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Można zmienić 
sposób myślenia
P racownicy spółki JSW Szkolenie i Górnictwo 

zgodzili się, aby pracodawca wypłacił im barbórkę 
w dwóch ratach. Podpisali odpowiednie oświadczenia. 
Przekonał ich argument, że w ten sposób wspierają 
firmę, ratują stanowiska pracy i dzięki tej decyzji będą 
mogli w terminie odebrać styczniową wypłatę. Z ponad 
700 osób uprawnionych do wypłaty barbórkowej 
na rozłożenie jej na raty nie zgodziło się 21.

P rzykład JSW Szkolenie i Górnictwo jest dowodem, 
że pracownicy mogą zaangażować się w ratowanie 

firmy. Żeby tak było, potrzebna jest dobra wola dwóch 
stron – pracowników i menedżerów. Zarządzający muszą 
przestać myśleć o pracownikach wyłącznie jak o sile 
roboczej, a pracownicy nie mogą żyć w przekonaniu, 
że zarząd ukrywa przed nimi pieniądze i codziennie 
zastanawia się, jak ich oszukać. Ciężko jest zmienić sposób 
myślenia, ale przykład JSW SiG pokazuje, że można i warto.

R zeczywistość wbrew pozorom nie jest zagmatwana 
ani skomplikowana. Zanim będzie lepiej, będzie 

gorzej. To, że będzie gorzej, jest pewne. Nie jest pewne, 
kiedy będzie lepiej i czy kiedykolwiek będzie lepiej, 
ale górnictwo musi funkcjonować tak, jak powinna 
funkcjonować każda firma w XXI wieku.

R ozmawiałem z Krzysztofem Sędzikowskim, prezesem 
Kompanii Węglowej. Ponieważ rozmowę nagrywałem, 

nie siliłem się, aby ją w szczególny sposób zapamiętać. 
Jednak ożywiłem się, kiedy prezes KW powiedział, 
że zaczynając pracę w Kompanii, poczuł się tak, jak czuł 
się 20 lat temu, kiedy pracował w KGHM Polska Miedź. 
Zarządzanie, podejście do rynku, do klienta i organizacja 
w KW przypominały mu to, co 20 lat temu zastał w Polskiej 
Miedzi, kiedy zaczął przygotowania firmy do debiutu 
giełdowego. Byłem ciekaw, jak znosi powrót do młodości. 
Zapewniał, że nie ma z tym większego problemu. Przy 
okazji rozmowy z prezesem Sędzikowskim dowiedziałem 
się, że są na tym zwariowanym świecie miejsca, gdzie czas 
się zatrzymał i można w nich odetchnąć atmosferą, której 
zapach kojarzy się z młodością.

J eżeli prezes największej firmy górniczej mówi, że musi 
rozwiązywać problemy, które dawno powinny być 

rozwiązane, to oznacza, że całe państwowe górnictwo 
jest w jakimś stopniu niedostosowane do współczesności. 
Pod każdym względem – poczynając od sposobu 
prowadzenia dialogu ze związkami zawodowymi, 
a kończąc na zarządzaniu. Dlatego najwyższy czas, aby 
zacząć dostosowywać tę branżę do realiów. Czy to musi 
wywołać uliczne protesty i ruinę dla Śląska? Nie musi. 
Jednak trzeba skończyć z rozwiązaniami na krótką metę.

P rześledziłem informacje z minionych kilkunastu lat, 
jakie ukazywały się na temat górnictwa przy okazji 

zmiany rządów. Okazuje się, że problemy do rozwiązania 
za każdym razem były takie same. Zawsze zabierano się 
za ich rozwiązywanie tylko wtedy, kiedy nie było wyjścia. 
W czasach koniunktury nigdy niczego nie zmieniano 
w górnictwie. Wszystkie rządy bały się górników i strach 
powodował, że najbezpieczniej było powstrzymywać się 
od działania. Tę strategię do perfekcji opanowały rządy 
PO–PSL. Czas koniunktury jeszcze bardziej rozleniwił 
wszystkich, którzy za górnictwo odpowiadali. Kiedy zaczął 
się kryzys, jedyną decyzją, którą podejmowano, były 
zmiany w zarządach. Dzięki temu nie doszło do żadnych 
istotnych zmian w spółkach węglowych. Właścicielowi 
wystarczały zmiany personalne. Jestem przekonany, że ten 
sposób myślenia właściciela też można zmienić. l

Z radością przeczytałem informację, że skończył się 
czas inwestowania w aquaparki i stadiony miejskie. 
Wicepremier Mateusz Morawiecki chce, aby pienią-
dze trafiały do przedsiębiorstw innowacyjnych. Wice-
premier skoncentrował się na innowacyjności, która 
jest na poziomie światowym. Proponowałbym, aby 
rozszerzyć to pojęcie.

W iem, że wiele nowych i pożytecznych rozwią-
zań można wprowadzić w górnictwie. Nie 
robi się tego, bo brakuje pieniędzy. A gdyby 

tak można było wykorzystać do finansowania inno-
wacyjnych rozwiązań część pieniędzy, jakie górnic-
two odprowadza w formie danin do kasy państwowej? 
To tylko wbrew pozorom pomysł bałamutny. Podatki 
nie powinny wyłącznie służyć do tego, aby z jednych 
ściągać, a innym dawać. System podatkowy może słu-
żyć rozwojowi. Górnictwo ma problemy z finansowa-
niem czegokolwiek, ponieważ coraz więcej instytucji 
finansowych ogłasza, że przedsięwzięć węglowych 
nie będzie finansować. Bankierzy nie chcą tego robić 
ze względów ideologicznych, a nie ekonomicznych. 
Moim zdaniem to się kłóci z podstawową misją ban-
ku. Ale skoro banki tak chcą, niech tak będzie, pod 
warunkiem że będą finansować postęp organizacyj-
ny i technologiczny. Niech płacą specjalny podatek 
za swoją fanaberię. Bank nie może działać wyłącz-
nie na podstawie własnego widzimisię. Od wielu lat 
wracam do tematu innowacji na różne sposoby. Naj-
częściej posługuję się prostym przykładem – nowo-
czesne rozwiązania nie opłacają się polskim firmom, 
ponieważ praca jest stosunkowo tania. Mam nadzieję, 
że zapowiadane zmiany pójdą w kierunku utworzenia 

nie tylko zachęty, ale także przymusu inwestowania 
w nowoczesne rozwiązania.

Chciałbym zgłosić górnictwo do grupy firm, które 
powinny stawiać na innowacje. Zgazowanie węgla. 
Przetwarzanie węgla na paliwa płynne. Wykorzystanie 
węgla w przemyśle chemicznym. To są pola do popisu. 
Dzięki nowoczesnym technologiom możemy odejść 
od czarnego obrazu górnictwa. Teraz nawet ci, którzy 
nie mają pojęcia o węglu, jak zobaczą czarny dym 
unoszący się z komina, uważają, że to węgiel dymi. 
Najczęściej dymią spalane śmieci. A gdyby tak upo-
wszechnić produkcję ekologicznego i taniego opału 
z węgla? Technicznie jest to możliwe. Potrzeba tylko 
zainwestować pieniądze, dzięki którym ta produkcja 
będzie tańsza. Trzeba produkować tanie i ekologiczne 
piece do spalania węgla. Innowacje to nie tylko infor-
matyka. Dobrze byłoby o tym pamiętać. W produkcji 
elektroniki nie mamy szans na dogonienie światowej 
czołówki. W produkcji ekologicznego paliwa z węgla 
możemy w niej być.

Aż głowa pęka od informacji o tym, jak bardzo 
węgiel jest brudnym paliwem. Zróbmy coś, żeby udo-
wodnić, że nie musi być zagrożeniem dla ekologii.

Oddzielnym tematem są firmy produkujące maszy-
ny dla górnictwa. Kryzys w polskim górnictwie odbija 
się także na jego kooperantach. Jestem przekonany, 
że pomoc państwa polegająca na tym, że wspierano 
by rozwiązania innowacyjne, dałaby dwojakie korzyści 
– polskie kopalnie miałyby jeszcze nowocześniejsze 
maszyny, a producenci jeszcze lepiej radziliby sobie 
na rynkach zagranicznych. W tej branży nie mamy 
powodów do kompleksów. Możemy naprawdę uczynić 
z maszyn górniczych nasz hit eksportowy. l
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Redakcja Nowego Górnika zapytała mnie, czy potrafię 
obronić politykę rządu premier Beaty Szydło wobec 
górnictwa. Sądzę, że lepiej ode mnie zrobi to logika, 
którą chcę zaprezentować.

