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Jarosław
Grzesik

KOK: Zmarł 
Wiesław Różański, 
szef zakładowej „Solidarności” 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 7 lutego, przeżywszy 59 lat, zmarł 
Wiesław Różański, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Konsorcjum Ochrony Kopalń 
Sp. z o.o., członek Komisji Rewizyjnej 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

Cześć Jego pamięci!

Z ministerstwa do koncernu
kaDry Wojciech kowalczyk wiceprezesem pGe

Wojciech Kowalczyk w listopa-
dzie 2014 r. został mianowany przez 
premier Ewę Kopacz pełnomocni-
kiem ds. restrukturyzacji górni-
ctwa. Zanim Wojciech Kowalczyk 
został odpowiedzialny za napra-
wienie polskich kopalń, był mocno 
związany z sektorem finansowym 
i został swego czasu podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa i Ministerstwie Finansów. 

Nie są tajemnicą jego bardzo dobre 
kontakty z Janem Krzysztofem Bie-
leckim. Kowalczyk będąc wicemi-
nistrem finansów przeprowadzał 
w 2013 r. program wyprowadzenia 
środków finansowych z OFE, jeden 
ze sztandarowych projektów Do-
nalda Tuska, co świadczy tylko o 
tym, że Kowalczyk był osobą z bli-
skiego otoczenia (zaufania) byłego 
premiera Tuska. 

Jednym z pierwszych działań 
Kowalczyka jako pełnomocnika 
rządu ds. restrukturyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego było 
powierzenie stanowiska prezesa 
Kompanii Węglowej Krzysztofowi 
Sędzikowskiemu. To jego działa-
niom zawdzięczamy w dużej mie-
rze niedawny kryzys na rynku wę-
gla, bowiem Sędzikowski rozpoczął 
wielką wyprzedaż węgla będącego 
w zapasach Kompanii Węglowej. 
Kilka milionów ton węgla po bar-
dzo niskich cenach jakie pojawiły 
się na rynku doprowadziły do swo-
istej kanibalizacji branży. Produ-
cenci węgla, na domiar spółki skar-
bu państwa zaczęły konkurować z 
sobą oferując na rynku krajowym 
węgiel po cenach dumpingowych. 

Sędzikowski przy wsparciu Ko-
walczyka stosował politykę gaszenia 
pożaru benzyną. Jednocześnie spra-
wił, że Kompania Węglowa zaczęła 

na potęgę korzystać z doradztwa 
firm zewnętrznych np. firmy z tzw. 
wielkiej czwórki jak PwC czy Deloit-
te. W trakcie roku jego urzędowania 
na wszelkie doradztwo Kompania 
Węglowa wydała - według nieoficjal-
nych szacunków - ok. 80 mln zł. Nie 
dość, że doradcy nie wyprowadzili 
firmy na prostą to jeszcze ją pogrą-
żyli finansowo. Pytanie czy nie były 
to celowe działania, by doprowadzić 
firmę do bankructwa wyłuskując z 
niej najcenniejsze aktywa dla pry-
watnych podmiotów?

Kowalczyk po wyborach parla-
mentarnych w 2015 r. zasilił szere-
gi nowej ekipy rządzącej i trafił do 
Ministerstwa Energii, gdzie konty-
nuował pracę nad planem restruk-
turyzacji górnictwa i brał udział w 
negocjacjach z Komisją Europejską 
w sprawie zatwierdzenia planu po-
mocy dla tej branży. To za sprawą 
jego ustaleń z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej powstała 
słynna lista kopalń przeznaczonych 
do likwidacji. 

Obecnie w ramach obowiązków 
PGE będzie odpowiadał m.in. za in-
westycje kapitałowe spółki, a przy-
pomnijmy, że jedną z nich jest in-
westycja w Polską Grupę Górniczą. 
Nie jest wielką tajemnicą, że prezes 
PGE Henryk Baranowski prowadził 
swoistą grę na osłabienie górni-
czego potentata, choć teoretycznie 
powinien wspierać swoją inwesty-
cję. Zapewne Wojciech Kowalczyk, 
który uczestniczył w tych procesach 
po stronie Ministerstwa Energii ma 
wiele cennej wiedzy dla PGE, a po-
nadto w resorcie energii pozostawił 
spore grono zaufanych osób (jesz-
cze z czasów rządu PO-PSL). Cie-
kawe, jak to będzie skutkowało na 
relacje górniczo-energetyczne? 

Jakub Michalski

WOJCiECh Kowalczyk zastąpił fotel wiceministra energii na fotel wiceprezesa Polskiej Grupy Ener-
getycznej. Obie siedziby oddziela zaledwie kilkaset metrów, więc nie jest to daleka wyprowadzka, 
ale za to jakże intratna finansowo. 

 WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 

Nowy Prezes górniczego nadzoru
Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Energii 16 lutego 2017 r. powo-
łała na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adama Mirka.  
NOWY prezes Wyższego Urzędu Gór-
niczego dr inż. Adam Mirek ma 60 lat. 
Od 2013 r., był zatrudniony w Instytu-
cie Technik Innowacyjnych EMAG w 
Katowicach. Wcześniej, przez wiele 
lat był związany z WUG-iem. W latach 
2008-2013 był m.in. dyrektorem De-
partamentu Górnictwa, pełniąc w ra-
mach swoich obowiązków nadzór nad 
zwalczaniem zagrożeń naturalnych i 
technicznych w górnictwie podziem-
nym, odkrywkowym i otworowym oraz 
nad okręgowymi urzędami górniczymi. 
W latach 2006-2008, był dyrektorem 
Okręgowego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu. Od 2005 r. jest biegłym są-
dowym z zakresu górnictwa i geologii 
z list Sądów Okręgowych w: Katowi-
cach, Gliwicach i Legnicy.

W ramach swych obowiązków 
uczestniczył m.in. w pracach związa-
nych z  nowelizacją ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze oraz przepisów 
wykonawczych do tej ustawy. Ponadto 
był przedstawicielem Prezesa WUG w 
komisjach ds. Tąpań, Obudowy i Kiero-
wania Stropem w Zakładach Górniczych 
Wydobywających Węgiel Kamienny, 
Rudy Miedzi oraz ds. Ochrony Po-
wierzchni. Brał udział w pracach komi-
sji powoływanych przez Prezesa WUG 
dla zbadania przyczyn i okoliczności 
tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i 
skał oraz związanych z nimi wypadków 
zbiorowych w kopalniach: „Zabrze-Biel-
szowice” w 1996 r., „Lubin” w latach: 
1998, 1999 i 2003 oraz „Rudna” w la-
tach: 1999, 2005, 2007 i 2016.

Jest członkiem Rady Górniczej 
przy Ministrze Środowiska, członkiem 
Rady Naukowej Instytutu Technik In-
nowacyjnych EMAG oraz członkiem 
Komisji ds. zagrożeń naturalnych: w 
podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny 
oraz w podziemnych zakładach gór-
niczych wydobywających rudy miedzi 
- przy prezesie WUG.

Karierę górniczą rozpoczynał w 
1981 r. od pracy w kopalni „Ziemowit”. 
Potem przez 6 lat pracował jako nad-
sztygar ds. geofizyki w bytomskiej ko-
palni „Bobrek”, by kolejne 8 lat spędzić 
w „Sośnicy”, gdzie m.in. projektował i 
stworzył od podstaw Dział ds. Tąpań 
kopalni.

Jest absolwentem Wydziału Geo-

logiczno-Poszukiwawczego Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia 
w latach 1976-1981), skończył też stu-
dia podyplomowe na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
W 2002 r. uzyskał stopień doktora 
nauk technicznych na Wydziale Górni-
czym AGH. Specjalizuje się w geome-
chanice i badaniach z zakresu geofizyki 
górniczej. Projektował i wdrażał syste-
my monitorujące zagrożenia naturalne 
w górnictwie.

Jest autorem lub współautorem po-
nad 70 publikacji naukowych z zakresu 
górnictwa, geomechaniki, geofizyki 
oraz zagadnień prawnych związanych 
z górnictwem.

Adam Mirek obowiązki prezesa 
WUG obejmie 1 marca 2017 r.

Monolog 
władzy
Po wyczynach polityków Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego, którzy przez osiem 
lat realizowali program likwidacji 
sektora wydobywczego, a do pro-
testujących przeciwko ich poczyna-
niom górników pozwalali strzelać, 
każdy krok ku przywróceniu normal-
nych relacji pomiędzy rządem a zało-
gami kopalń był pozytywem. Dzisiaj 
nikt do górników nie strzela. Z drugiej 
strony dialog społeczny znów staje 
się monologiem władzy, co nie zwia-
stuje niczego dobrego.

Wspominałem już tutaj kilka-
krotnie o dokumencie notyfikującym 
przekazanie 8 miliardów złotych na 
„złagodzenie społecznych i środo-
wiskowych skutków likwidacji nie-
konkurencyjnych kopalń węgla do 
2018 roku”. Bruksela zaakceptowała 
rządowy plan restrukturyzacji górni-
ctwa ponad 3 miesiące temu… i na 
tym oficjalna wiedza strony związko-
wej się kończy. Wieść gminna niesie, 
że zostały w nim wskazane kopalnie 
przeznaczone do likwidacji. Gdyby 
tak było, mielibyśmy do czynienia z 
próbą ukrycia niewygodnej prawdy 
przed opinią publiczną. Naiwnym 
jest myślenie, że treść dokumentu 
notyfikującego nigdy nie wyjdzie na 
jaw - wyjdzie, tylko wtedy wyjaśnień 
rządu nikt już nie będzie słuchał, tak 
jak nikt nie chciał słuchać rządu PO-
PSL po ogłoszeniu decyzji o likwida-
cji czterech kopalń Kompanii Węglo-
wej. Oszukani górnicy odpowiedzieli 
strajkiem.

Idźmy dalej. Wciąż nie ujawnio-
no raportów z audytów przeprowa-
dzonych w spółkach węglowych. 
Dlaczego obecny rząd je ukrywa, 
gwarantując bezkarność nieudolnym 
menedżerom, którzy doprowadzili 
państwowe firmy na skraj upadło-
ści?

Rozmowy na temat połączenia 
Katowickiego Holdingu Węglowego 
i Polskiej Grupy Górniczej utknęły w 
martwym punkcie, bo upór strony 
rządowej uniemożliwia zawarcie po-
rozumienia dotyczącego utrzymania 
uprawnień posiadanych przez pra-
cowników obydwu spółek.

O odstąpieniu od likwidacji ko-
palni „Krupiński” - zakładu, który za 
2-3 lata mógłby przynosić zyski - nikt 
nawet nie chce rozmawiać. Jak znam 
życie, wkrótce będący w zasięgu 
„Krupińskiego” węgiel koksowy typu 
35 wydobędzie podmiot prywatny, 
zarabiając miliardy, my natomiast za-
czniemy dyskusję o kolejnej szansie, 
jaką zmarnowała Jastrzębska Spółka 
Węglowa.

Oby nie okazało się prawdziwym 
czyjeś stwierdzenie, że przejęcie wła-
dzy przez PiS - przynajmniej w górni-
ctwie - oznaczać będzie co najwyżej 
drobną, a nie dobrą zmianę.
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Negocjacyjny pat
WOKÓŁ POROZUMIENIA KHW/PGG

Do zbycia aktywów Holdingu 
na rzecz PGG ma dojść 1 kwietnia. 
Nadal jednak nie wypracowano 
porozumienia, które satysfakcjo-
nowałoby stronę społeczną - a to 
warunek niezbędny, by połączenie 
KHW i PGG mogło stać się faktem.

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” KHW SA chcą utrzymania 
zapisów obowiązującej w Spółce 
Holdingowej Umowy Zbiorowej 
(HUZ). I tu pojawia się problem, 
bo Zarząd Holdingu chce rozwią-
zania HUZ. Mało tego: od zgody 
strony związkowej na takie właśnie 
rozwiązanie kierownictwo KHW 
uzależnia wypłatę nagrody za rok 
2016, którą pracownicy - zgodnie z 
Holdingową Umową Zbiorową oraz 
porozumieniem podpisanym 17 li-
stopada 2014 r. - mieli otrzymać do 
5 lutego.

