu. 
W ciągu dwóch miesięcy przedsprzedaży 
Toyota zebrała 1900 zamówień. Teraz wy-
starczy tylko dostarczyć samochody do ich 
właścicieli, co zajmie prawdopodobnie kilka 
tygodni.

oPel odrzuca oskarżenia 
o oszustwa dieslowskie

General Motors wydało oświadczenie 
odrzucające zarzuty niemieckiej organizacji 
ekologicznej Deutsche Umwelthilfe. „W od-
niesieniu do wszystkich naszych pojazdów 
jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, co na-
stępuje: oprogramowanie opracowane przez 
GM nie posiada funkcji, które umożliwiają 
wykrycie, czy pojazd jest poddawany bada-
niu emisji spalin” – czytamy w nim.

General Motors stwierdza, że „wyniki 
rzekomego badania Zafiry przeprowadzone-
go przez organizację Deutsche Umwelthilfe 
(DUH) nie są zrozumiałe. To nieuczciwe, 
że Deutsche Umwelthilfe przedstawia oskar-
żenia, a pomimo naszych wielokrotnych próśb 
nie ujawniła rzekomych wyników”.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

CX-3 bestsellerem Mazdy?

Mazda CX-3 zdobyła już prawie 10 tys. zamówień CX-3 osiągnął we wrześniu lepszy wynik sprzedaży niż m.in. Nissan Juke czy Renault Captur

Oprogramowanie opracowane przez GM nie posiada funkcji, które umożliwiają wykrycie, czy pojazd jest 
poddawany badaniu emisji spalin

Toyota w związku z nadejściem dnia, w którym Marty McFly wylądował w przyszłości, przygotowała 
specjalną wersję modelu Mirai
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Podróże marzeń

Houston, mamy problem
Tę znaną kwestię wypowiedział James Lo-
vell, dowódca misji Apollo 13, której wybuch 
zbiornika z tlenem uniemożliwił lądowa-
nie na Księżycu. Z jakimi wyzwaniami mają 
do czynienia astronauci NASA po upływie 
prawie 50 lat od tamtych wydarzeń? Można 
się tego dowiedzieć w Centrum Lotów Ko-
smicznych w Houston.

Ośrodek Kosmiczny im. Lyndona B. John-
sona różni się od innych parków tematycznych 
w Stanach Zjednoczonych. Na obszarze kom-
pleksu mało co zostało wybudowane z myślą 
o turystach – to prawdziwe miejsce, z którego 
monitorowane są wszystkie załogowe loty ko-
smiczne. Tutaj także szkoleni są astronauci, 
a po powrocie z misji – przechodzą kwaran-
tannę w specjalnych pomieszczeniach.

Wiele budynków w obrębie ośrodka do-
stępnych jest dla zwiedzających. W czasie 
wycieczki po jego terenie mamy okazję przyj-
rzeć się m.in. Centrum Kontroli Misji, którego 
pracownicy są w stałym kontakcie z załogą 
statków kosmicznych. Na plazmowych moni-
torach mogą oglądać wschód słońca na orbicie 
aż 16 razy w ciągu dnia!

Misja na Marsa

Podczas zwiedzania przewodnik opo-
wiada o planowanych przez NASA mi-
sjach – lądowaniu na asteroidzie, okrążeniu 

Księżyca i załogowym locie na Marsa. Ten 
ostatni przewidziany jest na 2035 rok – sama 
podróż na Czerwoną Planetę ma zająć dzie-
więć miesięcy. Rekrutacja astronautów od-
będzie się pod koniec roku. Wymagane jest 
wykształcenie ścisłe. NASA chętnie przyjmuje 
również byłych wojskowych.

Równie ciekawy okazuje się budynek 9, 
gdzie astronauci przygotowują się do misji. 
W warunkach przypominających brak gra-
witacji ćwiczą spacery kosmiczne, niezbędne 
podczas wykonywania zadań na zewnątrz 
statku. Łatwo sobie wyobrazić, że w ma-
sywnym skafandrze naprawa nawet drob-
nych usterek porównywalna jest do prze-
prowadzania operacji mózgu w rękawicach 
narciarskich.

