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To będzie lepszy rok
Rozmowa z senatorem 
Wojciechem Piechą.

strona 3

Fakty i mity
Krupiński.

strona 4

Twórzmy 
fundamenty 
efektywności
Rozmowa 
z Maksymilianem 
Klankiem, wicepre-
zesem FASING SA, 
byłym prezesem 
KHW SA i KW SA.

strona 5

Już nie nędzarz, jesz-
cze nie bogacz
Jastrzębska Spółka Węglowa 
wróciła do  grona firm, które 
na rynkach finansowych są part-
nerami, a nie gołodupcami.

strona 6

Zimowa stołówka
Najlepsze produkty naturalne, 
nieprzetworzone przez człowieka.

strona 8

Elektryczna 
przyszłość Forda
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Laureatem ósmej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku organizowanego przez Górniczą Izbę 
Przemysłowo-Handlową i Szkołę Eksploatacji Podziemnej w kategorii Osobowość Roku został Zdzisław 

Bik – prezes zarządu FASING SA. W kategorii Innowacyjność kapituła przyznała dwie równorzędne 
nagrody, które otrzymały: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA i 2 RHP Sp. z o.o. za system 
bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS oraz Elektrometal SA za system lokalizacji i ewidencji 

pracowników EMLOK-16. Nagrody i wyróżnienia za rok 2016 wręczono 12 stycznia podczas uroczystej 
gali i Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH w Filharmonii Śląskiej. 

Na zdjęciu: Zdzisław Bik (pierwszy z lewej) odbiera nagrodę z rąk Janusza Olszowskiego, prezesa GIPH. 

GIPH. Wyróżnienia w Filharmonii Śląskiej

Górniczy Sukces Roku
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B E Z  F A J R A N T U

Nie ma szału. 
Jest nadzieja
G dyby osiem lat temu powstała grupa polityków, 

którzy z taką konsekwencją jak Ministerstwo Energii 
dążyliby do zmian w górnictwie, zapewne na początku 
2017 roku nie byłoby większości problemów. Niestety czas 
finansowych sukcesów górnictwa został zmarnowany. 
W 2016 roku powstała Polska Grupa Górnicza, JSW 
rozpoczęła realizację planu naprawczego, a Katowicki 
Holding Węglowy rozpoczął przygotowania do połączenia 
z PGG. Połączenie KHW z PGG trudno uznać za sukces. Nie 
byłoby takich planów, gdyby nie katastrofalna sytuacja 
Holdingu.

W iceminister Grzegorz Tobiszowski informuje, 
że w 2016 roku zbudowano fundamenty 

niezbędne do rozwoju branży. Byłoby tak, gdyby nie 
pasztet z KHW. Jednak faktem jest, że ministrowie 
Tchórzewski i Tobiszowski osiągnęli sukces. Przyznam 
– nie wierzyłem, że bez większych napięć społecznych 
uda się powołać Polską Grupę Górniczą, w której 
z marszu połączono kopalnie. Podejrzewałem, że w JSW 
związki nie wytrzymają i choćby dla poprawy wizerunku 
propagandowego zorganizują jakiś proteścik. Sądziłem, 
że w KHW zacznie wrzeć jeszcze przed świętami. Panowie 
ministrowie zrobili coś, co pewnie ich samych zaskoczyło. 
Zapanowali nad bałaganem, który późną jesienią 2015 
roku wydawał się nie do opanowania.

O dradzam jednak odtrąbianie sukcesu. Kopalnie 
węgla energetycznego po kilkunastu tygodniach 

dobrych wyników mogą znów mieć kłopoty, bo wkrótce 
skończy się sezon zimowy. A przy okazji chyba Opatrzność 
zesłała zimę, bo w końcu elektrownie i ciepłownie 
zaczęły spalać więcej węgla. Jednak mimo sprzyjających 
okoliczności trzeba liczyć się z możliwym spadkiem cen 
węgla energetycznego. Jeżeli tylko światowe koncerny, 
które do tej pory wstrzymywały wydobycie, uruchomią 
znów uśpione kopalnie, zacznie się kolejny etap ostrej 
walki o przetrwanie.

G órnictwo nie będzie już takie, jakie było do tej pory. 
Dlatego że mamy przepisy Unii Europejskiej – czy 

nam się to podoba czy nie. To one determinują pewne 
uwarunkowania. Szczególnie decyzja z 2010 roku, która nie 
została zawetowana przez poprzedników i uprawomocniła 
się. Mówi ona, że możemy tylko likwidować sektor węgla 
kamiennego, a nie go restrukturyzować z pieniędzy 
publicznych. Dlatego szukamy rozwiązań dotyczących 
połączenia z energetyką” – powiedział w Radiu Katowice 
Grzegorz Tobiszowski. Zachęcam do poważnego 
potraktowania słów wiceministra. Zmiany w górnictwie 
nie skończyły się w Sylwestra. To dopiero krok w kierunku 
uporządkowania branży.

Z miany nie skończyły się w JSW. Obawiam się, 
że dobre informacje o cenach węgla koksowego 

w pierwszym kwartale 2017 roku mogą umocnić złudne 
nadzieje, że kryzys minął. Nie minął. Nawet najrzetelniejsi 
analitycy australijscy wróżą, że cena średnia może 
się wahać w przedziale niespełna 90 dolarów za tonę 
do ponad 200 dolarów. Niespełna 90 dolarów za tonę 
oznacza dla JSW życie pod kroplówką.

P olskie górnictwo w 2016 roku jedynie odsunęło 
się odrobinę od linii śmierci. Teraz najważniejszym 

zadaniem jest utrzymanie wzrostu wydajności, poprawa 
efektywności i pogodzenie się z myślą, że w ciągu 
najbliższych dwóch lat trzeba znaleźć sposób, aby 
w przyszłości nie doszło do podobnego załamania jak 
w minionych trzech latach. Wtedy nawet święty Boże nie 
pomoże. Na razie nie ma szału. Jest nadzieja. l

Po świąteczno-noworocznej przerwie trudno wybrać 
jeden temat, który byłby na czasie, ważny i przyciągał 
uwagę. W tej chwili dla całej branży górniczej najistot-
niejszy jest proces łączenia Katowickiego Holdingu 
Węglowego z Polską Grupą Górniczą. 

O  zaletach tej koncepcji powiedziano tak dużo, 
że nie potrafię dodać do tych opinii nawet 
jednego zdania, które nie byłoby powtórze-

niem czyjejś wypowiedzi. Chciałbym jednak zwró-
cić uwagę na jeden istotny fakt. Połączenie nie jest 
efektem zwykłej analizy korzyści i strat wynikających 
z tworzenia dużej spółki, która będzie specjalizowała 
się w wydobyciu węgla energetycznego. To przymus, 
operacja ratunkowa, gaszenie pożaru. KHW nie może 
samodzielnie funkcjonować, bo jest w fatalnej sytuacji 
finansowej. Istnieje realne zagrożenie, że po pierwszym 
kwartale może nie być pieniędzy na wypłaty. Połączenie 
jest także ryzykowne dla Polskiej Grupy Górniczej, 
która po obiecującej końcówce roku 2016 wciąż walczy 
o odzyskanie trwałej równowagi finansowej. Wszyst-
ko zależy od tego, czy znajdą się inwestorzy gotowi 
zainwestować w to przedsięwzięcie. Moim zdaniem 
powinni się znaleźć, ponieważ węgla z polskich kopalń 
będzie ubywać na rynku.

Proszę zwrócić uwagę, że wkrótce na dobre zo-
staną wyłączone dwie kopalnie – Krupiński i Mako-
szowy. Z PGG do SRK będą oddawane części kopalń, 
w których kończą się złoża. Co prawda analitycy wciąż 
straszą nadprodukcją węgla energetycznego, ale moim 

zdaniem to stan chwilowy. Kopalń, które wyfedrują 
węgiel z udostępnionych złóż, będzie w ciągu kilku lat 
przybywać. Albo udostępnią nowe złoża, albo w spo-
sób naturalny, bez żadnej restrukturyzacji, przestaną 
pracować.

I tu zaczyna się problem, bo po roku 2018 sposób 
restrukturyzacji jest dla mnie wielką niewiadomą. 
Dlaczego? Ponieważ nie będzie można udzielać pomo-
cy publicznej na nic, co jest związane z górnictwem. 
Żadnych odpraw, osłon, pakietów socjalnych itp. Mało 
tego, jeżeli chcemy, aby polskie elektrownie węglowe 
spalały węgiel wydobywany w Polsce, trzeba będzie 
budować nowe kopalnie. 

Wciąż obawiam się, czy za kilka lat nie okaże się, 
że będziemy mieć nowoczesne elektrownie węglo-
we, do których będziemy musieli importować węgiel. 
Sytuacja polskich spółek górniczych jest na razie nie-
ciekawa. Poziom zobowiązań jest wyższy niż roczne 
przychody. To powoduje, że cały sektor jest traktowany 
z dużą rezerwą przez instytucje finansowe. Skąd polskie 
spółki węglowe wezmą pieniądze na budowę choćby 
jednej kopalni węgla kamiennego? To wydatek przy-
najmniej 2 mld złotych. Mam nadzieję, że odpowiedzi 
na te wątpliwości znajdę w Programie dla sektora gór-
nictwa węgla kamiennego na lata 2016–2030. Wicemi-
nister Grzegorz Tobiszowski poinformował, że projekt 
został opracowany, będzie konsultowany ze stroną 
społeczną i przedsiębiorcami w ramach Trójstronnego 
Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego 
Górników. Ciekawe, co jest w nim zapisane. l

Pięścią w stół

Nadprodukcja? Stan chwilowy

Czy za kilka lat 
nie okaże się, 
że będziemy 
mieć nowoczesne 
elektrownie 
węglowe, 
do których 
będziemy musieli 
importować 
węgiel?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Jastrzębska Spółka Węglowa nie zmarnowała 2016 
roku. Jeszcze sześć miesięcy temu wielu znawców 
górnictwa i ekonomii zastanawiało się, kiedy Spółka 
padnie. Na początku stycznia 2017 roku trwają pra-
ce nad sposobami wykorzystania terenów kopalni 
Krupiński, która trafi do SRK, i nad wykorzystaniem 
do celów energetycznych metanu wychwytywane-
go z wyrobisk tej kopalni. Redakcja Nowego Górnika 
zapytała mnie, jakie wydarzenie w branży górniczej 
w 2016 roku było moim zdaniem najważniejsze. Uwa-
żam, że najważniejszym wydarzeniem – nie tylko 2016 
roku – jest to, że JSW SA nie została sparaliżowana 
strachem. Wielkie brawa dla załogi i zarządu Spółki.

S zanowni Państwo, przypomnę tylko, że spośród 
trzech śląskich spółek górniczych to właśnie wy, 
załoga i menedżerowie JSW, na początku 2016 

roku byliście niemal pewniakami do ogłoszenia upadło-
ści. Ministerstwo Energii walczyło o JSW, ale z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że szanse na ratunek były 
mizerne. Nie wiem, co by było, gdyby nie udały się kolej-
ne misje ratunkowe. Chyba nikt nie miał gotowego planu 
na wypadek upadłości JSW. Może i dobrze, że takiego 
planu nie było, bo wszyscy wyszli ze słusznego założenia, 
że skoro nie ma alternatywy, to trzeba skoncentrować 
się na jedynej szansie na przeżycie. Pamiętam, jak grupa 
starych wyjadaczy z przymrużeniem oka komentowała 
zapewnienia Tomasza Gawlika, prezesa JSW, że Spółka 
przetrwa kryzys. „Idealista, ale polegnie w konfrontacji 
z rzeczywistością” – mówili. Nie poległ. Nie poległ także 
zarząd. Nie poległa załoga. Okazało się, że można pro-
wadzić dialog z załogą i związkami zawodowymi nawet 
w najtrudniejszym czasie dla Spółki.

Wielkim rozczarowaniem w 2016 roku był Kato-
wicki Holding Węglowy. Okazało się, ze spółka jest 
w gorszym stanie, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. 
W dodatku prawda wyszła na jaw z dużym opóźnie-
niem. Efekt? Trzeba było zmieniać plany ratunkowe 

dla Holdingu. Jedynym ratunkiem będzie połączenie 
KHW z Polską Grupą Górniczą. Jak poradzi sobie 
w takiej sytuacji PGG? Rok 2016 zakończył się dla 
młodej spółki pomyślnie. Firma zaczęła przynosić 
zyski. Oczywiście, to symboliczne kwoty, ale został 
powstrzymany zły trend. Jednak przed PGG i KHW 
trudny czas. Po pierwsze, obie firmy w momencie 
połączenia będą potrzebowały wsparcia inwestorów. 
Po drugie, trzeba będzie przeprowadzić trudną ope-
rację łączenia firm, które dzielą różnice w systemach 
wynagradzania i organizacji pracy. .

