
Temat na czasie

Tomasz Gawlik,  
prezes 
Jastrzębskiej  
Spółki Węglowej: 
Żyjemy! 
To sukces załogi.

s. 4

P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

n r  9 / 2 0 1 6  •  1 - 1 5  M a j a  2 0 1 6 c e n a  1 , 6 0  z ł  w  t y M  v a t  8 %

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

Karbidka między 
innymi dla Nowego 
Górnika

VI edycja Konkursu dla 
Dziennikarzy.

strona 3

W Śląsku bezpiecznie 
czy niebezpiecznie?
Konferencja prasowa związkow-
ców przed budynkiem WUG.

strona 3

W drodze 
do równowagi 
finansowej
Strata JSW to ponad 3,2 mld 
złotych netto. Spokojnie, to tylko 
zapis księgowy.

strona 5

Kopciuchom 
na pohybel
Kampania antysmogowa 
w Śląskiem.

strona 8

Wiosenne porządki
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Wiedeń w rytmie 
walca
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Powstała Polska Grupa Górnicza. Jej historia rozpoczyna się 1 maja 2016 roku. Zajęła miejsce Kompanii 
Węglowej. Czy zmiana szyldu 30 kwietnia spowoduje, że sytuacja największej spółki górniczej się 

poprawi? Biznesplan to gwarantuje. Zobaczymy, co wyjdzie po konfrontacji z rzeczywistością. PGG 
przejęła od KW 11 kopalń, cztery zakłady oraz Centralę Kompanii Węglowej. Nie przejęła spółek 

zależnych. Nową spółką kierują: prezes Tomasz Rogala, wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek, 
wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, wiceprezes ds. produkcji Piotr Bojarski i wiceprezes 
ds. sprzedaży Adam Hochuł. Kompanią Węglową w ciągu 13 lat kierowało 11 prezesów i tak zwanych 

koordynatorów prac zarządu. Każdy z nich chciał realizować autorski pomysł rozwoju firmy. 
Najskuteczniej został zrealizowany plan stworzenia z upadającej KW Polskiej Grupy Górniczej. Jego 

zasadniczą część przygotował zarząd kierowany przez Krzysztofa Sędzikowskiego.
więcej na s. 5, 6-7

nowiutka tablica. Przy Powstańców 30 w Katowicach nie ma już KW

Polska Grupa Górnicza
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Nie upadliśmy
P owstała Polska Grupa Górnicza. Dzięki konstruktywnej 

postawie związków zawodowych udało się 
wynegocjować porozumienie, które nie koncentruje 
się wyłącznie na czyszczeniu górniczych kieszeni 
w nowej firmie. Przechodzimy z Kompanii Węglowej 
do Polskiej Grupy Górniczej z przeświadczeniem, 
że możemy skutecznie walczyć o utrzymanie polskiego 
górnictwa węgla kamiennego na powierzchni. Przyznam, 
że od połowy kwietnia było nerwowo. Przypomnę 
tylko, że oczekiwano od załóg górniczych ogromnych 
wyrzeczeń. Jednak dzięki długim negocjacjom udało 
się ustalić fundamentalną zasadę – zawiesimy prawo 
do „czternastki”, ale w zamian zarząd Polskiej Grupy 
Górniczej będzie prowadził politykę racjonalizacji kosztów 
w innych obszarach niż fundusz płac.

C zy mogliśmy stworzyć nową firmę bez wyrzeczeń? 
To było niemożliwe. Inwestorzy oczekiwali 

na biznesplan, który będzie im gwarantował zyski. Ktoś 
powie, że przecież można było ich bardziej przycisnąć. 
Nie można było. Ten biznesplan musiał być realny także 
dla Komisji Europejskiej. W powodzi emocji niemal 
wszystkim umknął jeden najistotniejszy fakt – musieliśmy 
wypracować porozumienie społeczne i biznesowe, które 
zostanie zaakceptowane przez Komisję Europejską. 
Górnictwo nie może korzystać z pomocy publicznej. 
Jest jeden wyjątek – państwo może dotować zamykanie 
kopalń. My nie chcieliśmy zamykać Kompanii Węglowej. 
Chcieliśmy ją ratować.

K iedy rozmawialiśmy długo w sprawach pracowniczych, 
wielu z nas, związkowcom, łamał się głos. Było dużo 

nerwów i wielkich wzruszeń. Rozmawialiśmy przecież 
o przyszłości 35 tys. rodzin górniczych i o kilkudziesięciu 
tysiącach rodzin pracowników żyjących z pracy w firmach 
kooperujących z kopalniami, które miały przejść do Polskiej 
Grupy Górniczej.

P rzy stole negocjacyjnym ustaliliśmy plan prawdziwej 
restrukturyzacji. Udało się nam połączyć ogień 

z wodą. W czasie negocjacji wypracowaliśmy założenia 
do zarządzania dużą grupą górniczą. Nie ma w Europie 
drugiego takiego przypadku. Ważne, że realizacja planu 
restrukturyzacji będzie pod społeczną kontrolą. Związki 
zawodowe będą mogły na bieżąco zwracać uwagę 
na zagrożenia i domagać się, aby je usuwać.

U tworzenie Polskiej Grupy Górniczej rozwiązało kilka 
problemów. Pozwoliło znaleźć dodatkowe źródła 

finansowania i dodatkowe oszczędności. Obroniliśmy 
miejsca pracy. Z programu osłonowego skorzysta 
około 4000 osób, które za jakiś czas przejdą do SRK 
z nieużywanymi częściami kopalń. Będą przyjmowani 
absolwenci kierunków górniczych. Młodzi pracownicy nie 
muszą się obawiać, że stracą pracę. Zmniejszy się kadra 
zarządzająca. Wielkie nadzieje budzi we mnie wynik audytu. 
Audytorzy wskazali obszary, w których można oszczędzać. 
Okazało się, że można także lepiej gospodarować 
pieniędzmi.

N ietrafione inwestycje, złe wykorzystywanie zasobów 
kopalń czy też ogromne koszty firm zewnętrznych 

należą do głównych przyczyn ciężkiej sytuacji, w której 
znalazła się KW. Stwierdzono także, że schematy 
organizacyjne w spółce są zbyt rozbudowane. 
Skutkuje to zbyt dużą liczbą stanowisk kierowniczych 
i dyrektorskich, zarówno w kopalniach, jak i Centrali KW, 
oraz zbyt dużą liczbą działów nieprodukcyjnych. Trzeba 
uprościć schematy organizacyjne. PGG musi odzyskać 
rynek węglowy. Musi zwiększyć nadzór nad swoją siecią 
dystrybucji węgla. Będzie co robić, żeby krok po kroku 
wracać do równowagi. l

Z podziwem patrzę na determinację ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza 
Tobiszowskiego, z jaką starają się ratować górnictwo. 
Żal bierze, że kilka lat wcześniej zabrakło woli poli-
tycznej, aby uzdrawiać branżę. Tym bardziej szkoda, 
że wbrew medialnym wystąpieniom obu ministrów 
wcale nie jest różowo. Powstała Polska Grupa Górnicza. 
Nareszcie. Przez rok mieliśmy serial z zapowiedziami 
powstania i groźbami, że za kilka dni skończą się pie-
niądze. Stały był tylko marazm decyzyjny. Panowie 
Tchórzewski i Tobiszowski potrafili chwycić towarzy-
stwo i pogonić do roboty. Jednak zastanawiam się, 
dlaczego powołanie Polskiej Grupy Górniczej, która 
podobno ma przejąć wszystkie zobowiązania Kom-
panii Węglowej, ma być ozdrowieńcze dla górnictwa. 
Nie widzę w tym interesu.

G órnicy z kopalń, które tworzą PGG, zgodzili 
się na zawieszenie wypłat „czternastki”. Czy 
to wystarczy, żeby uratować firmę w sposób 

trwały? Polska Grupa Górnicza ma być doinwestowana 
gotówką w kwocie około 1,8 mld złotych. Niecałe 500 
mln złotych to będą kredyty w formie obligacji. Czy 
to wystarczy, żeby rozruszać Polską Grupę Górniczą? 

W Kompanii Węglowej przeprowadzono audyt. 
Wykazał on, że firma nie potrafiła efektywnie gospo-
darować pieniędzmi, tak samo nieefektywnie gospo-
darowano częścią złóż, maszynami i kadrami. W PGG 
ma być znacznie lepiej. Ciekawe, kiedy będą widoczne 
efekty poprawy. Do nowej spółki przechodzi 11 kopalń, 
ale będą łączone i zostanie ich pięć. Zresztą przyznali 
to wprost przedstawiciele rządu i zarządu KW. Czy nie 
można było takiej operacji przeprowadzić pod szyldem 
Kompanii Węglowej? Powołanie nowej firmy to koszt. 
Mam nadzieję, że uzasadniony.

Uważnie czytałem treści wystąpień premier Be-
aty Szydło i ministrów obecnych w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w czasie podpisywania porozumienia 
w sprawie rozpoczęcia działalności przez PGG. We-
dług mnie było w tym zbyt wiele optymizmu, a zbyt 
mało analizy rzeczywistości. Wiem, była to uroczy-
stość z okazji narodzin PGG, a nie stypa po Kompanii 
Węglowej, ale dobrze byłoby choć chwilę poświęcić 
na refleksję. KW powstała 13 lat temu. Jej następczyni 
będzie wydobywać trochę więcej niż połowę z tego, 
co wydobywała jej poprzedniczka przed laty. Oznacza 
to, że w ciągu 13 lat wydobycie w KW (teraz PGG) 
zmniejszyło się o około 24 mln ton, bo według oficjal-
nych danych PGG ma wydobywać rocznie 28 mln ton 
węgla. To duży spadek. Czy zmiany w PGG spowodują, 
że ta tendencja wyhamuje?

 Przykre, ale prawdziwe – górnictwo traci na zna-
czeniu. Jeszcze bardziej straci, jeżeli nastąpią podwyżki 
cen energii, a wrogowie branży ogłoszą, że to swo-
isty „podatek” na ratowanie kopalń. Górnicy zostaną 
oskarżeni o to, że przez nich gospodarka jest niekon-
kurencyjna, bo mamy zbyt drogą energię. Boję się 
przyszłości. Dobrze byłoby, gdyby region śląski jak 
najszybciej przystosowywał się do zmian i szukał al-
ternatywy gospodarczej. A może lepiej byłoby zacząć 
realizować pomysły wykorzystania węgla do produkcji 
nowoczesnych paliw? Może warto rozwijać przemysł 
chemiczny wykorzystujący węgiel? Czas naprawdę 
goni. Jest Grupa, ale co dalej? Kiedy już ostygną emocje 
związane z sukcesem, należałoby zaplanować co dalej. 
W przeciwnym razie pozostanie tylko gorycz, taka jak 
w okolicach dawnej kopalni Kazimierz-Juliusz. Rząd 
PO-PSL obiecywał pieniądze, dzięki którym przyko-
palniana dzielnica miała być rewitalizowana. Nie ma 
rządu, nie ma pieniędzy, jest ponury widok.  l

Pięścią w stół

Jest Grupa – ale co dalej?