Zarząd KHW jednostronnie 
zdecydował, że w związku z trudną 
sytuacją finansową firmy „czter-
nasta pensja” za rok 2016 będzie 
wypłacana etapami. Według pre-
zesa Holdingu Tomasza Cudnego 
do tej pory wynagrodzenia były re-
gulowane na bieżąco, zaś koniecz-
ność rozbicia „czternastki” na raty 
została spowodowana „zbiegiem 
płatności na przełomie roku”. Jego 
zdaniem 1000 złotych netto to 
maksymalna kwota, jaką 3 lute-
go można było wypłacić górnikom 
„bez ryzyka naruszenia płynności 

finansowej Spółki, w tym wypłaty 
wynagrodzeń za styczeń 2017”.

Holdingowa „Solidarność” zde-
cydowanie sprzeciwia się próbie 
łączenia kwestii wypłaty nagrody 
rocznej z negocjacjami dotyczący-
mi fuzji PGG i KHW. Nie zamierza 
też jednak ustępować w sprawie 
HUZ.

- Tak długo, jak jedynym roz-
wiązaniem akceptowanym przez 
pracodawcę będzie bezwzględne 
rozwiązanie Holdingowej Umowy 
Zbiorowej, tak długo te rozmo-
wy nie będą miały sensu. Naszym 
zdaniem najgorszy układ zbiorowy 
jest dla pracownika korzystniejszy 
niż najlepsze porozumienie płaco-
we, stąd nasza postawa i założenie, 
by konsekwentnie bronić zapisów 
HUZ - mówi wiceprzewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej NSZZ „Solidarność” KHW 
SA Piotr Bienek.

Autorzy wniosku do WRDS 
podkreślili, że atmosfera w Hol-
dingu jest napięta i wkrótce może 
wymknąć się spod kontroli, stąd 
pilna konieczność wypracowania 
uzgodnień, które byłyby korzystne 
dla wszystkich stron sporu.

- Wśród załóg kopalń KHW 
narasta niepokój o miejsca pracy 
i o przyszłość firmy, która według 
oceny resortu energii może wkrót-
ce stanąć przed widmem upadło-
ści. Te niepokoje mogą się wkrótce 

przekształcić w konflikt społeczny, 
który jeszcze bardziej utrudni, a 
wręcz może uniemożliwić osiągnię-
cie porozumienia w sprawie plano-
wanych przekształceń - wskazali 
związkowcy. - ZOK NSZZ Solidar-
ność ma nadzieję, że i tym razem 

ZWIĄZKOWE POSTULATY
W trakcie rozmów dotyczących porozumienia w sprawie warunków przejęcia kopalń Katowickiego 
Holdingu Węglowego przez Polską Grupy Górniczą związkowcy KHW i PGG przedstawiali następują-
ce postulaty:

Katowicki Holding Węglowy:
- Sprzeciw wobec likwidacji którejkolwiek z kopalń. 
- Przejście do nowego pracodawcy w oparciu o artykuł 23.1 Kodeksu pracy, dzięki czemu pracownicy zy-

skaliby pewność, że przez najbliższy rok będą wynagradzani na obecnych zasadach. 
- Gwarancje pracy dla wszystkich pracowników KHW, którzy trafią do Polskiej Grupy Górniczej, a nie dla 

„jak największej” liczby pracowników, jak proponuje pracodawca.

Polska Grupa Górnicza:
- Przywrócenie zawieszonych elementów wynagrodzenia poprzez renegocjacje § 1 pkt. 2 porozumienia 

zawartego w dniu 19 kwietnia 2016 roku pomiędzy Kompanią Węglową S.A. i Polską Grupą Górniczą Sp. 
z o.o. a organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Kompanii Węglowej S.A.

- Gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
- Gwarancje dalszego funkcjonowania wszystkich kopalń i ruchów oraz zakładów Polskiej Grupy Górniczej 

Sp. z o.o.
- Zapewnienie normatywnego obłożenia na stanowiskach pracy gwarantującego bezpieczną realizację za-

dań.
- Gwarancja utrzymania inwestycji na poziomie nie mniejszym niż zapisany w Planie Techniczno-Ekono-

micznym Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na 2017 rok i zwiększenia tego poziomu w latach następ-
nych.

WRDS pomoże przerwać negocja-
cyjny pat w sprawie fuzji KHW i 
PGG, i doprowadzić do zawarcia 
porozumienia - zadeklarowali.

Swoje obawy mają również pra-
cownicy Polskiej Grupy Górniczej.

21 lutego dwanaście central 
związkowych z PGG zwróciło się do 
prezesa Zarządu Spółki Tomasza 
Rogali o informację na temat skut-
ków połączenia KHW i PGG. Po-
nadto związkowcy zażądali: przed-
stawienia nowego biznesplanu dla 
PGG, przedstawienia uzgodnień z 
inwestorami na temat zapewnienia 
środków finansowych dla Grupy, 
gwarancji dalszego funkcjonowa-
nia wszystkich kopalń i zakładów 
PGG, gwarancji zatrudnienia dla 
wszystkich pracowników Spółki 
oraz renegocjacji porozumienia z 19 
kwietnia 2016 r. w zakresie kwar-
talnego okresu oceny realizacji 
biznesplanu, możliwości kwartal-
nego przywracania zawieszonych 
świadczeń płacowych oraz wydłu-
żenia okresu niezbędnego na opra-
cowanie i wdrożenie nowego ukła-
du zbiorowego pracy.

Przewodniczący ZOK NSZZ 
„Solidarność” PGG Sp. z o.o. Bogu-
sław Hutek krytykuje dotychczaso-
wą postawę przedstawicieli resortu 
energii.

- „Solidarność” z PGG nie jest 
przeciwna przyłączeniu KHW, na-
tomiast sprzeciwia się sposobowi, 
w jaki strona rządowa zmierza do 
realizacji tego planu - mówi szef 
struktur Związku w Polskiej Grupie 
Górniczej. - Przedstawiciele rządu z 
jednej strony straszą pracowników 

KHW, że jeżeli nie poddadzą się 
procesowi połączeniu na warun-
kach narzucanych przez minister-
stwo, to ogłosi się upadłość Hol-
dingu. Z drugiej strony natomiast 
straszy się pracowników PGG, że 
będą za tę upadłość odpowiedzial-
ni. Ten sposób postępowania jest 
nie do przyjęcia. To próba skłóce-
nia załóg obu firm w imię zasady 
„dziel i rządź” - dodaje.

Zdaniem Bogusława Hutka 
taka taktyka ma doprowadzić do 
przerzucenia odpowiedzialności za 
skutki ich własnej nieudolności na 
górników.

- O ile w przypadku sytuacji w 
Kompanii Węglowej można było 
mówić, że to efekt karygodnych 
błędów i zaniedbań poprzedniego 
rządu i zarządów Spółki, o tyle w 
przypadku KHW mamy do czynie-
nia z błędami Zarządu firmy powo-
łanego przez obecną ekipę rządzącą 
- zauważa przewodniczący.

Wygląda na to, że sprawa roz-
strzygnie się w ostatniej chwili.

Wcześniej minister Tchórzew-
ski podkreślał, że porozumienie 
ze stroną społeczną powinno być 
zawarte przed końcem lutego. Ko-
lejnymi etapami procedury prowa-
dzącej do połączenia KHW i PGG 
mają być rozmowy z wierzycielami 
zadłużonego na 2,5 miliarda złotych 
Holdingu (prawie połowa to dług z 
tytułu obligacji) oraz czynności ad-
ministracyjne. Ponadto biznesplan 
przedsięwzięcia zostanie przedsta-
wiony Komisji Europejskiej.

MJ

ROZmOWY przedstawicieli strony społecznej i zarządów Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) oraz Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. (PGG) na temat połączenia KHW i PGG utknęły w martwym punkcie. Fiasko negocjacji sprawiło, że hol-
dingowa „Solidarność” wniosła o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Plenarne posiedzenie WRDS 
poświęcone fuzji spółek węglowych odbędzie się 28 lutego.
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Kolejna ważna bitwa w UE 
o polski węgiel i polską energetykę

Komisja Europejska wykorzystuje smog
Komisja Europejska chce wykorzystać głośny ostatnio problem smogu w miastach 
w przekonywaniu Polski do transformacji energetycznej i zgody na propozycję re-
strykcji dla sektora transportowego - wynika z wypowiedzi wiceszefa KE Marosza 
Szefczovicza.

„WIELE miast w Europie ma gorsze wskaźniki 
zanieczyszczeń niż Pekin czy Delhi. Gdy 
odwiedzałem Polskę, to wielu przedstawicieli 
przemysłu zwracało uwagę na fakt, że zaniec-
zyszczenie powietrza w Polsce jest niezwykle 
niebezpieczne dla polskiego społeczeństwa” - 
powiedział w środę w Brukseli Szefczovicz.

Jego zdaniem będzie to ważny czynnik w deba-

cie, jaką UE będzie prowadzić na temat gospodarki 
niskowęglowej czy planowanej przez KE propozycji 
dotyczącej transportu niskowęglowego.

„Ludzie będą pytać o nowoczesne technolo-
gie, o alternatywy wobec obecnych rozwiązań, 
aby mieć prawo do życia w czystym środowisku 
i oddychania niezanieczyszczonym powietrzem” 
- zaznaczył komisarz.

Zadeklarował jednocześnie współpracę z naszym 
krajem w tym obszarze. Jak przypomniał, w przed-
stawionym w ubiegłym roku pakiecie regulacji „Czys-
ta energia dla wszystkich Europejczyków” Komisja 
wskazuje m.in., w jaki sposób chce pracować z re-
gionami UE, które są silnie uzależnione od węgla.

„Jesteśmy gotowi wraz z naszymi pol-
skimi partnerami pracować nad najlepszymi 
modelami biznesowymi, technologiami, które 
mogłyby utrzymać węgiel, zmagazynować go, 
lub rozwiązaniami służącymi lepszej transforma-
cji w tym bardzo skomplikowanym procesie. Nie 
chcemy nikogo zostawiać z tyłu” - przekonywał 
komisarz.

Przypomniał, że w Europie jest bardzo wiele 
pozytywnych przykładów transformacji, w których 
regiony uzależnione od węgla znalazły inne mod-

ele biznesowe. Zadeklarował, że KE jest gotowa 
zaproponować Polsce rozwiązania dotyczące 
wykorzystania nowych technologii.

Przypomniał, że w nowym systemie han-
dlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnian-
ych (EU-ETS) będą dwa fundusze, których celem 
będzie modernizacja systemów energetycznych 
krajów członkowskich, a także prowadzenia badań 
i wdrażania innowacji w obszarze wychwytywania 
i składowania CO2.

„Mam nadzieję, że z naszym otwartym 
podejściem będziemy w stanie pracować w dobrej 
wierze nad dobrymi rezultatami z naszymi polskimi 
partnerami” - oświadczył Szefczovicz.

Komisarz wypowiedział się na ten temat na 
konferencji prasowej, podczas której przedstawiał 
drugi raport na temat realizacji unii energetycznej.

poLityka kLimatyCzna

Unia eUropejska jest trzecim 
największym na świecie emitentem CO2, ale 
ma najbardziej ambitne cele klimatyczne - 
chce ograniczyć emisje o co najmniej 40 proc. 
do 2030 w porównaniu do 1990. Przyjęte 15 
lutego br. zmiany w unijnym systemie han-
dlu emisjami (EU ETS) mają przyczynić się 
do osiągnięcia tego celu – i teoretycznie - 
jednocześnie chronić konkurencyjność uni-
jnego przemysłu.

Europejski system handlu emisjami (EU 
ETS), ustanowiony w 2005 r., zobowiązuje 
ponad 11 tys. elektrowni i fabryk w Unii 
Europejskiej do posiadania pozwolenia na 
emisję każdej tony CO2. Firmy kupują te 
pozwolenia za pośrednictwem aukcji. Niek-
iedy pozwolenia są przydzielane za darmo, 
szczególnie dla tych sektorów, gdzie istnieje 
ryzyko, że firmy będą przenosić produkcję 
do innych regionów, w których regulacje 
dotyczące emisji są łagodniejsze.