Życzę załodze i menedżerom JSW, aby w 2017 roku 
utrzymali przynajmniej na dotychczasowym poziomie 
gotowość do szukania najlepszych rozwiązań dla Spółki. 
Potrzebny jest wspólny wysiłek, aby dokończyć w Spół-
ce niezbędne inwestycje. Wielkim wyzwaniem będzie 
stworzenie na bazie przekazywanej do SRK kopalni 
Krupiński nowego organizmu gospodarczego. Wiem, 
że zarząd ma kilka koncepcji, dzięki którym nie dojdzie 
do marnotrawstwa. Jedną z nich jest wykorzystanie 
metanu wydzielającego się ze złóż kopalni Krupiński. 
Chciałem się dowiedzieć, czy ten projekt w jakiś sposób 
wpisuje się w projekt duńskich, chińskich i polskich 
firm, które chcą wydać 2 mld złotych na budowę in-
stalacji wykorzystujących do produkcji energii metan 
z kopalń węgla kamiennego. Dziennik Gazeta Prawna 
podał dość ogólną informację. Prezes Tomasz Gawlik 
poinformował mnie, że na szczegóły na temat projektu 
JSW jest za wcześnie. Najpierw Spółka musi dokład-
nie przeanalizować, co sama może zrobić, a do czego 
będzie szukała partnerów biznesowych. Podobnie jest 
z pomysłem, aby na terenach po Krupińskim powstało 
centrum logistyczne. Prace nad obiema propozycjami 
zagospodarowania terenów po Krupińskim rozpoczęły 
się w 2016 roku. To dowód, że nawet w kryzysie można 
myśleć o rozwoju i o przyszłości. Na tym kończę pierw-
szą część noworocznego remanentu. Druga, ostatnia, 
w następnym numerze. l

Życzę załodze 
i menedżerom 
JSW, aby w 2017 
roku utrzymali 
przynajmniej na 
dotychczasowym 
poziomie gotowość 
do szukania 
najlepszych 
rozwiązań dla 
Spółki.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Noworoczny remanent

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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A K T U A L N O Ś C I

 XNowy GórNik: Czy można powiedzieć 
coś optymistycznego o górnictwie na po-
czątku roku 2017?
wojciech Piecha: 
To będzie lepszy rok niż 
lata 2015 i  2016. Ceny 
węgla na rynkach świa-
towych są znacznie ko-
rzystniejsze, powoli też 
zauważamy poprawę 
cen na rynku krajowym. 
Jestem umiarkowanym optymistą.

 X Przed górnictwem trudna operacja połą-
czenia Katowickiego Holdingu Węglowego 
z Polską Grupą Górniczą. Czy utrata przez 
Holding statusu samodzielnej firmy jest po-
rażką obecnego i poprzednich zarządów?

– Kryzys i zdarzenia losowe w ciągu mi-
nionych trzech lat spowodowały, że KHW 
wydobywał mniej węgla – przez to przycho-
dy firmy były niższe. W dodatku zadłużenie, 
które na koniec 2016 roku sięgało 2,5 mld zło-
tych, stało się gigantycznym balastem. Teraz 
KHW jest pod ścianą. Operacja połączenia 
go z PGG jest najbardziej racjonalnym roz-
wiązaniem. Powstanie duża firma górnicza, 
która będzie specjalizować się w produkcji 
węgla energetycznego.

 X Często spotykam się z opinią, że lepszym 
rozwiązaniem byłoby ogłoszenie upadłości 
KHW. Upadłość byłaby ostrzeżeniem dla in-
nych spółek.

– Przed czym miałaby ostrzegać 
upadłość?

 X Przed nieliczeniem się z ekonomią. Przed 
niechęcią do zmian w organizacji pracy, sys-
temie wynagradzania, przed elastycznymi 
układami pracy. Byłaby dowodem, że spół-
ka górnicza działa na takich samych pra-
wach jak każda inna spółka.

– To bardzo szkodliwy sposób myślenia. 
Pan sugeruje, aby ministrowie energii podej-
mowali decyzje na złość, na przykład lide-
rom związkowym czy załogom górniczym. 
Wiem, że celem Ministerstwa Energii jest 
stworzenie w 2017 roku trwałych podwalin 
pod dobrze funkcjonującą branżę górniczą. 
Potrzebne są do tego kopalnie i złoża należące 
do KHW. Jednak proszę pamiętać, że to ozna-
czałoby upadek dla większości wierzycieli 
KHW. Są nimi wielkie firmy pracujące dla 
górnictwa, ale także mali dostawcy towarów 

i usług. Trudno policzyć dokładnie, ile miejsc 
pracy ucierpiałoby, ale w tak zwanym otocze-
niu byłyby to dziesiątki tysięcy. Domagać się 
upadłości za wszelką cenę może tylko ktoś 
bez wyobraźni społecznej i ekonomicznej. 
Proszę nie powoływać się na absurdalne opinie 
i ich cyniczne uzasadnienia. Nie wolno eks-
perymentować między innymi dlatego, że nie 
wiadomo, kto nabyłby aktywa upadającego 
KHW. Czy w imię udowodnienia cynicznych 
racji mamy dać zarobić tym, którzy żerują 
na kryzysie w branży węglowej?

Mimo trudnej sytuacji w KHW poprawia 
się wydajność pracy. Oczywiście od kopalni 
Bogdanka dzieli tę firmę przepaść. Jednak 
Holding zbliża się powoli do  wydajności 
w PGG. W KHW ten wskaźnik wynosi około 
720 ton na zatrudnionego, a w PGG około 800 
ton na rok. Polska Grupa Górnicza odnotowa-
ła zyski za dwa miesiące 2016 roku. Holding 
wciąż zmaga się ze zdarzeniami losowymi. 
Uważam, że największym wyzwaniem w 2017 
roku dla obu spółek będzie wzrost wydajności 
pracy i poprawa wyników finansowych.

 X Efektywność można poprawić, jeże-
li zmieni się organizację pracy i obecne 
systemy wynagradzania na  takie, które 
ją premiują.

– To jest jedno z najważniejszych zadań 
na 2017 rok.

 X I jedno z największych zagrożeń. Związ-
kowcy i górnicy nie pozwolą tknąć starych 
rozwiązań.

– Myli się pan. Rozmawiam z wieloma 
górnikami i wiem, że chcą wydajniej pracować 
i lepiej zarabiać.

 X Pracował pan 30 lat w górnictwie. Wie 
pan, że lepsza praca oznacza znacznie więk-
szy wysiłek. Górnicy zarobią więcej, żeby 
uznali, że warto się bardziej wysilać?

– Muszą więcej zarabiać. Teraz bywa tak, 
że górnik w ścianie pracuje nie dłużej niż czte-
ry godziny. Resztę czasu poświęca na dojście 
do stanowiska i powrót do szybu. Efektywność 
jest mizerna, wykorzystanie maszyn mini-
malne, koszty wielkie, a zysk żaden. Nie da 
się dłużej utrzymać takiego systemu. Dosko-
nale o tym wiedzą młodzi pracownicy, którzy 
chcą osiągnąć stabilizację życiową. Górnik 
w ścianie powinien pracować sześć godzin. 
Każda ściana powinna pracować w systemie 
trzech zmian wydobywczych i jednej zmiany 

konserwacyjnej. Dodatkowy czas poświęcany 
na dojście powinien być rekompensowany 
dodatkową zapłatą.

 X To oznacza inną stawkę za dojście do pra-
cy i inną stawkę za pracę?

– W  praktyce tak. Oczywiście trzeba 
taki system ująć w przejrzysty zapis, który 
nie pozostawiałby swobody na szkodzenie 
pracownikom.

 X Rok 2017 będzie rokiem wprowadzania 
zmian?

– Tak, ponieważ zarządy spółek mają 
świadomość, że śląskie kopalnie są mniej wy-
dajne nie tylko od Bogdanki, ale także od ko-
palni Silesia. ZG Silesia jest śląską kopalnią 
pracującą na podobnym złożu. Okazuje się, 
że nawet w trudnych warunkach można osią-
gnąć wydajność około 1200 ton na pracownika 
na rok. Nie marzę o takiej wydajności w ko-
palniach połączonych spółek KHW i PGG. 
Na początek dążmy do wydajności 1000 ton 
– to już będzie coś. Zarządy muszą podjąć 
odpowiednie działania.

 XWie pan, jak to zrobić, żeby nie zdener-
wować strony społecznej?

– Trzeba przedstawić pracownikom praw-
dę o ich wydajności. Powiedzieć im, że tyl-
ko w ten sposób możemy znaleźć pieniądze 
na tak zwane czternastki i inne premiowe 
składniki wynagrodzenia.

 X Prezesi to  powiedzą, a  Ministerstwo 
Energii odwoła ich za wywoływanie niepo-
kojów społecznych. Dzieje się tak od ćwierć 
wieku.

– Zarządy muszą zdać sobie sprawę, 
że do ich obowiązków należy stwarzanie wa-
runków do efektywnego działania firmy, którą 
kierują i za którą odpowiadają. Ministerstwo 
musi stać murem za tymi, którzy działają w jak 
najlepiej rozumianym interesie spółek i załóg 
górniczych. Jeżeli nie stworzymy stabilnych 
warunków pracy zarządów, nie stworzymy 
stabilnego górnictwa. Wiem, że każda zmiana 
w branży jest traktowana z rezerwą, jednak 
bez zmian większość kopalń nie utrzyma się 
na rynku.

 XNadszedł zły czas na przeprowadzanie 
zmian, o których pan mówi. Zanosi się przy-
najmniej na chwilową poprawę na rynku 
węgla. Będzie wywierana presja na wzrost 

płac, na zawieszenie wyrzeczeń, jakie po-
niosły załogi PGG i JSW.

– A potem co? Plajta? Rząd rozpoczął 
proces naprawy branży, który potrwa wiele lat. 
Będą w tym czasie korzystne momenty rynko-
we, a po nich spadki cen. Musimy zachować 
zdrowy rozsądek w dobrych i złych czasach dla 
górnictwa. Możemy także po staremu – grać 
na wykiwanie kogoś. Jednak proszę pamiętać, 
że po 2018 roku taka gra oznacza upadek, 
ponieważ rząd nie będzie mógł nawet sfinan-
sować programu osłonowego.

 X Załoga Katowickiego Holdingu Węglo-
wego pogodzi się z utratą niezależności?

– Moim zdaniem górnicy z KHW z ulgą 
przyjmują informację o połączeniu z PGG. 
W kopalniach PGG zarabia się więcej.

 X Przecież nikt nie wyrówna płac górników 
z KHW z płacami górników z kopalń PGG. 
Nie ma na to pieniędzy.

– Ten proces będzie rozłożony w czasie, 
ale to w końcu nastąpi. Dlatego górnicy z ko-
palń Holdingu niczego nie stracą na połącze-
niu, a w przyszłości zyskają. Korzyść z dnia 
na dzień także będzie odczuwalna. Zostaną 
zachowane miejsca pracy. To najistotniejsze 
w tak trudnej sytuacji.

 X Przedstawił pan propozycje zmian, któ-
re trzeba rozpocząć w tym roku. Doskona-
le pan wie, że efekty będą widoczne za kil-
ka lat, kiedy nie będzie obecnych zarządów, 
ministrów i rządu. Co zrobić, aby tym razem 
zmiany kadrowe i polityczne nie oznaczały 
zmian koncepcji służących utrzymaniu gór-
nictwa węgla kamiennego?

– Tego muszą pilnować zarządy.

 X Panie senatorze, pan udaje, że nie rozu-
mie problemu. Zmienią się układy politycz-
ne i żaden zarząd mianowany przez nową 
ekipę nie sprzeciwi się ogłoszeniu, że PiS 
popełnił błędy.

– Oczekuję, że dobre rozwiązania będą 
realizowane. W dawnej Kompanii Węglowej 
nie były realizowane nawet najlepsze progra-
my, bo zmieniano zarządy średnio co rok. 
Dobry obyczaj i odpowiedzialność powinny 
sprawić, że zarządy będą rozliczane z reali-
zacji celów. Żeby mogły je realizować, muszą 
mieć pewność, że przez kilka lat ich pomysły 
na prowadzenie spółki będą wdrażane.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z senatorem Wojciechem Piechą

To będzie lepszy rok

14 grudnia 2016 roku odbyło się 39. posie-
dzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Gór-
nictwie, która pracuje w nowo powołanym 
składzie na dwuletnią kadencję (2016–2017). 
27-osobowemu gremium opiniodawczo-
-doradczemu prezesa WUG przewodniczy 
prof. Józef Dubiński. W skład komisji wchodzą 
przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw 
górniczych, central związków zawodowych, 
stowarzyszeń oraz uczelni.