Górnicy zostaną 
oskarżeni o to, 
że przez nich 
gospodarka jest 
niekonkurencyjna, 
bo mamy 
zbyt drogą 
energię. Boję się 
przyszłości.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Nie powstawała nowa firma zamiast Kompanii Węglo-
wej – źle. W końcu powstała – też źle. Czytałem wiele 
komentarzy po podpisaniu porozumienia o powołaniu 
Polskiej Grupy Górniczej. Zauważyłem, że ci, którzy 
krytykowali przedłużający się proces tworzenia nowej 
firmy, teraz krytykują jej powołanie. Szanowni pań-
stwo, o co chodzi? Powstała Polska Grupa Górnicza, 
która ma być efektywniejsza od Kompanii Węglowej. 
Zmieniają się zasady organizacji pracy, poprawia się 
wydajność, zostaną wprowadzone zmiany wynikające 
z audytu przeprowadzonego w kopalniach i w centrali 
przekształcanej firmy. Zauważyłem, że krytycy po-
wołania PGG chcieliby, żeby firma natychmiast stała 
się dochodowa. Przy okazji chcieliby, żeby od 1 maja 
tego roku, z okazji powołania nowej spółki, ceny wę-
gla poszybowały przynajmniej w okolice 80 dolarów 
za tonę. Nie oszukujmy się. Cuda nie będą towarzy-
szyć narodzinom nowej firmy. Nie ma innego wyjścia 
jak tylko mozolna i systematyczna praca, dzięki której 
będzie poprawiał się wynik finansowy.

P ewnie narażę się panom ministrom energii, ale 
zwracam uwagę, że w podniosłej atmosferze to-
warzyszącej zawieraniu porozumienia o powoła-

niu Polskiej Grupy Górniczej nie wspomnieli o ryzyku. 
Najpoważniejszym ryzykiem jest kryzys na rynku wę-
gla energetycznego. Powołanie PGG nie zmniejszyło 
go. Czy to oznacza, że nie należało powoływać nowej 
firmy? Należało. Należało także wiele lat temu tak 
powiązać górnictwo z energetyką, aby powszechny 
był model zastosowany w koncernie Tauron. Są w nim 
elektrownie, są kopalnie i jakoś to wszystko wspólnie 
funkcjonuje.

Jeżeli ktoś wymaga od ministrów energii podróży 
w czasie i naprawy dotychczasowych błędów, to znaczy, 
że oczekuje czegoś więcej niż cudu.

Znalazłem się w niewdzięcznej roli. Redakcja No-
wego Górnika poprosiła mnie, abym napisał felieton 
pełen optymizmu, wiary w przyszłość węgla i branży 
górniczej. „Jest pan posłem PiS, dobrze, gdyby pan 
porządnie pochwalił działania rządu” – powiedzie-
li mi redaktorzy. Nie potrafię snuć różowych wizji 
w sytuacji, kiedy podstawowym pytaniem jest: jak 
przeżyć? Albo Polska Grupa Górnicza wykorzysta 
szansę i zacznie wkrótce funkcjonować zgodnie z za-
łożeniami biznesplanu, albo znów będą kłopoty. Rząd 
co mógł, to już zrobił. Jestem przeciwnikiem filozofii, 
która głosi, że politycy mogą wszystko. Rolą polityków 
jest stworzenie jak najbardziej sprzyjających warun-
ków do rozwoju. Jednak nie zastąpią one zarządów 
i pracowników.

Utworzenie Polskiej Grupy Górniczej ma zapewnić 
naszym elektrowniom paliwo. Firmy kooperujące z gór-
nictwem mają mieć rynek zbytu. Wiem, ktoś powie, 
że znacznie mniejszy niż trzy albo cztery lata temu. 
Jednak rynek wewnętrzny potrzebny jest producentom 
maszyn i urządzeń choćby po to, aby mieć bezpośredni 
kontakt z procesami wydobycia węgla. Górnictwo 
musi być coraz bardziej nowoczesne. Musi inwesto-
wać. Kryzys nie będzie trwał wiecznie. Nowoczesne 
górnictwo będzie wymagało więcej od producentów 
maszyn. Ten nacisk spowoduje, że producentom łatwiej 
będzie dostosować się do wymagań rynku globalnego. 
Przeciwnicy górnictwa zbyt szybko ogłaszają schyłek 
tej branży i niepotrzebnie przyklejają jej łatkę wstecz-
nictwa. l

Albo Polska 
Grupa Górnicza 
wykorzysta 
szansę i zacznie 
wkrótce 
funkcjonować 
zgodnie 
z założeniami 
biznesplanu, 
albo znów będą 
kłopoty.
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Kij w mrowisko

Schyłek górnictwa? Nie

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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W czasie XVIII konferencji „Problemy bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnic-
twie”, która odbyła się 26 kwietnia w Szczyrku, 
uroczyście ogłoszono wyniki VI edycji Konkur-
su dla Dziennikarzy Karbidka 2016, organi-
zowanego przez WUG i Fundację Bezpieczne 
Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego.

Laureatami w kategorii prasa i portale 
internetowe zostali: Sławomir Starzyński (na-
grodzony także w 2012 roku) z dwutygodnika 
Nowy Górnik i Bartłomiej Szopa z portalu 
nettg.pl oraz tygodnika Trybuna Górnicza. 
Równorzędne nagrody w kategorii radio i te-
lewizja przyznano: Monice Krasińskiej z Radia 
Katowice, która Karbidkę otrzymała po raz 
trzeci (była laureatką w 2011 i 2012 roku), oraz 
Adamowi Sierakowi – twórcy autorskich pro-
gramów w TV Silesia poświęconych górnic-
twu i energetyce. Adam Sierak pracuje teraz 
w Wirtualnym Nowym Przemyśle. Nagrody 
dziennikarzom wręczyli prezes WUG Miro-
sław Koziura i przedstawiciele kierownictwa 
Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. 
W. Cybulskiego: prof. dr hab. inż. Józef Du-
biński – prezydent – i dr hab. inż. Krzysztof 
Cybulski, prof. GIG – prezes zarządu.

HK

VI edycja  Konkursu dla Dziennikarzy 

Karbidka między innymi dla 
Nowego Górnika
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Nagrodzeni dziennikarze: Monika Krasińska, Sławomir Starzyński, Bartłomiej Szopa, Adam Sierak

Związkowcy z ruchu Śląsk kopalni Wujek uwa-
żają, że ktoś chce zamknąć kopalnię przy po-
mocy nadzoru górniczego. Okręgowy Urząd 
Górniczy w Katowicach odmówił zatwierdze-
nia dodatku do planu KWK Wujek, ruch Śląsk 
na lata 2015–2017, ponieważ w rejonie pla-
nowanego wydobycia węgla występują tam 
zbyt duże zagrożenia naturalne.

Zdaniem związkowców kierownictwo 
kopalni uwzględniło wnioski nadzoru górni-
czego. Do planu ruchu dołączono dodatek, 
który został zatwierdzony przez działającą 
przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisję 
do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach 
Górniczych Wydobywających Węgiel Kamien-
ny. Jednak OUG w Katowicach ma inne zdanie 
na ten temat. – Nie zatwierdzając dodatku, 
OUG zakwestionował kompetencje eksper-
tów pracujących dla WUG – twierdzą związ-
kowcy. Spór toczy się o eksploatację węgla 
z partii J KWK Wujek, ruch Śląsk. Zdaniem 
związkowców kierownictwo zakładu wzięło 
już pod uwagę wnioski zawarte w licznych 
analizach. Wprowadzono zmiany eliminujące 
wszelkie zagrożenia, dlatego stanowisko OUG 
jest niezrozumiałe.

– W Polu Panewnickim, gdzie były 
wstrząsy i dochodziło do tragedii, kopalnia 
zrezygnowała z eksploatacji w pokładzie 409. 
Zostały tylko dwa odprężone rejony w par-
tii J. Nawet w tej partii J zrezygnowaliśmy 
ze ściany czwartej i piątej, żeby załogi miały 

zagwarantowaną bezpieczną pracę – mówił 
Piotr Bienek, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność KWK Wujek, ruch 

Śląsk, w czasie konferencji prasowej zorgani-
zowanej przed siedzibą WUG. Związkowcy 
przekazali Mirosławowi Koziurze, prezesowi 

WUG, petycję. Napisali między innymi: „Nie-
uzasadnione przeciąganie przez OUG w Kato-
wicach procedur związanych z dopuszczeniem 
do eksploatacji kolejnych ścian w KWK Wujek 
naraża nasz zakład górniczy na ogromne stra-
ty finansowe i utratę płynności wydobycia. 
Działania takie świadczą o wpisywaniu się 
w sposób niemerytoryczny jednostek nadzoru 
górniczego w obserwowany trend zmierzający 
do likwidacji KWK Wujek”.

Przedstawiciele załogi twierdzili, że moż-
na byłoby wydobywać węgiel koksowy w bez-
pieczny sposób i dzięki temu KHW miałby 
dodatkowe pieniądze. Zarzucali zarządowi 
brak zainteresowania losem kopalni i nieuza-
sadnione lekceważenie korzyści finansowych 
związanych z wydobyciem węgla w ruchu 
Śląsk.

– Nasza sytuacja jest delikatna. Do-
magamy się zgody na wydobycie, chociaż 
zdania specjalistów zajmujących się bez-
pieczeństwem są podzielone. Co będzie, 
jeżeli zgoda zostanie wydana, a doszłoby 
do katastrofy? – tak skomentował inicjatywę 
związkową jeden z uczestników spotkania 
przed budynkiem WUG. Trudno było oprzeć 
się wrażeniu, że przedstawiciele załogi sta-
rają się za wszelką cenę unikać radykalnych 
opinii. Zachowywali się tak, jakby chcieli, 
aby wilk był syty i owca cała. Ponieważ wy-
padało bronić kopalni, to jej bronili. Jednak 
bez brawury.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Konferencja prasowa związkowców przed budynkiem WUG

W Śląsku bezpiecznie czy niebezpiecznie?

Piotr Bienek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność KWK Wujek, ruch Śląsk: – Nie 
zatwierdzając dodatku, OUG zakwestionował kompetencje ekspertów pracujących dla WUG
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 XNowy GórNik: Na jak długo starczy panu 
zdolności do załatwiania pieniędzy na wy-
płaty dla pracowników Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej?
Tomasz Gawlik: W po-
przednim numerze No-
wego Górnika pisał pan 
o mojej „żebraninie” 
na wypłaty. Cieszę się, 
że rozmowę zaczynamy 
od łagodniejszych słów. 
Nie załatwiam pieniędzy, 
a tym bardziej nie żebrzę. 
Od wielu miesięcy prowadzę rozmowy biz-
nesowe i przekonuję, że warto robić interesy 
z JSW, bo kiedy nadejdzie koniunktura, znów 
będziemy cennym partnerem. Musimy utrzy-
mać płynność finansową. Ponieważ nie mamy 
żadnych szans na dotacje, robimy interesy.

 X Jakie interesy z kredytodawcami może 
robić firma walcząca codziennie o utrzy-
manie płynności? Jesteście łupieni. Być łu-
pionym to marny interes.