Park rakiet

Główną atrakcją Rocket Park jest rakie-
ta Saturn V, wykorzystywana przez NASA 
w programach Apollo. Na odwiedzających 
największe wrażenie robi ogrom tej składającej 
się z trzech członów konstrukcji. Po drodze 
do mieszczącego ją hangaru zatrzymujemy się 
przy trzech kręgach dębów, upamiętniających 
ofiary misji Apollo, Columbia i Challenger. 
Przystajemy, żeby uczcić ich pamięć minutą 
ciszy.

W interaktywnym Space Center czekają 
na nas kolejne ciekawostki i multimedialne 

prezentacje, obrazujące historię eksploracji 
kosmosu. Możemy obejrzeć wystawę ko-
smicznych skafandrów, doświadczyć stanu 
nieważkości w symulatorze lotów, dotknąć 
skał przywiezionych z Księżyca, a nawet 
przekonać się, ile ważylibyśmy na Marsie lub 
Jowiszu. NASA przewidziała również atrakcje 
dla najmłodszych – zabawę z Angry Birds 
i budowanie własnego kosmity.

nie tylko kosMos

Swój byt sześciomilionowa metropolia 
rozpoczęła od bawełny, z kolei odkrycie pól 
naftowych mocno przyspieszyło jej rozwój.

Dla mnie Ośrodek Kosmiczny to naj-
ciekawsze miejsce w Houston, ale niejedyne 
warte zobaczenia. Kulturalne instytucje miasta 
przyciągają do dzielnicy muzeów ponad 7 mln 
turystów rocznie.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Houston najlepiej odwiedzić 
wiosną lub jesienią. Miesiące letnie bywają 
parne i gorące, a upały przynoszą popołu-
dniowe burze i opady deszczu.

Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Waluta: Dolar amerykański; 1 dolar = 3,82 

złotych.
Wiza: Wybierając się do Stanów 

Zjednoczonych, należy posiadać ważną 

wizę turystyczną. Decyzję o jej przyzna-
niu podejmuje konsul po indywidualnej 
rozmowie.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Odwiedź Muzeum Historii Pogrzebowej, 
gdzie podziwiać można kolekcję karawanów 
i trumien z całego świata. Największe wraże-
nie robią kolorowe, rzeźbione trumny wykona-
ne przez afrykańskiego artystę Kane’a Quaye’a. 
Przybierają fantazyjne formy pantery, kraba, 
orła, a nawet odrzutowca KLM. Mieszkańcy 
Ghany wierzą bowiem, że miejsce ostatniego 
spoczynku powinno odzwierciedlać zawód 
bądź zainteresowania zmarłego.

Spróbuj kuchni tex-mex, unikalnego połą-
czenia smaków teksańskich i meksykańskich. 
W El Tiempo Cantina zjeść można najlepsze 
fajitas w mieście, tradycyjnie podawane z fa-
solą, kwaśną śmietaną i salsą pomidorową 
pico de gallo.

Zostań kowbojem na liczącym sobie po-
nad 100 lat ranczu George Ranch Histori-
cal Farm w Richmond. Założono je w 1824 
roku, gdy Teksas był jeszcze częścią Meksyku. 
Dziś na odwiedzających czekają pokazy ro-
deo i wycieczki po prerii śladami pierwszych 
osadników.
 MAGDALENA CHROMIK

Centrum Kontroli Misji utrzymuje stały kontakt z astronautami na orbicie Rakietę Saturn V wykorzystywano w misjach Apollo

Ośrodek dysponuje ponad 400 ekspozycjami związanymi z amerykańskimi programami lotów kosmicznych Naprawa usterek na zewnątrz stacji kosmicznej nie należy do najprostszych
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Piwo przez wieki