B ędzie Nowa Kompania Węglowa. Towarzystwo 
Finansowe Silesia nie przejmie 11 kopalń Kom-
panii Węglowej, chociaż rząd PO–PSL uważał, 

że to najlepsze rozwiązanie. Nie było najlepsze, bo Ko-
misja Europejska uznałaby taką operację za niedo-
zwoloną pomoc publiczną. Prezydent podpisał usta-
wę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
do końca 2018 roku. Będzie można spokojnie zająć 
się uzdrawianiem branży. Mam nadzieję, że w końcu 
do górnictwa zawita poczucie stabilizacji. Wiem, przed 
nami trudne lata, ale podstawowym zadaniem jest 
przetrwać, żeby móc się rozwijać. Nie chcę krytykować 
poprzedniego rządu. Nie napisałbym niczego nowego 
ponad to, co ukazywało się na łamach Nowego Górnika 
w minionym czasie. Nie chcę także wdawać się w czysto 
polityczną licytację, ponieważ nie o licytację chodzi, 
ale o konkretne działania i decyzje. Jedno jest pewne 
– przez rok trwał festiwal zapewnień bez pokrycia.

Kryzys w górnictwie trwa w zasadzie od ponad 
trzech lat. Nie sprawdziła się polityka obliczona 
na przeczekanie. Wydawało się, że kilka roszad per-
sonalnych pozwoli dotrwać do czasu poprawy sytu-
acji na rynku. Poprawy nie widać. Na świecie plajtują 
duże firmy wydobywające węgiel kamienny. Analitycy 
straszą długoterminową bessą. Zgodnie z polityką 
Unii Europejskiej rola węgla ma być ograniczana. Czy 
potrafimy przeciwstawić się tym zjawiskom? Jeżeli 
dobry program zostanie poparty przez stronę spo-
łeczną, mamy szansę na sukces. W Sejmie obserwuję 

parlamentarzystów, którzy są źle nastawieni do gór-
nictwa. Nie czarujmy się, nawet w gronie posłów i se-
natorów Prawa i Sprawiedliwości są osoby uważające, 
że lepszym rozwiązaniem byłaby ostra restruktury-
zacja, a nie łagodne uzdrawianie. Wciąż funkcjonuje 
dawny sposób myślenia: górnicy mają bardzo dobrze, 
bo opływają w przywileje. To złe myślenie.

Nowa Kompania Węglowa powstanie później, 
ponieważ poprzedni rząd nie dotrzymał terminów, 
do których się zobowiązał. Koszty tej operacji będą 
większe. Do nowej firmy wejdzie 11 kopalń. Żeby uzdra-
wianie górniczej spółki powiodło się, trzeba znaleźć 
odpowiednich inwestorów. Ich zaangażowanie po-
winno być na tyle duże, aby mimo niskich cen nowa 
spółka mogła inwestować w rozwój, gwarantować sta-
bilne miejsca pracy i spłacać zobowiązania. Inwestycje 
są podstawą. Jeżeli nie będzie na nie pieniędzy, kopal-
nie przestaną fedrować. Nie trzeba będzie podejmować 
decyzji o ich zamykaniu. Same się zamkną. Chciałbym, 
aby ta prosta informacja stała się powszechna, ponie-
waż zbyt łatwo zapominamy, że możemy w szybkim 
tempie stracić podstawowe paliwo służące wytwarzaniu 
energii. Niebezpieczeństwo jest poważne. 

Z przerażeniem przyjąłem informację, że nakłady 
inwestycyjne od kilku lat spadają o około 50 proc. 
To oznacza, że górnictwo broni się kosztem odtwarza-
nia mocy produkcyjnych, innowacji i poprawy stanu 
technicznego maszyn i urządzeń. Mamy energetykę 
opartą na węglu kamiennym. Nie możemy pozwolić 
na zagładę polskich kopalń tylko po to, aby nasze elek-
trownie importowały paliwo. Właśnie takiej zagładzie 
chce zapobiec rząd. To logiczne. Najlepszą obroną 
jest logika.

 l
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Niebo nad Jastrzębiem pociemniało. Myśla-
łem, że śnieżyca nadchodzi, a to stado głup-
ców szybowało w przestworzach. Głupocie 
wyrosły skrzydła i nauczyła się fruwać. Nad-
ciągnął czas zagłady. Teraz idioci bezkarnie 
będą nam srać na głowy. Zapaskudzą nam 
miasto i całą okolicę. Po drodze do kopalń bę-
dziemy grzęźli w guanie. Czeka nas  zafajdane 
życie. Chyba że przegonimy stado zasrańców. 

Mamy rok 2016. Od zagłady Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej dzieli nas krok. Hieny szarpią 
za nogawki tych, którzy chcą ratować firmę. 
Między głupcami szybują sępy i czekają, aż 
będzie można z truchła wyrywać smakowite 
kąski. Nigdy nie rozszarpią żywego. Czekają 
cierpliwie na ostatnie drgnienie. Padlina gorzej 
smakuje, ale się nie broni. Można ją pożerać 
bezkarnie. Albo skupimy się na ratowaniu 
firmy, albo pójdziemy za oszołomami, którzy 
chcą firmę zrujnować. Wydadzą nas na żer pa-
dlinożerców. To czarna wizja, celowo przeja-
skrawiona. Jednak dzisiejsza sytuacja pozwala 
na formułowanie takich wizji.

Po wielu miesiącach stanu zawieszenia 
mamy prezesa. Po długich bojach z bankami 
mamy chwilę oddechu. Nie mamy spokoju ani 
pewności jutra. Analitycy rynku węglowego 
zastanawiają się, kiedy padniemy. Jeśli ktoś 
bardzo by się uparł, mógłby kupić naszą Spółkę 
za najwyżej 1 mld złotych. Ze wszystkim – z za-
łogą, maszynami i urządzeniami i z rynkami 
zbytu. Nawet jakby nie wydobył tony węgla, 
to za złom stalowy pod ziemią i na powierzchni 
wziąłby więcej. Jak doliczyć kable miedziane, 
które w punktach skupu są drogie, to ten inte-
res naprawdę się opłaca. Taka jest w tej chwili 
wartość firmy, która jeszcze nie tak dawno była 
w gronie 20 największych firm notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Możemy być wycenieni jeszcze gorzej. 
Wiem, że kilku inwestorów nie może się docze-
kać, aż zostaną spełnione żądania grupy ludzi, 
którzy szermują hasłem, że w jedności jest siła. 
Jedność ma polegać na dołowaniu naszej firmy? 
Ja dziękuję za taką jedność.

Od długiego czasu pojawiają się ulotki, 
w których anonimowi autorzy wmawiają, 
że JSW ma miliardy złotych, które zarząd 
i reprezentatywne związki zawodowe ukry-
wają przed załogą. Ostatnio akcenty są roz-
łożone tak, że ponoć więcej miliardów zło-
tych ukrywają przed załogą reprezentatywne 

organizacje związkowe niż zarząd. Pytam – 
skąd wzięły się ukrywane miliardy? Na jakich 
kontach one leżą? W jakim to kapitale zało-
życielskim Spółki są ulokowane? W których 
to odpisach na fundusze rezerwowe i w paru 
innych przedsięwzięciach są te pieniądze? 
Nie wiem, u jakich dilerów autorzy tych in-
synuacji kupują towar, którym szprycują się 
albo zaciągają, ale uprzejmie proszę o jakieś 
namiary, bo od czasu do czasu też chciałbym 
mieć takie odloty.

Ludzie, my teraz jesteśmy warci tyle, ile 
wynosi nasz pięciomiesięczny fundusz płac. 
Wycena giełdowa firmy nie wystarczy na spła-
cenie nawet jednej czwartej części zobowiązań 
bieżących. Oszołomy nas zrujnują, a obcy ka-
pitał weźmie za darmochę. Przypomnę tylko 
– pięć lat temu JSW była warta około 15 mld 
złotych. Teraz jest warta najwyżej miliard 
złotych. To nie reprezentatywne związki za-
wodowe ani zarząd wyceniają firmę. Wycenia 
ją pięć razy w tygodniu giełda.

Jesteśmy ofiarą polityków, którzy za na-
sze pieniądze postanowili ratować Kompanię 
Węglową. Zabrali nam półtora miliarda zło-
tych na kopalnię Knurów-Szczygłowice, którą 
kupiliśmy od KW. Przepłaciliśmy okrutnie. 
Politycy na najważniejszych stanowiskach 
zmienili się i żadnemu nie przyjdzie do głowy, 

żeby nam oddać te pieniądze. Owszem, można 
w nieskończoność powtarzać, że zabrano nam 
wszystkie pieniądze z debiutu giełdowego, 
zmuszono do zakupów, które leżały wyłącznie 
w interesie Skarbu Państwa. W nieskończo-
ność można powtarzać brednie o miliardach 
złotych, jakimi nasza firma dysponuje, i o tym, 
jak reprezentatywne związki zawodowe i za-
rząd chowają te miliardy, kradną, pomnażają 
i wydają na wódkę albo damy lekkich oby-
czajów i że jest ich tyle, że zasypaliśmy nimi 
skarbce bankowe i nawet mysz już się tam 
nie wciśnie.

Prawda jest brutalna i nie tak kolorowa 
jak wizje naćpanych nienawiścią manipula-
torów – albo w najbliższym czasie przygo-
tujemy zasady funkcjonowania w wyjątkowo 
trudnej rzeczywistości, albo padniemy. Po raz 
kolejny w ciągu kilku miesięcy apeluję, aby 
jak najczęściej odwoływać się do instynktu 
samozachowawczego.