Piotr Wojtacha, p.o. prezesa WUG, otwie-
rając obrady, zwrócił uwagę, że 2016 rok jest 

tragiczny pod względem śmiertelnych wypad-
ków w górnictwie podziemnym, a zwłaszcza 
w kopalniach rud miedzi. Podkreślił, że ini-
cjatywy podejmowane przez WUG w zakresie 
zmiany mentalności górników w kwestiach 
BHP są pozytywnie przyjmowane przez załogi 
kopalń. Zorganizowany w tym roku konkurs 
„Na początek 180 dni bez wypadku” wyłonił 
liderów bezpieczeństwa pracy w górnictwie 
podziemnym, a przyznane nagrody górnicy 
przyjęli jako prestiżowe wyróżnienia. Komisja 
minutą ciszy uczciła tegoroczne ofiary wypad-
ków przy pracy w górnictwie.

Podczas posiedzenia Komisji Bezpie-
czeństwa Pracy w Górnictwie przedstawi-
ciele departamentów merytorycznych WUG 
zaprezentowali stan bezpieczeństwa w pol-
skim górnictwie w ub.r. na tle wypadkowości 
w minionych latach oraz przyczyny katastrof 
z ostatnich 20 lat w kontekście zagrożeń 
naturalnych występujących w kopalniach. 
Te analizy zainicjowały wielowątkową dys-
kusję dotyczącą wypracowania komplekso-
wej metodyki ograniczenia tzw. czynnika 
ludzkiego (od wielu lat utrzymuje się na po-
ziomie ok. 80 proc.) w powtarzających się 

przyczynach wypadków przy pracy. Pod-
kreślano, że trzeba postawić na lepszą orga-
nizację pracy i wzmocnienie nadzoru osób 
dozoru kopalnianego nad wykonawstwem 
robót. Wskazywano, że metody miękkiego 
oddziaływania na postawy załogi górniczej 
(np. poprzez konkursy i współzawodnictwa) 
przynoszą wymierne efekty w poprawie BHP. 
Istotne jest również sprawdzanie w formie 
egzaminu umiejętności zdobytych przez pra-
cowników w trakcie szkoleń organizowanych 
w kopalniach.

JT WUG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Potrzebna dobra organizacja pracy
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Część związków zawodowych działających 
w kopalni Krupiński grozi sporem zbiorowym. 
Powód? Bez względu na to, jakie argumen-
ty zostaną przywołane, zawsze będzie cho-
dziło o jedno – kopalnia nie powinna trafić 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Chociaż 
decyzja o tym, że Krupiński zostanie przeka-
zany do SRK, została podjęta na wszystkich 
możliwych szczeblach, a załodze zapewnio-
no miejsca pracy w innych kopalniach, co ja-
kiś czas kilku liderów związkowych stara się 
wywierać nacisk na zmianę decyzji. To gi-
gantyczny mit. Fakty są jasne. Przekazanie 

kopalni Krupiński było jednym z warunków 
umowy restrukturyzacyjnej zawartej między 
JSW a bankami. Nie można zmieniać umowy 
bez negatywnych skutków dla JSW. W skraj-
nym przypadku negatywnym skutkiem by-
łaby upadłość.

Czy KrupińsKi pofedruje 
tanio?

Zwolennicy pozostawienia kopalni 
w strukturze JSW twierdzą, że można tak 
ograniczyć koszty, że wydobycie tony węgla 

nie będzie droższe niż około 200 złotych. 
Ciekawe, jak można to osiągnąć, skoro teraz, 
po wstrzymaniu praktycznie wszystkich in-
westycji, koszt wydobycia tony węgla nie chce 
zejść poniżej 270 złotych.

W jednej z analiz, którą znają przedstawi-
ciele załogi Krupińskiego, jest między innymi 
taki fragment: „Złoże kopalni Krupiński jest 
złożem, które należy uznać za bardzo trudne 
do eksploatacji. Charakteryzuje się ono dużą 
podzielnością pokładów. Pomiędzy warstwami 
węgla o niewielkiej miąższości zawierają się 
liczne wkładki przerostu w postaci warstw 
łupku ilastego oraz węgla zailonego. Dużym 
zagrożeniem jest tektonika główna i współ-
występujące serie uskoków towarzyszących. 
Duże nachylenie, przekraczające w niektórych 
miejscach 30 stopni, jest dodatkowym utrud-
nieniem. Struktura węgla osłabiona jego po-
dzielnością i warstwami niespójnych przero-
stów stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo 
wystąpienia opadów i obwałów skał stropo-
wych dodatkowo zanieczyszczających urobek 
węglowy. Dodatkowo, co bodaj najistotniejsze 
z punktu widzenia wydobywanego w kopalni 
urobku, należy stwierdzić, iż węgiel koksowy 
produkowany w KWK Krupiński charaktery-
zuje się niskimi własnościami koksotwórczymi 
oraz niekorzystnym poziomem wskaźników 
jakości koksu z węgla CRI/CSR, co w praktyce 
handlowej dyskwalifikuje go w zasadzie jako 

produkt do celów koksowniczych”. W takich 
warunkach nie da się fedrować tanio.

BogaCtwo w zasięgu ręKi?
Krupiński może znosić złote jaja dla JSW, 

trzeba tylko dotrzeć do węgla koksowego typu 
35, a to inwestycja, na którą JSW stać. To mit. 
Realizacja tej koncepcji wymagałaby pokrycia 
przez JSW niedoboru środków finansowych 
w KWK Krupiński w kwocie około 520 mln 
złotych w perspektywie do 2020 roku.

Wariant dojścia do węgla typu 35 był sze-
roko i wielokrotnie analizowany przez zarząd 
JSW. Do tej pory nie udało się tego zrobić, 
ponieważ w latach 80. XX wieku, kiedy budo-
wano kopalnię, gospodarka się załamała. Aby 
zakończyć budowę kopalni, przyjęto najtańszy 
wariant i dlatego udostępniono złoża węgla 
energetycznego, a nie koksowego. Z projek-
towanej głębokiej kopalni węgla typu kok-
sowego nic nie wyszło. Zatrzymano roboty 
związane z udostępnieniem węgla koksowe-
go, koncentrując się na udostępnieniu węgla 
energetycznego. Ponieważ w swojej historii 
Krupiński tylko w jednym roku przyniósł zysk, 
tych pieniędzy wciąż nie ma i nie będzie.

Krupiński jest bardzo dobrze zorgani-
zowaną kopalnią, załoga jest świetnie wy-
szkolona i zdyscyplinowana, ale ma już dosyć 
fedrowania w Krupolu. I to jest fakt.

HK

Krupiński

Fakty i mity
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Złoże kopalni Krupiński jest złożem, które należy uznać za bardzo trudne do eksploatacji
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 XNowy GórNik: Jaki będzie rok 2017 dla 
górnictwa?
MaksyMiliaN klaNk: 
Nie będzie łatwy. Roz-
wiązanie problemów 
Katowickiego Holdingu 
Węglowego, stabilizacja 
finansowa PGG, alokacja 
załóg likwidowanych ko-
palń – to tylko niektóre 
wyzwania, jakim trzeba będzie sprostać w tym 
roku. Mam nadzieję, że zostanie on dobrze 
wykorzystany dla polskiego górnictwa i bę-
dzie w nim dominować myślenie i działanie 
dla przyszłości, a nie rozwiązywanie błędów 
i problemów czasu przeszłego. Początkowi 
każdego roku zawsze towarzyszy atmosfera 
zagadkowości, jednak jedno jest ważne – po-
winien to być rok strategicznego określenia 
miejsca górnictwa w gospodarce kraju z wy-
pracowaną i konsekwentnie realizowaną kon-
cepcją modelową.

 X Co zrobić, aby przyszłość była lepsza?
– Dobrze zarządzać, z pełnym oddaniem 

i  ze  zrozumieniem zachodzących zjawisk 
ekonomicznych.

 X To są zawsze prawdziwe, ale bardzo ogól-
ne rady. Zamieniłby się pan na przykład 
z Tomaszem Rogalą, prezesem PGG, i po-
kazał konkretne rozwiązania?

– To  nie jest kwestia chęci zamiany 
miejsc i wskazywania rozwiązań. Gdy by-
łem prezesem KHW i Kompanii Węglowej, 
musiałem rozwiązywać podobne problemy, 
dlatego wygłaszam opinie na podstawie wła-
snych doświadczeń. Problemy górnictwa 
są złożone, wielowątkowe, ale to nie ozna-
cza, że nie do rozwiązania. Jednak osiąga-
nie chwilowych sukcesów nie rozwiązuje 
ich wcale. Rozwiązania aktualnych proble-
mów powinny być inwestycją dla dobrej 
przyszłości górnictwa i jego ekonomicznej 
efektywności.

 X Czasu mamy mniej niż na lekarstwo. Jest 
graniczna data: 2018 rok i później nie bę-
dziemy mogli sfinansować nawet pakietów 
osłonowych dla górników. Nie ma pienię-
dzy. Jesteśmy na musiku.

– Jest takie słowo „antycypacja”, czyli 
przewidywanie zdarzenia. Do tej pory w gór-
nictwie najczęściej było tak, że zadowalano 
się gaszeniem pożarów, a nie wkładano wy-
siłku i pieniędzy w to, aby przygotować się 
na kryzys, poprawić efektywność czy lepiej 
zarządzać złożem. Naprawiono przeszłość, 
ale nie przygotowywano się na przyszłość.

 X Przypominam sobie nasze rozmowy 
z czasu koniunktury na węgiel. Mówił pan 
wtedy, że należy ograniczać koszty, po-
prawiać efektywność, przygotowywać się 
na trudny czas, nie zachłystywać się do-
brymi wynikami, bo są one jedynie efek-
tem czynnika niezależnego – koniunktury, 
na którą polskie górnictwo nie ma żadne-
go wpływu. Skończyło się na tym, że zyskał 
pan wtedy kilku nowych wrogów, bo mącił 
pan spokój i radość z sukcesów.

– Szkoda, że dobrej sytuacji rynkowej 
towarzyszył totalny paraliż decyzyjny.

 X Nie było odważnego, który powiedział-
by: „Szykujmy się na kryzys”?

– Nie wykorzystano sytuacji, którą stwo-
rzył rynek. Dobre ceny węgla i jego bezpro-
blemowy zbyt uśpiły czujność w budowie 
przyszłości. Częste zmiany kadrowe i zmiany 
organizacji spółek węglowych nie sprzyjały 
wybieganiu w przyszłość, lecz powodowały 
stagnację i niedrożność działań. Każdej zmia-
nie zawsze towarzyszy czas na zapoznanie się 
z sytuacją, stworzenie koncepcji wypracowania 
rozwiązań, ich wdrożenia i oceny. Jeśli takie 
sytuacje powtarzają się zbyt często, to efekty 
takich działań nie zawsze poprawiają ogólną 
jakość funkcjonowania branży górniczej.

 XW górnictwie najcenniejszy był spokój.
– Górnictwo jest branżą zapewniającą 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlate-
go ważne jest, aby funkcjonowała ona w at-
mosferze spokoju społecznego. Nie oznacza 
to jednak, że spokój społeczny jest treścią 
jej funkcjonowania. Ma ją stanowić przede 
wszystkim takie zarządzanie branżą, które 
pozwala osiągnąć jej efektywność ekonomicz-
ną i stabilną przyszłość. Spokój społeczny 
to nie fetysz, jego kupowanie nie jest inwe-
stycją w przyszłość.

 XWszyscy grali na czas?
– Na pewno działali pod presją ekono-

miczną, społeczną i polityczną. To powoduje, 
że wybiera się rozwiązania na tzw. „już”. Żeby 
tego unikać, należy odpowiedzieć na wciąż 
aktualne pytania: czego oczekujemy od gór-
ników, od kopalń, od spółek węglowych i jak 
organizować pracę branży, aby przewidywać 
zjawiska, które będą decydować o jej pozy-
cji ekonomicznej i  gospodarczej. Jeśli nie 
podejmiemy tych merytorycznych działań, 
będziemy powracać do wskazywania kopalń 
trwale nierentownych, często z  zasobami 
na dziesiątki lat eksploatacji. Obserwujemy 
takie zjawiska od lat. Trzeba więc większej 
profilaktyki w działaniach uzdrawiających 
i chroniących przed rozwiązaniami radykal-
nymi, jakimi są kosztowne likwidacje kopalń.

 X Jednak teraz właściciel i zarządy działa-
ją pod presją czasu. Albo ustabilizują sy-
tuację w 2017 roku, albo zacznie się total-
ny upadek.

– Ma pan rację. Jednak jeżeli teraz zado-
wolimy się krótkotrwałymi efektami, za jakiś 
czas znów trzeba będzie zamykać nieefektyw-
ne kopalnie i ograniczać moce produkcyjne. 
Rozwój przez zwijanie nie jest dobrą metodą 
naprawy branży.