– Ogłosić upadłość to dopiero nędzny 
interes. JSW jest największym pracodawcą 
w regionie. Upadek firmy oznaczałby wido-
wiskową katastrofę, ponieważ od istnienia 
Spółki zależy los Jastrzębia-Zdroju – miasta, 
w którym poza górnictwem nie ma liczącego 
się pracodawcy. Kpił pan z mojej „żebraniny”. 
Kiedy jadę na rozmowy w sprawie sposobów 
finansowania firmy, zawsze myślę o ponad 
100 tys. rodzin.

 XW JSW pracuje około 25 tys. osób.
– Nasza firma w tak zwanym otoczeniu 

daje pracę około 75 tys. osób. Oni pracują 
u naszych kooperantów albo w firmach han-
dlowych i usługowych, z których korzystają 
górnicy i ich rodziny. JSW nawet w czasie 
kryzysu sprzedaje węgiel za około 7 mld zło-
tych rocznie. Większość z tych pieniędzy wy-
dajemy na Śląsku. Kupujemy towary, usługi 
i maszyny, płacimy pensje i podatki. Znaczna 
część naszych wydatków pozostaje w regionie 
jastrzębskim. Proszę sobie wyobrazić, że nagle 
w naszym otoczeniu gospodarczym mamy 
o kilka miliardów złotych mniej w ciągu roku. 

Kiedy jadę na rozmowy o finansach dla 
JSW, doskonale wiem, że jadę negocjować o lo-
sie około 100 tys. rodzin. Proszę mi wierzyć, 
że na moich rozmówcach – finansistach i me-
nedżerach – takie informacje nie robią pioru-
nującego wrażenia. Doceniają wagę problemu, 
ale domagają się realnych gwarancji, że nasz 
biznesplan zapewni im odzyskanie pieniędzy. 
Muszę im przedstawić taki plan biznesowy, 
jeżeli chcę, aby 100 tys. rodzin nie ucierpiało. 
Nie wynegocjuję pieniędzy dlatego, że kogoś 
wzruszę swoją wrażliwością społeczną. 

Kwestia społeczna jest przede wszystkim 
naszym lokalnym problemem. W Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej zostały zawieszone na trzy 
lata niektóre elementy wynagrodzenia i dzięki 
temu w tym czasie zaoszczędzimy około 2 mld 
złotych. Gdyby nie to, nasz biznesplan nie 
miałby szans na realizację i firma najpraw-
dopodobniej ogłosiłaby upadłość.

 X Zaczął pan odpowiadać na pytanie, 
którego jeszcze nie zadałem. Czy załoga 
musiała zrezygnować z około 2 mld zło-
tych w latach 2016–2018? Związek zawo-
dowy Jedność uważa, że reprezentatyw-
ne związki zawodowe sprzedały załogę, 

godząc się na zawieszenie części elemen-
tów wynagrodzenia.

– Czy ten związek przedstawił 
alternatywę?

 X JSW ma potężny kapitał założycielski, jest 
warta 15 mld złotych – firmę stać na to, aby 
dobrze płacić. Poza tym rząd nie pozwoli, 
żeby JSW padła.

– Też słyszałem bajki o tym, że mamy 
do dyspozycji jakieś 21 mld złotych. Infor-
macje na temat naszej kondycji finansowej 
są ogólnie dostępne w raportach giełdowych. 
Gdyby nie wyrzeczenia załogi, już na prze-
łomie jesieni i zimy 2015 roku trzeba byłoby 
ogłosić upadłość. Rząd nie może sypnąć pie-
niędzmi. Nie tylko dlatego, że jesteśmy spółką 
giełdową. Prawo unijne nie pozwala na pomoc 
publiczną dla górnictwa.

 X Spółkę przejęłyby banki, którym JSW jest 
winna pieniądze?

– Nie wiem. Wydaje mi się, że banki nie 
chcą być właścicielem kopalń. Pewnie zo-
stalibyśmy sprzedani jako masa upadłościo-
wa. Proszę mnie nie prowokować. Nie będę 
rozwijał katastroficznych wizji. Dzięki deter-
minacji bardzo mądrej załogi i rozsądnych 
reprezentatywnych związków zawodowych 
istniejemy. W JSW odbyło się spotkanie mini-
strów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza 
Tobiszowskiego z przedstawicielami załogi. 
Członkowie rządu powiedzieli, w jaki sposób 
akcjonariusz większościowy, czyli Minister-
stwo Energii, może się zaangażować w rato-
wanie Spółki. Przekazali informacje, że są fir-
my, które chciałyby kupić udziały w spółkach 
zależnych od JSW. Jednak ma to być operacja 
rynkowa. To oznacza, że nasza oferta ma być 
biznesowo atrakcyjna.

Proszę jednak nie traktować deklaracji mi-
nistrów jako zapowiedzi, że dostaniemy jakąś 
pomoc od rządu. Oczywiście, znaczący akcjo-
nariusze, zarząd, załoga i związki zawodowe 
mają swoje zadania do spełnienia, żebyśmy 
byli atrakcyjnym partnerem biznesowym. Wy-
starczy, że jeden z graczy coś zawali i nawet 
najgenialniejszy plan się rozsypie. Dlatego ape-
luję do wszystkich, aby ważyć słowa, obietnice 
i deklaracje. Wiem, że załoga czeka na optymi-
styczne informacje. Zapewne wkrótce będę 
mógł je przekazać. Od wielu miesięcy unikam 
oficjalnych wypowiedzi na temat planów JSW, 
ponieważ nie mogę łamać zasad obowiązują-
cych prezesa spółki giełdowej.

 X Chciałby pan pozbyć się ruchu Jas-Mos?
– Zarząd opracował plan wydzielenia nie-

produkcyjnej części tego ruchu i przekazania 
jej Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Zaintere-
sowani pracownicy za zgodą pracodawcy będą 
mogli skorzystać z tzw. urlopów górniczych. 
Dlaczego zarząd przygotował taki plan? Po-
nieważ w części, którą chcemy przekazać SRK, 
kończy się złoże.

 X Co będzie, jeżeli załoga w którymś mo-
mencie powie, że ma dość wyrzeczeń?

– Zarząd nie będzie nakłaniał do kolej-
nych wyrzeczeń. Wystarczą dotychczasowe. 
W chwilach rozterki warto wiedzieć, że nie 
tylko zarząd decyduje o losach około 100 tys. 
rodzin. Każdy pracownik JSW ma swój udział 
w tej odpowiedzialności. W kopalniach Spółki 
musimy ograniczać koszty. Trzeba skoncentro-
wać się na rejonach, z których wydobywamy 

najlepszy węgiel przy możliwie najniższych 
nakładach. Nie mamy wpływu na ceny. Nie 
możemy walczyć z rynkiem.

Mogą znaleźć się tacy, którzy dojdą 
do wniosku, że kryzys i dramatyczna sytuacja 
są okazją do zdobycia większego poparcia. 
To od załogi zależy, kogo będzie słuchać. Czy 
tych, którzy bez owijania w bawełnę mówią, 
jaka jest rzeczywistość, czy tych, którzy obie-
cują gruszki na wierzbie. Do tej pory załoga 
wykazuje się wielkim rozsądkiem. Mam na-
dzieję, że wciąż tak będzie.

Zapewniam, że nie ma cudownej maści 
ani tabletki przeciwko kryzysowi. Żeby go 
przetrwać, trzeba być gotowym na wyrzecze-
nia. Co miesiąc musimy zrobić 25 tys. prze-
lewów na konta pracowników, musimy płacić 
kooperantom, płacimy podatki. Pracownicy 
dostają regularnie pensje. Płacimy zobowią-
zania. Wciąż jesteśmy poważnie traktowani 
przez banki i potencjalnych partnerów biz-
nesowych. Żyjemy! To jest sukces całej załogi. 
Proszę sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli 25 
tys. rodzin zostanie bez środków do życia. 
Co będzie, jeżeli 75 tys. osób żyjących z gór-
nictwa zbankrutuje.

Chciałbym jeszcze wrócić do pańskiego 
tekstu o tym, jak zajmuję się „żebraniną”, żeby 
wypłacić pensje załodze. Pan w sposób kary-
katuralny przedstawił tylko część rzeczywisto-
ści. Przyznam, niektóre fragmenty mnie roz-
śmieszyły. Jednak gdyby doszło do dramatu, 
to panu, mnie i dziesiątkom tysięcy rodzin nie 
będzie do śmiechu. Zarząd JSW, ministrowie 
odpowiedzialni za górnictwo i reszta rządu 
zdają sobie sprawę z zagrożenia. Dziennika-
rzom łatwo jest dawać recepty. W takim razie 
proszę zrobić coś konkretnego, co poprawi 
choćby odrobinę naszą sytuację. Można wy-
śmiewać się ze mnie, z zarządu i rządu. Można 
wymyślać abstrakcyjne postulaty i kreować 
nieracjonalne oczekiwania. Czy dzięki temu 
będzie nam łatwiej?

 XOstro pan zaatakował. Proszę mi powie-
dzieć, dlaczego nie jest pan stanowczy, 
kiedy związek Jedność, który zapowiadał, 
że nie chce oddelegowań, a nawet składek, 
przychodzi i prosi o oddelegowania? Sły-
szałem, że chce także składek.

– Nie zaatakowałem ostro, uważam jed-
nak, że zbyt często w niektórych dyskusjach 

ocieramy się o granice absurdu. Nie będę ko-
mentował deklaracji i działań związku Jed-
ność. Jeżeli robią coś innego, niż zapowiadali, 
proszę o tym napisać. Jeżeli jest to pana zda-
niem oszukiwanie załogi, niech pan to także 
napisze. Nie mnie oceniać, czy zachowanie 
liderów jest moralne. To może zrobić tylko 
załoga albo członkowie tego związku. Może 
to zrobić także pan.

 XWróćmy jeszcze do wyrzeczeń. Banki nie 
zgodzą się na łagodniejszy plan restruktu-
ryzacji? To przecież one decydują o biznes- 
planach górnictwa i mogłyby trochę odpu-
ścić, żeby górnicy nie zaciskali pasa.

– Banki wymagają realnych założeń. 
Przecież nie musimy się z tym zgadzać, jed-
nak podjęcie takiej decyzji wiąże się z kon-
sekwencjami. Jeżeli nie zrobimy realnych 
planów finansowych, nie dogadamy się z ban-
kami. Jak się nie dogadamy, to padniemy. 
Banki zainwestowały swoje pieniądze i teraz 
chcą wiedzieć, że je odzyskają. Mamy czas 
do czerwca, żeby przedstawić realny plan 
wyjścia z kryzysu. Jeżeli tego nie zrobimy, 
zostanie po nas ruina.

 X Spółka PGNiG Termika kupiła od Grupy 
JSW Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej. Czy ta transakcja poprawi sytuację fi-
nansową Spółki?

– Ta transakcja nie ma bezpośredniego 
wpływu na sytuację JSW. Pieniądze z niej 
zostaną przeznaczone na realizację kluczo-
wej inwestycji w SEJ. Sytuacja poprawi się, 
jeżeli dojdzie do sprzedaży udziałów w części 
koksowej. JSW musi wynegocjować satysfak-
cjonujące warunki takiej transakcji. Chce-
my przy współudziale Ministerstwa Skarbu 
Państwa zrealizować inwestycje w zakładach 
przeróbczych kopalń Knurów-Szczygłowice 
i Budryk. 