Zarządowi udało się dogadać z bankami, 
które już na jesieni zeszłego roku domaga-
ły się pieniędzy za obligacje. To spowodo-
wałoby najprawdopodobniej upadek JSW. 
W myśl zawartej umowy z bankami mamy 
do czerwca czas, aby wypracować umowę 
restrukturyzacyjną, której podstawą musi 
być jasno określony plan podjętych działań 

optymalizacyjno-kosztowych. Jeśli to się nie 
uda, Spółce teoretycznie grozi upadłość. Ile 
czasu trzeba, aby przejść od teorii do praktyki? 
Boję się, że nie więcej niż kwartał. Kiedy piszę 
ten felieton, akcje JSW w ciągu dwóch dni 
spadły o ponad 13 proc. Cena akcji wynosiła 
8,88 złotych. To największy spadek notowań 
JSW na GPW.

Starałem się dosadnie wyrazić swoją 
opinię o wszystkich, którzy przykładają rękę 
do tego, że nasza firma może upaść. Wierz-
cie mi, kiedy popadniemy w nędzę, nikt nam 
nie pomoże. Oddamy naszą firmę i pójdzie-
my na służbę, tak jak chłopi pańszczyźniani 
oddawali skrawek pola w zamian za kromkę 
chleba, kwaterkę mleka i miejsce na zapiecku 
w zimie. Szczęśliwi ci, którzy przejdą na eme-
ryturę. Współczuję wszystkim, którzy są naj-
wyżej w połowie drogi zawodowej. Z zasiłku 
dla bezrobotnych nawet czynszu nie można 
opłacić. Mamy do wyboru – albo sprężymy 
się i uratujemy JSW, albo padlinożercy nas 
rozszarpią i nawet nie będzie gdzie wmurować 
tablicy pamiątkowej informującej, że kiedyś 
w Jastrzębiu-Zdroju była firma, która nale-
żała do 20 największych spółek giełdowych 
w Polsce. Nie chcę, żebyśmy byli daniem dla 
padlinożerców.

PAWEŁ KOŁODZIEJ 

Felieton bardzo osobisty

Nie chcę, żebyśmy 
byli daniem dla sępów

Krzysztof sędziKow-
sKi: Dyskusja o sposo-
bach restrukturyzacji 
górnictwa zbyt często 
sprowadza się do sporu: 
zamykać kopalnie czy 
nie zamykać? To niepo-
rozumienie. Ja i reszta 
zarządu Kompanii Węglowej zajmujemy się 
restrukturyzacją 11 kopalń. One muszą być 

konkurencyjne na rynku i mam do tego do-
prowadzić. Musimy stworzyć nowoczesną 
firmę z nowoczesnymi narzędziami zarzą-
dzania we wszystkich kopalniach. 

Optymalizacja kosztów i zakupów, po-
prawa efektywności, poprawa kontrolingu 
i produkcji, racjonalizacja polityki związanej 
z zapasami są najistotniejszymi działaniami. 
Są to standardowe działania w czasie re-
strukturyzacji. Firma ma być rentowna i żeby 

osiągnąć ten cel, należy zmieniać rzeczywi-
stość. Przyznaję, muszę walczyć z poglądem, 
który głosi, że wystarczy co jakiś czas zamknąć 
kopalnię albo kilka kopalń i sytuacja spółki 
się poprawi. 

Moim zdaniem istnieje lepsze rozwiąza-
nie niż zamykanie kopalń wyłącznie po to, 
aby na jakiś czas poprawić wynik finansowy. 
To wydawanie pieniędzy na ugaszenie pożaru 
i na zasypanie dziury, ale nie uzyskamy tak 

celu najważniejszego – nie zbudujemy fir-
my, która poradzi sobie na rynku. Taką firmą 
ma być tak zwana Nowa Kompania Węglowa 
stworzona z 11 kopalń.

ST

 `Rozmowę z Krzysztofem Sędzikowskim, 
prezesem Kompanii Węglowej, opublikujemy 
w następnym numerze Nowego Górnika.

Jedno pytanie do Krzysztofa Sędzikowskiego, prezesa Kompanii Węglowej

Zamykać kopalnie czy nie zamykać?
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Od 28 stycznia do 13 lutego 2015 roku w JSW SA 
trwał strajk górników. Prezes Jarosław Zagórowski 
podał się do dymisji. Porozumienie z zarządem 
JSW miało przynieść Spółce 300–400 mln złotych 
oszczędności. W czasie strajku Spółka traciła 
codziennie około 27 mln złotych. Górnicy mieli 
odrobić straty do końca roku. Dymisja prezesa była 
głównym postulatem strajkujących. Ze wszystkich 
ustaleń chyba najważniejsza była zgoda 
na uzależnienie 14. pensji od wyników Spółki. 
Pod koniec 2015 roku okazało się, że strajk w JSW 
SA był niezgodny z prawem, ale nikt nie został 
pociągnięty do odpowiedzialności. Ustalenia 
z lutego 2015 roku po części zdezaktualizowały się. 
Pod koniec 2015 roku ze starego zarządu został 
tylko Artur Wojtków, wiceprezes z wyboru załogi. 
Zmiany w kierownictwie Spółki nie zapobiegły 
trudnościom finansowym. W 2015 roku w JSW 
wiele się działo, a sytuacja finansowa pogarszała 
się. 

Wydarzenie roku 2015 w JSW SA

Protest bez szczęśliwego końca
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Rok 2015 zaczął się od protestów górników z Kompanii Węglowej, którzy  protestowali przeciwko rządowym planom restrukturyzacji firmy. Ich realizacja groziła zamknięciem nawet czterech kopalń. Ostatecznie zostało 
podpisane porozumienie między rządem a związkami zawodowymi. Zgodnie z porozumieniem kopalnie w złej sytuacji miały trafiać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Tam miały być restrukturyzowane i przejmowane 
przez energetykę albo innych inwestorów. Miała powstać Nowa Kompania Węglowa. Najpóźniej jesienią wszystkie  punkty miały zostać zrealizowane. Z najważniejszych ustaleń udało się tylko zrealizować przekazanie 
kopalni Brzeszcze spółce energetycznej Tauron. Nowa Kompania Węglowa nie została powołana. Wciąż trwa poszukiwanie inwestorów gotowych objąć udziały w nowej spółce węglowej. Rząd PO–PSL nie rozwiązał 
problemów górnictwa przed wyborami. 

Wydarzenie roku 2015 w Kompanii Węglowej

Na razie zmienił się tylko rząd

Związki skupione w Federacji Związków Za-
wodowych Górników JSW SA wezmą udział 
w zbiórce podpisów pod obywatelską Inicja-
tywą Ustawodawczą projektu zmian w Usta-
wie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego.

Związkowy projekt nowelizacji gwarantu-
je obecnym pracownikom górnictwa, którzy 
przejdą na emeryturę, oraz emerytom górni-
czym i wszystkim uprawnionym otrzymywa-
nie deputatu węglowego z budżetu państwa.

30 grudnia 2015 roku marszałek Sejmu 
przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej, co daje pozwolenie 
na rozpoczęcie zbiórki podpisów.

– W związku z akcją prosimy Koleżan-
ki i Kolegów o włączenie się w obywatelski 
projekt. Liczymy na Wasz aktywny udział 
w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawo-
dawczą – apelują działacze związkowi. Do 30 
marca musimy zebrać przynajmniej 100 tys. 
podpisów, aby była ważna. Akcję prowadzimy 
wspólnie ze Związkiem Zawodowym Gór-
ników w Polsce. Pełnomocnikiem Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej jest wiceprzewod-
niczący ZZG w Polsce Wacław Czerkawski.

Propozycje, aby państwo przejęło zobowią-
zania spółek węglowych, pojawiają się od kilku 
lat. To jedyny sposób, aby odciążyć spółki wę-
glowe i nie odbierać praw nabytych wszystkim, 
którzy mają gwarancję deputatu.  l

Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA

Bierzemy udział w inicjatywie obywatelskiej
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Jastrzębie-Zdrój nale-
ży do grupy zamożnych gmin. Mieszkańcy 
mają znacznie wyższe dochody w porów-
naniu ze statystycznym obywatelem Pol-
ski. Dobrze jest być reprezentantem boga-
tych mieszkańców?
ryszard Piechoczek: 
Statystyka nie pokazuje 
rzeczywistości. Nasze 
miasto nie jest ubo-
gie, wielu mieszkańców 
ma ponadprzeciętne do-
chody, jednak zagrożenia 
są znacznie większe niż 
w wielu biedniejszych 
polskich miastach. Głównym źródłem zamoż-
ności jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Bezpo-
średnio z pracy w JSW utrzymuje się ponad 20 
tys. rodzin w mieście i okolicy. Handel i usługi 
w Jastrzębiu-Zdroju w przeważającej części 
są uzależnione od górnictwa. Jeżeli pracowni-
cy JSW zarabiają dobrze, więcej kupują i ko-
rzystają z usług. Mniejsze zarobki oznaczają, 
że wydają mniej pieniędzy. Niestety, 2015 rok 
to czas spadku zarobków górników. W roku 
2016 ta tendencja będzie się utrzymywała. 