Piwa na jesień

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Od uruchOmienia prOgramów unijnych 
na lata 2007–2013 pOlska wydała 362 
mld złOtych, z czegO dOfinansOwanie ue 
wyniOsłO 256,7 mld złOtych – pOinfOr-
mOwał resOrt infrastruktury i rOzwOju. 
Dotąd złożono 302,2 tys. poprawnych pod 
względem formalnym wniosków (unijne do-
finansowanie i wkład krajowy to łącznie 614,6 
mld złotych). Podpisano 106 439 umów o dofi-
nansowanie na 408,5 mld złotych; z tego wkład 
unijny wyniósł 288 mld złotych, czyli 102 proc. 
dostępnych pieniędzy z UE dla Polski na lata 
2007–2013. W okresie 2014–2020 mamy 
do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej 
polityki spójności. To więcej niż w poprzed-
niej perspektywie – 2007–2013. Wówczas 
było to ok. 68 mld euro. Wsparcie funduszy 
unijnych obejmie dziedziny, które najbardziej 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia i modernizacji go-
spodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na bada-
nia naukowe, budowę dróg, koleje, transport 
publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy in-
frastruktury szerokopasmowego Internetu 
oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. 
Około 40 proc. funduszy polityki spójności 
będą zarządzały samorządy województw. 
To ponad 31 mld euro.

27 prOc. pOlaków zmieniłO pracę w iii 
kwartale br., najczęściej z pOwOdu lep-
szych warunków zatrudnienia – wynika 
z badania mOnitOr rynku pracy insty-
tutu badawczegO randstad. Rotacja 
pracowników utrzymuje się na rekordowo 
wysokim poziomie. W porównaniu z tym 
samym okresem przed rokiem wynik ten jest 
o 6 pkt proc. wyższy. Najważniejszymi mo-
tywami przejścia do innego przedsiębiorstwa 
były poszukiwanie lepszych warunków pracy, 
w tym wyższej płacy i atrakcyjniejszej formy 
zatrudnienia, a także osobista chęć zmiany 
miejsca pracy. Dopiero na trzecim miejscu 
było to podyktowane zmianami w strukturach 
firmy. Wskaźnik mobilności, pokazujący goto-
wość do zmiany pracy, plasuje nas w czołów-
ce krajów europejskich, przed nami są tylko 
Wielka Brytania i Francja.

mieszkańcy wOjewództw O wyższym bez-
rObOciu wOlą pOszukać lepiej płatnej 
pracy za granicą niż w kraju. Najmniejszą 
chęć do emigracji zarobkowej wykazują miesz-
kańcy południowo-zachodnich województw 
Polski oraz osoby z północy kraju. Tam tylko 
11–12 proc. Polaków uczestniczących w bada-
niu dla Work Service rozważa wyjazd zarob-
kowy za granicę. Wśród chętnych do emigracji 
zarobkowej przeważają osoby z zawodowym 
i średnim wykształceniem (72 proc.). Obec-
nie czołówkę preferowanych państw tworzą 
Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia. 

Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „górnicy dObrzy rObOtnicy”.  
Nagrodę wylosował: radOsław rakOwicz z gliwic.

Jeszcześ zamyślony, jeszcześ zagubiony
Jeszcześ pełen łez
Lecz już rozjaśniony, lecz już pokrzepiony
Krzepkie bowiem jest
Jesienne piwo, z chmielem na dnie
Jesienne piwo – słońce w zielonym szkle
Edmund Fetting, „Jesienne piwo”

Wiosną i latem inaczej pijemy piwo niż 
w chłodniejsze pory roku, inaczej też o nim 
myślimy. Traktujemy je jak napój orzeźwiający 
– im bardziej schłodzony, tym lepiej. Pijemy 
je więc szybko, łapczywie, często pod gołym 
niebem – w ogródkach, na działce, nad wodą. 
Jesień sprzyja innej konsumpcji piwa – pijemy 
wolniej, mniejszymi łykami, delektujemy się 
smakiem i zapachem w czterech ścianach. 
Chętniej też szukamy nowych doznań i się-
gamy po piwa sezonowe. Słowo to może się 
kojarzyć z nazwą poślednich piw sprzeda-
wanych w kilku rodzajach w popularnych 
dyskontach z latającym owadem w logo. Nie 
dajmy się nabrać – chodzi o gatunki piw, które 
jesienią smakują lepiej, są ciemniejsze, nieco 
mocniejsze i mają podwyższoną zawartość 
ekstraktu. To koźlak i marcowe, a ostatnio 
także dyniowe.