W roku na rok liczba pozwoleń, która tra-
fia na aukcje jest co raz mniejsza, podobnie 
spada liczba pozwoleń przyznawanych za 
darmo (z wyjątkiem krytycznych sektorów 
przemysłu). Ma to stanowić zachętę do zm-
niejszania emisji - im mniej zanieczyszczasz, 
tym mniej płacisz.

Wyższe ceny CO2
Jednak z powodu nadpodaży ceny pozwoleń 

są obecnie na tyle niskie, że firmy mają 
niewielką motywację, aby przejść do czystszych 
technologii produkcji. Parlament Europejski 
przegłosował więc 15 lutego propozycję ogran-
iczenia nadmiernej podaży uprawnień do emisji 
CO2 i zwiększenia ich cen.

Posłowie poparli proponowane przez 
Komisję Europejską ograniczenie o 2,2 proc. 
rocznie liczby uprawnień do emisji, począwszy 
od roku 2021. Zmiany te mogą prowadzić do 
wzrostu cen uprawnień do emisji, a przez to 
do wyższych kosztów funkcjonowania polsk-
iego przemysłu. To i tak lepsza propozycja niż 
ta, którą proponowali unijni ekolodzy, którzy 
chcieli, aby liczbę emisji CO2 ograniczano co 
roku o 2,4 proc.

Posłowie zadecydowali również, że ut-
worzony zostanie tzw. fundusz modern-
izacyjny, który przyczyni się do modern-
izacji systemów energetycznych w krajach 
członkowskich o niskim dochodzie, w tym 
i w Polsce. Problem w tym, że w przyjętych 
przepisach pojawił się zapis wykluczający 
wszystkie instalacje, które emitują ponad 
450 gramów CO2 na jeden kilowat energii 
elektrycznej. To automatycznie wyklucza z 

możliwości otrzymania wsparcie wszystkie 
elektrownie węglowe, ponieważ emitują one 
znacznie więcej CO2. Nowoczesne, budow-
ane obecnie w Polsce bloki energetyczne na 
węgiel będą miały poziom emisji w wys. ok. 
750 gram CO2 na kilowatogodzinę energii. 

Kwestia reformy systemu ETS nie jest 
jeszcze ostatecznie przesądzona, będzie 
się nią teraz zajmowała m.in. Rada UE, 
składająca się z przedstawicieli wszyst-
kich państw członkowskich UE. Polska już 
zapowiedziała szukanie sojuszników, którzy 
mogliby propozycje przyjęte przez Parlament 
Europejski zmienić. 

Państwa członkowskie pozbawione 
swoich praw

Tu dochodzimy do bardzo ważnego el-
ementu praktycznego funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Traktaty europejskie mówią 
jasno, że każde państwo członkowskie UE 
ma prawo do samodzielnego określenia swo-
jego miksu energetycznego, czyli samo może 
określać w jaki sposób produkuje u siebie 
energię – czy w elektrowniach węglowych, 
czy w jądrowych lub odnawialnych, czy też 
zamiast produkować woli ją importować. Za-
sada jest dobra, problem w tym, że nie jest 
przestrzegana. 

Lutowe głosowanie w PE nad reformą 
systemu handlu emisjami jest kolejnym dow-
odem na to, że w praktyce instytucje unijne 
nie przestrzegają praw państw do określania 
swojego miksu energetycznego. 

Parlament Europejski i Komisja Europe-
jska chcą, aby Unia była światowym liderem 
w redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Ochrona środowiska, w tym redukcja emisji 
szkodliwych substancji,  jest bez wątpienia 
rzeczą chwalebną, chyba każdy woli żyć w 
czystych europejskich miastach niż np. w 
miastach wielu państw Azji, gdzie norm 
ochrony środowiska nie ma lub są traktow-
ane nadzwyczaj swobodnie. 

Polska zmniejsza emisje CO2
Polska często pokazywana jest jako na-

jgorsze państwo w UE pod względem emisji 
szkodliwych substancji, jednak nawet doku-
menty Unii Europejskiej pokazują, że jest to 
ewidentna nieprawda. Z danych Komisji Eu-
ropejskiej wynika, że największym emiten-
tem CO2 w Unii w roku 2015 były Niemcy, 
czyli ten sam kraj, który pokazuje siebie jako 
lidera zielonej gospodarki. Niemcy w 2015 
wyemitowały ponad dwa razy więcej CO2 
niż Polska! Nasz kraj zajął dopiero piąte mie-

jsce pod względem wielkości emisji w UE, 
wyprzedziły nas jeszcze Wielka Brytania, 
Włochy i Francja. 

Komisja wyliczyła także, że w latach 1990-
2015 Polska zredukowała swoje emisje CO2 o 19 
proc. Jest to wynik stawiający nas mniej więcej 
w środku stawki, przy czym warto wskazać, 
że kilka państw w tym czasie, jak np. Austria, 
Portugalia, Hiszpania i Holandia, zwiększyły 
swoje emisje CO2. 

Jasno więc widać, że nie jest tak, że Pol-
ska nic nie robi, tylko się awanturuje na uni-
jnej scenie politycznej i mówi, że na żadne 
działania proekologiczne nie pozwoli. Polska 
domaga się jednak jednej, bardzo ważnej 
rzeczy, a mianowicie tego, aby wszelkie uni-
jne decyzje w sprawach energetyki i klimatu, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo ener-
getyczne państw, powinny być podejmowane 
jednomyślnie, a nie w procedurze głosowania 
większościowego. 

Komentując wyniki głosowania w Par-
lamencie Europejskim prof. Jan Szyszko, 
minister środowiska, powiedział, że skutec-
zne przeciwdziałanie zmianom klimatu leży 
w interesie Polski. Jednak aby to osiągnąć, 
działania na rzecz ochrony klimatu muszą 
być realizowane przez wszystkie państwa.

- Wysiłki te muszą być dostosow-
ane do możliwości poszczególnych kra-
jów, zapewniając równowagę zobowiązań 
pomiędzy państwami, będącymi w różnej 
kondycji i na różnych etapach rozwoju, 
ale też w równym stopniu narażonymi na 
negatywne skutki zmian klimatu – mówił 
Jan Szyszko. 

miliardy euro płyną za granicę
Jednym z teoretycznych priorytetów UE 

jest zmniejszenie uzależnienia od importu 
surowców energetycznych. Polska ten pos-
tulat stara się realizować, opierając swoją 
energetykę o własne zasoby surowcowe, czyli 
głownie węgiel kamienny i węgiel brunatny. 
Dzięki temu jesteśmy jednym z najmniej 
uzależnionych energetycznie państw UE. 

Unia choć teoretycznie chce zmniejszyć 
swoją zależność energetyczną, to w prak-
tyce ją zwiększa, przeznaczając na to mil-
iardy euro. Skalę tego uzależnienia widać na 
przykładzie Polski. W naszym kraju mamy 
niewielkie zasoby ropy naftowej, dlatego 
znaczną jej większość musimy importować.  
Z danych Polskiego Komitetu Energii Ele-
ktrycznej (PKEE) wynika, że tylko w latach 
2011-2015 zakup ropy za granicą kosztował 
nas 83 miliardy dolarów, z czego 76 mld 

zapłaciliśmy za dostawy z Rosji! 
W Polsce emisyjność energetyki się zm-

niejsza i zmniejszać się będzie, budowane 
są przecież nowe bloki energetyczne, które 
emitują znacznie mniej CO2 niż stare jed-
nostki, które będą stopniowo wycofywane. 
Wiadomo, że przygotowanie do budowy i 
sama budowa bloku energetycznego musi 
potrwać, tego nie da się zrobić w 2-3 lata.

Polska nie domaga się w Unii szczegól-
nego traktowania, chce tylko skorzystać z 
przysługujących jej praw do kształtowania 
swojego miksu energetycznego.

Unia powinna przy tym przemyśleć swoje 
działanie i powinna mniej upierać się na reduk-
cji emisji CO2. Komisja Europejska wyliczyła, 
że w latach 1990-2015 emisja z obecnych 28 
państw UE spadła o 21 proc. W tym samym 
czasie światowa emisja CO2 wzrosła o 60 
proc. Jasno więc widać, że w skali globalnej 
działania UE nie mają wielkiego sensu.

Igor D. Stanisławski

PARLAmENT Europejski 15 lutego br. przegłosował reformę systemu handlu emisjami, która 
niesie groźne zapisy dla polskiej energetyki i polskiego węgla. To kolejny przykład nieliczenia 
się przez instytucje unijne ze specyfiką poszczególnych państw członkowskich UE. 
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Załoga wybrała dwóch członków rady nadzorczej 

Nadal zainteresowani koncesją

Elastyczny rozwój „Bogdanki”

2 lutego załoga Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA wybrała kandydatów na członków Rady Nadzorczej 
Spółki. Zostali nimi popierani przez NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce Kamil 
Patyra i Mariusz Romańczuk. Formalną decyzję o powołaniu kandydatów do Rady podejmie Nadzwyczajne 
Walne Zebranie LW „Bogdanka” SA. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, może to nastąpić pod koniec 
marca lub na początku kwietnia.

GłOSOWAłO 2280 spośród 4486 pra-
cowników posiadających czynne prawo 
wyborcze (frekwencja wyniosła 50,82 
procent).

Oddano 2226 głosów ważnych. 
Najwięcej - 1295 - otrzymał Kamil Pa-
tyra. 1033 wyborców wskazało na Ma-
riusza Romańczuka, 857 - na Mirosła-
wa Raczyńskiego, a 327 - na Ryszarda 
Bronisza.

Przypomnijmy, że kilka miesię-
cy temu „Solidarność” z „Bogdanki” 
oprotestowała przyjętą przez Nadzwy-
czajne Walne Zebranie LW „Bogdanka” 
SA uchwałę dotyczącą między innymi 
zmian w Statucie Spółki. Wprowa-
dzone zmiany odbierały pracownikom 

gwarancję posiadania dwóch członków 
Rady Nadzorczej. Związkowcy zamie-
rzali walczyć o przywrócenie poprzed-
nich zasad na drodze sądowej.

Dzień przed planowanym złożeniem 
pozwu do sądu w Ministerstwie Energii 
odbyło się spotkanie przedstawicieli 
strony społecznej z ministrem energii 
Krzysztofem Tchórzewskim oraz wi-
ceministrem energii i pełnomocnikiem 
rządu do spraw restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego Grzegorzem 
Tobiszowskim.

- Zapewniono nas, że związko-
we zastrzeżenia i uwagi dotyczące tak 
zwanego Kodeksu Grupy Enea zostaną 
zbadane i wyjaśnione w zgodzie z obo-

wiązującym prawem. Potwierdzenie 
tych zapewnień uzyskałem osobiście od 
pana ministra energii 16 września, pod-
czas zebrania Rady Krajowej Sekcji Gór-
nictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Soli-
darność” - relacjonował przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
LW „Bogdanka” SA Antoni Pasieczny w 
rozmowie z Solidarnością Górniczą.

Ostatecznie, po rozmowach z przed-
stawicielami zarządów LW „Bogdanka” 
SA i Enea SA oraz sądowej rejestracji 
Statutu LW „Bogdanka” SA, udało się 
wypracować regulamin wyboru dwóch 
członków Rady Nadzorczej LW „Bog-
danka” SA przez pracowników Spółki. 

mj

- MYŚLę, że w tym roku przychodzi 
moment, że inwestor będzie musiał się 
określić. To nam odpowie na pytanie, na 
ile Australijczycy są gotowi do wyasyg-
nowania miliardów na budowę kopalni 
od podstaw – mówił podczas ostatniej 
wizyty w „Bogdance”  Grzegorz Tobi-
szowski, wiceminister energii. 

O złoża już wcześniej zabiegał Lu-
belski Węgiel. 

– Nie przestajemy myśleć o kon-
cesji K-6-7. Czekamy. Jesteśmy zain-
teresowani, ale to nie jest konieczność 
– zastrzega Krzysztof Szlaga, prezes 
Bogdanki.

„Bogdanka” nigdy nie robiła ta-
jemnicy z faktu, iż jej perspektywiczne 
zasoby to obszar K6, K-7. Przedsta-
wiciele spółki wielokrotnie mówili o 
tym publicznie na przestrzeni lat 2007 
– 2012. W 2012 roku LW „Bogdanka” 
uruchomiła procedury przygotowania 
wniosku koncesyjnego na wydobycie, 

który złożyła ostatecznie w 2013 r. 
Wszelkie opinie w których posiadaniu 
jest spółka wskazywały wówczas, iż 
złożenie wniosku na wydobycie ma 
pierwszeństwo w stosunku do wnio-
sku na rozpoznanie złoża.