Zarząd nie nastawia się na wyprzedaż ma-
jątku, tylko na restrukturyzację części górni-
czej i spółek zależnych. Musimy się zmieniać, 
bo zmieniły się warunki rynkowe. Utrzymanie 
płynności i uzyskanie rentowności są podsta-
wowymi celami. Nasze plany muszą mieć uza-
sadnienie biznesowe, bo tylko wtedy znajdzie-
my źródła finansowania. Zapewniam pana, 
że nic nie da się wyżebrać. Niestety.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Tomaszem Gawlikiem, prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Żyjemy! To sukces załogi

W ósmym numerze Nowego Górnika uka-
zał się tekst „Król, ale żebrak”, w którym jak 
w krzywym zwierciadle przedstawiliśmy na-
stroje panujące w JSW. Było karykaturalnie, 
trochę śmiesznie. Przypominamy krótkie 
fragmenty artykułu. Rozmowa z prezesem 
Tomaszem Gawlikiem nawiązuje do wydru-
kowanego tekstu.

Prezes Tomasz Gawlik jest królem Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. Jest też żebra-
kiem. Podstawowym zadaniem Króla JSW jest 
chodzenie po prośbie do bankierów i preze-
sów firm z dominującym udziałem państwa. 
– Potrzebuję gotówki na wypłatę dla 26 
tys. pracowników. Oni mają na wyżywieniu 

kilkadziesiąt tysięcy dzieci i żony, które naj-
częściej zarabiają po 1200 złotych na rękę 
albo są na bezrobociu. Dajcie trochę pienię-
dzy na wypłatę, bo jak nie, to będą niepokoje 
społeczne. Wtedy firma splajtuje, 26 tys. pra-
cowników i ich rodziny zostaną bez pieniędzy 
i będzie dramat – przekonuje Król. (...)

(...) – Co to za władca, który umie tylko 
żebrać – pomrukują poddani. – Schował pie-
niądze na tajnych kontach. Stać go, żeby dać 
podwyżki, żeby płacić barbórki, czternastki 
i dawać węgiel. On żebrze u bankierów i okra-
da nas. Co robi z tą kasą? – zaczęli pomru-
kiwać poddani. Na początku mruczeli pod 
nosem. Teraz pomruki są coraz głośniejsze.

l

Król, ale żebrak
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Jastrzębska Spółka Węglowa w 2015 roku 
miała 3,285 mld złotych straty netto? Spokoj-
nie. Ponad 3,2 mld złotych to odpisy związane 
z utratą wartości kopalń i koksowni. Trwa kry-
zys węglowy. Kopalnie i koksownie są mniej 
warte i zgodnie z zasadami rachunkowości 
trzeba było uaktualnić wartość zakładów 
wchodzących w skład Grupy JSW. Po oczysz-
czeniu wyniku z tego jednorazowego zda-
rzenia Jastrzębska Spółka Węglowa w 2015 
roku miała 513,8 mln złotych zysku EBITDA 
(zysk przed spłatą odsetek, opodatkowaniem 
i amortyzacją). To o 12,9 proc. lepszy wynik 
niż w roku 2014.

Jastrzębska Spółka Węglowa stara się jak 
najbardziej ograniczyć wpływ kryzysu na ryn-
ku węgla koksowego i koksu. Spowolnienie 
gospodarcze, spadające ceny węgla koksowego 
i koksu to niejedyne problemy Spółki. W 2015 
roku trwał dwutygodniowy strajk. Banki gro-
ziły, że postawią firmę w stan wymagalności 
zadłużenia. JSW wyemitowała obligacje, żeby 
kupić kopalnię Knurów-Szczygłowice. Ponie-
waż nie powiodła się emisja euroobligacji, 
banki zgodnie z umową mogły zażądać zwrotu 
pieniędzy przed terminem. 

JSW ma czas do końca czerwca, aby przy-
gotować wiarygodny plan restrukturyzacji 
i ostatecznie uniknąć dramatu finansowego. 
Do tego czasu chce zakończyć rozmowy na te-
mat sprzedaży części udziałów w spółkach 
zależnych. W czwartek 28 kwietnia spółka 
zależna SEJ podpisała z PGNiG Termika umo-
wę o sprzedaży PEC za 190,4 mln złotych.

„Dzięki szeroko zakrojonym oszczęd-
nościom udało się obniżyć jednostkowy 
gotówkowy koszt produkcji węgla do pozio-
mu 307,10 złotych na tonę, a więc o ponad 
13 proc. w stosunku do 2014 roku. Obniże-
niu o 4,7 proc. uległ również jednostkowy 
gotówkowy koszt produkcji koksu. W 2015 
roku zatrudnienie w Grupie zmniejszyło się 
z 34 120 osób do 32 172 osób, natomiast na-
kłady na inwestycje w całej GK JSW zostały 
obniżone łącznie o 37,3 proc.” – poinformo-
wała JSW w komunikacie opublikowanym 
z okazji przedstawienia wyników za rok 2015.

– W tym roku kontynuujemy działania 
restrukturyzacyjne, szukamy dodatkowych 
oszczędności, radykalnie ograniczamy wy-
datki niezwiązane z podstawową działalno-
ścią i prowadzimy rozmowy z potencjalnymi 
nabywcami części aktywów przeznaczonych 
do zbycia. To pozwoli nam odzyskać równo-
wagę finansową, szczególnie że obserwujemy 
już stabilizację na rynku cen węgli, a nawet wi-
dzimy szansę na lekki wzrost – poinformował 
Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA.

W 2015 roku kopalnie JSW wyproduko-
wały 16,3 mln ton węgla, w tym 11,2 mln ton 
koksowego i 5,2 mln ton węgla energetyczne-
go. Sprzedaż koksu w 2015 roku była mniejsza 
o 3,5 proc. w porównaniu z 2014 rokiem. Pro-
dukcja koksu wzrosła o 5,1 proc., a jego ceny 
spadły o około 3 proc. Przychody ze sprzedaży 
koksu w 2015 roku były mniejsze o 12,5 proc.
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Strata JSW to ponad 3,2 mld złotych netto. Spokojnie, to tylko zapis księgowy

W drodze do równowagi 
finansowej
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Porozumienie, które pozwoliło powołać Polską Grupę Górniczą

Zawieszona „czternastka”, łączenie kopalń

Centrale związkowe Kompanii Węglowej (te-
raz już Polskiej Grupy Górniczej) zgodziły się 
19 kwietnia na zawieszenie wypłaty nagrody 
rocznej (tzw. „czternastki”) na 18 miesięcy. 
W PGG, która powstała z kopalń i zakładów 
KW, górnicy zachowają dotychczasowe wa-
runki pracy i płacy do czasu wprowadzenia 
nowego zakładowego układu zbiorowego 
pracy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 
2017 roku.

Także wynagrodzenie dyrektorów zo-
stanie obniżone o 7,3 proc. To procentowa 
równowartość ograniczenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy nie dostaną „czternast-
ki”. Związki zawodowe zgodziły się, aby od 
1 lipca 2016 roku zostały połączone KWK 
Piast i KWK Ziemowit. Tak zwane kopalnie 
rybnickie (Chwałowice, Jankowice, Marcel 
i Rydułtowy) będą kopalnią zespoloną. Połą-
czone będą także Bielszowice, Halemba-Wirek 
i Pokój. Kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica 
nadal będą zakładami samodzielnymi.

 – Nie jest sukcesem związków zawodo-
wych, gdy podpisuje się porozumienie, które 
zawiesza pracownikom część wynagrodze-
nia. Jest to bardzo trudny kompromis, ale nie 
chcieliśmy ludzi narazić na to, aby firma upa-
dła – powiedział po podpisaniu porozumienia 

przewodniczący Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej NSZZ Solidarność KW SA, 
Bogusław Hutek. Zatrudnienie w Polskiej 
Grupie Górniczej zmniejszy się o około 4 tys. 
osób. Pracownicy będą mogli skorzystać z tak 
zwanych instrumentów osłonowych zagwa-
rantowanych w ustawie o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. Wcześniej wraz 
ze zbędnymi częściami zakładów górniczych 
zostaną przeniesieni do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń. 

Polska Grupa Górnicza ma stopniowo 
ograniczać korzystanie z usług firm zewnętrz-
nych. Firma będzie restrukturyzowana. Spe-
cjalny zespół, w którym znajdą się przedsta-
wiciele związków, co kwartał ma przedstawiać 
raport. Pierwszy ma być gotowy do 30 wrze-
śnia 2016 roku. Jeżeli wyniki ekonomiczne 
PGG będą lepsze, niż wynikałoby to z biz-
nesplanu, pracownicy mogą otrzymać całą 
„czternastkę” albo jej część za 2017 rok. 
Po podpisaniu porozumienia 19 kwietnia oka-
zało się, że wbrew wcześniejszym nadziejom 
dwa duże banki z kapitałem zagranicznym nie 
zgodziły się na objęcie udziałów w Polskiej 
Grupie Górniczej. Porozumienie o powołaniu 
Grupy zostało podpisane w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. PGG rozpoczęła działalność 
od 1 maja 2016 roku.  ST
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– Powstanie Polskiej Grupy Górniczej, która 
jest silnym podmiotem górniczym, to przede 
wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski – powiedziała pre-
mier Beata Szydło. Po oficjalnych, pełnych 
patosu wystąpieniach wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski powiedział nieoficjal-
nie: – Powołanie Polskiej Grupy Górniczej 
nie jest końcem, ale początkiem zmian, jakie 
trzeba przeprowadzić w kopalniach, które 
przechodzą z Kompanii Węglowej do PGG.

Spółka PGG wciąż, tak jak Kompania 
Węglowa, będzie największym producentem 
węgla kamiennego w Polsce i w Unii Europej-
skiej. W jej skład wchodzi 11 kopalń, cztery za-
kłady oraz części Centrali KW. Udziały w PGG 
objęły między innymi spółki energetyczne. 
Dzięki temu energetyka będzie miała dostęp 
do zasobów węgla energetycznego o para-
metrach dopasowanych do potrzeb istnieją-
cych i planowanych bloków energetycznych. 
– Ponadto współpraca sektora wytwarzania 
z sektorem wydobywczym gwarantuje odbior-
com usług energetycznych możliwość pozy-
skania stabilnych partnerów zapewniających 
nieprzerwane dostawy energii elektrycznej 
i cieplnej po przewidywalnej cenie – stwier-
dzili inwestorzy.

Co jest Czyje

Inwestorzy deklarują objęcie nowych 
udziałów w PGG na kwotę 2 mld 417 mln 
złotych. Wkład gotówkowy to 1 mld 800 mln 

złotych. Kwota 617 mln złotych to konwersja 
wierzytelności TF Silesia i Węglokoksu.