piwa marcOwe

Nazwa tego gatunku piwa jest myląca, 
ponieważ są one idealne do spożywania wła-
śnie jesienią. Historycznie nazwa oznacza, 
że warzono je w marcu z ostatnich zapa-
sów zeszłorocznego słodu. Wiosną i latem 
leżakowały, by nabrać smaku, głębi i innych 

właściwości. Serwowano je jesienią, gdy koń-
czyły się żniwa. Są to mocne sezonowe piwa 
dolnej fermentacji typu lager. Cechują się 
pełnym, słodowym, bogatszym smakiem niż 
zwykłe jasne lagery. Są też od nich mocniej-
sze – zawierają 6–8 proc. alkoholu. Ojczyzną 
piwa marcowego są Niemcy – tradycyjnie pije 
się je podczas corocznego monachijskiego 
Oktoberfest, dlatego jego drugą nazwą jest 
Oktoberfestbier. W Polsce warzy go wiele bro-
warów i sprzedaje pod łatwo rozpoznawalny-
mi markami – Żywiec Marcowe, Kormoran 
Marcowe, Paulaner Oktoberfest Bier, Ciechan 
Marcowe czy Miłosław Marcowe.

kOźlaki

Nazwa tego gatunku piwa wzięła się 
od niemieckiego słowa „bock”, które po polsku 
znaczy „kozioł”. Niemiecka nazwa wywodzi się 
z kolei od miasta Einbeck w Dolnej Saksonii, 
gdzie od XIII wieku warzono to popularne 

piwo. Podobnie jak marcowe, koźlaki też długo 
leżakują (do 18 tygodni). Warzone są w róż-
nych odmianach na różne okresy, ale koźlak 
tradycyjny i jasny to trunki w sam raz na je-
sienną słotę. Są to rozgrzewające piwa, wa-
rzone ze słodu jęczmiennego. Wyróżniają się 
pełnym, karmelowo-chlebowym smakiem i ja-
snomiedzianą barwą. Mają też większą zawar-
tość alkoholu – od 6 do 7,5 proc. Pierwszym 
piwem tego rodzaju, które odniosło sukces 
na polskim rynku, był sprzedawany od 2004 
roku Koźlak z browaru Amber. Teraz mamy 
do wyboru m.in. Koźlak Bock Beer, Żywiec 
Bock i Perłę Koźlak.

dyniOwe ciekawOstki

Piwo dyniowe można potraktować jako 
modną nowinkę wpisującą się w amerykań-
skie święto Halloween, ale zdobywa ono u nas 
coraz więcej zwolenników. Na jego korzyść 
przemawia to, że pasuje do jesieni i tematycz-
nie, i smakowo. Fachowa nazwa tego gatunku 
to Pumpkin Ale – dynię dodaje się w formie 
pieczonych kawałków, zacieru, aromatu albo 
samych pestek. Poza dyniowym smakiem 
charakteryzuje się niską goryczką, mocno 
wyczuwalnym słodem i użyciem przypraw ko-
rzennych – imbiru, goździku czy cynamonu. 
Na polski rynek to piwo weszło w 2012 roku, 
gdy do sprzedaży trafiły Dyniamit z browaru 
Pinta i Naked Mummy z AleBrowaru. Ostat-
nio dołączyły do nich Raciborskie Dyniowe, 
Browar Kingpin Muerto, Gruba Kaśka z bro-
waru Bazyliszek i Charon z browaru Olimp.

MAREK KOWALIK
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