Tymczasem 9 sierpnia 2012 r. au-
stralijska spółka Prairie Downs Metals 
Limited poinformowała o uzyskaniu 
koncesji Ministerstwa Środowiska na 
rozpoznanie złóż węgla kamiennego 
w obszarach Kulik, Syczyn, Kopina i 
Cyców, czyli w bezpośrednim sąsiedz-
twie działania wydobywczego spółki 
Lubelski Węgiel Bogdanka. I chodzi 
dokładnie o te złoża, o które starała się 
„Bogdanka”.  Mimo dalszych starań, 
„Bogdance” konsekwentnie odmawia-
no prawa do koncesji wydobywczej 
złoża, które zostało już zbadane w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku, z uwagi na „interes publiczny”. 

jm

Tuż za wschodnią granicą złoża eksploatowanego przez „Bogdanka”  budowę 
kopalni „Jan Karski” zapowiada firma PD Co, której właścicielem jest austra-
lijska spółka Prairie Mining Limited. Według wcześniejszych zapowiedzi, w 
drugiej połowie 2017 r. Australijczycy zamierzają uzyskać decyzję środowisko-
wą, żeby od razu potem złożyć w wniosek o wydanie koncesji wydobywczej. 

LW „BoGDanka” Sa

9 lutego Rada Nadzorcza wchodzącego w skład Grupy Enea Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA zatwierdziła strategię 
rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku, z perspektywą do roku 2030. Dokument zakłada dwa scena-
riusze: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie około 8,5 miliona ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego 
rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton.

Spółka zamierza realizować 
scenariusz elastycznego rozwoju, 
co oznacza, że na inwestycje od 
2016 do 2025 r. przeznaczy ok. 4 
miliardów zł w ujęciu nominalnym 
(dla scenariusza bazowego byłoby 
to ok. 3,7 mld zł).

Za najistotniejsze kierunki 
działań uznano ścisłą współpracę 
i realizację synergii w ramach ob-
szaru wydobywczo-wytwórczego 
„Kozienice-Bogdanka-Połaniec”, 
podwojenie bazy zasobów opera-
tywnych oraz wdrożenie szeregu 
kluczowych innowacyjnych inicja-
tyw strategicznych, między inny-
mi takich jak realizacja (wspólnie 
z Grupą Enea) studium wykonal-
ności projektu technologii zgazo-
wania węgla dla produkcji energii 
elektrycznej, wykorzystanie nowo-
czesnego wysokowydajnego kom-
pleksu przodkowego czy efektywna 
gospodarka skałą płonną. Łącznie 
wypracowano 60 inicjatyw strate-
gicznych; 10 opracowała kadra in-

żynieryjno-techniczna „Bogdanki”.
LW „Bogdanka” SA zamierza 

podwoić swoje zasoby operatywne 
z 227 mln ton do ok. 446 mln ton 
węgla. Przy wydobyciu surowca na 
poziomie około 9 mln ton oznacza 
to, że kopalnia pofedruje jeszcze 
przez co najmniej 50 lat. Najistot-
niejsze mają być obszary „Pucha-
czów V” (obecnie eksploatowane 
złoże o zasobach na poziomie ok. 
211 mln ton), „Stręczyn” (obecnie 
eksploatowane złoże „K-3”, zasoby 
operatywne - ok. 16 mln ton) oraz 
„Ludwin” (złoże „Ostrów”, szaco-
wane zasoby operatywne - ok. 186 
mln ton). Złoża „K-6” i „K-7” oraz 
obszar „Orzechów” zostały wska-
zane jako potencjalne dalsze rejony 
eksploatacji.

Ogłoszono również politykę dy-
widendową na najbliższe lata: za-
kłada ona wnioskowanie o wypłatę 
do 50 procent zysku netto wykaza-
nego w jednostkowym sprawozda-
niu Spółki. Wysokość każdorazo-

wo rekomendowanej przez Zarząd 
dywidendy będzie uzależniona od 
aktualnej sytuacji rynkowej, gene-
rowanych przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej, plano-
wanych procesów inwestycyjnych i 
prognozowanego poziomu zadłuże-
nia Spółki.

Zakładowa „Solidarność” pozy-
tywnie ocenia sam fakt przyjęcia 
strategii.

- Istotnym elementem scena-
riusza elastycznego rozwoju jest 
synergia w obszarze wydobywczo-
wytwórczym „Kozienice-Bogdan-
ka-Połaniec”. Przejęcie aktywów 
elektrowni „Połaniec” przez Grupę 
Enea ma w perspektywie zwięk-
szyć wskaźnik zużycia węgla na 
potrzeby własne Grupy z 45 do 75 
procent, co gwarantowałoby nam 
stabilne zatrudnienie z perspek-
tywą wprawdzie niewielkiego, ale 
jednak przyrostu - wskazuje prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” LW „Bogdan-

ka” SA Antoni Pasieczny.
Zdaniem przedstawiciela stro-

ny społecznej są też jednak pewne 
niedociągnięcia.

- Przede wszystkim nie widzę 
tam planów ograniczenia outsour-
cingu w podstawowej działalności 
Spółki. Już teraz 1/3 zatrudnionych, 
w tym blisko połowa pracowników 
dołowych, pracuje w podmiotach 
zewnętrznych. To budzi nasze oba-
wy na przyszłość - mówi Antoni Pa-
sieczny. - Niepokoi nas także zakła-
dany rozwój bazy zasobowej o złoże 
„Ostrów”. Istnieją tam potencjalne 
zagrożenia natury geologicznej, 
środowiskowej oraz infrastruktu-
ralnej, w tym obszary chronione 
i zbiorniki wodne. Wcześniejsza 
strategia zakładała rozwój bazy 
zasobowej o obszary „K-6” i „K-7”, 

gdzie zagrożenia te występują w 
dużo mniejszym stopniu - dodaje.

Zlokalizowana w miejscowości 
o tej samej nazwie „Bogdanka” jest 
jedną z największych polskich ko-
palń węgla kamiennego. Produkcja 
węgla handlowego „Bogdanki” za 
rok ubiegły wyniosła ok. 9 mln ton 
(dane wstępne).

LW „Bogdanka” SA prowa-
dzi działalność górniczą w zakre-
sie wydobywania, wzbogacania 
i sprzedaży surowca. Zaopatruje 
przede wszystkim odbiorców prze-
mysłowych, zlokalizowanych we 
wschodniej i północno-wschodniej 
Polsce. Od października 2015 r. jest 
częścią funkcjonującej na rynku 
energetycznym Grupy Enea.

MJ
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
 

 JSW Najpierw „jednorazówka”, potem przeszeregowania

KWOTA „jednorazówki” będzie wyliczana indywidualnie. 
Ma zależeć od różnicy pomiędzy wysokością nagrody 
barbórkowej liczonej z 21 dni roboczych bez nadgodzin, 
1/12 węgla i deputatu a wysokością „barbórki” liczonej 
według starych zasad.

Jeśli chodzi o przeszeregowania, w porozumieniu czyta-
my, że winni nimi być objęci „wyłącznie pracownicy wyróż-
niający się i zasługujący w opinii Kierownictwa Zakładu na to 
wyróżnienie, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
zaszeregowanych na najniższych kategoriach”. Wykaz takich 
osób zostanie sporządzony przez dyrekcje kopalń i przesłany 
pracodawcy do 25 marca.

Rokowania, które pozwoliły wypracować porozu-
mienie, zostały zainicjowane przez związkowców z Za-
kładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „So-
lidarność” JSW SA, Federacji Związków Zawodowych 
Górników JSW SA, Związku Zawodowego „Kadra” JSW 
SA i ZOK Związku Zawodowego „Kontra” JSW SA. 5 grud-
nia ubiegłego roku strona społeczna wniosła o renego-
cjacje porozumienia „oszczędnościowego” z 16 września 
2015 r., powołując się między innymi na „istotną poprawę 
sytuacji finansowej” JSW.

- Negocjacje były trudne, ale przyniosły efekt co 
najmniej zadowalający - ocenia przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów” Krzysztof Leśniowski. - Gór-
nicy, którzy ponieśli szereg wyrzeczeń w imię ratowania 
Spółki przed upadłością, powinni mieć jakiś zysk z tego, 
że dzięki ich postawie firma nadal istnieje i ma się coraz 
lepiej. Stąd pomysł na „jednorazówkę”. Podobnie jest z 
przeszeregowaniami. Przez ostatnie 3-4 lata po pro-

Konflikt, który 
uderza w spółkę
W JASTRZęBSKIEJ Spółce Węglowej coraz głośniej mówi się o poważnym rozłamie w zarządzie spółki, 
który coraz bardziej uniemożliwia sprawne zarządzanie JSW. I bynajmniej nie jest to wyłącznie konflikt 
na linii Gawlik-Pawlinów.

konflikt w zarządzie JSW wy-
wołała tzw. afera Stachury. Na po-
czątku stycznia na wniosek prezesa 
Tomasza Gawlika, została podjęta 
uchwała o odwołaniu z funkcji dy-
rektora kopalni zespolonej Borynia-
Jastrzębie-Zofiówka Waldemara 
Stachury. Uzasadnieniem tej decy-
zji był wyrok skazujący Stachurę 
za przestępstwo związane z wyłu-
dzeniem odszkodowania od firmy 
ubezpieczeniowej z tytułu wypadku 
przy pracy, a także bezpodstawnie 
sfinansowanie mu przez spółkę po-
bytu w sanatorium.

W istocie Stachura uległ kontuzji 
fizycznej poza pracą, ale za namową 
znajomych zgłosił uraz jako wypa-
dek w pracy. Dzięki „życzliwości” 
niektórych osób sprawa wyszła na 
jaw. Stachura poniósł konsekwen-
cje finansowe z tego tytułu. 

- Stachura popełnił w przeszło-
ści błąd i ponosi tego konsekwencje, 
co nie zmienia faktu, że jest niezłym 
fachowcem. To, że dziś kopalnia ze-
spolona wstaje na nogi to duża jego 
zasługa – mówi osoba związana z 
zarządem spółki. 

Co ciekawe, o sytuacji Stachu-

ry Gawlik wiedział już w czerwcu 
2016 r., bo został o tym poinformo-
wany przez  Pawlinowa i samego 
Stachurę przed powołaniem go na 
stanowisko dyrektora kopalni. Py-
tanie zatem, dlaczego wtedy to nie 
przeszkadzało Gawlikowi, a dziś 
mu przeszkadza. Może zatem jest to 
tylko pretekst? 

Problem w tym, że Stachura 
uchodzi za człowieka Pawlinowa, 
wiceprezesa spółki ds. produkcji. 
Rozdania personalne Pawlinowa 
nie przypadły do gustu Gawlikowi. 

- Kiedy Pawlinów zasygnali-

Prezesi Tomasz Gawlik (z prawej) i Józef Pawlinów mają coraz mniej powodów by pozować razem do zdjęć.

że w tym towarzystwie bywał rów-
nież były prezes JSW, Jarosław Za-
górowski. 

Nieoczekiwanie dla samego 
Gawlika, reszta członków zarządu 
wsparła Pawlinowa, którzy kilka 
tygodniu później, wbrew prezeso-
wi JSW podjęli uchwałę o odwoła-
niu Szlązaka i powołaniu na jego 
miejsce Jarosława Twardokęsa. 
Wspomniany Stachura został prze-
niesiony do biura strategii jako ko-
ordynatora ds. produkcji. Gawlik 
już zapowiedział, że zwolni Stachu-
rę dyscyplinarnie.

Wśród pracowników spółki krą-
żą już pogłoski o zbieraniu „haków” 

na członków zarządu JSW przez 
prezesa. Pomagać mu w tym mia-
łoby zaufane grono współpracow-
ników. Do najbliższych należy dziś 
trzech ludzi w spółce - dyrektor ds. 
pracy Krzysztof Grobosz, dyrektor 
kontroli wewnętrznej Jarosław Ob-
rzut i pełnomocnik ds. bezpieczeń-
stwa Krzysztof Mancewicz (były se-
kretarz POP PZPR i funkcjonariusz 
ZOMO, później pracownik komen-
dy rejonowej policji).