Energa Kogeneracja, będąca częścią 
Grupy Energa, zainwestowała w PGG 500 
mln złotych. PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, będąca częścią Grupy PGE, 
zainwestowała 500 mln złotych. Także PGNiG 
Termika z Grupy PGNiG objęła udziały za 500 
mln złotych. Fundusz Inwestycji Polskich 
Przedsiębiorstw FIZAN – 300 mln złotych, 
TF Silesia – 400 mln złotych oraz Węglo-
koks – 217 mln złotych (łączne zaangażowa-
nie Węglokoksu w PGG razem z wcześniej 
poniesionymi nakładami w wysokości 500 
mln złotych wyniesie 717 mln złotych). Inwe-
storzy nie planują konsolidacji wyniku PGG 
metodą pełną.

W ramach refinansowania aktualnego 
programu emisji obligacji w Kompanii Wę-
glowej banki oraz Węglokoks deklarują ob-
jęcie nowych obligacji wyemitowanych przez 
PGG na kwotę 1 mld 37 mln złotych w trzech 
transzach spłacanych w latach 2019–2026. 
Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie kwoty 
421,5 mln złotych, a zaangażowanie banków 
– 615,5 mln złotych.

Żeby osiągnąć sukces, PGG musi funk-
cjonować na podstawie biznesplanu, którego 
celami są utrzymanie kosztów produkcji węgla 
pod ścisłą kontrolą, poprawa efektywności 
funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie okre-
ślonych poziomów rentowności. Ustalono, 
że szczegóły zostaną zawarte w umowie in-
westycyjnej. Kiedy zamykaliśmy to wydanie 
Nowego Górnika, przygotowania do podpi-
sania umowy były w końcowej fazie.

Ratunek dla 130 tys. 
miejsC pRaCy

W kopalniach Kompanii Węglowej, z któ-
rych utworzono Polską Grupę Górniczą, pra-
cuje 32 tys. osób. Przynajmniej 100 tys. osób 
pracuje w 2500 firmach kooperujących z ko-
palniami. Upadek olbrzymiej części polskiego 
górnictwa oznaczałby upadek firm pracują-
cych dla branży górniczej. Minister energii 
Krzysztof Tchórzewski w wystąpieniu w Ślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim tak podkreślał 
wagę powołania PGG: – Uratowaliśmy wiele 
miejsc pracy na Śląsku. Nie chodzi tylko o 32 
tys. miejsc pracy w Polskiej Grupie Górniczej, 
w grę wchodzi prawie 2,5 tys. firm na Śląsku, 
którym Kompania Węglowa zalegała prawie 
3,5 mld złotych. W tych firmach pracuje pra-
wie 100 tys. ludzi. Gdyby PGG nie powstała 

i należności były nie do odzyskania, nastą-
piłby olbrzymi krach społeczny i gospodar-
czy. Łącznie w regionie mogłoby zniknąć 130 
tys. miejsc pracy. To jest właśnie największy 
sukces. Z jednej strony – utrzymanie miejsc 
pracy, z drugiej – stabilne wydobycie węgla 
i stabilne powiązania ze spółkami energe-
tycznymi, które zyskają pewne zaopatrzenie 
w surowiec energetyczny.

– Chciałbym wyrazić duże zadowolenie, 
że doszło do podpisania historycznego poro-
zumienia. Pogodzono funkcjonowanie jedne-
go z największych przedsiębiorstw w Polsce 
z zabezpieczeniem właściwej ochrony pra-
cowniczej. Doprowadzono do tego, że są in-
westorzy, którzy wniosą w gotówce 1,8 mld 
złotych, a nowo objęty kapitał wyniesie prawie 
2,5 mld złotych. Uzyskaliśmy zgodę banków 
na restrukturyzację zadłużenia. Włączyły się 

Powstała Polska GruPa Górnicza. 26 kwietnia 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele 

spółek górniczych i energetycznych, banków i instytucji 
finansowych, reprezentanci załogi Kompanii Węglowej, 
parlamentarzyści i śląscy politycy. W obecności premier 

Beaty Szydło, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego zostało 

podpisane porozumienie o powołaniu Polskiej Grupy Górniczej. 
Był to symboliczny początek firmy, która miała dopiero powstać. 
W tym czasie notariusze i zespoły prawników reprezentujących 

wszystkie spółki biorące udział w tworzeniu PGG przygotowywali 
dokumenty. – To olbrzymia praca. Wszystko musi być dopięte 
na ostatni guzik, żeby w piątek o siódmej rano kierowcy mogli 

rozwieźć wszystkie dokumenty gotowe do podpisów i do złożenia 
w sądach rejestrowych – mówił Tomasz Rogala, prezes Kompanii 
Węglowej. Polska Grupa Górnicza ma być firmą stabilną, która już 

pod koniec 2017 roku powinna przestać przynosić straty.

Górnictwo uratowane,
miejsca pracy zachowane

Premier Beata Szydło: – Powstanie Polskiej Grupy Górniczej, która jest silnym podmiotem górniczym, to przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski 

Krzysztof Tchórzewski (w środku), minister energii: – Gdyby PGG nie powstała i należności były nie 
do odzyskania, nastąpiłby olbrzymi krach społeczny i gospodarczy. Łącznie w regionie mogłoby zniknąć 
130 tys. miejsc pracy
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Górnictwo uratowane,
miejsca pracy zachowane

one w przedsięwzięcie i uczestniczyły czyn-
nie w przygotowaniu wszystkich procesów. 
Podpowiadały, co należy zrobić, żeby przed-
sięwzięcie dobrze funkcjonowało w przyszło-
ści. Zgodziły się też na odłożenie płatności 
na dalszy termin – kontynuował minister 
Tchórzewski.

– W Polsce nadal ponad 85 proc. ener-
gii elektrycznej produkuje się z węgla. Bez 
zapewnienia stabilności dostaw mielibyśmy 
z bezpieczeństwem energetycznym bardzo 
duże kłopoty. Zaczynamy te problemy roz-
wiązywać. To pierwszy, ale najważniejszy 
krok ku temu, by polska gospodarka dobrze 
funkcjonowała. Dziękuję wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, wszyst-
kim, z którymi dwa i pół miesiąca dyskutowa-
liśmy o tym, by ono się spięło. Mam nadzieję, 
że wszystko, co zostało przygotowane, stanie 

się wzorem rozwiązywania gospodarczych 
problemów w Polsce. Aby firma mogła zacząć 
funkcjonować, prezes Tomasz Rogala musi 
przeprowadzić kolosalne przedsięwzięcie or-
ganizacyjno-prawne i przenieść do PGG ol-
brzymi majątek. Chciałbym życzyć zarządowi 
Polskiej Grupy Górniczej, aby przy dzisiejszej 
niekorzystnej tendencji dla węgla to zadanie 
się powiodło – zakończył przemówienie mi-
nister Tchórzewski.

Przedsięwzięcie  
rynkowe

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister ener-
gii, pełnomocnik rządu do spraw restruktu-
ryzacji górnictwa, z trudem ukrywał zmę-
czenie. Ostatnie dwa tygodnie kwietnia były 
wielkim maratonem negocjacyjnym. Zdaniem 
wiceministra zarówno strona społeczna, jak 

i pracownicy widzą, że pierwszy raz w sek-
torze węgla kamiennego restrukturyzacja 
oznacza przedsięwzięcie rynkowe. 

– Często zakłada się, że o węglu kamien-
nym nie da się rozmawiać biznesowo. Po-
wstanie Polskiej Grupy Górniczej pokazuje, 
że tak nie jest. Na scenie gospodarczej po-
jawił się podmiot, który ma dla gospodarki 
znaczenie strategiczne, bo węgiel kamienny 
jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Dzisiaj zaczynamy wdrażać w życie to, 
co ustaliliśmy przy stole negocjacyjnym, czyli 
plan prawdziwej restrukturyzacji. Już 1 lipca 
z 11 kopalń powstanie pięć. Przyspieszy się 
proces tworzenia kopalń zespolonych. Udało 
się nie tylko połączyć ogień z wodą, ale też 
zbudować założenia do zarządzania tak dużą 
grupą górniczą. W Europie takich doświad-
czeń nikt nie posiada. Niech mi też będzie 
wolno, jako posłowi ziemi śląskiej, podzięko-
wać pani premier za determinację i wspieranie 
procesu, a panu ministrowi Tchórzewskiemu 
za osobiste zaangażowanie i wsparcie nego-
cjacji. Chcę także podziękować inwestorom 
i stronie bankowej oraz wszystkim przedsta-
wicielom strony społecznej za odpowiedzial-
ność za załogę, którą reprezentują – mówił 
wiceminister Tobiszowski.

Tanio? dobry momenT 
na inwesTycję

Inwestorzy wchodzą w branżę górniczą 
w czasie kryzysu. – Niskie ceny są dobrą 
okazją do zakupów. Zaproponowana formu-
ła powołania PGG gwarantuje inwestorom, 
że będzie to dobra inwestycja. Załogi kopalń 
mają stabilne miejsca pracy – mówił Tomasz 
Rogala, prezes Kompanii Węglowej.

Prace nad utworzeniem Polskiej Grupy 
Górniczej rozpoczęły się rok temu. Jednak 
dopiero w marcu 2016 roku powstał osta-
teczny plan. Żeby mógł wejść w życie, trzeba 
było przekonać stronę społeczną, inwestorów 

i banki. – Trwały trudne rozmowy ze stro-
ną społeczną, bo wprost musieliśmy powie-
dzieć, że tworzenie Polskiej Grupy Górniczej 
to uelastycznienie wynagrodzeń i ograniczenie 
niektórych ich składników. Bardzo trudne 
rozmowy prowadzono też ze stroną inwe-
storską i bankową, ponieważ uruchomienie 
tych środków wymagało spełnienia szeregu 
szczegółowych warunków, żeby te pieniądze 
należycie zabezpieczyć. Musimy pamiętać, 
że ograniczenie nakładów inwestycyjnych z lat 
ubiegłych o ponad 950 mln złotych dopro-
wadziło do dekapitalizacji majątku. Dzisiaj 
środki inwestorów są potrzebne właśnie na to, 
aby odnowić park maszynowy i uruchomić 
nowe ściany. Musimy to zrobić, aby Polska 
Grupa Górnicza mogła wydobywać węgiel 
i mieć bardzo dobrą pozycję na rynku – mówił 
prezes Rogala. 

l

Premier Beata Szydło: – Powstanie Polskiej Grupy Górniczej, która jest silnym podmiotem górniczym, to przede wszystkim wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski 

Tomasz Rogala, prezes Kompanii Węglowej: – Niskie ceny są dobrą okazją do zakupów. Zaproponowana 
formuła powołania PGG gwarantuje inwestorom, że będzie to dobra inwestycja

Komentarz
Jeżeli Polska Grupa Górnicza nie zerwie 

z tradycją liczenia na to, że jakoś to będzie, 
to po niej już nic nie będzie. Powstanie PGG 
to dopiero początek sanacji dawnej Kompanii 
Węglowej. Kompanii nie zniszczył kryzys. 
Zniszczył ją sposób myślenia o górnictwie. 
Około siedem-osiem lat temu ekonomię zastą-
piła niekompetencja polityków i nowomowa, 
która trafiała do serc, ale z rozumem nie na-
wiązywała kontaktu. Rządowi w sposób cu-
downy udało się coś niewykonalnego. Czy taki 
sam sukces będzie w rozmowach z Komisją 
Europejską, która musi „zalegalizować” spo-
sób powołania PGG? Mam nadzieję, że Mini-
sterstwo Energii na użytek Komisji ma lepsze 
argumenty niż te, które słyszałem w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI  
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Kampania antysmogowa w Śląskiem