Żeby ratować firmę przed upadkiem, re-
prezentatywne związki zawodowe zgodziły 
się na czasowe zawieszenie niektórych praw 
płacowych. W dodatku coraz trudniej dorobić 
w dni wolne. Oceniam, że realny spadek do-
chodów rodzin górniczych to około 20 proc. 
Co to oznacza dla miasta? Do kasy Jastrzębia-
-Zdroju wpływa mniej pieniędzy z podatków. 
Przecież część naszego budżetu zależy od tego, 
ile pieniędzy zostaje z podatku, który każdy 
pracownik odprowadza do urzędu skarbo-
wego. Część tego podatku zostaje w gminie. 
Ponieważ zarobki są niższe, w gminie zostaje 
mniej pieniędzy. Także część podatku CIT 
zasila budżet gminy. Ponieważ firmy mają 
mniejsze dochody, płacą mniejsze podatki, 
a my dostajemy mniej pieniędzy. Najbardziej 
niepokoi mnie fakt, że mamy do czynienia 
z długotrwałym kryzysem w górnictwie. Na-
sze miasto w powojennej historii chyba jesz-
cze nigdy nie stanęło w obliczu tak wielkiego 
zagrożenia.

 X To oznacza, że w mieście będzie coraz 
gorzej?

– Sytuacja jest trudna, ponieważ musie-
liśmy zwrócić Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
85 mln złotych podatku od wyrobisk. Za-
mieszanie powstało z winy niejasnych norm 
prawnych. Był czas, kiedy przepisy podat-
kowe interpretowano w sposób rozszerzony 
i miasto pobierało ten podatek tak, jak robiły 
to pozostałe gminy górnicze. Potem okazało 
się, że wszystkie gminy muszą zwracać sporą 

część niesłusznie pobranych podatków. Żeby 
zwrócić pieniądze, miasto wyemitowało obli-
gacje, które trzeba będzie wykupić. Wciąż trwa 
spór z JSW o to, czy będziemy musieli do tych 
85 mln złotych dodać około 15 mln odsetek.

 X Z powodu pieniędzy miasto walczy 
z JSW?

– Nie. Spółka i miasto są ofiarami złego 
prawa.

 X Co będzie, kiedy JSW stanie się znacznie 
mniejszą firmą? Złoża węgla wyczerpią się, 
część wydobycia stanie się nieopłacalna, 
a miasto nie ma żadnego pomysłu na roz-
wój bez JSW.

– Pomysły są, jednak trudno mi ocenić ich 
realność. Przez pół wieku miasto rozwijało się 
dzięki górnictwu. Chyba nikt nie spodziewał 
się, że nadejdzie tak wielki kryzys.

 X Kilka lat temu byli inwestorzy, którzy 
chcieli tworzyć nowe miejsca pracy. Zrezy-
gnowali. Nie byli w stanie spełnić oczekiwań 
finansowych potencjalnych pracowników.

– Rzeczywiście, był czas, kiedy oczekiwa-
no, że nowy pracodawca będzie musiał kon-
kurować z JSW. Płace w niej były wysokie. 
To odstraszało inwestorów. Jednak dla nas naj-
ważniejszym problemem są miejsca pracy dla 
kobiet. Jest wiele pomysłów na przyciągnięcie 
inwestorów, którzy mogliby stworzyć takie 
miejsca pracy, jednak brakuje konsekwencji, 
aby je realizować. Obawiam się, że sytuacja 
będzie coraz gorsza.

 X Jastrzębie-Zdrój wyludnia się. Można po-
wstrzymać ten proces?

– Absolwenci szkół szukają dobrej pracy. 
Jeżeli nie znajdują jej w mieście ani w okolicy, 
wyjeżdżają. Wydawało się, że ośrodek dydak-
tyczny Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli 
zdobyć atrakcyjny zawód, ponieważ w ośrod-
ku prowadzono studia w specjalnościach gór-
niczych. Tylko nieliczni absolwenci znaleźli 
zatrudnienie w JSW. W tym roku szkolnym 
nie było chętnych do klas górniczych w szkole 
średniej i zawodowej. Kilka lat temu perspek-
tywy dla absolwentów kierunków górniczych 
były dobre. Najpierw przedstawiciele Spółki 
zapewniali, że wszyscy absolwenci mogą li-
czyć na zatrudnienie w kopalniach. Potem 
uznano, że tylko ci, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki. Ostatecznie porozumienie między 
JSW a miastem o zatrudnianiu absolwentów 
zostało zerwane przez JSW. Spółka przestała 
zatrudniać. Pewną alternatywą jest spółka 
Szkolenie i Górnictwo ze stuprocentowym 
udziałem JSW. Jej pracownicy są angażowani 
do prac w kopalniach. Jednak i w tej spółce 
trudno o pracę. Chętnych jest kilka tysięcy. 
Rocznie przyjmuje się kilkaset osób.

 X Zostaliście nabici w górnictwo?
– Nie. Po prostu sytuacja ekonomiczna 

górnictwa jest fatalna. Jest tak źle, że coraz 
więcej młodych ludzi, którzy mieli szczęście 
i dostali pracę w kopalniach JSW, zwalnia się. 
Mówią, że za marne pieniądze nie będą tak 
ciężko pracować.

 X Rzucają pracę, chociaż JSW wciąż koja-
rzy się ze stabilizacją?

– Pracownicy z krótkim stażem pracy 
nie mają poczucia stabilizacji. Tracą je także 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Ponieważ nasza 
rozmowa o mieście wciąż wraca do źródła, 
to znaczy do JSW, chciałbym przytoczyć kilka 

danych. W 2015 roku z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej odeszła znacząca liczba pracowni-
ków. W ciągu roku zatrudnienie zmniejszyło 
się o 2041 osób – 1639 pracujących pod ziemią 
i 402 na powierzchni. Zgodnie z założenia-
mi w 2016 roku stan zatrudnienia powinien 
zmniejszyć się – wyłącznie z powodu natural-
nych odejść – o kolejnych 1612 osób. Na ko-
niec minionego roku JSW zatrudniała 24 315 
pracowników, w tym 19 012 pracujących pod 
ziemią i 5303 na powierzchni. Spółka nie pla-
nuje w 2016 roku przyjęć nowych pracowni-
ków. Prace, które trzeba będzie wykonać, choć 
zmniejsza się zatrudnienie w JSW, wykona 
spółka zależna JSW Szkolenie i Górnictwo. 

Jastrzębie-zdróJ. Moim marzeniem jest, aby jak 
najszybciej doszło do poważnej i konstruktywnej współpracy 

między samorządem lokalnym i wojewódzkim, władzami 
miasta i politykami rządzącego ugrupowania. Musimy wspólnie 
wypracować pomysł na przyszłość miasta. Pomysł, który będzie 

realizowany bez względu na zmiany polityczne. To oznacza, 
że musi być on racjonalny, dobry i wolny od propagandowych 
chwytów. W tę pracę powinni zaangażować się wszyscy, bez 

względu na polityczne poglądy. Jakąż politykę możemy uprawiać 
na poziomie miasta? Możemy za to poświęcić się działaniu, dzięki 

któremu zaczniemy budować przyszłość Jastrzębia- 
-Zdroju. Jeżeli tego nie zrobimy, czeka nas ruina. I rzecz bardzo 

istotna – budowa podwalin pod przyszłość nie oznacza grzebania 
górnictwa. Niczego nie zrobimy, jeżeli nie uratujemy JSW – 

mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem Ryszard Piechoczek, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

Żeby planować przyszłość,
trzeba uratować JSW

Zanim powstało nowoczesne miasto Jastrzębie-Zdrój, tradycyjna gospodarka sąsiadowała z górnictwem
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W tym roku JSW SiG zwiększy zatrudnienie 
o około 400 osób.

 X Czy to oznacza, że z biegiem czasu górni-
ków pracujących pod szyldem kopalń wciąż 
będzie ubywać?

– Możliwe. Możliwe też, że klasyczny za-
wód górnika zostanie sprowadzony do świad-
czenia usług w różnych kopalniach.

 X Co to oznacza dla miasta?
– Przede wszystkim zmianę nastawie-

nia do górnictwa. To już nie będzie źródło 
pieniędzy dla wszystkich. Trzeba szukać 
alternatywy. Nieważne, czy tak stanie się 

za 20 czy za 50 lat. Ważne, żebyśmy już teraz 
opracowali plany i zbudowali fundamenty 
pod nową gospodarkę. O tym, że są to pro-
cesy trudne, świadczą przykłady miast gór-
niczych w Anglii, Francji, a nawet w Niem-
czech i USA. Owszem, są spektakularne 
przykłady zmiany wizerunku miasta i źródeł 
jego utrzymania, dzięki którym powstały 
prężne ośrodki nowoczesnych technologii 
i kultury. Jednak powszechniejszym zjawi-
skiem jest upadek, wymieranie, ruina. Tam, 
gdzie udało się ocalić miasto po likwidacji 
górnictwa i przemysłu ciężkiego, o zmia-
nach zaczęto myśleć i planować je z wielo-
letnim wyprzedzeniem. W realizację tych 

planów były zaangażowane władze lokalne 
i centralne.