 X A jeżeli nie ma innego wyjścia?
– Umówmy się, że to była siła wyższa 

i od teraz trzeba robić, co w naszej mocy, aby 
sytuacja się nie powtórzyła. Trzeba skończyć 
z myśleniem, że nieważne, co będzie dalej, 
że najważniejsze jest „już”. Przez takie myśle-
nie mamy do czynienia z obecnym dramatem. 
Potrzeba czasu, aby były efekty. Dlatego należy 
wyznaczyć logiczny kierunek.

 X Jak pan ocenia rok działalności ministrów 
Tchórzewskiego i Tobiszowskiego?

– Mieli mało czasu i dużo problemów. 
Poradzili sobie na tyle, że mamy spokój spo-
łeczny i odsunięte widmo katastrofy oraz 
odrobinę czasu na zrobienie tego, o czym 
mówiłem wcześniej. Potrzebna jest koncep-
cja na wypracowanie pieniędzy, aby nawet 
w trudnym czasie choć w minimalnym stopniu 

zabezpieczyć rozwój. Jednak równie istotna 
jest odpowiedź na pytanie „Czego oczekujemy 
od górnictwa?”.

 X Spokoju społecznego.
– To za mało. Węgiel jest i będzie nam 

potrzebny. Jeśli dobrze zorganizujemy branżę 
i będzie ona efektywna, to spokój społeczny 
będzie wartością dodaną. Nie trzeba o niego 
walczyć. W dobrze funkcjonujących firmach 
nie ma protestów. Trzeba walczyć o dobrze za-
rządzane górnictwo, a nie o spokój społeczny.

 XOd pana także wymagano, aby był spo-
kój społeczny.

– Tak. Na początku istnienia Kompanii 
Węglowej trzeba było rozwiązywać gigan-
tyczne problemy. Ostatecznie zwyciężył roz-
sądek. Dzięki poprawie efektywności udało 
się zapewnić spokój. Wiedziałem, że bez po-
prawy wyników finansowych nie poprawimy 
nastrojów. Kiedy kierowałem KW, udawało 
się obronić tę koncepcję. Zapewnienie spo-
koju przez poprawę efektywności i kondycji 
finansowej jest optymalnym rozwiązaniem.

 X Co jest największym zagrożeniem dla 
branży górniczej w 2017 roku?

– Wielkim zagrożeniem jest to, że mo-
żemy traktować górnictwo jak biorcę 

społecznych pieniędzy, że zapanuje prze-
konanie, iż nic nie da się zrobić, że kopal-
nie są nieefektywne, bo na świecie węgiel 
wydobywa się taniej. Warunki panujące 
w polskich złożach nie są dla nikogo zasko-
czeniem. Mamy tak planować wydobycie, 
aby utrzymać się na rynku. Narzekanie, 
że mamy gorzej, bo  inni mają łatwiej, nic 
nie da. Trzeba rozwiązać problem struk-
tury zatrudnienia. To także odpowiedni 
moment, aby przyjąć zasadę, że dobry plan 
odzyskania przez górnictwo stabilności bę-
dzie realizowany bez względu na poglą-
dy polityczne. Nie wolno także straszyć 
górnictwem i górnikami. Górnicy oczekują 
pewności swych miejsc pracy, a górnictwo 
decyzji i działań zapewniających mu inno-
wacyjność rozwoju.

 XWróćmy do pierwszego pytania. Jaki bę-
dzie rok 2017 dla górnictwa?

– Trudny, ale są szanse, że będzie dobry. 
Jeżeli zostanie stworzony model służący osią-
gnięciu efektywności gospodarczej, górnictwo 
powinno zacząć wychodzić na prostą. Jeżeli 
problemy zostaną rozwiązane tylko przejścio-
wo, to wrócą z większa siłą. To powinien być 
rok tworzenia fundamentów dla efektywności 
gospodarczej.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z MaksyMilianeM klankieM, wiceprezesem FASING SA, byłym prezesem KHW SA i KW SA

Twórzmy fundamenty efektywności
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Chyba najlepiej zrobił to Tomasz Gawlik, pre-
zes zarządu JSW SA, który w zeszłym roku 
napisał, że JSW ocaliła życie, jest na oddziale 
intensywnej opieki medycznej. Największym 
zagrożeniem w 2017 roku jest dla firmy chęć 
odłączenia jej od aparatury wspomagającej 
funkcje życiowe i pokusa przeprowadzenia 
eksperymentu medycznego, który miałby 
udowodnić, że oznaki życia wystarczą, aby żyć 
na maksa. Dlatego w 2017 roku żaden wynik 
finansowy nie będzie tak istotny, jak poskro-
mienie chęci ucieczki z oddziału intensywnej 
opieki medycznej.

Dobry wynik za rok 2016 i prawdopodob-
ny dobry wynik za pierwszy kwartał 2017 roku 
oznaczają tylko, że rosną szanse na uratowanie 
firmy. Wzrost szans na ratunek nie oznacza, 
że ostatecznie skończy się to sukcesem.

Zyski niepewne.  
pewny dług

„Żyjemy. Jesteśmy na oddziale intensyw-
nej opieki medycznej. Nawet kosztem facho-
wej poprawności jestem zwolennikiem nazy-
wania rzeczy po imieniu. Nie mamy zysków. 
Mamy długi. Różnie je nazywamy. Obligacje, 
instrumenty dłużne, zastawy, kredyty. Bez 
względu na słowa oznacza to za każdym razem 
jedno – dług. Propozycja, abyśmy wydawali 
wywróżone pieniądze, których nie zarobi-
liśmy, jest zabójcza dla firmy. Przestrzegam 

przed zbytnim optymizmem. Przetrwaliśmy 
najgorszy kryzys dlatego, że opieraliśmy się 
na faktach” – tak Tomasz Gawlik podsumował 
mijający 2016 rok w tekście opublikowanym 
w poprzednim numerze Nowego Górnika.

W 2016 roku zapadały ważne decyzje, 
dzięki którym szanse na uratowanie firmy 
rosły. Najważniejsza była decyzja banków 
o podpisaniu 1 grudnia umowy restruktu-
ryzacyjnej. Dzięki niej JSW może złapać od-
dech finansowy. Na nic zdały się naciski części 
związkowców, którzy starali się groźbą i proś-
bą zmiękczyć stanowisko banków, które w za-
mian za umowę domagały się bezwzględnej 
realizacji przyjętego programu naprawczego. 

Jednym z  najistotniejszych punktów 
programu jest przekazanie kopalni Krupiń-
ski do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Choć 
zarząd podjął decyzję w lecie 2016 roku, za-
akceptowała ją rada nadzorcza, to ostatecz-
ne potwierdzenie decyzji nastąpiło dopiero 
w dniu, w którym upływał termin podpisa-
nia umowy restrukturyzacyjnej z bankami. 
Walne zgromadzenie uznało, że nie ma szans 
na uratowanie Krupińskiego. Przez wiele mie-
sięcy trwała gra na czas. Pod naciskiem części 
związkowców powoływano kolejne zespoły 
analizujące szanse Krupińskiego na osiągnię-
cie rentowności. Mimo że nawet najbardziej 
karkołomne analizy nie potwierdzały kon-
cepcji, że kopalnia wyjdzie na prostą, trwały 
naciski polityczne na zmianę decyzji. Przewa-
żyła jednak opinia analityków banku PKO BP.

PKO BP jest najważniejszym wierzycie-
lem wszystkich spółek węglowych. W sumie 

obsługuje długi warte około 2,5 mld złotych. 
29  listopada bank poinformował ministra 
energii, że „przeprowadzone przez PKO BP 
oraz przez innych obligatariuszy, a  także 
przez doradcę finansowego, analizy dzia-
łalności KWK Krupiński nie potwierdziły, 
że  ta kopalnia może uzyskać rentowność. 
Tym samym nie może być traktowana jako 
wsparcie głównych założeń strategicznych 
grupy JSW. Przekazanie jej do SRK jest więc 
ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia 
długoterminowej zdolności Spółki do obsługi 
jej zadłużenia”. 

Część liderów związkowych twierdziła, 
że bank zadziałał wbrew własnym interesom 
albo skorzystał z usług słabych analityków. 
Czy rzeczywiście bank, który zamroził 2,5 
mld złotych w górnictwie, ma słabych ana-
lityków? Czy nie chce, aby zadłużenie mu się 
zwróciło? Czy bank zgodziłby się na zamy-
kanie kopalni, która zwiększyłaby pewność 
spłaty zadłużenia? Czy zarząd, który przez 
wiele miesięcy mówił, że tej kopalni nie da 
się uratować, a koncepcja inwestowania w nią 
oznacza zagładę dla całej JSW, działałby 
na własną szkodę?

Na racjonalne pytania padła odpowiedź 
oparta na wróżbach. JSW będzie miała wkrót-
ce miliardowe zyski i stać ją na finansowanie 
istnienia Krupińskiego. Sukcesem dla Spółki 
w 2016 roku było to, ze zarząd, rada nadzorcza 
i akcjonariusz większościowy potrafili oprzeć 
się naciskom wróżbitów i dzielących zyski, 
których nie ma. Niech Opatrzność sprawi, 
aby rok 2017 był podobny.

wyprZedani, ale ocaleni
We wrześniu Spółka była w dramatycznej 

sytuacji. Aby ratować płynność finansową, 
trzeba było sprzedać PEC, Spółkę Energetycz-
ną Jastrzębie i koksownię Victoria. 1 paździer-
nika część ruchu Jas-Mos została przekazana 
do SRK. Przeniesienie to było jednym z klu-
czowych elementów realizowanego przez JSW 
programu restrukturyzacji na lata 2016–2025.

– Jednym z elementów programu restruk-
turyzacji był proces dezinwestycji. Zostaliśmy 
zmuszeni do sprzedaży trzech naszych akty-
wów: SEJ, koksowni Victoria i PEC-u w celu 
uzyskania środków na ustabilizowanie płyn-
ności. Ze sprzedaży SEJ i Victorii uzyskaliśmy 
700 mln złotych, sprzedaż PEC-u pozwoliła 
na kontynuowanie naszej kluczowej inwestycji 
– budowy kotła fluidalnego, który ma stra-
tegiczne znaczenie dla produkcji energii 
elektrycznej i ciepła dla kopalni zespolonej 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie – mówi prezes 
Gawlik.

1 grudnia walne zgromadzenie akcjona-
riuszy podjęło uchwałę o przekazaniu do SRK 
kopalni Krupiński. Decyzja była trudna, ale 
nieunikniona. Przez minionych 10 lat utrzy-
mywanie Krupińskiego kosztowało prawie 
miliard złotych. Zarząd JSW uznał, że żaden 
z analizowanych wariantów inwestycyjnych 
nie gwarantował trwałej poprawy jej wyników 
finansowych. Spółka nie ma wyjścia, może 
inwestować tylko w kopalnie, które pozwolą 
w latach 2019–2021 zwiększyć produkcję wę-
gla koksowego typu hard.

 l

SukceSy i zagrożenia. Jastrzębska Spółka Węglowa 
wróciła do grona firm, które na rynkach finansowych 

są partnerami, a nie gołodupcami. Gdyby nie wysiłek załogi, jej 
wyrzeczenia i konsekwencja, syndyk masy upadłościowej w tym 
roku wyprzedawałby majątek, a część wyśmienitych fachowców 

i ich rodziny zapewne staliby się szanowanymi klientami pomocy 
społecznej. W minionym roku istotniejsze było to, czego JSW 
uniknęła, niż to, co osiągnęła. Osiągnięcia godne odnotowania 
dopiero przed Spółką. Czy załodze, zarządowi i kierownictwu 

kopalń wystarczy konsekwencji, aby planować cele i dążyć do nich 
przez lata? Może zwycięży chęć życia a conto wywróżonych 

zysków? Poświęcenie załogi, wyrzeczenia warte 2 mld złotych, 
uznanie zdobyte w kręgach politycznych i finansowych – to dopiero 

początek drogi w podróży do celu, jakim jest stworzenie stabilnej 
firmy, która następne kryzysy będzie przeżywać bez gigantycznych 

wstrząsów. Zastanawiałem się, jak można propagandowo 
wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia JSW. 

jeszcze nie bogaczJuż nie nędzarz,

R ok 2016 był dla 
JSW decydujący. 