Kopciuchom na pohybel
Uff, mamy koniec kwietnia, można wreszcie 
głębiej odetchnąć. Oto od października wła-
śnie do kwietnia, a więc w sezonie grzew-
czym, na terenie województwa śląskiego 
nagminnie rejestruje się przekroczenia do-
puszczalnego poziomu pyłu zawieszone-
go PM10, wynoszącego 50 µg/m sześcien-
nych. W ujęciu średniodobowym sięgają one 
od 100 do 500 proc., ale stężenia godzinne 
dochodzą nawet do 600–700 proc., a bywa, 
że i 1000 proc. Determinację w walce z tym 
zjawiskiem oraz jak najszybsze ustanowienie 
uchwały antysmogowej zapowiada marsza-
łek województwa śląskiego Wojciech Saługa. 
Gotowość uczestnictwa w tym dziele dekla-
ruje Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Sojusz ów został ogłoszony w piątek, 15 
kwietnia w trakcie debaty pt. „Smog w woje-
wództwie śląskim – jak uchronić mieszkańców 
przed tym zjawiskiem?”. W katowickim Parku 
Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum 
(współorganizatora spotkania) uczestniczyli 
w niej eksperci z rozmaitych dziedzin wiedzy 
– klimatu, zdrowia, technologii i finansów – 
oraz przedstawiciele władz samorządowych 
różnych szczebli i zajmujących się ochroną 
środowiska organizacji pozarządowych.

Węgiel – tak, paskudztWo 
– nie

Kampania antysmogowa w Śląskiem nie-
koniecznie oznacza – jak zapewniał marszałek 
Saługa – batalii wymierzonej w węgiel, którego 
całkowite wyrugowanie z lokalnego ogrzew-
nictwa wydaje się nie do przeprowadzenia. 
Rzecz natomiast tłumaczył – w wyższej kul-
turze spalania i ogrzewania tym paliwem.

To, o co idzie gra, objaśniał Andrzej Guła 
z Polskiego Alarmu Smogowego.

– Naszym powołaniem i jedynym ce-
lem jest doprowadzenie do takiej jakości 
powietrza, która nie zagrażałaby naszemu 
zdrowiu. Nie chcemy przekreślać węgla, lecz 
doprowadzić do ucywilizowania jego spala-
nia. Ucywilizowania, czyli między innymi 
wyrugowania z eksploatacji istniejących, ba, 
wciąż relatywnie tanio oferowanych w mar-
ketach wszystkopalnych kotłów, zwanych 
przez nas kopciuchami-śmieciuchami. Jeste-
śmy purpurową plamą na mapie Europy pod 
względem rozmiarów skażenia powietrza. 
W Polsce nie istnieją jakiekolwiek normy, 
dotyczące jakości sprzedawanego węgla, 
ani też jakiekolwiek standardy emisyjne dla 
oferowanych na rynku kotłów – to ostat-
nie spostrzeżenie Andrzej Guła traktował 

jako przyczynek do pisania projektu śląskiej 
uchwały antysmogowej.

Jeden z samorządowych uczestników de-
baty z sarkazmem zauważył w tym kontekście, 
że w jego gminie, tuż po audycji w lokalnym 
radiu na temat uciążliwości smogu i sposobów 
przeciwdziałania temu zjawisku, pojawił się 
blok reklamowy z agitką kopalni – przemilcz-
my jej nazwę – że własnym, darmowym trans-
portem dostarczy zainteresowanym tani flot.

smog niesie śmierć

Budzące szacunek, ale i grozę wyniki 
badań przedstawił prof. Andrzej Lekston 
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Sza-
cunek, ponieważ zdumiewają rozmiarami. 
Przypomnijmy: województwo śląskie stanowi 
zaledwie 4 proc. powierzchni kraju, zaludnio-
nej przez 12 proc. jego populacji. Tymczasem 
„wytwarza” się tu przeszło 20 proc. krajowej 
emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz prawie 
połowę (45 proc.) zanieczyszczeń gazowych. 
Owszem, było jeszcze gorzej. Prof. Lekston 
przypomniał w tym kontekście niechlubnej 
pamięci Jadzię (czytaj: zlikwidowaną już za-
brzańską koksownię Jadwiga) z lat 70. mi-
nionego stulecia, kiedy w porze wypychania 
koksu z baterii w tutejszej klinice przenoszono 
pacjentów do pomieszczeń po drugiej stronie 
korytarza, bo po prostu nie mogli oddychać.

– Śląska baza sercowo-naczyniowa obej-
muje dane na temat 3,5 mln hospitalizacji, 
62 mln świadczeń ambulatoryjnych i 24 mln 
procedur medycznych oraz 616 tys. chorych 
z rozpoznaniem sercowo-naczyniowym. Prze-
analizowaliśmy 43 tys. przypadków zawałów 
serca, 25 tys. udarów mózgu, 4 tys. przypad-
ków zatorowości płucnej, 33 tys. hospitalizacji 
pacjentów z migotaniem przedsionków – no-
tabene to schorzenie ustawicznie się nasila 
– oraz 14 mln wizyt w poradniach podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Temu wnikliwe-
mu oglądowi zostało też poddanych 170 tys. 
zgonów z każdej z wcześniej wymienionych 
przyczyn, w tym 74 tys. z przyczyn sercowo-
-naczyniowych – zarysował rozmiary owych 
badań prof. Lekston.

grozę budzą konkluzje

– Istnieje niewątpliwa zależność pomię-
dzy podwyższonymi stężeniami zanieczysz-
czeń powietrza a występowaniem nagłych 
stanów sercowo-naczyniowych w populacji 
pacjentów z tego rodzaju schorzeniami, za-
mieszkujących w aglomeracji śląskiej. Badania 
wykazały związek alarmu smogowego z częst-
szym występowaniem udarów mózgu oraz 
śmiertelnością sercowo-naczyniową zarówno 
w dniu ogłoszenia takiego alarmu, jak i do 14 

dni od takiego momentu – konstatował me-
dyczny luminarz ze ŚCChS.

Dodał, że równie groźne są drobne pyły 
MP2,5 (2,5 µ/m sześciennych), które przenika-
ją do krwi, prowadząc destrukcyjną aktywność 
we wszystkich naczyniach, zwłaszcza wieńco-
wych, co powoduje udary mózgu, zawały mię-
śnia sercowego oraz migotanie przedsionków. 
Ta ostatnia dolegliwość obniża wydolność 
fizyczną człowieka o około 25 proc. Szacuje 
się, że w skali całego kraju smog jest przy-
czyną śmierci około 40 tys. Polaków rocznie 
z tendencją rosnącą.

– Mądrość polega na tym, że człowiek 
musi w życiu wybierać: czy profilaktykę, która 
jest najtańsza, czy leczenie, które kosztuje 
duże pieniądze? – mówił prof. Andrzej Lek-
ston, nawiązując do głównego wątku debaty.

antysmogoWi sojusznicy

Prawda o konieczności dokonania takiego 
wyboru jest coraz powszechniejsza. Marszałek 
Wojciech Saługa informował, że pierwszym 
krokiem przybliżającym ustanowienie śląskiej 
uchwały antysmogowej było rozpisanie, adre-
sowanej do wszystkich 167 tutejszych gmin, 
ankiety. Odpowiedzi nadeszły z aż 87 proc. 
jednostek samorządowych.

– Najbardziej rozbudowane informacje 
nadesłały największe gminy, głównie rozpo-
rządzające wyspecjalizowanymi komórkami 

z zakresu ochrony środowiska. Generalna 
konkluzja płynąca z odpowiedzi jest taka, 
że gminy chcą się angażować w walkę o czyst-
sze powietrze, a już na pewno chcą na ten 
temat rozmawiać – zauważył marszałek.

Saługa zapowiedział szybkie powołanie 
zespołu specjalistów z rozmaitych dziedzin, 
którzy mają mu pomagać w przygotowaniu 
projektu założeń przyszłej uchwały. Mieliby 
się też angażować w rozmaite formy edukacji 
z zakresu ochrony powietrza dla gminnych 
urzędników i radnych samorządów.

Finansowe, ale też eksperckie wsparcie dla 
antysmogowej inicjatywy deklarował Andrzej 
Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dzię-
kując za zaproszenie do zespołu, przypomniał, 
że w ciągu ostatnich pięciu lat Fundusz wsparł 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery 
kwotą 1,5 mld złotych, w tym 480 mln złotych 
zaangażował w samą walkę z tzw. niską emisją.

– Dotąd mieliśmy do czynienia z rozpro-
szonymi działaniami. Ufam, że w tej chwili, 
dzięki inicjatywie pana marszałka, pojawia się 
szansa na powstanie systemowych rozwiązań, 
prowadzących do likwidacji niskiej emisji. 
Oprócz środków krajowych są dostępne na ten 
cel pieniądze unijne. Potwierdzeniem tych 
możliwości są przykłady gmin, które sięgnęły 
do tego źródła po środki większe od ich bu-
dżetów – zauważył Andrzej Pilot.

JERZY CHROMIK

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

26 kwietnia o godz. 11.00 na katowickim 
rynku ruszyła już czwarta edycja akcji edu-
kacyjnej Listy dla Ziemi. Jednym z punktów 
programu był happening Transmisja – Czy-
sta Emisja!, w trakcie którego uczestnicy – 
działacze Fundacji Ekologicznej ARKA oraz 
uczniowie – wybijali rytm na instrumentach 
wykonanych ze śmieci i skandowali nazwę 
akcji. Impreza obfitowała w atrakcje – po ryn-

ku przechadzali się aktorzy na szczudłach, 
goście układali wielkie puzzle ekologiczne, 
a nad wszystkimi górowała wielka dmucha-
na kula ziemska.

W tym roku w akcji weźmie udział około 
200 tys. dzieci i młodzieży, które na papierze 
z makulatury będą pisać listy dotyczące ni-
skiej emisji. Mają w nich namawiać dorosłych 

do wspólnych działań proekologicznych, któ-
re można przeprowadzić w każdym domu. 
Tegoroczna edycja jest częścią kampanii 
„Zadbaj o klimat”, zachęcającej do dyskusji 
o zmianach klimatycznych i promującej go-
spodarkę niskoemisyjną oraz zrównoważony 
transport. Za pierwszym razem – w 2013 
roku – głównym tematem listów była go-
spodarka odpadami i recykling, w 2014 roku 

– palenie śmieci w piecach domowych oraz 
problematyka niskiej emisji. Trzecią edycję 
poświęcono ograniczeniu ilości śmieci oraz 
ekokonsumpcjonizmowi. Do tej pory w akcji 
Listy dla Ziemi wzięło udział prawie 1000 
gmin, niemal 10 tys. gimnazjów, szkół pod-
stawowych i przedszkoli oraz ponad milion 
uczestników.

l

Ponad milion listów

Dzieci listy piszą
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Zwykle bardziej zwracamy uwagę na przy-
gotowanie samochodu do zimy, ale wiosna, 
a później lato także mają swoje wymagania, 
wynikające z wyższych temperatur, zmia-
ny warunków atmosferycznych, stanu na-
wierzchni i samopoczucia kierowców. Na uli-
cach jest więcej dziur i motocyklistów.