 XW Jastrzębiu-Zdroju jest grupa ludzi, któ-
rzy chcieliby myśleć o tym, co będzie za lat 
20 czy 50?

– Niestety, na razie króluje planowanie 
od wyborów do wyborów. Jestem przekonany, 
że władze lokalne nie poradzą sobie z tym pro-
blemem nawet wtedy, kiedy zaczną planować 
rozwój miasta w perspektywie dziesięcioleci. 
Potrzebny jest plan rządowy i wykorzysta-
nie funduszy unijnych. Nawet jeżeli wróci 
koniunktura na węgiel koksowy, jego złoża 
kiedyś się skończą. Miasto było rozbudowy-
wane, bo był potrzebny węgiel. Rozbudowało 
je państwo, bo to leżało w jego interesie. Teraz 
w interesie państwa jest pomóc nam, abyśmy 
za jakiś czas nie byli miastem wymierającym. 
Mamy potencjał, potrzebujemy pieniędzy. 
Tymczasem co nam ostatnio zaproponowa-
no przy okazji ogłoszonego przez poprzedni 
rząd programu Śląsk 2.0? Budowę Domu Soli-
darności, miejsca, w którym byłyby otoczone 
opieką osoby, które walczyły o wolną Polskę, 
ale nie skorzystały na wywalczonych zmia-
nach. Obok miałoby powstać muzeum. Inicja-
tywa jest godna pochwały, ale umieszczanie jej 
w planach, które mają zapewnić rozwój Śląska 
i Jastrzębia-Zdroju, zostało przez mieszkań-
ców odebrane jako żart.

Teraz politycy, którzy przegrali wybory, 
zastanawiają się, dlaczego wybory prezydenc-
kie i parlamentarne w naszym mieście wygrała 
opozycja do poprzednich rządów. Po prostu 
wyborcy ocenili poczucie humoru ówcze-
snych władców. Dlatego moim marzeniem 
jest, aby jak najszybciej doszło do poważnej 
i konstruktywnej współpracy między samo-
rządem lokalnym i wojewódzkim, władzami 
miasta i politykami rządzącego ugrupowa-
nia. Musimy wspólnie wypracować pomysł 
na przyszłość miasta. Pomysł, który będzie 
realizowany bez względu na zmiany politycz-
ne. To oznacza, że musi być on racjonalny, 

dobry i wolny od propagandowych chwytów. 
W tę pracę powinni zaangażować się wszyscy, 
bez względu na polityczne poglądy. Jakąż po-
litykę możemy uprawiać na poziomie miasta? 
Możemy za to poświęcić się działaniu, dzięki 
któremu zaczniemy budować przyszłość Ja-
strzębia-Zdroju. Jeżeli tego nie zrobimy, czeka 
nas ruina.

I rzecz bardzo istotna – budowa podwalin 
pod przyszłość nie oznacza grzebania górnic-
twa. Niczego nie zrobimy, jeżeli nie uratujemy 
JSW. Może się wydawać, że wszystkim po-
winno na tym zależeć. Niestety. Na przykład 
od kilku lat nie można przekonać władz lokal-
nych Żor, aby przestały blokować wydobycie 
węgla w złożach po dawnej kopalni Żory. 
Byłaby to wielka szansa dla ruchu Borynia 
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. W sto-
sunkowo tani sposób można byłoby dostać 
się do dobrej jakości węgla koksowego. Nie 
muszę nikomu tłumaczyć, że to także ważna 
sprawa dla całej JSW.

 X Ponoć JSW nie ma decydującego wpły-
wu na budżet miasta?

– Ponoć. Czy chcemy się o tym przeko-
nać w momencie, kiedy firma padnie? Bo-
gatsze miasta walczą o każde miejsce pracy, 
a u nas rzeczywiście są osoby, którym wyda-
je się, że przeżyjemy bez pracodawcy, który 
zatrudnia 24 tysiące ludzi i dzięki któremu 
w regionie jastrzębskim i żorskim funkcjo-
nuje przynajmniej 70 tys. miejsc pracy. Takie 
myślenie jest nawet wśród osób w samej JSW. 
To już zakrawa na obłęd. Uważam, że decy-
zje służące ratowaniu JSW ratują też miasto. 
Nie chciałbym popadać w pompatyczny ton, 
ale naprawdę od tego, czy JSW utrzyma się 
na rynku, zależy, czy Jastrzębie-Zdrój będzie 
miało czas na znalezienie alternatywy dla gór-
nictwa. Jesteśmy ostatnim dużym miastem 
na Śląsku, które zależy wyłącznie od górnic-
twa. Musimy je uratować, żeby myśleć, czym 
je zastąpić w przyszłości.

l

Żeby planować przyszłość,
trzeba uratować JSW
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Zanim powstało nowoczesne miasto Jastrzębie-Zdrój, tradycyjna gospodarka sąsiadowała z górnictwem

Błoto, pot i znój – tak budowano jastrzębskie górnictwo
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Zbyt wysoki poziom cząstek pyłu w powietrzu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

Za smog przed trybunał
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczo-
ne powietrze w całej Unii. Według informacji 
Europejskiej Agencji Środowiska aż sześć pol-
skich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce 
aglomeracji, w których zanotowano najwięk-
szą liczbę dni w roku, w których przekroczono 
dobowe dopuszczalne stężenie pyłu.

Trudno się dziwić, że Komisja Europej-
ska pozwała Polskę do Trybunału Sprawie-
dliwości UE za nieprzestrzeganie unijnych 
przepisów dotyczących jakości powietrza. 
Komisja uważa, że środki legislacyjne i admi-
nistracyjne podjęte do tej pory w Polsce w celu 
ograniczenia tych nieprzepisowych wartości 
są niewystarczające.

Zbyt wysoki poziom cząstek pyłu w po-
wietrzu stwarza poważne zagrożenie dla zdro-
wia publicznego – ostrzegła KE.

Według Komisji przez co najmniej pięć 
ostatnich lat dobowe dopuszczalne wartości 
pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były 
stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jako-
ści powietrza w Polsce. Ponadto w dziewięciu 
strefach stale przekraczane były również rocz-
ne dopuszczalne wartości.

NiechlubNy KraKów

Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku, 
gdzie limity zanieczyszczeń są przekraczane 
przez kilkadziesiąt dni w roku. Za niechlubną 
stolicę polskiego smogu uważa się Kraków, 
gdzie wyższe stężenia pyłu notuje się przez 
150 dni. Przepisy dopuszczają przekroczenie 
do 35 dni w roku.

Niewiele lepiej jest w naszym regionie. 
Jak wynika z danych zaprezentowanych 
16 listopada minionego roku przez Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kato-
wicach, takich dni w obszarach zabudowy 
mieszkaniowej było znacznie więcej. W Gliwi-
cach – 144 dni, Pszczynie – 138, Wodzisławiu 
– 135, Częstochowie – 131.

Kłopoty z jakością powietrza mają także 
miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe, jak 
Zakopane czy Szczyrk.

Przypomnijmy, że dopuszczalna dobo-
wa norma dla pyłu PM10 wynosi 50 μg/m3. 
A są takie dni, w których stężenie pyłu kilku-
krotnie przekracza normy!

Zanieczyszczenie pyłem PM10 w Polsce 
jest spowodowane głównie tzw. niską emi-
sją (czyli emisją ze źródeł o wysokości nie-
przekraczającej 40 metrów) z ogrzewania 
gospodarstw domowych. Na zwiększenie 
zanieczyszczeń powietrza wpływają sezon 

grzewczy i niekorzystne warunki meteoro-
logiczne utrudniające rozprzestrzenianie się 
pyłu.

Maleje w przeMyśle

W przemyśle emisja zanieczyszczeń 
systematycznie maleje, o wiele gorzej jest 
w sektorze komunalnym. Lokalne zanie-
czyszczenia, głównie z domowych palenisk, 
utrzymują się ciągle na wysokim poziomie. 
Widać i czuć to szczególnie w sezonie grzew-
czym. Mieszkańcy często ogrzewają budynki 
paliwami złej jakości oraz wykorzystują piece 
i kotły, które nie spełniają żadnych norm. 
Na dodatek, oprócz węgla, spalają w piecach 
przeróżne śmieci, co powoduje np. zwięk-
szenie ilości bardzo szkodliwych dioksyn 
w powietrzu.

Według danych Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Katowicach 
za 55 proc. emisji w regionie odpowiadają 
indywidualne gospodarstwa domowe. Źró-
dła przemysłowe i transportowe to 35 proc., 
natomiast pozostałe – 10 proc. – to m.in. pola 
i zwałowiska.

Emisja pyłów z przemysłu w 2014 roku 
wyniosła 11 tys. ton, z budynków mieszkalnych 
36 tys. ton, a ze spalin – ok. 16 tys. ton.

poważNe ostrzeżeNie

– Zaledwie 5 proc. spraw prowadzonych 
przez Komisję Europejską przeciwko pań-
stwom członkowskim trafia do Trybunału, 
więc tę skargę Komisji należy odebrać jako 

bardzo surowe ostrzeżenie – uważa Małgo-
rzata Smolak z fundacji ClientEarth.