Spółka mogła upaść 
albo zacząć proces 
uzdrawiania. Załoga, 
zarząd firmy i dyrekcje 
kopalń połączyły siły 
i tylko dzięki wspólnemu 
działaniu udało się dotrwać do czasu 
poprawy koniunktury. Czy pamiętacie 
Państwo rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy 
na wypłaty? Przez wiele miesięcy 2016 roku 
nikt nie mógł zagwarantować, że wypłata 
będzie na pewno. „Panie pośle, niech nie 
będzie wypłaty. Trzeba wpłynąć na zarząd, żeby 
płacił w ratach. Niech załoga zobaczy, że już 
nie ma z czego finansować życia na kredyt. 

Wtedy łatwiej będzie restrukturyzować firmę” 
– takich rad udzielali mi niektórzy związkowcy. 
Przyznam, że byłem zaskoczony. Od razu 
starałem się wybić z głowy moim rozmówcom 
taki sposób myślenia. Ci sami związkowcy 
krytykowali mnie, kiedy nie wystąpiłem 
przeciwko planom przekazania do SRK kopalni 
Krupiński. „Panowie, coś tu nie gra. Kilka 
tygodni temu byliście za tym, aby załodze 
płacić w ratach, a teraz jesteście za tym, aby 
pompować pieniądze w kopalnię, która nie 
będzie przynosić zysku i może spowodować, 
ze JSW już nigdy nie będzie płacić pensji? 
Chcecie panowie postawić się bankom, które 
domagają się oddania Krupińskiego do SRK 
w zamian za korzystne dla JSW rozłożenie 
zobowiązań?” – pytałem.

P o wielomiesięcznym poście apetyty 
wzrosły, bo ponoć nadeszła wiecznie 

trwająca koniunktura. Boję się, żeby JSW 
nie stała się ofiarą chwilowej (bez powodu 
uznawanej za trwałą) koniunktury na rynku 
węgla koksowego. Fakt, rok 2017 może 
przynieść wysokie ceny. Jednak jakie będą 
następne lata? Tego nikt nie wie, natomiast 
każdy z pracowników JSW wie, jak bardzo 
w minionych latach były ograniczone 
inwestycje. Spółka musi wydać miliardy 
złotych, aby odtworzyć moce produkcyjne, 
zainwestować w nowe pokłady, dokończyć 
rozpoczęte inwestycje. Musi przeznaczyć 
miliardy na spłatę zobowiązań. Jednorazowy 
zysk, nawet największy, nie zapewni firmie 
stabilizacji. Mogą ją zapewnić tylko realizacja 

programu naprawczego i takie zmiany, które 
pozwolą przeżywać następne kryzysy. 

W 2016 roku proces naprawy firmy dopiero 
się rozpoczął. Konia z rzędem temu, kto 

da gwarancję, kiedy on się skończy. Mało tego, 
ten proces nigdy nie powinien się skończyć, 
bo życie przynosi nowe wyzwania i firma musi 
im sprostać, aby przetrwać. To oznacza, że wciąż 
trzeba być gotowym do walki o przetrwanie. 
Wierzę, że rok 2017 będzie czasem 
wykorzystanym na przeprowadzenie zmian 
zwiększających szanse funkcjonowania jeszcze 
przez dziesięciolecia. JSW jest potrzebna, 
aby jej pracownicy mogli utrzymać rodziny. 
Naprawdę to jest najważniejsze.

l

Jednorazowy zysk nie zapewni stabilizacji
grZegorZ Matusiak, poseł RP, komentuje
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jeszcze nie bogaczJuż nie nędzarz,
Najważniejsze 
wydarzenie? 
Rozpoczęliśmy 
budowę stabilnej 
firmy
Tomasz Gawlik, prezes JSW SA, komentuje:

M am nadzieję, 
że w 2016 roku 

zrobiliśmy wiele, aby 
przekonać załogę, 
że nawet uruchomienie 
jednej ściany wydobywczej 
jest przedsięwzięciem 
nie tylko inwestycyjnym 
(wymagającym wydatków), 
ale także biznesowym (nakłady nie mogą 
przewyższać przychodów z tej inwestycji). 
Przed rozpoczęciem prac musimy być pewni, 
że ze ściany przygotowywanej do wydobycia 
będziemy mieć dochody pozwalające na bieżącą 
działalność i na inwestycje. Inwestycje, rozwój 
firmy i zapewnienie należnych wypłat – to sens 
działalności JSW. Nie możemy fedrować tylko 
dlatego, że pod ziemią jest węgiel. Czy ktoś 
nam dopłaci do tego zajęcia? Bez inwestycji 
w górnictwie nie da się przetrwać dłużej niż dwa, 
maksimum trzy lata. JSW ograniczyła inwestycje 
i teraz dochodzimy do bardzo niebezpiecznej 
granicy. Wyeksploatujemy przygotowane fronty 
i co dalej? Mamy stanąć, bo nie będzie nowych 
ścian, nowych frontów wydobywczych?

O statni kryzys zachwiał podstawami 
istnienia naszej Spółki. Udało się nam 

go przetrwać. Teraz czas na budowanie 
fundamentów, które pozwolą na rozwój. JSW 
była w sytuacji krytycznej. Ten stan trwał 
ponad rok – w tym czasie każda wypłata stała 
pod znakiem zapytania. To najlepszy obraz 
naszego stanu jeszcze sprzed kilku miesięcy. 
Przetrwaliśmy. Sukcesem 2016 roku jest także 
to, że załoga i zarząd uwierzyły w sens wspólnej 
walki o firmę. Oby w 2017 roku tej wiary nie 
zburzyło chwilowe poczucie, że kryzys minął 
i już nigdy nie powróci. Umowy z instytucjami 
finansowymi, plany naprawy firmy i zmiana 
strategii są obliczone na najbliższych dziewięć 
lat. To gigantyczne wyzwania dla wszystkich. 
W 2016 roku zrobiliśmy pierwszy krok. Moim 
marzeniem jest, aby była to data początku 
wielkiej wyprawy do celu, jakim jest zbudowanie 
firmy odpornej na kryzysy i zawirowania 
na rynku węgla koksowego. Rozpoczęliśmy 
proces optymalizacji wewnętrznej, aby wkroczyć 
na ścieżkę rozwoju. Na tym będziemy się 
w najbliższym czasie skupiać. l

 XNowy GórNik: Czy to pan chce zaorać ko-
palnię Krupiński?
arTur Dyczko: Nie! 
Pracuję nad bezpiecznym 
i efektywnym przekaza-
niem tej kopalni przez 
JSW do  SRK. Pragnę 
efektywnie i bezpiecznie 
wygasić eksploatację w tej 
kopalni, a następnie alo-
kować majątek Krupińskiego na nasze pozo-
stałe zakłady!

Ponadto kieruję zespołem, który pracuje 
nad koncepcjami wykorzystania infrastruk-
tury kopalni Krupiński po tym, jak zostanie 
wstrzymane wydobycie węgla. Wydobycie 
metanu i budowa centrum logistycznego mają 
spowodować, że nie będzie efektu zaorania, 
o którym pan mówił.

W Krupińskim możemy wydobywać me-
tan jako kopalinę główną, szacujemy, że w tym 
złożu uwięzione jest ponad 800 mln m3 meta-
nu. W kopalni pracuje obecnie sześć silników 
spalających ten gaz i wytwarzających energię 
elektryczną. Naszym zadaniem jest teraz za-
modelowanie efektywnego układu technolo-
gicznego, który pozwoli precyzyjnie określić, 
jak długo będzie można pozyskiwać metan 
i w jakich warunkach będzie się to opłacało 
ekonomicznie.

Inną koncepcją jest budowa nowocze-
snego centrum logistycznego. Na początek 
planujemy, aby do tego celu wykorzystać 
znajdującą się w kopalni Krupiński infra-
strukturę Zakładu Logistyki Materiałowej 
JSW. W  przyszłości chcemy zbudować 
w Suszcu duże centrum logistyczne obsługu-
jące cały region pogranicza polsko-czeskiego. 
Suszec leży w atrakcyjnym komunikacyjnie 
miejscu blisko autostrad A-1 i A-4. W mojej 
ocenie należy wykorzystać to położenie, JSW 
jest gotowa zbudować takie centrum w ciągu 
dwóch lat od momentu podjęcia decyzji o in-
westycji. Obecnie rozmawiamy z najlepszymi 
fachowcami w kraju od logistyki, którzy mają 
przygotować wstępne studium wykonalności 
takiego projektu.

 X Przeciwnicy zamykania kopalni twierdzą, 
że koncepcja budowy centrum logistyczne-
go i plan wykorzystania metanu do celów 
energetycznych to tylko zasłona dymna, 
która ma zakryć grzech główny – brutalną 
likwidację kopalni Krupiński.

– Jestem przeciwnikiem ordynarnej li-
kwidacji.  Trwają prace nad wykorzystaniem 
metanu. Specjaliści opracowują koncepcje 
centrum logistycznego, które ma spełniać 
najlepsze standardy obowiązujące w podob-
nych centrach w Niemczech. Chcemy wy-
wieźć i zainstalować w innych kopalniach JSW 
wszystkie maszyny i urządzenia pracujące 
w kopalni Krupiński, które będą nadawały się 
do wykorzystania. Nie ma mowy o rabunko-
wej gospodarce. Wiem, powtarzam się, ale co 
innego mogę powiedzieć ponad to, nad czym 
pracujemy w JSW? 

 X Zmienił się termin przekazania Krupiń-
skiego do SRK? 

– Krupiński musi znaleźć się w  SRK 
1 kwietnia 2017 roku i tego jako JSW nie mo-
żemy zmienić. 

 X Przedstawia pan interesujące koncepcje. 
Jednak ma pan skazę – wciąż współpracuje 
pan z Polską Akademią Nauk. Panie dyrek-
torze, to pana dyskwalifikuje w oczach wie-
lu przeciwników koncepcji, które firmują 
zarząd JSW i pan. Jajogłowy utrzymujący 
bezpośrednie kontakty z Polską Akademią 
Nauk nie może mieć wpływu na kopalnię, 
na prace górników i losy gminy górniczej.

– Gdy w 2002 roku zaczynałem swoją 
pracę w Instytucie Gospodarki Surowcami Mi-
neralnymi i Energią PAN w Krakowie, byłem 
świeżo po blisko trzech latach pracy w KGHM 
Polska Miedź SA, gdzie w gumowcach na dole 
kopalni Rudna poznawałem tajniki górniczego 
fachu. Powrót do Krakowa, w którym kiedyś 
studiowałem na AGH górnictwo i zarządza-
nie, pozwolił mi się skupić na przygotowaniu 

warsztatu, który następnie przez blisko 10 lat 
wdrażałem z sukcesem w LW Bogdanka SA. 
Było mi dane kreować strategię funkcjonowa-
nia tej kopalni do roku 2030. 

Nie chcę powtarzać błędów z począt-
ku wieku, kiedy kopalnie zamykano w eks-
presowym tempie i, tak jak pan powiedział, 
niemal je zaorywano. Wierzę, że wygaszenie 
eksploatacji w KWK Krupiński może oznaczać 
także tworzenie na jej fundamentach czegoś 
nowego. Praca naukowa w Polskiej Akademii 
Nauk pozwala mi spojrzeć na problem szerzej 
niż tylko na zasadzie „Jak szybko zlikwido-
wać, żeby zostało jak najmniej śladów”. Liczę 
na współpracę całego środowiska naukowego, 
specjalistów zajmujących się wykorzystaniem 
metanu do celów energetycznych, specjalistów 
w dziedzinie nowoczesnej logistyki. Ani ja, ani 
zarząd JSW nie koncentrujemy się na tym, jak 
zamknąć Krupińskiego. Dla nas wyzwaniem 
jest, co zrobić, aby na fundamentach tej ko-
palni stworzyć organizm ekonomiczny, który 
za kilka lat będzie równie ważny dla regionu 
jak kopalnia.

Jestem przekonany, że nasza koncepcja 
jest możliwa do wdrożenia w życie. Jednak 
aby tak się stało, musi być spełniony podsta-
wowy warunek – samorządy, lokalny biznes, 
elity polityczne muszą grać w jednej drużynie. 
Mamy szansę, wykorzystajmy ją. Na przykład 
centrum logistyczne wpisuje się w strategię dla 
Śląska, której patronuje wicepremier Mateusz 
Morawiecki. Nasza przewaga nad innymi po-
lega na tym, że oni grodzą teren i na płocie 
wieszają tabliczkę z napisem: „Tu powstanie 
centrum logistyki”. My to centrum możemy 
zbudować w dwa lata.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Arturem Dyczką, dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju 
JSW SA, pełnomocnikiem zarządu do spraw restrukturyzacji GK JSW

Nie planujemy zaorania kopalni
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W kopalni pracuje obecnie sześć silników spalających metan i wytwarzających energię elektryczną
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Najlepsze produkty naturalne, nieprzetworzone przez człowieka

Zimowa stołówka
Żyjące na wolności ptaki przez cały rok cieszą 
nasze oczy i uszy oraz pełnią pożyteczne funk-
cje, zjadając wiele owadzich pasożytów. War-
to więc się odwdzięczyć, gdy przychodzi dla 
nich trudny okres. Ostra zima, która zaatako-
wała ostatnio całą Polskę, utrudnia dzikiemu 
ptactwu zdobycie pożywienia. Dni są krótsze, 
deszcze lub śniegi przenikliwie zimne, a po-
krywa śniegowa chroni dostępu do ziaren 
i owadów. Przy niedoborze pokarmu ptaki 
tracą też wiele energii na aktywny lot, przez 
co nie mogą gromadzić wewnątrz ciała znacz-
nych zapasów. Zagrożone są zwłaszcza małe 
ptaki, potrzebujące więcej pokarmu w sto-
sunku do wagi – i to szczególnie im warto 
zapewnić regularne i obfite odżywianie.