Robi się coraz cieplej
Przegląd klimatyzacji i wymianę filtra ka-

binowego należy wykonywać przynajmniej raz 
w roku i najlepszy moment na dokonanie tych 
czynności to wiosna, zanim wzrosną tempera-
tury. Przede wszystkim trzeba poddać układ 
odgrzybianiu. Dzięki temu usuniemy wszel-
kie pleśnie, grzyby, roztocza i bakterie, które 
nagromadziły się w trakcie zimy z powodu 
wilgoci i ciepłego powietrza grzejącego nasze 
auto w zimie.

Wymienić opony
Gdy średnia temperatura będzie wynosić 

powyżej 7°C, należy wymienić opony zimowe 
na letnie. – W wyższej temperaturze zimowe 
opony nie radzą sobie dobrze, zaczynają „pły-
wać” i wówczas droga hamowania pojazdu po-
trafi znacznie się wydłużyć. Ponadto zimówki 
użytkowane przy wyższych temperaturach 
dużo szybciej się zużywają – radzą trenerzy 
Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Piesi i jednoślady
Wiosną trzeba znowu przyzwyczaić się 

do obecności motocyklistów i rowerzystów. 

– Najbardziej narażeni na obrażenia w koli-
zjach i zderzeniach drogowych są piesi, rowe-
rzyści i motocykliści. Kierowcy samochodów 
w okresie wiosenno-letnim powinni zwracać 
szczególną uwagę na tych uczestników ruchu, 
którzy właśnie o tej porze roku pojawiają się 
na drogach dużo częściej – mówi Zbigniew 
Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy 
Renault.

W tym wypadku bardzo ważne staje się 
lusterko, jeden z kluczowych elementów wy-
posażenia samochodu, pozwalający dostrzec 
i oszacować naszą odległość od motocykla 
i prędkość, z jaką się do nas zbliża. W razie 
obecności rowerzystów na jezdni najważ-
niejsze są zachowanie odpowiedniej odległo-
ści podczas wymijania oraz zwrócenie uwagi 
na ścieżki rowerowe, które niejednokrotnie 
krzyżują się z drogami. – Podczas wyprze-
dzania motocyklistów, rowerzystów czy tak 
ostatnio popularnych skuterów zachowajmy 
odległość minimum 1 metra – przypominają 
trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Dziewiąty MerceDes e
Podczas salonu samochodowego w Po-

znaniu debiutowała – dziesiąta już – generacja 
Klasy E. W porównaniu z poprzedniczką roz-
staw osi nowej Klasy E wzrósł o 65 mm (2939 
wobec 2874 milimetrów), a całkowita długość 
– o 43 milimetry (4923 wobec 4880). Limu-
zynę wyposażono w szereg innowacyjnych 

systemów wspomagających komfort i bezpie-
czeństwo, w tym pierwszy na świecie system 
zautomatyzowanej zmiany pasa ruchu.

– Ten samochód nie tylko jedzie auto-
nomicznie w kolumnie czy na swoim pasie 
autostrady, ale także jest w stanie wyprzedzać, 
monitorując przy tym i biorąc pod uwagę ruch 
obok siebie i za sobą. Klasa E jest projektowa-
na w Niemczech, gdzie nie ma limitów pręd-
kości na autostradach, więc chodzi o to, żeby 
zapewnić bezpieczeństwo nawet przy bardzo 
dużych prędkościach. Nowe modele mogą 
także autonomicznie parkować – i to zarówno 
równolegle, jak i prostopadle. Na razie nie 
ma innego producenta samochodów, który 
oferowałby tak zaawansowane technologie 
w seryjnie produkowanym modelu – mówi 
Marc Boderke, prezes Mercedes-Benz Polska 
i dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Cars 
dla regionu Europa centralna (rynki polski, 
czeski i austriacki).

W chwili debiutu nowa Klasa E będzie 
oferowana z dwiema jednostkami napę-
dowymi do wyboru: model E 200 napędza 
czterocylindrowy silnik benzynowy, a E 220 
d – nowy, czterocylindrowy silnik wysoko-
prężny. Po premierze do oferty dołączą kolejne 
wersje napędowe, w tym hybrydowa odmiana 
E 350 e z możliwością zewnętrznego łado-
wania akumulatora (plug-in). Najmocniejszy 
wariant wysokoprężny korzysta z sześciocy-
lindrowego silnika o mocy 258 KM i 620 Nm 

maksymalnego momentu obrotowego. Model 
E 400 4MATIC napędza sześciocylindrowa, 
benzynowa jednostka BiTurbo o mocy 333 
KM i maksymalnym momencie obrotowym 
480 Nm.

PoDwójny Debiut 
w Gliwicach

W nowo wybudowanym salonie Waw-
rosz w Gliwicach Opel przygotował oficjal-
ną premierę rynkową nowej Astry Sports 
Tourer. Nowy kompaktowy Opel w wersji 
kombi, podobnie jak debiutująca wcześniej 
wersja pięciodrzwiowa, jest lżejszy, bardziej 
oszczędny i oferuje jeszcze więcej komfortu 
w porównaniu z poprzednią generacją. Astra 
została uhonorowana prestiżowym tytułem 
europejskiego Samochodu Roku 2016 oraz 
nagrodami SAFETYBEST 2015 i Złota Kie-
rownica za 2015 rok. Cena nowej Astry Sports 
Tourer w wersji Essentia ze stukonnym silni-
kiem benzynowym 1.4 ECOTEC rozpoczy-
na się od 63 800 złotych. W podstawowym 
wariancie klienci otrzymują manualną kli-
matyzację, radio CD 300 z łączem Bluetooth 
i portami USB i AUX-in, przednie reflektory 
halogenowe ze światłami do jazdy dziennej 
w technologii LED, elektrycznie sterowane, 
podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia 
oraz centralny zamek.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Wiosenne porządki

Wiosną trzeba znowu przyzwyczaić się do obecności motocyklistów Podczas salonu samochodowego w Poznaniu debiutowała – dziesiąta już – generacja Klasy E

Limuzynę wyposażono w szereg innowacyjnych systemów wspomagających komfort i bezpieczeństwo Opel w wersji kombi jest lżejszy i bardziej oszczędny
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Podróże marzeń

Wiedeń w rytmie walca
Położony nad Dunajem Wiedeń już w cza-
sach średniowiecza był ważnym ośrodkiem 
miejskim. Przez ponad 600 lat stanowił sto-
licę ogromnego imperium Habsburgów. Dziś 
miasto przyciąga turystów cesarskimi pała-
cami i eleganckimi kawiarniami. W Wiedniu 
co roku odbywa się ponad 450 balów. Wśród 
nich ten najważniejszy – słynny bal w wie-
deńskiej operze.

Historia imprezy sięga czasów Kongre-
su Wiedeńskiego, kiedy do miasta przybyło 
wiele koronowanych głów i najważniejszych 
polityków, żeby ustalić granice państw euro-
pejskich po upadku Napoleona. W gmachu 
opery pierwszy bal odbył się w 1935 roku. 
Nie obeszło się bez skandalu. Fałszerze wy-
drukowali ponad 100 biletów i wprowadzili 
je do obiegu po zaniżonej cenie.

Bal deBiutantek

Otwarcie balu celebrowane jest w ten sam 
sposób od czasów Franciszka Józefa. Przy 
dźwiękach fanfar w loży honorowej zasiada-
ją przedstawiciele rządu i prezydent Austrii. 
Niegdyś to samo miejsce zarezerwowane było 
dla cesarza. Panie w sukniach wieczorowych 
i panowie w eleganckich frakach słuchają 
hymnów Austrii i innych państw europejskich.

Bal rozpoczyna się od występu debiutan-
tek. Zwyczaj ten wywodzi się z czasów mo-
narchii – oznaczał wtedy wejście w dorosłość 
i wprowadzenie do towarzystwa. Co roku 
zgłasza się ponad 1000 par, z których wybie-
ranych jest kilkadziesiąt. Warunkiem udziału 

w zabawie jest umiejętność tańczenia walca. 
Ceny biletów na bal zaczynają się od 230 euro 
i dochodzą nawet do 17 tys. euro za miejsce 
w loży.

utalentowany kuchcik

W sąsiedztwie opery mieści się kolejna 
atrakcja Wiednia – kawiarnia hotelu Sacher. 
Turyści z całego świata przyjeżdżają tutaj, 
żeby skosztować tradycyjnego tortu Sachera. 
To czekoladowe ciasto przełożone konfitu-
rą morelową jest dziełem szesnastoletniego 
kuchcika Franza Sachera. Jego receptura po-
zostaje niezmieniona od 1832 roku.

Wiedeńskie życie toczy się w kawiarniach. 
Pierwsza z nich powstała w 1683 roku, a le-
genda łączy ją z odsieczą Jana III Sobieskiego. 
Uciekający w popłochu Turcy porzucili pod 
murami miasta ziarna kawy. Do najpopular-
niejszych lokali należą Demel i Café Central. 
Przy marmurowych stolikach zasiadali tam 
niegdyś Zygmunt Freud i Leon Trocki. War-
to skosztować jednego ze słynnych deserów 
na ciepło – strucla z jabłkami albo naleśników 
Palatschinken.

dzwon z tureckich armat

Centralnym punktem śródmieścia jest 
Katedra Świętego Szczepana. Najstarszą czę-
ścią świątyni jest fasada zachodnia z dwiema 
romańskimi wieżami. Często nazywane by-
wają pogańskimi przez swoje podobieństwo 
do minaretów. Natomiast z najwyższej wie-
ży, zwanej przez Austriaków Steffl, rozciąga 
się wspaniała panorama miasta. W wieżach 

katedry wiszą 22 dzwony. Najsłynniejszym 
z nich jest Dzwon Marii Panny, odlany z tu-
reckich armat zdobytych w odsieczy wiedeń-
skiej. Podczas zwiedzania nie można przegapić 
mauzoleum Habsburgów i XV-wiecznego kru-
cyfiksu. Zgodnie z legendą broda powieszone-
go na nim Chrystusa cały czas rośnie.

w laBiryncie cesarzowej

Symbolem przeszłości Wiednia jest poło-
żony 6 kilometrów za miastem pałac Schön-
brunn. Nazywany „wiedeńskim Wersalem” 
zachwyca wspaniałą elewacją inspirowaną 
rezydencją Ludwika XIV. Jego budowa ruszy-
ła po oblężeniu tureckim, ale obecny kształt 
zawdzięcza cesarzowej Marii Teresie. Za jej 
panowania pałac zyskał charakterystyczny żół-
ty odcień, który wskazała jako swój ulubiony 
kolor. W rezydencji znajduje się ponad 1400 
komnat, z których 45 udostępniono dla zwie-
dzających. Jedną z nich jest Sala Lustrzana, 
gdzie w wieku sześciu lat koncertował Wol-
fgang Amadeusz Mozart.