Poprzednio Komisja oficjalnie upomniała 
Polskę w sprawie przestrzegania norm jakości 
powietrza w lutym 2015 roku, na co w od-
powiedzi nasz resort środowiska przesłał 
do Brukseli Krajowy Program Ochrony Powie-
trza (KPOP) oraz nowelizację prawa ochrony 
środowiska (tzw. poprawkę antysmogową).

Jednak Komisja oczekuje od Polski zde-
cydowanych i skutecznych działań, tymcza-
sem KPOP to jedynie dokument planistyczny, 
a ustawa antysmogowa wprawdzie zapewnia 
niezbędne instrumenty do walki z problemem, 
ale ich wykorzystanie pozostawia  decyzji sa-
morządów. Żaden z dokumentów nie gwaran-
tuje więc realnej poprawy jakości powietrza, 
co zostało uznane za niesatysfakcjonujące.

uchwały aNtysMogowe

Jakość powietrza to problem wielu krajów 
UE. Komisja Europejska prowadzi w tej spra-
wie postępowania wobec 16 państw.

Nie wiemy, jak KE zareaguje na noweliza-
cję ustawy Prawo ochrony środowiska, która 
weszła w życie 12 listopada. Czy to wystarczy, 
aby wstrzymać postępowanie?

W każdym razie na tej podstawie sejmiki 
wojewódzkie mogą już podejmować uchwały 
antysmogowe.

Województwo małopolskie już opraco-
wało założenia do projektu uchwały i prze-
prowadziło konsultacje społeczne. Nowe wy-
mogi obejmą Kraków i mają obowiązywać od  

1 września 2018 roku. Wtedy mieszkańcy nie 
będą mogli ogrzewać węglem. Dopuszczal-
ne będą tylko olej opałowy, biomasa i gaz 
ziemny.

Z nowelizacji zamierza też skorzystać 
Śląsk. Rozpoczęto konsultacje z gminami.

Spalanie paliw lepszej jakości wiąże się 
z wyższymi kosztami, dlatego przedstawiciele 
urzędu marszałkowskiego zwracają uwagę, 
że samorządy nie poradzą sobie z problemem 
niskiej emisji i smogu same. Oczekują od pań-
stwa np. ustawowych uregulowań dotyczących 
jakości paliwa dla odbiorców indywidualnych 
czy klas jakości kotłów węglowych.

BARBARA WARPECHOWSKA

 `Unijna dyrektywa dotycząca jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy zobowiązuje 
państwa członkowskie do ograniczenia narażenia 
obywateli na pył zawieszony. W przepisach 
ustanowiono zarówno roczną dopuszczalną 
wartość stężenia (40 mikrogramów na metr 
sześcienny), jak i dobową dopuszczalną wartość 
stężenia (50 µg/m3), której nie można przekroczyć 
więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
wartości państwa członkowskie muszą przyjąć 
i wdrożyć plany ochrony powietrza, przewidujące 
działania pozwalające skrócić do minimum 
okres przekroczenia pułapów. Cząstki pyłu mogą 
powodować astmę, schorzenia układu krążenia, 
nowotwory płuc i prowadzić do przedwczesnej 
umieralności, która przekracza roczną liczbę 
zgonów w wyniku wypadków drogowych.

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

Kalendarz ekologiczny
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9 stycznia – Liga 
Ochrony Przyrody 

Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną 
w Polsce. Powstała 9 stycznia 1928 roku. Go-
dłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr 
z nazwą organizacji.

Tradycja ochrony przyrody w  Polsce 
sięga wielu wieków wstecz, kiedy to wydano 
pierwsze dekrety dotyczące chronienia nie-
których gatunków zwierząt i roślin. Już za 
czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto chronić 

nadmiernie wyniszczane lasy. Kolejni królowie 
również skupiali uwagę na potrzebie ochrony 
przyrody, np. Władysław Jagiełło wprowadził 
zarządzenia ograniczające polowania oraz 
zwrócił uwagę na ochronę starych, dorodnych 
dębów i cisów.

Obecnie organizacja ma duży udział 
przy opracowaniu wielu aktów prawnych, 
np. ochrony obszarów o wybitnych walorach 
przyrodniczych, tworzenia parków narodo-
wych, powołania Banku Ochrony Środowiska 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Liga Ochrony Przyrody została odzna-
czona krzyżem „Polonia Restituta”.

28 stycznia – 2 lutego 
– Światowy Tydzień 

Mokradeł
Data upamiętnia podpisanie konwencji ram-
sarskiej w 1971 roku (dotyczącej ochrony 
przyrody w irańskim kurorcie Ramsar nad 
brzegiem Morza Kaspijskiego).

Konwencja weszła w życie 21 grudnia 
1975 roku. Jej celem jest ochrona i utrzy-
manie w niezmienionym stanie obszarów 

określanych jako „wodno-błotne”. Do tej pory 
konwencję podpisało 160 krajów, a początko-
wymi sygnatariuszami było 18 państw. Polska 
ratyfikowała ją w 1978 roku. 

Najwięcej obszarów wykazanych 
w spisie konwencji ma Wielka Brytania, 
a największą powierzchnię tych obszarów 
– Kanada. 

W  Polsce jest 13 obszarów przyro-
dy chronionej (łącznie ponad 145 tys. 
hektarów) wpisanych na listę konwencji 
ramsarskiej.

BAW
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Podczas targów CES w Las Vegas koncerny sa-
mochodowe i elektroniczne pokażą mnóstwo 
motoryzacyjnej elektroniki, która ma zmienić 
samochody przyszłości.

Był wśród nich pierwszy samochodowy 
superkomputer wykorzystujący sztuczną 
inteligencję – pokazana przez firmę Nvidia 
platforma Drive PX 2 z funkcjami nauczania 
i obliczeń pozwoli samochodom rozpoznawać 
swoje otoczenie i autonomicznie poruszać się 
po drodze. Wykorzystano w niej najbardziej 
zaawansowane procesory graficzne. Drive PX 
2 ma zapewniać ogromne ilości mocy oblicze-
niowej, równej wydajności 150 komputerów 
MacBook Pro. Dwa procesory Tegra nowej 
generacji i dwa dedykowane procesory gra-
ficzne oparte na nowej architekturze Pascal 
potrafią wykonać łącznie 24 biliony operacji 
głębokiego nauczania na sekundę, przyśpie-
szając obliczenia używane podczas procesu 
uczenia się sieci neuronowych. Drive PX 2 
może przetworzyć jednocześnie sygnały z 12 
czujników – kamer wideo, lidarów, radarów 

oraz czujników ultradźwiękowych. Za ich 
pomocą pojazd może dokładnie wykrywać 
i rozpoznać obiekty na trasie, obliczyć ich 
położenie względem pojazdu oraz okolicz-
nego terenu, a następnie obliczyć optymalną 
i bezpieczną trasę.

Toyota zaprezentuje nowy moduł DCM 
(Data Communication Module), który umoż-
liwi łączenie się samochodów z sieciami tele-
komunikacyjnymi, co zwiększy możliwości 
korzystania z Internetu, aplikacji, produktów 
i usług oraz transmisji danych z pokładu sa-
mochodu. DCM współpracuje z nawigacją 
i systemem multimedialnym zainstalowanymi 
w samochodzie. Moduł będzie dostępny w no-
wych modelach w Stanach Zjednoczonych 
i w Japonii w roku 2017, a następnie będzie 
wprowadzany na kolejne rynki. Do obsługi 
systemu Toyota zbuduje nową infrastruk-
turę informatyczną Toyota Big Data Center 
(TBDC) jako część Toyota Smart Center, sys-
temu zarządzania zużyciem energii, łączącego 
w jedną sieć domy, samochody i dostawców 
energii.

Kia pokaże technologię Drive Wise, któ-
ra stanowi urzeczywistnienie filozofii marki 
przewidującej powstanie „inteligentnie” bez-
piecznych pojazdów mechanicznych z wyko-
rzystaniem obecnych i dopiero projektowa-
nych technologii ADAS. Koncern ujawnił też 
niedawno plany wprowadzenia do produkcji 
samochodów częściowo autonomicznych 
do roku 2020, a pierwszy pojazd w pełni au-
tonomiczny pojawić się może na rynku już 
około roku 2030.

Autonomiczne technologie pokaże także 
Audi. Elektryczny E-tron Quattro Concept 
łączy w sobie wszystkie funkcje autonomicznej 
jazdy, w tym autonomiczną jazdę w korkach 
i zdalne parkowanie. Na targach CES koncern 
z Ingolstadt pokaże nową koncepcję HMI, 
bazującą na wykorzystaniu dużych wyświe-
tlaczy AMOLED (AMOLED – active-matrix 
organic light-emitting diode) z możliwością 
haptycznej komunikacji z użytkownikiem. 
Urządzenia mobilne, np. smartfony czy smar-
twatche, będzie można bezprzewodowo po-
łączyć z systemem.