Po niedawnym ujawnieniu in-
formacji, iż Józef Pawlinów jest 
oskarżony przez prokuraturę o 
przyjęcie 25 łapówek (czytaj na 
ten temat wywiad obok) sytuacja 

w spółce stała się wręcz krytycz-
na. Stało się to w momencie kiedy 
nastąpiła stabilizacja ekonomiczna 
spółki, która jest nie tylko efektem 
wzrostu cen węgla, ale także dzia-
łań restrukturyzacyjnych podję-
tych w kopalniach JSW. 

Pojawia się pytanie, czy na 
najbliższym posiedzeniu Rada 
Nadzorczej JSW zajmie się prob-
lemem wewnętrznych konfliktów 
w zarządzie spółki, czy też właści-
ciel dalej będzie udawał, że nie ma 
problemu. 

jm 

CZEChY: OKD bez inwestora strategicznego
Nie doszło do planowanego na luty br. przejęcia spółki węglowej OKD przez państwo. Podczas posiedzenia czeskiego rządu sprzeciw wobec pomysłu 
wyrazili ministrowie reprezentujący partie Ano oraz KDU-CSL. Wskazywali oni na konieczność dania szansy prywatnym inwestorom, którzy mogą jesz-
cze zgłaszać chęć przejęcia postawionej w stan likwidacji spółki.

zował na zarządzie konieczność 
pewnych zmian prezes Gawlik, 
delikatnie mówiąc wściekł się i po-
stanowił przejąć inicjatywę – mówi 
nasz rozmówca. 

Gawlik przeforsował odwoła-
nie Stachury, a na jego miejsce w 
kopalni zespolonej powołał tym-
czasowo Rafała Szlązaka (ze zna-
nego rodu Szlązaków – red.), wo-
bec której to kandydatury mocno 
oponował Pawlinow, twierdząc, że 
nie ma on doświadczenia w zarzą-
dzaniu tak dużą i trudną kopalnią. 
Zresztą z opinią Pawlinowa zgadza 
się wiele osób w spółce.

Nie chodzi jednak tylko o kom-
petencje. Nasi rozmówcy twierdzą, 
że Szlązak utrzymuje aktywne 
kontakty z byłymi dyrektorami i 
członkami zarządu JSW, którzy są 
wmieszani a potężne afery korup-
cyjne i przeciwko którym toczą się 
poważne postępowania prokura-
torskie. Są osoby, które twierdzą, 

stu ich nie było, bo JSW balansowała na krawędzi bankructwa. W 
międzyczasie pracownicy zdążyli nabyć doświadczenia, wielu z nich 
ukończyło specjalistyczne kursy i nabyło nowe uprawnienia. Byłoby 
czymś nieuczciwym, gdyby teraz, wobec poprawiającej się sytuacji 
finansowej JSW, wynagradzano ich tak samo. Dzisiaj ci pracowni-
cy są dla firmy o wiele cenniejsi, więc powinni otrzymywać wyższe 
stawki - konkluduje.

Dalsze renegocjacje porozumienia sprzed półtora roku związkow-
cy z organizacji reprezentatywnych uzależniają od kondycji Spółki.

- Nasze przedsiębiorstwo wychodzi na prostą, ale do normalności 
wciąż jeszcze daleko. Długi trzeba spłacać a hossa na rynku węgla 
koksowego nie będzie trwać wiecznie, co widać po spadających ce-
nach tego węgla. Jednakże, jeżeli tylko sytuacja finansowa JSW S.A. 
ulegnie dalszej poprawie, Zarząd Spółki i Reprezentatywne Związki 
Zawodowe przystąpią do dalszego renegocjowania porozumienia z 
września 2015 r. - piszą w komunikacie skierowanym do załogi. 

mj

Nagroda za poświęcenia
Dzięki porozumieniu zawartemu przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych funk-
cjonujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW 6 marca pracownicy otrzymają 
specjalną nagrodę jednorazową. Ponadto podpisany 9 lutego dokument stanowi, że pracodawca przesze-
reguje do 10 procent załóg poszczególnych kopalń o jedną kategorię płacową.
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Pawlinów: moje 
postępowanie było uczciwe

Solidarność Górnicza: 
- W ostatnim czasie jeden z 
dzienników ogólnopolskich 
poinformował, że prokuratu-
ra oskarża pana o przyjęcie 
dwudziestu pięciu łapówek. 
co pan na to?

Józef pawlinów, zastęp-
ca prezesa Zarządu JSW do 
spraw technicznych: - Od 2001 
do 2003 roku - za zgodą dyrek-
tora ówczesnej KWK „Zofiówka” 
- współpracowałem z firmą Eko-
chem na podstawie umów-zleceń. 
Miałem pomóc w rozwoju tech-
nologii wytwarzania klejów do 
ścian. Chodziło o udoskonalenie 
składów klejów, tak by spełniały 
one swoją rolę. Należało spraw-
dzić bezpośrednio na dole, czy 
dany skład chemiczny może mieć 
zastosowanie, czy też należy go 
zmienić. Firmy produkujące kleje 
nie miały wtedy możliwości zjaz-
du na dół. Wspomnianych umów-
zleceń było 25, stąd zapewne 
przytoczone w pytaniu, komplet-
nie nieprawdziwe, doniesienia 
medialne mówiące o „dwudziestu 
pięciu łapówkach”.

SG: - Dla postronnego ob-
serwatora umowy o dzieło 
związane z konsultacjami 
mogą jednak wyglądać jak 
wyrafinowana łapówka. Nie 
brał pan tego pod uwagę, de-
cydując się na współpracę z 
dostawcą kleju?

Jp: - Tamte umowy były za-
warte całkowicie zgodnie z pra-
wem. Według mojego adwokata 
prokuratura potraktowała zbior-
czo przypadek mój z przypadkami 
późniejszymi, może dosyć podob-
nymi, ale takimi, gdzie niepra-
widłowości rzeczywiście wystą-
piły. Za wykonaną pracę, dzięki 
której kopalnia zyskała dopraco-
wane technologicznie kleje, dzięki 
której na dole jest po prostu bez-
pieczniej, otrzymuję dziś „zapłatę” 
w postaci zarzutów korupcyjnych. 
Wkrótce wykażę przed sądem, że 
moje postępowanie było uczciwe 
i na żadnym etapie nie naruszało 
obowiązujących wtedy przepisów 
prawa.

SG: - Ta sama gazeta, któ-
ra opisała pańską sprawę, 
zainteresowała się również 
sprawą Waldemara Stachu-
ry, byłego dyrektora kopal-
ni zespolonej „Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie”. kilka lat 
temu wyłudził on pieniądze 
od firmy ubezpieczeniowej 
za wypadek, który miał miej-
sce poza kopalnią, a nie - jak 
deklarował - w trakcie wyko-
nywania pracy. Wiedział pan 
o tym przed powołaniem Sta-
chury na stanowisko?

Jp: - Wiedziałem. Znałem 
też szczegóły zdarzenia. Pewnym 
osobom ewidentnie zależało, żeby 
człowiek, który dobrze wykonuje 
swoje obowiązki, ale jest wyma-
gający, na czymś się „poślizgnął”. 

Osoby te „życzliwie” doradziły 
mu, by uraz doznany podczas 
jednego z zakładowych turniejów 
piłkarskich zgłosił jako wypadek 
w pracy. Zgodnie z obowiązu-
jącym prawem zdarzenie miało 
charakter wypadku w drodze do 
pracy lub z pracy i gdyby tak zo-
stało zgłoszone, w ogóle nie było-
by problemu. Zresztą - obojętnie, 
czy on miałby wypadek „zwykły”, 
czy w drodze do pracy lub z pra-
cy, przysługiwałyby mu te same 
pieniądze, tylko wypłacane przez 
kopalnię i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w nieco innych pro-
porcjach. Ostatecznie został uzna-
ny winnym występku na szkodę 
towarzystwa ubezpieczeniowego 
na kwotę 1800 złotych i ukarany 
grzywną. Skazanie ma ulec zatar-
ciu rok po wykonaniu kary. Przy 
okazji awansu na stanowisko dy-
rektora KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Waldemar Stachura 
poinformował o wszystkim mnie 
oraz prezesa Gawlika.

SG: - Mimo wszystko reko-
mendował go pan na stano-
wisko dyrektorskie…

Jp: - …Tak, bo nie znałem i nie 
znam nikogo, kto umiałby lepiej 
poprowadzić kopalnię. Podob-
nie uważał wtedy prezes Gawlik. 
Nie chodziło tutaj zresztą tylko 
o nasze opinie. Za Waldemarem 
Stachurą przemawiała cała jego 
kariera zawodowa oraz sposób, w 
jaki wykonywał swoje obowiąz-
ki. To jest człowiek, który zawsze 
podejmował decyzje po dogłębnej 
analizie sytuacji, dbał o załogi, 
zwracał uwagę na to, by pracow-
nicy mieli dostęp do właściwych 
technologii, żeby nigdzie nie bra-
kowało odpowiednich urządzeń 
czy materiałów. Sprawa z wypad-
kiem nie miała najmniejszego 
wpływu na jego kompetencje, ani 
też nie było wymogu prawnego 
dotyczącego niekaralności osoby 
awansowanej na stanowisko dy-
rektora. Ja w zawodowej pracy za-
wsze oceniałem ludzi pod kątem 
zdolności do wykonywania zadań, 
zamiast grzebać im w życiory-
sach. O tym, że jest to podejście 
właściwe, świadczy przypadek 
dyrektora Stachury. On w ciągu 
kilku miesięcy postawił na nogi 
kopalnię „Borynia-Zofiówka-Ja-
strzębie”, co wymagało przecież 
ogromnej wiedzy. Pozbycie się 
tak kompetentnego człowieka jest 
niezrozumiałe, a dla firmy po pro-
stu niekorzystne.

SG: - Uważa pan, że uka-
zanie się w tym samym cza-
sie publikacji na pański te-
mat i na temat Stachury, 
który uchodzi w za pańskie-
go człowieka, ma związek? 
Może „stanęliście komuś na 
odcisk”?

Jp: - Sprawa została „wyciąg-
nięta”, bo pewne grupy chciałyby 
utrzymania dotychczas posiada-
nych wpływów. Mam tutaj na my-
śli „łatwy” zarobek bez ponosze-

nia konsekwencji. Myśmy zaczęli 
stawiać firmom wygrywającym 
przetargi określone wymagania. 
Rozliczamy je również z wykona-
nej pracy, co niektórym może się 
nie podobać. Mamy z dyrektorem 
Stachurą podobne podejście do te-
matu, być może właśnie dlatego w 
niemal tym samym czasie ukazały 
się obydwa teksty.

SG: - Tajemnicą poliszy-
nela jest fakt, że w Zarządzie 
JSW toczy pan ostry spór z 
prezesem Gawlikiem. Co Was 
różni w podejściu do zarzą-
dzania firmą?

Jp: - Przede wszystkim to, jak 
traktowani są pozostali członko-
wie Zarządu. Za podjęte decyzje 
odpowiada cały Zarząd, tymcza-
sem pan prezes, pomijając kole-
gialny charakter tego gremium, 
próbuje wszystkim narzucać swo-
je pomysły i od razu je akcepto-
wać. Często zdarza się tak, że w 
trakcie posiedzeń Zarządu prezes 
chce od nas zgody na przyjęcie 
propozycji, których wcześniej nie 
mieliśmy okazji przedyskutować. 
Tę praktykę dobrze ilustruje spra-
wa odwołania dyrektora Stachu-
ry, o co 11 stycznia zawnioskował 
prezes Gawlik, nie przedstawiając 
przy tym pozostałym członkom 
Zarządu żadnych dokumentów. 
Głównym uzasadnieniem wnio-
sku było skazanie prawomocnym 
wyrokiem Waldemara Stachury za 
umyślne przestępstwo przeciwko 
mieniu popełnione na szkodę JSW 
i pozostające w bezpośrednim 
związku z wykonywaniem funkcji 
służbowych, co wkrótce okazało 
się nieprawdą, bo dyrektor został 
skazany bez związku z działaniem 
na szkodę JSW. 26 stycznia pozo-
stali członkowie Zarządu wnieśli 
o anulowanie uchwały dotyczącej 
odwołania Waldemara Stachury, 
na co prezes Gawlik nie wyraził 
zgody, bo punkt nie został zgło-
szony do porządku obrad. Ponadto 
przekonywał, że wszelkie sprawy 
personalne leżą wyłącznie w jego 
kompetencjach. Mamy tutaj do 
czynienia z próbą wprowadzenia 
jednoosobowego kierowania fir-
mą, z czym absolutnie nie można 
się zgodzić.