Najwspanialszą pamiątką po cesarzowej 
Marii Teresie jest ufundowany przez nią park 
przy rezydencji Schönbrunn. Chętnie od-
wiedzany zarówno przez wiedeńczyków, jak 
i turystów stanowi doskonały przykład baro-
kowej sztuki ogrodowej. Mnóstwo tu rzeźb, 
fontann i elementów dekoracyjnych. Jed-
nak jego najciekawszą atrakcją jest Labirynt, 
pośrodku którego ustawiono platformę wi-
dokową. Warto poświęcić odrobinę czasu, 
by znaleźć do niej drogę pomiędzy blokami 
żywopłotu.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Wiedeń można odwiedzać 
o każdej porze roku, jednak najlepiej nadają 
się do tego miesiące letnie.

Język: Językiem urzędowym jest nie-
miecki, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,32 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekro-

czenia granicy wystarczy paszport lub dowód 
osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Wybierz się do pałacu Hofburg, w którym 
aż do upadku dynastii mieszkali Habsbur-
gowie. Rozległy kompleks tworzą budowle 
z różnych epok. Większość turystów kieruje 
się do skarbca i Muzeum Sisi, czyli apartamen-
tów cesarzowej Elżbiety i jej męża Franciszka 
Józefa.

Zobacz „Pocałunek” Gustawa Klimta, 
słynny obraz wiszący w pałacu Belweder. Po-
dziwiać w nim można również dzieła Oskara 
Kokoschki.

Odwiedź Hundertwasserhause – poma-
lowany w kolorowe pasy dom zaprojektowany 
przez austriackiego malarza i performera. 
Jego charakterystycznymi cechami są brak 
prostych linii, elementy ceramiczne i dużo 
roślinności. 

 MAGDALENA CHROMIK

Pałac Schönbrunn zawdzięcza swój żółty kolor cesarzowej Marii Teresie

W wiedeńskiej operze odbywa się najważniejszy bal karnawałowy w Europie Mieszkańcy miasta zwykle rozpoczynają dzień od kawy i gazety

Ogromną popularnością wśród turystów cieszy się ukryty w pałacowych ogrodach labirynt
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Piwo przez wieki

Jurajskie, ale nie dinozaur

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ministerstwo Finansów sprzedało pię-
cio- i dziesięcioletnie obligacje skarbowe 
o wartości noMinalnej 8,2 Mld złotych. 
Łączny popyt na oferowane papiery serii 
PS0721 oraz WZ0120 i WZ0126 sięgnął 12,4 
mld złotych. MF planowało sprzedaż o wartości 
od 5 do 8 mld złotych. Minimalna cena za sta-
łokuponowe obligacje pięcioletnie wyniosła 
972 złotych, a odpowiadająca jej rentowność 
2,32 proc. Minimalna cena sprzedaży papierów 
WZ0120 i WZ0126 o zmiennym oprocento-
waniu wyniosła odpowiednio 992,21 i 942,50 
złotych. Największy popyt – ponad 8,2 mld 
złotych – inwestorzy zgłosili na papiery serii 
PS0721. MF przyjęło oferty za 6,4 mld złotych.

polacy nie wstydzą się kupowania pod-
róbek. Co drugi rodak (48 proc.) kupuje 
podrabiane produkty. Najczęściej są to imi-
tacje ubrań (51 proc.) i kosmetyków (54 proc.) 
znanych firm. Coraz więcej takich artykułów 
sprzedaje się w Internecie. Nabywcy najczę-
ściej tłumaczą taki zakup korzystniejszą ceną 
i nieświadomością. Tylko 39 proc. Polaków 
zdecydowanie odrzuca kupno podróbek.

wysokiM wzrosteM branża leasingo-
wa zaMknęła pierwszy kwartał. W tym 
czasie firmy leasingowe sfinansowały in-
westycje o łącznej wartości 13 mld złotych. 
To o 23 proc. więcej niż w tym samym okresie 
ubiegłego roku. Zwiększone finansowanie wi-
doczne było zwłaszcza w sektorach pojazdów 
oraz ciężkiego transportu – wynosiło trzy 
czwarte finansowanych leasingiem inwe-
stycji. Większość aut stanowiły samochody 
osobowe (81 proc.), pozostałe – dostawcze 
i lekkie ciężarowe nieprzekraczające 3,5 ton. 
Za to w przypadku maszyn i urządzeń leasing 
zaliczył prawie dziewięcioprocentowy spadek 
przy wartości nowych kontraktów na pozio-
mie 3,1 mld złotych. 

prawie co druga FirMa w polsce inwe-
stuje w prograMy Motywacyjno-lojal-
nościowe dla swoich klientów bizneso-
wych. Rosną też wydatki na ten cel. Średnio 
530 tys. złotych wydawała w ubiegłym roku 
polska firma na działania BTL skierowane 
do swoich kontrahentów. Oznacza to wzrost 
o ponad jedną czwartą w porównaniu z 2014 
rokiem, a w tym roku wydatki powinny nadal 
rosnąć – wynika z ankiety przeprowadzonej 
przez instytut ARC Rynek i Opinia. W ubie-
głym roku 47 proc. ankietowanych firm pro-
wadziło kompleksowe programy motywacyj-
ne skierowane do kontrahentów i partnerów 
biznesowych. 38 proc. z nich zwiększyło zaś 
wydatki na poszukiwania nowych sposobów 
przywiązania klientów biznesowych do swoich 
marek i produktów. 

Krzyżówka panoramiczna nr 9

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „bezpieczna kopalnia”.  
Nagrodę wylosowała: Maria wieczorek z katowic.

Zaledwie osiemnastoletni Browar na Jurze nie 
może się ścigać z innymi polskimi zakładami 
na tradycyjne receptury, stylizowane na śre-
dniowiecze etykiety czy hasła „warzymy już 
od XV wieku”. Zamiast tego hucznie świętująca 
w zeszłym roku w Zamku w Ogrodzieńcu osią-
gnięcie pełnoletności firma postawiła na przy-
szłość – eksperymentalne smaki, wymyślne 
nazwy i popularną w dzisiejszym biznesie dy-
wersyfikację. Zawierciański producent jest te-
raz w wieku maturalnym i wszystko wskazuje 
na to, że wie, co zrobić ze swoją przyszłością.

Założone w 1997 roku rodzinne przed-
siębiorstwo Browar na Jurze rozpoczęło dzia-
łalność w budynku mleczarni. Usytuowano 
je w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
ze względu na krystalicznie czystą wodę znaj-
dującą się 120 metrów pod ziemią w skałach 
wapiennych. Własne ujęcie wody, nowe urzą-
dzenia i sprawdzone metody aż nadto wy-
starczyły, by uruchomić produkcję różnych 
rodzajów piw – dolnej i górnej fermentacji, 
jasnych i ciemnych. Przez wiele lat browar 
ograniczał się do rynku lokalnego, na którym 
sprzedawał marki Tager i Boner.

pinta kontraktuje 
i inspiruje

W 2011 roku szefowie zawierciańskie-
go browaru postanowili czerpać dodatkowe 
zyski ze swojej linii produkcyjnej. Nawiązali 
współpracę z Browarem Pinta, zasłużonym dla 
polskiego piwowarstwa rzemieślniczego, zna-
nego choćby z piwa Atak Chmielu, organizacji 

Festiwalu Birofilia czy powołania Polskiego Sto-
warzyszenia Piwowarów Domowych. Jako bro-
war kontraktowy, czyli zlecający warzenie piwa 
i następnie sprzedający je pod swoją marką, 
przez dwa lata wypuścił około 20 różnorodnych, 
nagradzanych piw. Tyle też czasu zajęło Browa-
rowi na Jurze, by wziąć przykład z kontrahenta 
i śmielej puścić wodze fantazji. Firma poszła 
własną drogą i niektórzy recenzenci twierdzą, 
że postanowiła zdobyć klienta dotychczas nie-
chętnego gorzkim piwom – panie.

owoce na osłodę

„Kobiecy” trop może być trafny, ponieważ 
w dzisiejszym portfolio browaru co prawda 
wciąż znajdziemy typowe lagery, pilsy czy 
strongi, jednak ton nadają piwa owocowe, 
smakowe i aromatyzowane. Koronnym dowo-
dem na słuszność tej teorii jest piwo Cherry 
Lady, które oprócz przebojowej nazwy przy-
ciąga naturalnym sokiem ze słodkiej wiśni 
nadwiślanki, słodowymi nutami i orzeźwiają-
cym smakiem. Ju-Rajska Pomarańcza to owo-
cowa bomba – ciemnoróżowe, pszeniczne 
piwo z dominującą grejpfrutowo-cytrusową 
nutą, przełamaną smakiem maliny i miodem. 

W orzeźwiającym Jurajskim Jabłku z mię-
tą odnajdziemy miętowy zapach i lekko kwa-
skowy smak, w Malinowym Berecie świeży 
rabarbar na etapie gotowania i własnoręcznie 
wyciśnięte soki z malin, a w Owocowe Love 
Czarne – świeże owoce czarnej porzeczki, 
aronii i czarnego bzu. Chmiele nadają temu 
piwu subtelną goryczkę i aromat melona mio-
dowego, dopełniające jego owocowy profil.

ile procent cukru w piwie
W słodyczy owocowym eksperymen-

tom nie ustępują piwa smakowe. Sezonowe 
Świąteczne ma intensywny kakaowy zapach, 
a w smaku jest mocno czekoladowe, lekko 
słodowe, z kontrastującą pikantną chili i wy-
czuwalnym miodem gryczanym. W Jurajskim 
Czekoladowym, wielokrotnie nagradzanym 
ciemnym piwie o beżowej pianie, smak gorzkiej 
czekolady łączy się z cytrusową kwaskowa-
tością. Degustatorka Bursztynowego doceni 
karmelowe nuty, aromat ziołowego chmielu 
i lekkie owocowe estry, choć goryczka na fini-
szu nieco niweluje ich efekt. Lekkie i orzeźwia-
jące, długo dojrzewające Miodowe wyróżnia się 
swoim zbalansowaniem – delikatna goryczka 
idzie w nim o lepsze z wyrafinowaną słodyczą.

karczMa piwna

Browar na Jurze jako młodzieniaszek nie 
dorobił się jeszcze muzeum, ale zaprasza pi-
woszy i piwoszki z całej Polski do przylegającej 
do zakładu Karczmy u Stacha. Zbudowany 
w 1999 roku w średniowiecznym stylu przy-
bytek oferuje dwulitrowy dzbanek świeżo 
uwarzonego, niefiltrowanego piwa, nalanego 
wprost z tanka leżakowego. W drewnianych 
wnętrzach karczmy zjemy też pobudzające 
pragnienie potrawy, jak placek z gulaszem 
czy sznycel. „Stach” organizuje też przyjęcia 
weselne, komunie, spotkania integracyjne firm 
i inne imprezy okolicznościowe. Wokół za-
kładu powstają też hotel i spa, co potwierdza 
biznesową żyłkę państwa Piątków – właścicieli 
Browaru na Jurze. MAREK KOWALIK
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