ElEktrycznE VolkswagEny 
przyszłości

Tego modelu żadne afery z diesla-
mi nie będą dotyczyć. Prototyp BUDD-e, 
który ma w Las Vegas światową premie-
rę, ma elektryczny napęd, dzięki któremu 
może osiągnąć zasięg do 533 kilometrów (wg 
NEDC). Zastosowano w nim system łado-
wania akumulatorów – już po 30 minutach 
są one ponownie naładowane w 80 proc. 
Moc systemowa tego pojazdu wyposażone-
go w napęd na cztery koła wynosi 317 KM. 
Ponieważ akumulatory umieszczono w pod-
łodze, wnętrze pojazdu można było urządzić 
w zupełnie nowy sposób, bez jakichkolwiek 
ograniczeń. – Tworzymy całkowicie nowe 
i niepowtarzalne pojazdy elektryczne specjal-
nie z myślą o wykorzystaniu ich na dalekich 
dystansach – powiedział dr Herbert Diess, 
prezes Volkswagena. Stylistycznie BUDD-e 
jest nowoczesną interpretacją pierwszego 
Volkswagena Bulli.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Samochody przyszłości z Las Vegas

Pierwszy samochodowy superkomputer wykorzystujący sztuczną inteligencję Filozofia marki Kia przewiduje powstanie „inteligentnie” bezpiecznych pojazdów mechanicznych

Prototyp BUDD-e, który ma w Las Vegas światową premierę
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Podróże marzeń

Ale Sajgon!
Miasto budzi się do życia o świcie. Na ulicach 
pojawiają się bosonogie staruszki popychają-
ce wózki z parującą zupą pho. Przy ulicznych 
garkuchniach ustawiają się klienci czekający 
na miseczkę aromatycznego bulionu. Po śnia-
daniu wsiadają na skutery i ruszają przed sie-
bie. W Sajgonie właścicielem jednośladu jest 
każdy, kto tylko dosięga stopami do pedałów, 
a widok pięcioosobowej rodziny sunącej uli-
cami na jednym skuterze wcale nie należy 
do rzadkości. Przepisy drogowe? Czerwone 
światło na skrzyżowaniu? A kto by się tym 
przejmował!

Dla przybysza z Europy samo przejście 
na drugą stronę ulicy stanowi nie lada wyzwa-
nie. Samochody i motorowery zdają się nad-
jeżdżać ze wszystkich stron, a ich właściciele 
pochłonięci są rozmowami przez telefon lub 
wysyłaniem SMS-ów. Co parę sekund słychać 
dźwięki klaksonu.

– Kierowca samochodu zawsze jest odpo-
wiedzialny za spowodowanie wypadku – wyja-
śnia Phuong, koleżanka z Wietnamu. – Nawet 
jeśli wina leży po stronie motocyklisty.

Przezorni Wietnamczycy wolą więc ostrze-
gać innych uczestników ruchu wciskaniem 
klaksonów. Kakofonia dźwięków rozbrzmiewa 
w mieście do późnych godzin nocnych.

Rejs po Mekongu

Chociaż formalnie Sajgon nie jest już Saj-
gonem, zarówno mieszkańcy, jak i turyści nadal 
używają starej nazwy. Od 1976 roku miasto 
nazywa się Ho Chi Minh City – na cześć ojca 
wietnamskiego komunizmu. Wizerunki „wuj-
ka Ho” spotkać można na każdym kroku, po-
dobnie jak czerwone flagi z sierpem i młotem. 
Metropolia stanowi świetną bazę wypadową 
do pobliskich tuneli Cu Chi i delty Mekongu.

Strefa ujścia Mekongu do Morza Połu-
dniowochińskiego to druga pod względem 
wielkości delta Azji. Miejscowi nazywają 
ją spichlerzem Wietnamu ze względu na ob-
fitość pól ryżowych, z których plony zbiera-
ne są trzy razy w roku. Rzeka rozdziela się 
w coraz mniejsze odnogi, tworząc gęstą sieć 
połączonych ze sobą kanałów. Są tu wioski 
na wodzie i pływające targi, do których moż-
na dostać się jedynie za pomocą niewielkich 
łódek. To właśnie one przyciągają do delty 
Mekongu najwięcej turystów. Rejs drewnianą 
łodzią w otoczeniu tropikalnej roślinności jest 
dla wielu osób celem liczącej tysiące kilome-
trów podróży.

Mieszkańcy rozrzuconych po delcie wyse-
pek dbają o to, by turystom nie zabrakło atrak-
cji. Można więc odwiedzić fabrykę cukierków 
z kokosa, kupić stożkowate kapelusze na lokal-
nym targu lub zrobić sobie zdjęcie z pytonem. 
Przedsiębiorcza właścicielka gada stara się nas 
zachęcić do kupna nalewki, w której zanu-
rzone są wąż i skorpion. To podobno znany 
środek wzmacniający potencję.

podzieMne Miasto

Tunele Cu Chi to sieć podziemnych 
korytarzy, które ciągną się na długości 250 
kilometrów, aż do granicy z Kambodżą. Pod-
czas wojny wietnamskiej (nazywanej tutaj 
amerykańską) stanowiły schronienie dla 
partyzantów Wietkongu. Pod ziemią oprócz 
systemu przemyślnych pułapek znajdowały 
się magazyny z żywnością, arsenały, a na-
wet szpitale polowe. Amerykanie nie mogli 
zrozumieć, w jaki sposób wrogowi udaje się 
ich zaskoczyć, nierzadko w samym sercu ich 
własnej bazy wojskowej. Utworzono nawet 
specjalne oddziały „szczurów tunelowych”, 
których zadaniem była penetracja tuneli Cu 

Chi, ale Amerykanom nigdy nie udało się 
ich zdobyć.

Od tego czasu podziemne przejścia 
zostały poszerzone na potrzeby turystów. 
Po wejściu do środka jest duszno i gorąco, 
więc po krótkim zwiedzaniu wszyscy z ulgą 
wychodzą na powierzchnię. Przewodnik 
pokazuje nam sandały, które partyzanci ro-
bili ze starych opon samochodowych. Czę-
sto zakładali je tyłem na przód, żeby zmylić 
nieprzyjaciela co do kierunku, w którym się 
przemieszczali. Nie brak także atrakcji dla 
amatorów militariów. Za kilka dolarów można 
kupić naboje do karabinu AK-47 i spróbować 
swoich sił na strzelnicy.

danie kRólów

W tradycyjnej kuchni wietnamskiej ist-
nieje ponad 500 potraw, co czyni ją bardziej 
zróżnicowaną nawet od kuchni chińskiej. Żeby 
dobrze zrozumieć jej fenomen, zapisuję się 
na lekcję gotowania w restauracji Hoa Tuc. 
Klimatyczny lokal mieści się w dawnej oczysz-
czalni opium. Zaczynamy od przygotowania 
sajgonek z sosem z orzeszków ziemnych. 
Na namoczony papier ryżowy nakładamy 
krewetki, kiełki fasoli, makaron ryżowy i zio-
ła. Zwinięcie go w zgrabne ruloniki wymaga 
odrobiny wprawy. Znacznie łatwiejsze okazuje 
się wykonanie sosu. Wietnamczycy używają 
do niego masła orzechowego, rozpowszech-
nionego tu dzięki Amerykanom.

Następnie zabieramy się za sałatkę z zielo-
nego mango i smażonego ryżu z ziarnami lo-
tosu. Kiedyś danie to serwowane było na kró-
lewskim dworze. Jeśli potrawa nie przypadła 
władcy do gustu, kucharz płacił za to głową.

– To dlatego w Wietnamie nie ma już 
monarchii – żartuje szef Khang, pomagając 
nam zapalić gaz na przenośnych kuchenkach.

Do rozgrzanego woka wrzucamy krewetki, 
kurczaka, ziarna lotosu, czosnek i szalotki, a na-
stępnie dodajemy ryż jaśminowy doprawiony 
sosem rybnym. Danie podajemy owinięte w liść 
lotosu i ozdobione różowymi płatkami kwiatu. 
To prawdziwie królewska uczta!

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Do Ho Chi Minh City najle-
piej wybrać się w porze suchej, przypadającej 
pomiędzy styczniem a marcem.

Język: Językiem urzędowym jest wiet-
namski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Dong wietnamski; 10,000 dongów 
= 1,79 złotego.

Wiza: O wizę turystyczną można ubiegać 
się w wietnamskich placówkach dyplomatycz-
nych oraz na granicy państwa po uprzednim 
uzyskaniu promesy. Jej koszt uzależniony jest 
od długości pobytu.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Odwiedź Pagodę Nefrytowego Cesarza, 
będącego zgodnie z chińską tradycją ludową 
najwyższym bogiem. Wybudowali ją imigranci 
z Kantonu w 1909 roku.

Wybierz się do Muzeum Wojny Amery-
kańskiej, gdzie obejrzeć można przejmującą 
ekspozycję poświęconą konfliktowi zbrojne-
mu, w którym śmierć poniosło prawie 2 mln 
cywili.

Skosztuj specjałów kuchni ulicznej na tar-
gu Binh Tay: zupy pho z makaronem ryżowym 
i limonką lub kanapki banh mi z wieprzowiną, 
kolendrą i marchewką. To doskonałe połącze-
nie smaków azjatyckich i francuskich.