SG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

Prezesi Tomasz Gawlik (z prawej) i Józef Pawlinów mają coraz mniej powodów by pozować razem do zdjęć.

że w tym towarzystwie bywał rów-
nież były prezes JSW, Jarosław Za-
górowski. 

Nieoczekiwanie dla samego 
Gawlika, reszta członków zarządu 
wsparła Pawlinowa, którzy kilka 
tygodniu później, wbrew prezeso-
wi JSW podjęli uchwałę o odwoła-
niu Szlązaka i powołaniu na jego 
miejsce Jarosława Twardokęsa. 
Wspomniany Stachura został prze-
niesiony do biura strategii jako ko-
ordynatora ds. produkcji. Gawlik 
już zapowiedział, że zwolni Stachu-
rę dyscyplinarnie.

Wśród pracowników spółki krą-
żą już pogłoski o zbieraniu „haków” 

na członków zarządu JSW przez 
prezesa. Pomagać mu w tym mia-
łoby zaufane grono współpracow-
ników. Do najbliższych należy dziś 
trzech ludzi w spółce - dyrektor ds. 
pracy Krzysztof Grobosz, dyrektor 
kontroli wewnętrznej Jarosław Ob-
rzut i pełnomocnik ds. bezpieczeń-
stwa Krzysztof Mancewicz (były se-
kretarz POP PZPR i funkcjonariusz 
ZOMO, później pracownik komen-
dy rejonowej policji).

Po niedawnym ujawnieniu in-
formacji, iż Józef Pawlinów jest 
oskarżony przez prokuraturę o 
przyjęcie 25 łapówek (czytaj na 
ten temat wywiad obok) sytuacja 

w spółce stała się wręcz krytycz-
na. Stało się to w momencie kiedy 
nastąpiła stabilizacja ekonomiczna 
spółki, która jest nie tylko efektem 
wzrostu cen węgla, ale także dzia-
łań restrukturyzacyjnych podję-
tych w kopalniach JSW. 

Pojawia się pytanie, czy na 
najbliższym posiedzeniu Rada 
Nadzorczej JSW zajmie się prob-
lemem wewnętrznych konfliktów 
w zarządzie spółki, czy też właści-
ciel dalej będzie udawał, że nie ma 
problemu. 

jm 

CZEChY: OKD bez inwestora strategicznego
Nie doszło do planowanego na luty br. przejęcia spółki węglowej OKD przez państwo. Podczas posiedzenia czeskiego rządu sprzeciw wobec pomysłu 
wyrazili ministrowie reprezentujący partie Ano oraz KDU-CSL. Wskazywali oni na konieczność dania szansy prywatnym inwestorom, którzy mogą jesz-
cze zgłaszać chęć przejęcia postawionej w stan likwidacji spółki.

Zaniepokojenie tym stanem rzeczy wyraziły organizacje związ-
kowe działające w OKD.

- Państwo ma do odegrania ważna rolę, jeśli chodzi o dalsze losy 
spółki - powiedział mediom Jaromir Pytlik, szef Porozumienia Związ-
ków Zawodowych w OKD.

Dodał, że rząd nie wysłuchał głosu górników, którzy nalegali, aby 
skarb państwa przejął spółkę i sfinansował jej ostateczną likwidację.

- Denerwuje nas to, że państwo nic nie robi, aby w przyszłości nie 
powtórzyła się sytuacja, w której firmę przejmuje prywatny właściciel, 
prowadzi działalność wydobywczą, a gdy węgiel się skończy mówi 
„żegnam” i znika, jak Zdenek Bakala – powiedział Jaromir Pytlik.

Związkowcy nie mają nic przeciwko temu, aby spółkę przejął pry-
watny inwestor, lecz jak podkreślają, państwo musi w takim wypadku 
uzależnić przejęcie spółki OKD od wpłacenia przez potencjalnego no-
wego inwestora kwoty 10 mld koron, stanowiącej zaliczkę na poczet 
przyszłych kosztów likwidacji działalności górniczej.

Zgodnie z założeniami na najbliższe lata, jeszcze w połowie 
2017 r. ma zakończyć wydobycie kopalnia Paskov, dalsze zakłady 
wchodzące w skład OKD miałyby zostać zamknięte do końca 2023 
r. Wszystko zależy jednak od tego, czy znajdzie się w końcu inwestor 
strategiczny dla OKD. Jeśli tak się nie stanie zarządca komisarycz-
ny może w kwietniu ogłosić wyprzedaż majątku i rozpocząć proces 
całkowitej likwidacji spółki. Zdaniem związkowców taki stan rzeczy 
jest nie do pomyślenia. Przyspieszona likwidacja OKD wiązałaby bo-
wiem się z koniecznością zwolnienia z pracy ok. 10 tys. pracowników 
firmy. 

źródło: nettg.pl
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Jakie światowe 
perspektywy dla węgla?

RYNEK WĘGLA Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej

ŚWIATOWE zapotrzebowanie na energię będzie w najbliższych latach rosło, ale to nie oznacza, 
że będzie rosło również światowe zużycie węgla – wynika z raportu międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (mAE). 

 STANY ZJEDNOCZONE

Trump stawia na węgiel
ZDANIEM Trumpa unieważnienie regu-
lacji o ochronie strumieni (Stream Pro-
tection’s Rule) pozwoli firmom wydo-
bywczym na zaoszczędzenie ponad 
50 mln dolarów rocznie i zachowanie 
tysięcy miejsc pracy.

Regulacja dot. ochrony strumieni 
została wprowadzona w grudniu ub. 
roku. Zabrania ona wydobycia węgla 
kamiennego metodą odkrywkową 

w odległości mniejszej niż 33 metry 
od strumieni, rzek i ujęć wody pit-
nej; zobowiązuje właścicieli kopalń 
do przedstawienia analiz wpływu ek-
sploatacji na środowisko naturalne 
oraz wprowadza rygorystyczne zasady 
składowania odpadów.

Zdaniem krytyków wprow-
adzenie ograniczeń tego rodzaju przez 
administrację Baracka Obamy – co 

udało się po czterech latach ustawo-
dawczych potyczek – nie było koniec-
zne, ponieważ wiele z tych rozporządzeń 
powiela już istniejące stanowe i lokalne 
regulacje w tej dziedzinie.

Jak wynika z opracow-
ania przygotowanego na zlecenie 
reprezentującego interesy firm wydo-
bywczych Krajowego Stowarzyszenia 
Kopalnictwa (National Mining Associa-

tion), skrupulatne wprowadzenie tych 
przepisów w życie pociągnęłoby za 
sobą likwidację 281 tys. miejsc pracy w 
górnictwie węgla kamiennego, przede 
wszystkim w podupadłym ekonomic-
znie regionie Appalachów, w stanach 
Wirginia Zachodnia i Kentucky.

Przedstawiciele organizacji eko-
logicznych z kolei wskazywali na 
opracowanie niezależnego, ponadpar-
tyjnego Ośrodka Badawczego Kon-
gresu, którego autorzy utrzymywali, 
że wprowadzenie przepisów w życie 
przysporzyłoby tyle samo dobrze 
płatnych miejsc pracy w dziedzinie 
ochrony środowiska, ile ubyłoby ich w 
skali regionu w związku z redukcjami w 
przemyśle wydobywczym.

Jest to już drugie rozporządzenie 
ekologiczne prezydenta Obamy, 
które nowy szef państwa unieważnił 

w połowie lutego. Wcześniej Trump 
ogłosił utratę mocy prawnej ustawy 
zobowiązującej amerykańskie firmy 
wydobywcze do zgłoszenia wpłat na 
rzecz obcych rządów tytułem praw do 
wydobycia węgla kamiennego i innych 
surowców.

Oprócz przywódców Kongresu i 
deputowanych z największych górnic-
zych stanów, w uroczystości podpisa-
nia ustawy o zniesieniu – jak to określił 
prezydent Trump – „zabijających 
miejsca pracy” regulacji, wzięli udział 
przedstawiciele dużych firm energe-
tycznych i związków zawodowych 
górników.

– Witam, wchodźcie – powiedział 
Trump do ubranych w kombinezony 
robocze górników – pokażę wam Owal-
ny Gabinet Białego Domu. Z pewnością 
– zażartował – często tutaj gościliście.

Prezydent USA Donald Trump podpisał 16 lutego ustawę o zniesieniu ograniczeń w sferze wydobycia 
węgla kamiennego wprowadzonych uprzednio przez prezydenta Baracka Obamę. Spełnił tym samym 
kolejną obietnicę złożoną w trakcie kampanii wyborczej.

MięDZyNaroDoWa Agencja 
Energetyczna (MAE) co roku pub-
likuje raport World Energy Outlook 
(WEO), który zawiera prognozy dla 
rynków ropy, gazu ziemnego, węgla 
a ostatnio także dla odnawial-
nych źródeł energii. To jeden z 
najważniejszych tego typu raportów 
publikowanych na świecie. 

Na początku 2017 r. raport World 
Energy Outlook 2016 został zap-
rezentowany w Polsce, m.in. w Min-
isterstwie Energii, a jego węglowa 
część była omawiana w Katowicach. 
Wnioski płynące z tego raportu dla 
węgla nie są zbyt optymistyczne. Au-
torzy raportu prognozują, że nie ma 
widoków na wzrost popytu na węgiel 
na świecie, a  znalezienie równowagi 
na rynku węgla i stabilizacji cen 
zależy od cięcia mocy wydobywc-
zych, zwłaszcza w Chinach i Stanach 
Zjednoczonych. 

Świat podzielony 
co do roli węgla

Raport zwraca uwagę, że istnieje 
dużą różnica w prognozach zużycia 
węgla pomiędzy różnymi krajami. 
Niektóre państwa o rozwiniętej 
gospodarce, często ze stabilnymi 
lub wręcz spadającymi potrzebami 
energetycznymi, dokonują dużych 
wysiłków, aby zastąpić węgiel in-
nymi, mniej emisyjnymi paliwami. 

W raporcie znalazła się prog-
noza, że do roku 2040 Unia Europe-
jska obniży swoje zużycie węgla o 60 
proc. a Stany Zjednoczone o 40 proc. 
A jest to o tyle ważne, że Unia i Stany 
łącznie pokrywają ok. 1/6 dzisiejsze-
go zapotrzebowania na węgiel. 

Inaczej wygląda sytuacja w kra-
jach rozwijających się, takich jak In-
die i kraje Azji południowo-wschod-
niej, które muszą szybko zaspokoić 
rosnące potrzeby energetyczne 

swoich mieszkańców. Te kraje nie 
mogą więc sobie obecnie pozwolić  
na odrzucanie tanich źródeł en-
ergii, jakim jest np. węgiel. 

Autorzy raportu WEO 2016 
piszą, że jest też grupa państw 
rozwijających, które dołączają do 
światowej czołówki gospodarc-
zej, co skutkuje m.in. zmianami 
w sektorze energetycznym. Takim 
przykładem są Chiny, dlatego au-
torzy raportu spodziewają się, że 
do roku 2040 zapotrzebowanie 
na węgiel w Chinach spadnie o 15 
proc. 

Chiny mają być głównym czyn-
nikiem decydującym o tym, co 
się będzie działo na światowym 
rynku węgla. W roku 2016 Chiny 
zapowiedziały redukcję swoich 
mocy wydobywczych w górnictwie, 
co spowodowało już wzrost cen 
węgla w 2016 r.  - po czterech latach 
nieprzerwanych spadków cen tego 
surowca. 