ParaPetowi konsumenci

Przylatujące na dobrze zaopatrzony pa-
rapet ptaszki stanowią wdzięczny widok, ale 
żeby na niego wracały i miały z tego pożytek, 
trzeba spełnić kilka warunków – lokalowych 
i pokarmowych. Najpopularniejszym rodza-
jem ptasiej stołówki jest drewniany karmnik, 
który można zrobić samemu albo kupić za nie-
wielką cenę. Funkcjonalny karmnik musi mieć 
parę istotnych cech – powinien być zadaszony, 
by pożywienie nie zostało zamoczone przez 
opady, zabudowany przy podłodze, by ziarna 
nie były wywiewane przez wiatr ani wysy-
pywane przez ruchliwe ptaki, oraz zapew-
niać gościom łatwy wlot i wylot. Ze względu 
na zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych przez ptasie odchody (np. salmo-
nellozą) należy codziennie czyścić podłogę – 
sporym ułatwieniem przy tej czynności będzie 
wybranie karmnika z wysuwanym podłożem.

Oprócz parapetu karmnik można zain-
stalować na tarasie albo balkonie, najlepiej 

od południowej, nasłonecznionej strony bu-
dynku. W Polsce wiatry wieją najczęściej z za-
chodu, więc osłońmy karmniki z tej strony, 
np. poprzez niżej opadający okap. By zapewnić 
pierzastym gościom komfort, wybierzmy miej-
sce zaciszne, oddalone od przeszkleń, o które 
spłoszone ptaki mogą się rozbijać. Żerujące 
ptaki są łakomym kąskiem dla drapieżników, 
karmnik powinien więc być umieszczony do-
statecznie wysoko, by nie miał do niego dostępu 
domowy kot, i na tyle blisko drzew i krzewów, 
by biesiadnicy zdążyli w nie czmychnąć na wi-
dok ptasiego drapieżnika, np. krogulca.

Ptasie menu

Zacznijmy dokarmiać ptaki, gdy pokrywa 
śnieżna uniemożliwia im żerowanie, w bez-
śnieżną zimę radzą sobie same. Najlepiej 
rozpocząć wysypywać pokarm na początku 
listopada, by przyzwyczaiły się do miejsca 
żeru, poza tym dodatkowa strawa pomoże 
zgromadzić im tkankę tłuszczową, pozwala-
jącą przetrwać zimowe miesiące. Od marca, 
w zależności od pogody, stopniowo zmniejsza-
my dzienne dawki, a kończymy dokarmianie 
wraz z nadejściem wiosny – przed końcem 
kwietnia. Karmę wykładamy codziennie, po-
nieważ lepiej podawać kilka małych dawek niż 
jedną zbyt dużą. Jeśli w karmniku wciąż leży 
karma z poprzedniego dnia, było jej zbyt dużo, 
a jeśli porcja wysypana rano znikła przed wie-
czorem – dorzućmy kolejną tego samego dnia.

Bogato zastawiony parapet odwiedzą 
przedstawiciele wielu ptasich gatunków – si-
korki (bogatka i modraszka), wróble, mazurki, 
dzwońce i kowaliki. Nie sposób zalecić uni-
wersalnego pokarmu dla wszystkich, ponieważ 
ich potrzeby są inne, ale warto trzymać się za-
sady, by dostarczać ptakom pokarm jak najbar-
dziej zbliżony do ich naturalnego pożywienia, 

z naturalnych produktów, nieprzetworzonych 
przez człowieka. 

W każdym sklepie zoologicznym kupimy 
gotowe mieszanki ziaren dla dzikich ptaków, 
zboża, ziarna słonecznika, orzechy i suszo-
ne owoce. Większe ptaki, jak gołębie, kawki 
i gawrony, jedzą kaszę i pszenicę, mniejsze 
– wróble i mazurki – proso, drobne kasze i łu-
skany słonecznik. Dla sikorek i wielu innych 
ptaków wyjątkowym przysmakiem jest tłuszcz 
zwierzęcy (słonina lub łój) oraz zalane rozto-
pionym tłuszczem nasiona i orzechy – tzw. 
zimowe kule. Kule są obwiązane siateczką, 
umożliwiającą łatwy dostęp do pożywienia 
i zapobiegającą jej rozpadaniu – je także kupi-
my w sklepie zoo. Słonina, bez soli i przypraw, 
może wisieć przy oknie czy karmniku, ale 
niezbyt długo (do trzech tygodni), ponieważ 
zjełczała zaszkodzi ptakom.

Jeśli postanowimy dokarmiać ptaki zimą, 
bądźmy konsekwentni i wysypujmy im po-
karm regularnie – po przebudzeniu muszą 
szybko uzupełnić utraconą w nocy energię 
i lecą tam, gdzie ostatnio jadły. Szybko przy-
zwyczajają się do takiego źródła i dłuższe prze-
rwy w dostarczaniu pożywienia mogą być 
dla nich niebezpieczne. Warto też wiedzieć, 
że ptaki nie potrafią czerpać wody ze śniegu 
czy lodu, pomóżmy im więc ugasić pragnienie, 
montując przy karmniku poidełko albo małą 
kuwetę z wodą. Na pewno nie zamarznie – 
pijące i kąpiące się ptaki na to nie pozwolą.

Złe nawyki żywieniowe

Niestety zimowi dokarmiacze ptaków 
nagminnie popełniają błędy, wśród których 
najczęstszym jest rzucanie im białego chleba. 
Co prawda jedzą go bardzo chętnie, ale samo 
pieczywo zawiera bardzo niewiele wartości 
odżywczych, a przyjmowane przez dłuższy 

czas prowadzi do powstawania schorzeń ukła-
du pokarmowego – kwasicy i biegunek. Poza 
tym jedzą go głównie gołębie, mewy i kruko-
wate, które zimą łatwo same znajdują pokarm. 
Karygodną wręcz praktyką jest podrzuca-
nie ptakom spleśniałego chleba i zepsutego 
jedzenia – nie traktujmy ich jak latających 
utylizatorów śmieci. Ptaki nie mają woreczka 
żółciowego, więc ich możliwości wydalania 
soli są ograniczone, nie wolno ich zatem kar-
mić produktami solonymi – orzeszkami solo-
nymi, soloną słoniną czy słonym pieczywem. 
Po ich spożyciu ptaki czują pragnienie, które 
zimą trudno im zaspokoić, a kiedy stężenie 
soli w ich organizmie jest zbyt duże, cierpią. 
W siarczyste mrozy nie podajmy też im po-
karmów o dużej zawartości wody, jak owoce 
czy gotowane warzywa, gdyż będą zamarzać 
i staną się niezdatne do jedzenia. l

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

Szkolną edukację ekologiczną należy prowa-
dzić od najniższych klas. Aby były to zajęcia 
ciekawe, potrzebne są właściwie wyposażo-
ne sale. Stworzenie wymarzonych pracowni, 
po raz drugi, umożliwiły nowatorskie konkur-
sy organizowane przez WFOŚiGW w Katowi-
cach. Ich celem było nagrodzenie najlepszych 
projektów ekopracowni, a następnie sfinan-
sowanie realizacji projektów.

Konkurs Zielona Pracownia skierowany 
był do szkół podstawowych (klasy 4–6), gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa śląskiego. Zgłaszający przed-
stawiali swoje wizje pracowni do nauk przy-
rodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy 
geologicznych. Kapituła konkursu wyłoniła 
z nich projekty, które zostały uznane za wyjąt-
kowo pomysłowe i umożliwiające atrakcyjne 
nauczanie.

W konkursie można było otrzymać nagro-
dę finansową (maksymalna wysokość nagrody 
pieniężnej dla jednego laureata nie może prze-
kroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdroże-
nia projektu ekopracowni i stanowić kwoty 
wyższej niż 7500 złotych) lub wyróżnienie 
w postaci nagrody rzeczowej, m.in. projektora 

multimedialnego, laptopa, cyfrowego aparatu 
fotograficznego, mikroskopu i tabletu. Zdo-
byte nagrody przeznaczone są na realizację 
Zielonych pracowni.

W obu konkursach do biura Funduszu 
wpłynęły 164 wnioski. – Byliśmy zgodni 
co do oceny projektów, ponieważ najlepsze 
rzucały się w oczy. Obrady jury nie były więc 
burzliwe. Po wnikliwej analizie, w której brano 
pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pra-
cowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonal-
ność, estetykę, kreatywność i innowacyjność 
rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia, sprzętu oraz zasadność 
ich zakupu, wybrano 33 laureatów obu kon-
kursów. W sumie WFOŚiGW w Katowicach 
przeznaczył 914 186 złotych – powiedziała 
Agnieszka Siemińska, wiceprezes Funduszu.

Tą kwotą podzieliły się szkoły z Będzi-
na, Bytomia, Krupskiego Młyna, Mysłowic, 
Orzesza, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Żyw-
ca, Czeladzi, Świętochłowic, Koszęcina, Żor, 
Zabrza, Knurowa, Kłobucka, Pawłowic, Woj-
ski, Aleksandrii, Olbrachcic, Lipia, Przystajni 
i Gliwic.

Podziękowania i  gratulacje laureatom 
złożyła Agnieszka Siemińska, wiceprezes 
Funduszu. l

Zielona pracownia_projekt oraz Zielona pracownia

Rozstrzygnięto konkursy
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Szkolną edukację ekologiczną należy prowadzić od najniższych klas. Aby były to zajęcia ciekawe, potrzebne 
są właściwie wyposażone sale
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Ford zapowiedział warte 700 mln dolarów 
inwestycje w  fabrykę w  Michigan, gdzie 
powstanie 700 miejsc pracy i siedem mo-
deli z  nowymi napędami – hybrydowymi 
i elektrycznymi.

W ciągu pięciu lat Ford chce wprowadzić 
13 nowych modeli samochodów. Wśród za-
prezentowanych siedmiu znalazły się hybry-
dowe wersje kultowych modeli F-150 pickup 
i Mustang do sprzedaży w USA, a także van 
Transit Custom w wersji hybryda plug-in prze-
znaczony na rynki Europy oraz przeznaczony 
na rynki całego świata w pełni elektryczny 
SUV o zwiększonym zasięgu wynoszącym 
przynajmniej 480 kilometrów (300 mil).

Ford ogłosił także plany związane z in-
westycją rzędu 700 mln dolarów w rozsze-
rzenie zakładu Flat Rock Assembly Plant 
w Michigan, gdzie powstanie 700 nowych 
miejsc pracy. Będą tam produkowane zaawan-
sowane technicznie samochody autonomiczne 
i elektryczne. Pieniądze na tę inwestycję zo-
staną przesunięte z 1,6 mld dolarów funduszy 
przeznaczonych pierwotnie na nową fabrykę 
w San Luis Potosi w Meksyku, z której obecnie 
Ford rezygnuje.

Zapowiedziane nowości są częścią war-
tej 4,5 mld dolarów inwestycji w samochody 
elektryczne realizowanej do roku 2020. Plany 

te skupiają się również na transformacji For-
da w firmę oferującą samochody oraz usługi 
mobilne. Celem koncernu jest zdobycie wio-
dącej pozycji na rynku pod względem inno-
wacji z zakresu samochodów autonomicznych 
i elektrycznych oraz nowoczesnych rozwiązań 
mobilnych.

– Inwestycje oraz nowe modele stanowią 
odzwierciedlenie naszego przeświadczenia, 
iż w ciągu najbliższych 15 lat globalna oferta 
samochodów zelektryfikowanych przewyższy 
ofertę aut z napędem spalinowym – powie-
dział Mark Fields, prezes i dyrektor zarzą-
dzający Forda.

OdmłOdzOna 
Octavia na rynku

W Polsce pojawiła się Škoda Octavia trze-
ciej generacji, która została poddana grun-
townej modernizacji. Zyskała nowy, bardziej 
wyrazisty design nadwozia ze światłami wy-
konanymi całkowicie w technologii LED oraz 
nowe funkcjonalności. Wyposażenie obejmuje 
innowacyjne systemy wspomagania prowadze-
nia oraz rozbudowane usługi online, które dają 
właścicielowi większy komfort użytkowania 
oraz możliwość efektywniejszego zarządzania 
samochodem.