 MAGDALENA CHROMIK

Na targu Binh Tay kupić można najświeższe warzywa, owoce i zioła
Buddyjska świątynia Vinh Trang położona niedaleko delty Mekongu łączy w sobie elementy architektury 
europejskiej i azjatyckiej

Przed świątynią Vinh Trang wznosi się olbrzymi posąg Leżącego Buddy Rejs po brunatnych rzekach Mekongu to wspaniała okazja do kontemplacji natury
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Piwo przez wieki

W 2015 roku się przelewało

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Coraz większe zainteresowanie iii fila-
rem. Na koniec 2014 roku aktywa zgromadzo-
ne na indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emerytalnego miały wartość 5,3 mld złotych. 
Z danych zebranych przez Rzeczpospolitą 
wynika, że w 2015 roku poziom ten mógł się 
podnieść o niemal 20 proc., czyli o miliard zło-
tych. Przedstawiciele instytucji finansowych 
zwiększone zainteresowanie trzecim filarem 
tłumaczą nasilonymi od kilku lat dyskusjami 
w mediach wokół OFE i wieku emerytalnego, 
które zwiększyły świadomość Polaków. Wraz 
z ostatnimi zmianami i opiniami o głodowych 
emeryturach z ZUS rośnie potrzeba dodatko-
wych zabezpieczeń finansowych po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. System emerytalny po-
trzebuje stabilizacji i edukacji, żeby zwiększyć 
skłonność Polaków do oszczędzania. 

obniża się skala zjawiska praCy w sza-
rej strefie – podał GUs. w 2014 rokU 
„na Czarno” praCowało w polsCe 711 
tys. osób. 10 lat wCześniej było to 1,3 
mln osób. W 2014 roku zatrudnienie poza 
formalną gospodarką znalazło 4,5 proc. wszyst-
kich pracujących. Jak wynika z badania, praca 
na czarno, choć występująca dość powszechnie, 
ma charakter doraźny, krótkotrwały – ponad 
89,5 proc. pracujących w szarej strefie miało za-
trudnienie tylko raz w miesiącu. Pracują w niej 
wszystkie generacje Polaków, od młodzieży 
po osoby w wieku emerytalnym. Największy 
odsetek – 27 proc. – stanowią osoby w wieku 
45–59 lat. Duża oferta miejsc pracy dla osób 
o niskich kwalifikacjach zawodowych (niemal 
58 proc. w niej pracujących miało wykształce-
nie co najwyżej zasadnicze zawodowe) stanowi 
dla znacznej części tak zatrudnionych główne 
źródło utrzymania. Zatrudnieni w szarej strefie 
najczęściej znajdowali zajęcie przy pracach 
ogrodniczo-rolnych, a także usługach budow-
lanych i instalacyjnych, remontach i napra-
wach budowlano-instalacyjnych oraz usługach 
sąsiedzkich. 

większe zaanGażowanie w wykonywaną 
praCę sprzyja zdrowiU. zaanGażowani 
praCowniCy rzadziej narzekają na złe 
samopoCzUCie i stres. Rzadziej mają też nad-
ciśnienie oraz wysoki cholesterol – wynika z ba-
dań amerykańskiej firmy Gallup, które w okresie 
styczeń 2014 – wrzesień 2015 objęły ponad 140,5 
tys. pracowników w USA. Zależność między 
stanem zdrowia a zaangażowaniem w pracę 
widać w każdym wieku. Osoby młode (do 30. 
roku życia) „aktywnie niezaangażowane” czę-
ściej czują się chore niż pracownicy starsi o kilka 
dekad, ale z pasją wykonujący swoje zawodowe 
zadania. Zatem w trosce o własne zdrowie war-
to poszukać zatrudnienia, które zapewni nie 
tylko pieniądze, ale również satysfakcję.

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Gwiazdka wiGilijna”.  
Nagrodę wylosowała: pani maria wieCzorek z katowiC. 

„Pogoda najlepszym dyrektorem sprzedaży” 
– to popularne w koncernach browarniczych 
powiedzenie w ubiegłym roku się sprawdziło. 
Letni upał i wiążąca się z nim potrzeba uga-
szenia pragnienia na pewno pomogły w tym, 
że polska branża piwowarska weszła w 2016 
rok na plusie. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby od-
były się wielkie imprezy sportowe jak olim-
piada czy mundial, które zawsze idą w parze 
ze zwiększoną konsumpcją piwa. Jednak i tak 
w Polsce piwo to teraz największa (warta 14,5 
mld złotych) i najbardziej innowacyjna kate-
goria wśród alkoholi.

Statystyczny Kowalski wypił w 2015 
roku 96–98 litrów piwa. Daje nam to pią-
ty wynik na całym świecie, za Czechami, 
Niemcami, Austriakami i Estończykami, 
ale przed, tu niespodzianka, Irlandczykami 
i Anglikami. W zeszłym roku wyproduko-
wano w Polsce 1164 nowe piwa (rzemieśl-
nicze, koncernowe, kontraktowe), repre-
zentujące 271 stylów, najpopularniejsze 
z nich to ale i APA. W warzeniu piwnych 
nowości przoduje Śląsk z 252 produktami 
(23,6 proc.) – drugie Mazowsze, ze 125 pi-
wami (11 proc.), jest daleko w tyle.

Wprawdzie wciąż najpopularniejsze u nas 
piwa to lagery – „jasne pełne” – jednak w ofen-
sywie są browary produkujące piwa rzemieśl-
nicze. Odnotowały największy wzrost i w 2015 
roku należało już do nich 10 proc. sprzeda-
ży. Wielki wpływ miało na to wzbogacenie 
asortymentu w punktach handlowych – piwa 
z małych browarów są już dostępne w siecio-
wych dyskontach i w osiedlowych sklepach. 

Ponadto rośnie kultura picia piwa, Polacy 
szukają nowych smaków i wrażeń, są głodni 
wiedzy, a głównym kryterium przy zakupie 
przestają być cena i zawartość alkoholu.

trendy

W 2015 roku browary wyszły naprze-
ciw oczekiwaniom poszukujących klientów. 
Przebojem były rozmaite dodatki, przyprawy 
i aromaty. Wiele z nich, np. korzenne i owo-
cowe, są już znane i lubiane. Niektóre jed-
nak są tak wymyślne i zaskakujące, że chce 
się kupić piwo tylko po to, by się przekonać, 
jak smakuje. Najciekawsze dodatki to: śledzie 
(Ucho od Śledzia), grzyby (Grzybobranie), 
ogórek (Sezon Ogórkowy), mleko (Yeti) czy 
burak (Yntelygent). Jak widać, pomysłowość 
producentów nie zna granic, podobnie jak 
otwartość piwoszy na nowe doznania.

Coraz popularniejsze są piwa bezalkoho-
lowe – ich segment zanotował w 2015 roku 
50-proc. wzrost sprzedaży. Wbrew stereo-
typowi nie są one pite tylko przez kobiety. 
To raczej wyraz tendencji do odchodzenia 
od piw mocnych na rzecz tych o mniejszej 
zawartości alkoholu. Konsumenci większą 
uwagę zwracają teraz na wartości smakowe 

– goryczkę, aromat, nasycenie. Piwa bezalko-
holowe oferowały m.in. Kormoran, Van Pur 
i Pinta. Swoje zrobiła kampania reklamowa 
piwa Karmi, której twarzą została słynna ak-
torka Penelope Cruz.

Wielkie koncerny też musiały wykazać 
się inwencją, by nie oddać pola. Carlsberg 
zaproponował m.in. Okocim Radler Cola, czyli 
miks piwa i coli, czy Carlsberg NOX, które 
intensywny aromat zawdzięcza chmieleniu 
na zimno. Podobną strategię obrała Kompa-
nia Piwowarska: Tyskie Radler to połączenie 
jasnego piwa z lemoniadą w proporcji 40:60, 
Lech ICE Diesel – jasne piwo plus cola, 
a nazwa Redd’s Gruszka i Chili mówi sama 
za siebie. Grupa Żywiec jako jedyna z „wielkiej 
trójki” spróbowała skorzystać na popularności 
rzemieślniczych piw. Stworzyła własną linię 
Żywców o różnych gatunkach w przystępnych 
cenach (Marcowe, Bock, Białe, Porter, IPA 
i Saison).

proGnozy

Znawcy rynku piwa przewidują, że w 2016 
roku dotychczasowe trendy tylko się nasi-
lą. Wciąż będą powstawały nowe browary, 
każdego dnia do sklepów trafi kilka nowych 
piw, a producenci nie będą ustawać w poszu-
kiwaniu nowych smaków i dodatków. Grozi 
to nasyceniem rynku i upadkiem niektórych 
słabszych graczy, co może akurat będzie z po-
żytkiem dla klientów. Na pewno za to nie za-
braknie okazji do spożywania chłodnego piwa 
– w tym roku odbędą się igrzyska olimpijskie 
i mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Branża 
już zaciera ręce. MAREK KOWALIK
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