W raporcie podkreślono, że 

jeżeli koszt społeczny chińskiej 
transformacji energetycznej, w tym 
likwidacji kopalń, okaże się zbyt 
wysoki, to Chiny mogą spowolnić 
tempo zamykania kopalń, co 
może doprowadzić do sytuacji, 
w której Chiny staną się ekspor-
terem węgla. To spowodowałoby 
przedłużenie stanu zapaści rynku 
międzynarodowego, czego efektem 
byłyby niskie ceny węgla na rynku 
światowym.  

Jest mniej emisji szkodliwych 
substancji

Autorzy raportu podpowiadają, że 
elektrownie węglowe muszą  zwiększać 
swoją sprawność i zmniejszać emisję 
zanieczyszczeń. To się już dzieje, 
nowe elektrownie węglowe są znac-
znie nowocześniejsze od starych 
obiektów i do wyprodukowania tej 
samej ilości energii potrzebują mniej 
węgla i emitują przy tym dużo mniej 
CO2 i innych substancji. Wciąż 
przyszłościową, niestosowaną komer-

obszarach Afryki Subsaharyjskiej, 
nie będzie miało dostępu do energii 
w 2040 r. – to spadek z 1,2 mld osób 
obecnie. Kolejne 1,8 mld osób będzie 
musiało nadal polegać na biomasie 
twardej (jak np. drewno) jako paliwie 
do przygotowywania posiłków (spadek 
o 1/3 z dzisiejszych 2,7 miliarda). 
Dlatego można spodziewać się, że i po 
roku 2040 światowe zapotrzebowanie 
na energię będzie nadal rosło.

Główny scenariusz raportu 
zakłada potrzebę łącznych nakładów 
inwestycyjnych w zapewnienie podaży 
energii do 2040 r. na poziomie wręcz 
astronomicznym, bo w wys. 44 bil-
ionów dolarów, z czego 60 proc. zosta-
nie przeznaczone na wydobycie ropy, 
gazu i węgla, włączając elektrownie 
używające te paliwa, oraz prawie 20 
proc. na źródła odnawialne.

Jakie wnioski dla Polski?
Polska nie zamierza odchodzić 

od węgla w energetyce, ale nie chce 
występować przeciwko temu, co na 
świecie się dzieje. 

- Śledzimy światowe trendy i 
staramy się w nie wpisywać. Chce-
my realizować takie projekty, które 
przyczynią się do rozwoju gospo-
darki – powiedział wiceminister 
energii Michał Kurtyka podczas 
polskiej prezentacji raportu World 
Energy Outlook 2016. 

Przypomniał, że ważnym elemen-
tem transformacji energetycznej jest 
dopasowanie sieci do zmieniającej się 
obecnie roli konsumenta.

- Rozwój globalnych trendów 
tworzy szanse także dla polskiego 
sektora energii. Aby je wykorzystać 
potrzebne są innowacje – ocenił wi-
ceminister Michał Kurtyka. 

Minister Kurtyka zauważył także, 
że przyszłość innowacji w energetyce 
to również miasta i ich potrzeby. 

- Odpowiedzią na nie jest m.in. ro-
zwój elektromobilności – podkreślił 
Michał Kurtyka.

Jedną z konkluzji raportu World 
Energy Outlook 2016 jest to, że węgiel 
przez najbliższe dziesięciolecia pozost-
anie jednym z głównych surowców 
dla światowej gospodarki i energetyki, 
mówienie więc o dekarbonizacji jest 
znacznie przesadzone. Wiadomo przy 
tym, że węgiel musi być wykorzysty-
wany w sposób mniej uciążliwy dla 
środowiska.  

Igor D. Stanisławski

cyjnie technologią, na którą wskazują 
autorzy raportu, jest wychwytywanie 
i zagospodarowanie CO2 z elektrowni 
węglowych.

W raporcie podkreślono, że 
wzrost emisji CO2 związanych z sek-
torem energetycznym zatrzymał się 
zupełnie w 2015 r. Było to głównie 
związane ze zmniejszeniem się 
energochłonności światowej gos-
podarki o 1,8 proc., co było możliwe 
dzięki  wzrostowi efektywności ener-
getycznej oraz zwiększonego wyko-
rzystania czystszych źródeł energii 
na całym świecie, głównie odnawial-
nych źródeł energii (OZE).

Paliwa kopalne mają się dobrze
Główny scenariusz raportu prog-

nozuje 30 proc. wzrost światowego 
popytu na energię do 2040 r. W tym  
czasie w najszybszym tempie mają 
rozwijać się odnawialne źródła en-
ergii. Paliwa kopalne nie stoją jednak 
na straconej pozycji. Zużycie gazu 
ziemnego do tego czasu ma wzrosnąć 
aż o 50 proc., rosnąć ma także zużycie 
ropy. Spodziewany jest także rozwój 
energetyki jądrowej, za co w dużej 
mierze  będą odpowiedzialne Chiny. 

Raport wskazuje, że o ile w na-
jbogatszych państwach świata (zrzes-
zonych w Organizacji Współpracy Gos-
podarczej i Rozwoju – OECD) zużycie 
energii będzie spadać, to będzie ono 
rosnąć w uprzemysławiających się i 
przeżywających boom urbanizacyjny 
innych częściach świata, jak Indie, 
kraje Azji południowo-wschodniej, 
Chiny oraz części Afryki, Ameryki 
Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. 

Jednak pomimo sporych wysiłków 
w wielu krajach, w roku 2040 nadal 
duże grupy ludności będą pozostawać 
bez nowoczesnych źródeł energii. 
Przeszło pół miliarda osób, skon-
centrowanych głównie na wiejskich 
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Silesian Coal nie rezygnuje…
Silesian Coal, spółka zależna niemieckiej firmy HMS Bergbau AG nie rezygnuje 
z planów budowy kopalni w Orzeszu.

OBECNIE trwa proces mający na celu uzyskanie 
przez Silesian Coal koncesji Ministra Środowiska 
na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu. 
W 2015 roku Minister Środowiska zatwierdził 
dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1”, a 
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach zaopiniował 
projekt zagospodarowania złoża. Aktualnie trwa 
procedura wydania przez regionalnego dyrek-

tora ochrony środowiska w Katowicach decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji in-
westycji.

Silesian Coal nie ukrywa, że chciałby 
wydobywać węgiel ze złoża „Żory-Suszec 1”, 
korzystając z infrastruktury kopalni Krupiński w 
Suszcu, choć obecny zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej odstąpił od umowy o współpracy za-

- KOPALNIA Krupiński wyeksploatowała w swoim złożu na które ma koncesję wszystko to, co było najsłabsze, pozostało to 
co jest najlepsze, co jest warte miliardy dolarów - i właśnie ma być wygaszona, (...) a już obok koncesję dostał pewien spry-
ciarz, były wiceminister w rządzie SLD, który de facto reprezentuje niemieckie interesy. Tak więc Niemcy chcą się dobrać do 
najlepszych złóż w tym wypadku kopalni „Krupiński” - pisze Witold Gadowski cytowany przez serwis Racjonalista.

Niemieckie apetyty 
na polski węgiel

PRZECZYTANE Czy Niemcy traktują polskie złoża jako swój zasób strategiczny?

wartej przed kilkoma laty. 
Jeszcze niedawno, podczas nadzwyczajnej, ot-

wartej sesji Rady Miasta Orzesze Jerzy Markowski, 
były wiceminister gospodarki, a obecnie prez-
es spółki Silesian Coal, odpowiadał na pytania 
mieszkańców i radnych, przekonując o słuszności 
inwestycji.

– Nie zamierzamy budować kopalni w Orzeszu. 
Chcemy udostępnić złoże, aby eksploatować je 
wyrobiskami w kierunku jednej z czynnych kopalń 
– mówił. 

Szacuje się, że złoża na poziomie ok. 700 mln ton 
węgla, pozwolą na eksploatację przez kilkadziesiąt 
lat.  Inwestor zapewnia, że wydobycie ma być prow-
adzone wyłącznie na terenach niezamieszkałych, a 

w nowej kopalni pracę znajdzie ok. 700 osób. To jed-
nak nie przekonuje mieszkańców, którzy obawiają 
się szkód górniczych, degradacji środowiska, a 
co za tym idzie pogorszenia się warunków życia. 
Ich zdaniem wydobycie węgla wpłynie również na 
spadek cen nieruchomości w okolicy.

Spółka HMS Bergbau AG z Berlina, jednej z 
czołowych firm handlujących węglem w Niemc-
zech, która dostarcza go producentom energii i od-
biorcom przemysłowym na całym świecie. Spółka 
posiada już kopalnie w RPA i Indonezji, teraz in-
westuje także w Polsce. Od grudnia 2008 roku jest 
notowana na giełdzie we Frankfurcie n. Menem. 

jm

„CoraZ więcej świadczy o tym, 
że Niemcy traktują polski węgiel 
jako swój zasób strategiczny i nie 
życzą sobie, aby Polacy eksploatow-
ali węgiel, zwłaszcza najlepsze 
pokłady tego węgla, dlatego dążą do 
wygaszenia górnictwa na Śląsku, 
aż sami nie przejmą tych złóż. W 
ostatnich dniach odbywa się bój 
o kopalnię Krupiński należącą 
do JSW. Kopalnia Krupiński 
wyeksploatowała w swoim złożu 
na które ma koncesję wszystko to, 
co było najsłabsze, pozostało to co 
jest najlepsze, co jest warte mil-
iardy dolarów — i właśnie ma być 
wygaszona, ma zostać ogłoszona 
upadłość kopalni Krupiński, a już 
obok koncesję dostał [ 1 ] pewien 
spryciarz, były wiceminister w 
rządzie SLD, który de facto rep-
rezentuje niemieckie interesy. Tak 
więc Niemcy chcą się dobrać do na-
jlepszych złóż w tym wypadku ko-
palni Krupiński. Nie dać się Niem-
com ogrywać.

Ważne jest jedno stwierdzenie: 
jeśli stracimy węgiel — stracimy 
niepodległość, bo stracimy 
niezależność energetyczną, bo jeśli 
będziemy budować elektrown-
ie gazowe, jak chciał Pawlak, to 
będziemy powiększać uzależnienie 
od Rosji. Rosjanie też chcą, byśmy 
wygasili wydobycie węgla kamien-
nego. I tu się zgadzają z Niemcami. 

Niemcy chcą mieć cały śląski węgiel 
dla siebie, a Rosjanie nie chcą, by 
Polacy eksploatowali węgiel, bo 
chcą, by się uzależnili od rosyjsk-
iego gazu i ropy.”

Niemcy stoją dziś na węglu 
brunatnym, woleliby na efekty-
wniejszym kamiennym a ten jest 
właśnie w Polsce. Nie podzielam w 
pełni tezy o rosyjsko-niemieckim 
partnerstwie w wygaszaniu pols-
kich kopalń. Rosjanie mają interes 
w tym, by polski węgiel był nie-
konkurencyjny, by działały w pol-
skim górnictwie mafie generujące 
wielkie narzuty cenowe i malwer-
sacje, by nie stanowił on realnej 
konkurencji dla węgla rosyjskiego. 
Ale nie mają bynajmniej interesu, 
by polski węgiel trafił w niemieckie 
ręce, gdyż będzie to oznaczało, że 
naraz w Unii Europejskiej węgiel 
przestanie być passe, stanie się 
zasobem strategicznym, mocno 
eksploatowanym i uwalnianym, 
co byłoby jeszcze większym ud-
erzeniem w rosyjskie interesy.

Można się też zastanowić, 
dlaczego naraz w tym roku, kiedy 
Komisja Europejska sypnęła 
groszem na wygaszanie kopalń, 
rozpętano akcję pt. smog, choć jest 
on problemem już od lat i jakoś się 
nim specjalnie nie przejmowano, 
skoro sukcesywnie w miastach 
zabudowywano antysmogowe ko-

rytarze napowietrzające. Wszystko 
to wpisuje się w niemieckie plany 
wobec polskiego węgla. Aktualnie 
na Śląsku zielone ludziki zbierają 
podpisy pod petycją mającą 
zmobilizować UE do nałożenia kar 
pieniężnych na Polskę „za smog”. 
Choć cała ta akcja, sponsorowana z 
zachodniego kierunku, toczy się w 
istocie o polski węgiel.