Octavia debiutuje na rynku z ceną rozpo-
czynającą się już od 66 670 złotych. Występuje 

w czterech wersjach wyposażenia i jest do-
stępna z wyjątkowo szeroką gamą napędową, 
na którą składa się aż 18 wariantów z silni-
kami TSI i TDI, fabryczną instalacją CNG, 
dwusprzęgłową skrzynią automatyczną DSG 
i napędem 4 x 4.

kia PicantO iii  
– Pierwsze zdjęcia

Kia ujawniła pierwsze zdjęcia nowego Pi-
canto. Na razie to usportowiona wersja GT 
w obrazkach i nieco informacji o nowej gene-
racji koreańskiego malucha. Więcej dowiemy 
się w marcu podczas salonu samochodowego 
w Genewie.

Według pierwszych informacji nowy 
model to  dzieło ośrodków projektowych 
w Namyang (Korea) i Frankfurcie nad Me-
nem. Rozstaw osi wydłużono o 15 milimetrów 
(z 2385 do 2400 milimetrów), przez co koła 
znalazły się bliżej rogów karoserii, nadając jej 
bardziej dynamiczny wygląd. Skrócenie zwisu 
przedniego przy zwiększeniu zwisu tylnego 
pozwoliło utrzymać identyczną długość (3595 
milimetrów) jak w przypadku poprzednika, 
a więc charakterystyczne wymiary miejskiego 
samochodu. Gamę kolorów nadwozia rozbu-
dowano do 11 barw.

W  wyniku poszerzenia rozstawu osi 
powiększyła się przestrzeń dostępna dla 

pasażerów, a i bagażnik jest pojemniejszy. 
Centralnym punktem wnętrza nowego Picanto 
jest nowy, wystający ekran systemu infotain-
ment, który według Kia pozwala „korzystać 
z najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie”.

W Polsce auto ma pojawić się w drugim 
kwartale 2017 roku. Wówczas poznamy pełne 
specyfikacje i cenniki na nasz rynek.

tesla uruchOmiła 
suPerfabrykę 
akumulatOrów
Wielki krok do upowszechnienia aut elek-

trycznych zrobiła także Tesla, uruchamia-
jąc Gigafactory – olbrzymią fabrykę nowej 
generacji akumulatorów litowo-jonowych 
przeznaczonych m.in. do modelu 3. Będzie 
to niewielki model Tesli, oferowany w cenie 
zbliżonej do spalinowych odpowiedników. 
Produkcja samochodu ruszy w połowie tego 
roku, a Tesla od wielu miesięcy zbiera tysiące 
zamówień.

Stałe zwiększanie produkcji akumula-
torów na świecie i ciągła ich modernizacja 
spowodowały, że w ubiegłym roku ceny spadły 
o 22 proc. Według szacunków Bloomberg 
New Energy Finance w tym roku mają spaść 
o kolejne 15–20 proc. Akumulatory to jeden 
z najważniejszych i najdroższych elementów 
elektrycznych aut. PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Elektryczna przyszłość Forda

Van Transit Custom w wersji hybryda plug-in W Polsce pojawiła się Škoda Octavia trzeciej generacji

Pierwsze zdjęcia nowego Picanto w wersji GT Gigafactory – olbrzymia fabryka nowej generacji akumulatorów litowo-jonowych 
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Peryferia

Szuflada

Zdrowie

Cukrzyca – przyczajona epidemia
Cukrzyca nie wybiera – w zeszłym roku zna-
ny dziennikarz muzyczny Robert Leszczyński 
zmarł z powodu powikłań niezdiagnozowa-
nej  u siebie choroby. Od wielu miesięcy pra-
wie codziennie docierają do nas informacje 
o stanie zdrowia borykającego się z cukrzycą 
prezentera radiowego i telewizyjnego Micha-
ła Figurskiego. Na jego przykładzie widać, 
że cukrzyca wywołuje wiele groźnych powi-
kłań, między innymi układu krążenia i mo-
czowego. To tylko niektóre z nich.

Cukrzyca – obok nowotworów i nad-
ciśnienia – należy do najczęstszych chorób 
cywilizacyjnych. W zeszłym roku na całym 
świecie liczba dorosłych cierpiących na cu-
krzycę typu 2 wyniosła 415 mln i z roku na rok 
rośnie. Polska zajmuje czwarte miejsce wśród 
10 krajów, w których obserwuje się najwięcej 
przypadków osób z upośledzoną tolerancją 
glukozy – na cukrzycę choruje u nas 3 mln 
osób. Niestety ze względu na brak jedno-
znacznych objawów i niski stan wiedzy 1 mln 
chorych rodaków nie jest tego świadomych. 
Co piąty Polak odpowiada też, że nigdy nie 
badał stężenia glukozy we krwi.

Cukier zbyt wysoki

W cukrzycy wyróżniamy dwa główne typy 
choroby: I albo II. Cukrzyca typu I występuje 
w ok. 10 proc. przypadków, najczęściej u osób 
poniżej 30. roku życia. Gdy układ odpornościo-
wy rozpoznaje własne komórki beta trzustki 
(organu wytwarzającego insulinę) jako obce 
i atakuje je, spada wydzielanie insuliny. Insulina 
to hormon, który utrzymuje we krwi prawidło-
wy poziom cukru i dostarcza go do komórek. 
Bez niej cukier (glukoza) nie jest pobierany 
przez komórki i niebezpiecznie rośnie poziom 
jego stężenia we krwi – powyżej normalnego 
poziomu 55–110 mg/dl. Cukrzyca typu I nie 

rozwija się stopniowo i w ukryciu, jej początek 
jest nagły – chory z dnia na dzień czuje się 
coraz gorzej. Jej objawy są bardzo wyraźne, 
np. chory chudnie 10 kilogramów w miesiąc, 
ponieważ jego komórki zamiast spalać glukozę, 
spalają tłuszcz. Często o chorobie dowiaduje 
się dopiero w szpitalu, a po zdiagnozowaniu 
od razu trzeba mu podawać insulinę.

W cukrzycy typu II organizm wciąż wy-
twarza insulinę, tylko komórki, które normal-
nie powinny wchłaniać glukozę, nie robią tego. 
Występuje najczęściej u osób z nadwagą lub 
otyłością. Zgromadzony w komórkach tłuszcz 
spowalnia albo wręcz blokuje przyjmowanie 
cukru z krwi – organizm zaczyna się bronić 
przed glukozą i nie reaguje na działanie in-
suliny. Wskutek tego w krwi wzrasta poziom 
cukru. Cukrzyca typu II rozprzestrzenia się jak 
epidemia, ponieważ nie występują przy niej 
wyraźne objawy, które moglibyśmy powiązać 
tylko z tą chorobą. Według danych Światowej 
Organizacji Zdrowia diagnozuje się ją dopiero 
po 5–12 latach od jej wystąpienia.

objawy, Czyli jak 
rozpoznać CukrzyCę

Najłatwiejszym do zauważenia objawem 
cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego jest 
zwiększone pragnienie, spowodowane częst-
szym oddawaniem moczu. Przyczyną ciągłego 
picia jest odwodnienie – podwyższona ilość 
cukru we krwi dostaje się do moczu chorego, 
a nerki starają się go rozcieńczyć. W związku 
z tym chory oddaje jego duże ilości, a w rezul-
tacie odwadnia się i chce mu się pić.

Następnym widocznym objawem cukrzy-
cy jest chudnięcie. Skoro organizm nie może 
zużyć glukozy, jego komórki spalają tłuszcz 
i chory traci na wadze. Wbrew pozorom nie 
jest to korzystny objaw, bo redukcja masy 
ciała jest spowodowana chorobą. Osłabiony 

odwodnieniem i utratą masy człowiek w ko-
lejnym stadium szybciej się męczy, dopada go 
senność i ospałość.

Jeśli rozpoznamy objawy na wczesnym 
etapie, tzw. stanie przedcukrzycowym, powin-
niśmy przede wszystkim zmienić styl życia. 
Zaburzenia w przyjmowaniu glukozy najczę-
ściej występują u osób z nadwagą i otyłością 
brzuszną, zacznijmy więc się odchudzać, 
uprawiać sport albo jakąkolwiek formę ru-
chu i rzućmy papierosy. Gdy pacjent chudnie, 
komórki znowu zaczynają wchłaniać glukozę 
i poziom cukru się wyrównuje. W leczeniu sta-
nu przedcukrzycowego stosuje się też tani lek 
starej generacji – metforminę. Najlepiej działa, 
gdy jego działanie wspierane jest przez zmiany 
w stylu życia. Badania mówią, że po czterech 
latach ryzyko przejścia stanu przedcukrzyco-
wego w zaawansowaną cukrzycę u aktywnych 
chorych spada o 2/3, a u osób polegających 
tylko na metforminie – w 1/3. Połączmy więc 
farmakologię z ekologią ciała.

leCzenie zaawansowanej 
CukrzyCy

W  przypadku cukrzycy rozpoznanej 
do metforminy dołącza się inne leki – po-
chodne sulfynomocznika, inhibitory dipep-
tydylopeptydazy 4 i lekarstwa wywołujące 
cukromocz, czyli pomagające w pozbyciu się 
cukru z krwi przy oddawaniu moczu. Po pię-
ciu-sześciu latach (albo – u osób dbających 
o formę fizyczną – po 15–20 latach) najczęściej 
leki konwencjonalne przestają wystarczać, or-
ganizm wytwarza coraz mniej insuliny i chory 
musi przejść na insulinoterapię. Od tej chwili 
staje się po trosze własnym diagnostą, leka-
rzem i pielęgniarką. Musi stale monitorować 
poziom cukru we krwi, dobierać odpowiednią 
do niego dawkę insuliny i wstrzykiwać ją sobie 
przed każdym posiłkiem. 

Ludzie uczą się żyć z cukrzycą i dopa-
sowują do niej rytm swojego życia. Każdy 
zmagający się z cukrzycą musi rozumieć dwa 
podstawowe procesy – przed wysiłkiem fi-
zycznym przyjmuje się mniejszą dawkę in-
suliny, ponieważ podczas ruchu spala cukier; 
jedzenie (zwłaszcza słodkie) podnosi poziom 
cukru, więc dawka zaaplikowanej insuliny 
powinna być wtedy proporcjonalnie większa.

 l

Mąż Marii umarł niespodziewanie. Pewnego 
dnia po prostu się już nie obudził, nie zało-
żył swoich wysłużonych kapci, nie poczłapał 
do kuchni zaparzyć sobie herbaty.

Maria wyszła za mąż bardzo młodo, choć 
wcale tak wtedy nie czuła. Szybko ogarnianie 
domu, a później też dwójki dzieci stało się 
prawie całym jej światem. Do końca też nie 
wiedziała, czy naprawdę kochała swojego 
męża. Nigdy nie oszalała na jego punkcie, 
nie miała motylków w brzuchu czy dreszczy 
na jego widok, nigdy za nim przesadnie nie 
tęskniła. Mimo to po jego śmierci było jej 
nieswojo. Zrobiło się cicho, bo nikt nie mru-
czał przy czytaniu gazety, nikt nie mlaskał 
przy jedzeniu i nie chrapał w nocy. Zrobi-
ło się pusto, nikt nie rozrzucał ubrań gdzie 
popadnie. Marii trudno więc było dojść, czy 
tęskni za tą jedną konkretną osobą, z którą 
spędziła całe swoje dorosłe życie, czy za tym, 
żeby ktoś był i robił szum w mieszkaniu, które 
teraz dla jednej kobiety i spasionego kota było 
zdecydowanie za duże.

Mijały kolejne miesiące, a z nadejściem 
wiosny Maria zaczęła coroczne porządki. Szo-
rowała podłogi, jakby nie były myte od lat, 

myła okna i zaglądała do każdego kąta. Przy-
szła też pora na nieotwieraną od pogrzebu 
szafę i szuflady komody, w których wciąż znaj-
dowały się rzeczy zmarłego. I wtedy w Marii 
coś pękło – dotykała wyprasowanych koszul, 
poskładanych haftowanych chusteczek, otwar-
ła biurkową szufladę z miszmaszem papier-
ków, ścinków, resztek wafelków, starych płyt, 
dyskietek i rachunków. Gdyby dokonała tego 
znaleziska kilka miesięcy wcześniej, oj jak 
by się wściekła. A teraz każdy drobiazg był 
pamiątką jakiejś małej chwili, która minęła. 