W ostatnich latach ro-
zpowszechniono w społeczeństwie 
mit o miliardowych dopłatach do 
deficytowego górnictwa, co należy 
postrzegać jako element wojny in-
formacyjnej. W rzeczywistości do 
całkiem niedawna zarówno KW, 
jak i JSW generowały miliardowe 
zyski, później na skutek złej poli-
tyki zostały doprowadzone na sk-
raj bankructwa (zob. Kompania 
Węglowa mogła mieć miliardowe 
zyski), w najbliższych latach pol-
skie górnictwo znów czekają mil-
iardowe zyski, które udana sanacja 
może jedynie powiększyć i odpow-
iednio spożytkować. Jeśli idzie o 
pomoc publiczną dla górnictwa to 
Niemcy i Hiszpanie sypią grube 
miliardy na swoje kopalnie, a nie 
Polska. 

Faktem jest, że Niemcy spalają 
znacznie więcej węgla niż Pol-
ska (240 mln ton — 152 mln ton). 
Wskazuje się, iż to nic nie znaczy, 
ponieważ Niemcy są dwukrotnie 

większe ludnościowo oraz mają 
czterokrotnie większą gospodarkę 
(miara PKB ważonego parytetem 
siły nabywczej). W istocie jednak 
to znaczy bardzo wiele, gdyż nie 
można wymagać od gospodarki 
rozwijającej się tego samego co od 
gospodarki w pełni rozwiniętej. 
Niemcy to kraj powierzchniowo 
zaledwie o 12% większy niż Polska, 
która dysponuje bardzo dużym 
potencjałem rozwoju zarówno 
gospodarczego, jak i demografic-
znego. Potencjalnie większym niż 
Niemcy, gdyż posiadamy podobną 
powierzchnię znacznie bogatszą 
w zasoby naturalne, położoną 
bardziej strategicznie. Polska nie 
powiększa energetyki węglowej, a 
jedynie dąży do zastąpienia bloków, 
którym kończy się żywot nowymi. 
Gdybyśmy nie budowali obecnie 
nowych bloków węglowych, to by 
oznaczało absurdalne zwijanie 
energetyki węglowej. Dalszy ro-
zwój Polski może jednak iść w 
kierunku powiększania innych 
form energetyki, lecz energetyka 
węglowa powinna być utrzymana 
co najmniej na aktualnym pozi-
omie. Kiedy będziemy krajem 
rozwiniętym energia z węgla też 
może w Polsce stanowić ok. 40%, 
lecz w wartościach bezwzględnych 
powinna to być ta sama skala MW, 
co i dziś (Polska wytwarza dziś 

z wegla 20 GW energii, Niemcy 
— 30 GW). Albo nawet i większa, 
gdyż rozwinięta Polska powinna 
mieć podobną gospodarkę i liczbę 
ludności, co i Niemcy, tymczasem 
Niemcy spalają dziś o 60% więcej 
węgla niż Polska — choć muszą 
bardzo wiele importować, tymcza-
sem Polska ma węgiel we własnych 
zasobach, a każdy racjonalny kraj 
stawia przede wszystkim na własne 
zasoby. Węgiel może być przetwar-
zany całkowicie czysto, tyle że do 
tego trzeba rozwijać energetykę 
węglową a nie ją zwijać.

Argument usprawiedliwiający 
duże niemieckie spalanie węgla 
skalą PKB jest wadliwy z jeszc-
ze jednego powodu: Niemcy nie 
spalają tego węgla wyłącznie na 
własne potrzeby, lecz coraz chętniej 
eksportują swoją energię. Poprz-
edni rząd w Polsce zapoczątkował 
kuriozalne importowanie energii z 
Niemiec. Ku temu szła dotychcza-
sowa logika rozwoju Polski: wygas-
zanie własnego potencjału energe-
tycznego i sukcesywne uzależnianie 
się od surowców z Rosji i energii 
z Niemiec, które coraz mocniej 
włączają zwłaszcza regiony Ziem 
Zachodnich pod swoją energetykę, 
co powinno zostać bezwzględnie 
zatrzymane.

Źródło: racjonalista
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Będzie większa kontrola 
obecnie większość klientów de-
cydujących się na zakup paliw sta-
łych, w tym węgla, kieruje się przede 
wszystkim ceną, a nie zwraca uwagi 
na jego jakość. Wynika to z tego, że 
klienci są pozbawieni możliwości 
zakupu paliwa stałego w oparciu o 
wskaźnik jego jakości. Dzieje się tak 
ponieważ brakuje przepisów określa-
jących wymagania jakościowe paliw 
stałych, co skutkuje m.in. rozregulo-
waniem tego rynku. Bez względu na 
to, czy paliwo stałe pochodzi z rynku 
krajowego, czy też jest importowane, 
powinno spełniać wymagania jakoś-
ciowe, regulowane odpowiednimi 
normami prawnymi. 

mniej zanieczyszczeń
Dlatego też Ministerstwo Ener-

gii przygotowało pakiet rozwiązań 
prawnych, które mają umożliwić 
monitorowanie i kontrolowanie ja-
kości paliw stałych ze szczególnym 
uwzględnieniem ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń oraz gazów 
cieplarnianych. 

Co ważne, nowe przepisy mają 
ograniczyć import węgla niesorto-
wanego na teren Polski. Importe-
rzy będą zobowiązani do tego, aby 
węgiel który sprowadzają do Polski 
był poddawany sortowaniu. Z da-
nych, którymi dysponuje Minister-
stwo Energii wynika, że do listopa-
da 2016 r. do Polski sprowadzono 
łącznie 7,2 mln ton węgla. Najwię-
cej, bo 4,61 mln ton wyniósł import 
węgla energetycznego z Federacji 
Rosyjskiej.

Nowe przepisy mają doprowa-
dzić do uporządkowania rynku 
paliw stałych i umożliwienia kon-
sumentom uzyskania informacji 
na temat jakości sprzedawanego 
paliwa w oparciu o obligatoryjne 
posiadanie przez producentów cha-
rakterystyki jakościowej przekazy-
wanych do obrotu paliw stałych.

Zapowiedziano także zmiany 
w ustawie o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakości paliw. 
Nowelizacja ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania ja-

kości paliw wprowadzi do definicji 
przedsiębiorcy określenie „wpro-
wadzania do obrotu paliw stałych”. 
Pozwoli to doprecyzować podmio-
ty, u których będzie dokonywana 
kontrola jakości paliw stałych.

Ponadto wprowadzone zostanie 
sformułowanie „i paliwa stałe” w 
przepisach ustawy odnoszących się 
do terminu „paliw”. Obecnie zapis 
„wprowadzanie do obrotu” odnosi 
się jedynie do paliw, pomijając pa-
liwa stałe. Z uwagi na potrzebę pra-
widłowego funkcjonowania sytemu 
monitorowania i kontrolowania ja-
kości dla paliw stałych, kluczowym 
jest zlikwidowanie tej luki prawnej 
przez uzupełnienie definicji o pali-
wa stałe.

Większa kontrola
Zgodnie z projektem ustawy 

określone zostaną również miej-
sca, z których można będzie po-
bierać próbki paliw stałych w toku 
prowadzonych kontroli przez In-
spekcję Handlową i Służbę Celną. 

Wprowadzenie takiego przepisu 
umożliwi dokonywanie kontroli 
węgla z wagonów i samochodów. 
Warto zwrócić uwagę, że próbki 
paliw stałych będą pobierane za-
równo przez inspektorów Inspek-
cji Handlowej – na składach węgla 
oraz przez funkcjonariuszy Służby 
Celnej – np. z wagonów kolejowych 
na przejściach granicznych.

Kolejną zmianą jest uwzględ-
nienie stanu wiedzy technicznej 
przy określaniu sposobu pobiera-
nia próbek paliw stałych. Będzie to 
stanowiło uzupełnienie o praktycz-
ne aspekty pobierania próbek, któ-
re nie znalazły się w odpowiednich 
normach lub też nie zostały wystar-
czająco dostosowane do specyfiki 
ich pobierania w ramach systemu 
monitorowania i kontrolowania ja-
kości paliw.

Polskie normy, dotyczące ja-
kości paliw, w bezpośredni sposób 
przekładają się na przedsiębiorców, 
ale również na kontrole prowadzone 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów (UOKiK). Propono-
wana zmiana pozwoli na zsynchro-
nizowanie narzędzi UOKiK z obo-
wiązującymi normami.

Nowych regulacji nie powinny 
obawiać się spółki węglowe. Prze-
prowadzone już zostały konsultacje 
z producentami węgla kamiennego 
oraz państwowymi instytucjami 
badawczymi, mające na celu wpro-
wadzenie grup produktów paliw 
stałych, które po spełnieniu wy-
znaczonych wymagań, będą mogły 
podlegać wprowadzeniu do obrotu 
rynkowego.

Z informacji Ministerstwa 
Energii wynika, że w Polsce na 13,6 
mln gospodarstw domowych, 5,5 
mln (czyli 40,9 proc.) wykorzystuje 
węgiel kamienny, z czego 40,8 proc. 
do ogrzewania pomieszczeń, 28,3 
proc. do ogrzewania wody a 6 proc. 
do gotowania posiłków. 

Stosowanie paliw stałych speł-
niających wymagania jakościowe 
do celów grzewczych wpłynie na 
poprawę jakości powietrza w Pol-
sce, czyli m.in. na redukcję tzw. ni-
skiej emisji. 

Igor D. Stanisławski

JESZCZE w pierwszym półroczu 2017 r. mają wejść nowe rozwiązania prawne, które mają 
uporządkować rynek handlu węglem i ograniczyć napływ węgla z importu.  
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POZIOMO:
1) Element toru kolejowego
5) Duża kromka chleba
8) Puszysty u wiewiórki
9) Szlagier

10) Ptak wróblowaty; jer
11) Nadwyżka kursu dewiz
12) Hoduje merynosy
13) Peruka starożytnych aktorów
16) Rodzinne gniazdo
18) Wystająca część czapki
22) Wielocyfrowa
23) Kłuje nim róża
24) Fantazja, fikcja
25) Choroba oczu; glaukoma
28) Prawosławny duchowny
30) Spór, kłótnia
33) Maksyma, sentencja
34) Dryf statku
35) Celtycki kapłan
36) Symbol i broń Posejdona
37) Skład, magazyn dawniej
38) Urządzenie do wbijania pali
39) Jest jazdy pociągiem lub zajęć

PIONOWO:
2) Zbir, morderca
3) Pasożytuje na skórze
4) Autobusem do szkoły
5) Linia na mapie; warstwica
6) Jon o ładunku ujemnym
7) Łagodność, życzliwość

14) Mały scyzoryk
15) Usterka w postaci pęknięcia
17) Wytłaczany z soi
18) Dostawa
19) Taniec rodem z Brazylii
20) Sprężyny dla kulturysty
21) Fortuna nim się toczy
26) Zamienił siekierkę na kijek
27) Rozstanie, separacja
29) Duchowny protestancki
31) Zapał, wigor
32) Broń buszmena

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu
utworzą rozwiązanie - aforyzm Włodzimierza Sedlaka.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w styczniowej krzyżówce 
brzmi: Czasem jest o wiele więcej kamieni milowych niż mil. Nagrody wylosowali: Bernadeta Rosołowska z Gliwic oraz Wacław 
Bąk z Przyborowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Barbórkowe ostatki
BOGDANKA Karczma Piwna NSZZ Solidarność

JUż od lat tradycją gwarków z 
Lubelszczyzny, zrzeszonych wokół 
NSZZ Solidarność jest organiza-
cja barbórkowej karczmy piwnej 
w ostatni weekend stycznia. Dłu-
go wyczekiwana karczma ma swój 
urok, bo kiedy już koledzy na Ślą-
sku zwykle zapominają o swoich 

uroczystościach barbórkowych, 
gwarkowie z Bogdanki wkracza-
ją do akcji. Podobnie było w tym 
roku. W sobotę 28 stycznia w za-
jeździe Drob w Urszulinie zjawi-
ło się blisko 500 osób. Jak to w 
tradycji karczemnych imprez nie 
zabrakło rywalizacji ław prawej i 

lewej, dowcipów i śpiewów, a ton 
zabawie nadawał niezawodny jak 
zwykle Kabaret Jestem z Piekar. 
O wyśmienitej zabawie najlepiej 
świadczą zamieszczone na stronie 
zdjęcia. 

mj
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