I gdy Maria tak przeglądała te papierki, 
stare bilety i rachunki, na podłogę spadła ko-
perta. Elegancka, z grubego mięsistego pa-
pieru, może z kompletu papeterii, której już 
nikt nie kupuje. Koperta była różowa i Maria 
nie mogła przysiąc, ale prawie na pewno była 
wcześniej przytwierdzona od spodu szufla-
dy. List był zaadresowany starannym, raczej 
damskim pismem do jej męża nieboszczyka. 
Minęło kilka godzin i kilka filiżanek meli-
sy, aż Maria odważyła się otworzyć kopertę. 
Najpierw pobieżnie przeleciała list wzrokiem, 
a później coraz wolniej, łapiąc przy tym powie-
trze jak ryba wyciągnięta znienacka z wody. 
I tak przed oczami migały jej tylko pojedyncze 

słowa. Ciąża. Syn. Ty. Przepraszam. Zrobiło 
jej się słabo.

Doszła do  siebie kilka minut później, 
choć czuła, jakby minęła wieczność. Krew 
pulsowała jej w skroniach, a ona myślała, 
że zaraz zemdleje, a może nawet dostanie 
zawału. Maria wstała więc, otrzepała spodnie, 
do których zdążyły już przykleić się rude kłaki 
kota, i pobiegła do łazienki umyć twarz zimną 
wodą, a potem zwymiotować. Właśnie powoli 
dochodziło do niej, że być może nie tyle runął 
jej świat, co nawet nigdy nie istniał w postaci, 
w jaką wierzyła.

Minęło kilka dni i kilka nieprzespanych 
nocy, po których ponownie wróciła do listu. 
Nie mogła dalej udawać, że nie istniał, choć 
wbrew swojemu plotkarskiemu charakterowi 
zdecydowała nikomu nie mówić o odkryciu. 
Postanowiła na własną rękę odnaleźć nadaw-
czynię listu i wyjaśnić sprawę. W tym czasie 
kotłowały się w niej także wszystkie emocje.

Adres z listu prowadził do niewielkiego, 
zadbanego domku na przedmieściach. Maria 
przyjeżdżała w jego okolicę codziennie przez 
kilka dni, ale nigdy nie miała dość odwagi, 
żeby choćby zapukać. Bo co niby miałaby po-
wiedzieć? Drugiego dnia zobaczyła kobietę 

– zupełnie inną, niż się spodziewała. Młodszą 
od niej, ale w trudnym do określenia wieku. 
Ładną, ale widocznie zmęczoną i trochę nawet 
zaniedbaną. Po trzech dniach Maria odważyła 
się podejść. Gdy zadzwoniła dzwonkiem, usły-
szała za drzwiami tupot małych stóp i zanim 
drzwi się otwarły, zdążyła się schować. Kolej-
nego podejścia nie było – gdy znów przyje-
chała na miejsce, z którego obserwowała dom, 
autorka listu sama do niej podeszła.

Zaskoczona Maria przyjęła zaproszenie 
na herbatę. Kobieta okazała się byłą studentką 
jej męża, przez lata strasznie w nim zakocha-
ną, ale bez wzajemności. Jak sama przyznała, 
miesiącami starała się go w sobie rozkochać, 
bez rezultatu. W ciążę zaszła przypadkiem, 
z kolegą ze studiów, na którego jednak nie 
mogła liczyć. I wtedy pomógł jej mąż Ma-
rii. Dzięki niemu skończyła studia, dostała 
stypendium i pracę. To on wielokrotnie po-
mógł jej też finansowo, choć wszystko później 
co do grosza oddała.

I właściwie na tym powinna zakończyć się 
ta historia. Maria dwadzieścia pięć lat po ślu-
bie pierwszy raz poczuła, jak bardzo kochała 
swojego męża.
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Piwo przez wieki

Wróżenie z piany

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
„Rzeczpospolita” po Raz 18. zapRezen-
towała zestawienie czołowych polskich 
pRzedsiębioRstw. Za najlepszą firmę pro-
dukcyjną uznano spółkę Sanok Rubber Com-
pany (dawne Sanockie Zakłady Przemysłu 
Gumowego Stomil Sanok). Cyfrowy Polsat 
jest najlepszą firmą w branży infrastruktura, 
handel i usługi, a w usługach finansowych – 
PZU. Filary Budżetu to nagrody przyznawane 
dla firm płacących najwyższe podatki. W tym 
roku otrzymały je BZ WBK oraz PGNiG. 
W nowej kategorii „najlepsza firma nowej 
gospodarki” nagrodę otrzymał CD Projekt 
za spektakularny sukces, jakim jest sprzedaż 
20 mln egzemplarzy gier z trylogii wiedźmiń-
skiej. Jej przychody wzrosły z 96 do niemal 
800 mln złotych. Zatrudnienie zwiększyło się 
o 34 proc. – do 200 osób.

FiRmom coRaz tRudniej będzie RekRuto-
wać nowych pRacowników wśRód osób 
zaRejestRowanych w uRzędach pRacy. 
Oznacza to, że stopa bezrobocia będzie wol-
niej spadać w kolejnych latach. W 2016 roku 
liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się 
o 14 proc. (217 tys. osób). Gdyby w kolej-
nych latach tempo poprawy było utrzymane, 
to w 2020 roku stopa bezrobocia mogłaby wy-
nieść 3 proc. Ta wartość wskazuje na idealną 
sytuację na rynku pracy, w której w urzędach 
rejestrują się jedynie osoby zmieniające pracę. 
Obecnie w kilku miastach w Polsce mamy już 
bardzo niewielkie bezrobocie (w Poznaniu, 
Wrocławiu, Warszawie, Sopocie), jednak ana-
litycy wskazują, że 3-proc. stopa bezrobocia 
w skali kraju w ciągu najbliższych lat nie jest 
możliwa do osiągnięcia. Szacują, że na ko-
niec 2017 roku stopa bezrobocia obniży się 
o ok. 0,8 proc. w porównaniu z końcem 2016 
roku, a w 2018 roku poprawa wyniesie tylko 
0,3 pkt proc.

śRednie opRocentowanie 10 najlep-
szych lokat półRocznych wynosi teRaz 
1,9 pRoc. w skali Roku. Z kolei przeciętna 
stawka dla depozytów z takim terminem sięga 
1,2 proc. Wyższe stawki są promocją obliczoną 
na przyciągnięcie nowych klientów, tzn. klient 
musi powierzyć bankowi środki, które nie były 
wcześniej deponowane. Najwyższe oprocen-
towanie, 2,2 proc. w skali roku, oferuje Idea 
Bank. Wysokość wkładu to minimum 500 zło-
tych, a maksymalna wysokość 1 mln złotych. 
BOŚ Bank oferuje EKOlokatę SUPERprocen-
tującą z oprocentowaniem 2,1 proc. w skali 
roku. Wymaga się od klienta posiadania lub 
założenia konta osobistego. Minimalna kwota 
to 1 tys. złotych (brak maksymalnej). Oferta 
Nest Banku na sześć miesięcy, z odsetkami 
2,1 proc. w skali roku, to Lokata na Nowe 
Środki, tylko dla tych, którzy założą w tej in-
stytucji rachunek osobisty. 

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „zdRowia i pogody ducha”.  
Nagrodę wylosowała: maRia gwizd z Rudy śl.

Jeśli wierzyć statystykom, jedna czwarta Po-
laków przywitała Nowy Rok toastem piwem 
zamiast tradycyjną lampką szampana i innymi 
napojami bąbelkowymi. Mimo że światowe 
spożycie piwa spadło po raz pierwszy od 30 
lat – o 0,3 proc., do 183,78 mld litrów – nas 
to nie dotyczy. Winni są temu chińscy urzęd-
nicy, którzy po kampanii antykorupcyjnej 
ogłoszonej przez chińskiego prezydenta Xi 
Jinpinga ograniczyli swój udział w zakrapia-
nych imprezach. W naszym kraju 2017 rok bę-
dzie ciekawy dla branży piwnej i pod wzglę-
dem właścicielskim, i prawnym.

ŻubR z kRaju kwitnącej 
wiśni

W  pierwszej połowie 2017 roku Asahi 
Group Holdings Ltd., japoński gigant alkoho-
lowy, oficjalnie zostanie nowym właścicielem 
największego polskiego koncernu – Kompanii 
Piwowarskiej (35-proc. udział w rynku). Zapła-
cił za niego 7,3 mld euro. Oprócz m.in. Lecha, 
Żubra i Tyskiego do portfolio producenta z Kra-
ju Kwitnącej Wiśni wejdą też cztery środkowo-
europejskie browary – Pilsner Urquell w Cze-
chach, Topvar na Słowacji, Ursus w Rumunii 
i Dreher na Węgrzech. Transakcja ta jest częścią 
przekształceń własnościowych wymuszonych 
przez antymonopolowe regulacje unijne, ale 
piwoszy interesują bezpośrednie konsekwen-
cje przejęcia. Asahi zapewnia, że  zachowa 
browary i popularne marki, nie wyklucza też 
próbnej produkcji swojego najpopularniejszego 
piwa – Asahi Super Dry. Specjaliści nie wróżą 
temu pomysłowi powodzenia, ponieważ Polacy 

przywiązani są do rodzimych marek, a trwająca 
od kilku lat rewolucja piwna opiera się głównie 
na regionalnych browarach rzemieślniczych.

Analitycy przewidują, że  skutkiem 
przemeblowania na rodzimym rynku może 
być nieznaczny wzrost cen – Kompania Pi-
wowarska w poprzednich latach zaniżała ceny 
swoich produktów, by zdobyć jak największy 
udział w rynku i być atrakcyjnym kąskiem 
dla zagranicznego inwestora. Nowi japońscy 
właściciele planują zmasowane kampanie 
marketingowe, których koszt będą chcieli 
sobie odbić przez wzrost ceny detalicznej. 
Nie wiadomo jeszcze, jak zareagują konku-
renci KP – Grupa Żywiec i Carslberg – czy 
wykorzystają okazję, że nowicjusz-gigant bę-
dzie stawiał pierwsze kroki na polskim rynku 
i wyjdą z własnymi inicjatywami, np. niższą 
ceną piwa, czy dostosują się do warunków, 
które narzuci największy gracz.

piwo na wokandzie

Styczeń 2017 roku może przynieść daleko 
idące konsekwencje dla amatorów spożywania 
piwa pod chmurką. Trzech sędziów Sądu Naj-
wyższego będzie wtedy rozprawiało nad tym, 
jaka jest definicja bulwaru. Jaki związek ma bul-
war z piwem? Wszystko zaczęło się w 2015 
roku, gdy Marek Tatała, inicjator akcji Legalnie 
nad Wisłą, otworzył butelkę piwa na schod-
kach warszawskiego Bulwaru Flotylli Wiślanej 
po lewej stronie Wisły. Zgodnie z przepisami 
ustawy o trzeźwości nie można spożywać alko-
holu na ulicach, placach i w parkach. Ukarany 
mandatem przez patrol policji za niedozwolone 
picie alkoholu na ulicy aktywista nie przyjął go, 

argumentując, że zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych bulwar to betonowy obiekt od-
dalony od ulicy, stanowiący umocnienie pasa 
rzeki. Funkcjonariusze byli innego zdania, po-
wołując się na przepisy ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Akcja warszawskiego działacza była 
prowokacją, która miała przynieść rozgłos 
sprawie, o którą walczy jego stowarzyszenie 
– o możliwość legalnego picia piwa na bul-
warach. Po nieprzyjęciu mandatu odwołał się 
on do sądu w celu rozstrzygnięcia dyskusyjnej 
kwestii. Sąd rejonowy uznał go za winnego po-
pełnienia wykroczenia z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, odstąpił jednak od wymierzenia 
kary. W wyroku powołał się na rozporządzenie 
MAiC, według którego: „Ulica to wydzielony 
pas terenu posiadający swoją nazwę, przezna-
czony do ruchu pojazdów i ruchu pieszych. 
Może to być też most, aleja albo właśnie bul-
war”. Mimo wszystko skierował do Sądu Naj-
wyższego zapytanie o decyzję, która z wielu 
definicji ulicy powinna być prawnie wiążąca. 
We wniosku stwierdził, że zbyt szeroka defi-
nicja ulicy może ograniczyć prawo obywateli 
do korzystania z przestrzeni publicznej.

Jakie ma to znaczenie dla miłośników 
piwa w całej Polsce? Jak wiadomo, prawo 
w naszym kraju nie opiera się na preceden-
sach (jak np. w USA), ale znawcy prawa pod-
kreślają, że inne sądy mogą brać pod uwagę 
stanowisko Sądu Najwyższego i przy swoich 
wyrokach kierować się jego autorytetem. 
Pozostaje tylko trzymać kciuki, by uchwała 
(jakakolwiek by była) zadowoliła piwną brać.
 MAREK KOWALIK
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