4

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –3 0 W R Z E Ś N I A 2 014

A K T U A L N O Ś C I

J anusz B uda , kandydat na prezydenta Jastrzębia-Zdroju

Nowocześnie zarządzać,
konsekwentnie działać
XXNowy Górnik: Czy widzi pan zagrożenie dla funkcjonowania Jastrzębia-Zdroju w związku z kryzysem na rynku węgla?

górniczej jest dostęp do złóż. Funkcjonujący
w ramach kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia ma problem, bo nie może
korzystać ze złoża zlokalizowanego na terenie Żor. Władze Żor nie chcą górnictwa
u siebie. Jest to bardzo duże zagrożenie dla
pracowników, ponieważ bez tych zasobów
dramatycznie skraca się okres działania Ruchu
Borynia. Od niego zależy los ponad 1000 rodzin. Tysiąc rodzin bez środków do życia staje
się wielkim problemem dla miasta. Niestety
obecne władze miejskie zachowują się biernie.
Dla wspólnego dobra mieszkańców naszych
miast potrzeba aktywnego zaangażowania się
w dialog z władzami Żor.
Bardzo ważne jest przedstawienie dotychczasowych dobrych doświadczeń w zakresie
funkcjonowania kopalń na terenie Jastrzębia.
Będzie ono jednym z elementów pozwalających wypracować porozumienie, które zagwarantuje dalsze działanie Ruchu Borynia.

Janusz Buda: Od dłuższego czasu możemy
zaobserwować, że podstawy funkcjonowania spółek węglowych są zachwiane. JSW,
pomimo że jest najsilniejszym podmiotem
branży, również boryka się z problemami.
Jeżeli spółka w najbliższym czasie nie poradzi sobie z nimi, kłopoty JSW mogą stać się
także kłopotami Jastrzębia-Zdroju. Żebyśmy
nie ucierpieli wszyscy, władze miasta muszą
lepiej współpracować z firmą, która decyduje
o losie kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców.

XXSkoro w Żorach nie chcą górnictwa,
to może mają rację?
– Nasze miasto urosło dzięki górnictwu.
Proszę sobie wyobrazić, co zostanie z Jastrzębia-Zdroju, jeżeli JSW będzie musiała ograniczyć zatrudnienie? Dlatego powinniśmy
rozwijać inną działalność. W naszym mieście
potrzebujemy miejsc pracy dla kobiet. Musimy
zatrzymać młodych, wykształconych ludzi.
Dzieci moich znajomych emigrują nie tylko
za granicę. Wyjeżdżają do Krakowa, do Wrocławia, do Warszawy. Powód zawsze jest taki
sam – brak pracy.

XXObawia się pan, że JSW będzie miała takie kłopoty jak Kompania Węglowa?
– Mam wielką nadzieję, że nigdy nie
usłyszymy, że firma może upaść. Przedstawiciele zarządu Kompanii Węglowej oficjalnie
mówią, że pieniędzy wystarczy do grudnia.
Dlatego nie można porównywać jej z JSW.
Trzeba natomiast robić wszystko, aby nasza
spółka nie poszła śladem Kompanii. Jednym
ze sposobów zapewnienia rozwoju firmie

XXPrezydent miasta nie będzie budował
fabryk.
– Prezydent wspólnie z radnymi może
stwarzać warunki dla przedsiębiorców. Wśród
mieszkańców jest wiele osób z wykształceniem technicznym i absolwentów kierunków
uniwersyteckich. Jesteśmy jednym z najmłodszych miast w regionie. Mamy potencjał, ale
nie mamy pomysłu. Jeżeli stracimy ten potencjał, wtedy najlepsze pomysły nie pomogą.

Jeżeli chcemy wykorzystać możliwości mieszkańców, musimy się spieszyć.
XXJaki ma pan plan dla Jastrzębia-Zdroju?

– Widzę zmiany, jakie nastąpiły w mieście
w ostatnich latach, lecz zdaję sobie sprawę
z zaniechań i błędów dokonanych przez dotychczasowych włodarzy. Program wyborczy,
który przedstawiam, jest pomysłem na rozwój miasta i jest odpowiedzią na potrzeby
mieszkańców. Wszyscy potrzebujemy miasta zasobnego, bezpiecznego i atrakcyjnego
do zamieszkiwania. Chciałbym, aby Jastrzębie-Zdrój przyciągało swoją atmosferą, klimatem
i możliwościami realizacji młodych ludzi i zaspokajało podstawowe potrzeby mieszkańców.
Praca, edukacja, możliwości wypoczynku,
szacunek dla rodzin i osób wymagających
wsparcia to cele, o których obecnie rządzący
miastem często zapominają lub po prostu nie
chcą pamiętać.
Dlatego chciałbym skoncentrować swoje
działania na tym, co najważniejsze. Na dobrej edukacji, bo wiemy, że tylko w ten sposób zwiększymy szanse młodych jastrzębian
na dobry start w dorosłe życie. Będę dążyć
wszelkimi środkami do rozwoju biznesu
i przedsiębiorczości. Każda firma, nawet
jednoosobowa, to zmniejszenie bezrobocia
i możliwość samorealizacji.
Trzeba uporządkować politykę inwestycyjną, tak by przyciągnąć inwestorów do miasta. Trzeba rozwijać tanie budownictwo, dzięki

któremu młodzi ludzie nie będą za wszelką
cenę szukać swojego miejsca w innych miastach. Miasto jest zobowiązane do dbania
o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
Nie można zapominać o osobach wymagających wsparcia. Seniorzy i osoby niepełnosprawne zdają się nie istnieć w Jastrzębiu-Zdroju. Pora przypomnieć sobie, kto
wybudował nasze zakłady pracy i to miasto.
Niezmiernie ważnym tematem jest czas
wolny. O jakości życia decydują praca, warunki mieszkaniowe oraz właśnie w jaki sposób
możemy spędzać czas wolny. Zadania władz
miasta w tym zakresie są niezwykle istotne.
Chcemy ten problem rozwiązać i wiemy, w jaki
sposób to zrobić.
Uważam, że wszystkie te cele można
osiągnąć poprzez nowoczesne zarządzanie
miastem i konsekwentne działanie.
``Janusz Buda będzie w jesiennych wyborach
samorządowych ubiegał się o urząd Prezydenta
Miasta Jastrzębia-Zdroju. Od przeszło 27 lat
jest związany z kopalnią Zofiówka. Posiada
wykształcenie średnie techniczne oraz wyższe,
a tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Śląskim
na Wydziale Prawa i Administracji. Dzięki swojej
wiedzy i doświadczeniu obecnie pracuje w pionie
Przygotowania Produkcji w Wydziale Gospodarki
Środkami Produkcji i Remontów, gdzie odpowiada
za całokształt tych zagadnień dla Ruchu Zofiówka.
Jest doświadczonym działaczem społecznym,
pracującym na rzecz swojego miasta i osiedla.

J edno ujęcie

Kopex SA

Ponad 32 miliony złotych zysku netto
w drugim kwartale 2014 roku
Grupa Kopex poprawiła wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku.
Zysk netto wzrósł ponad trzynastokrotnie, ponad dziesięciokrotnie wzrosła marża netto. O ponad 25 proc. wzrosły przychody wszystkich kluczowych dla Grupy
segmentów.

Kopex przedstawił wyniki finansowe
za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze
2014 roku. W drugim kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł
32,7 mln złotych (+1221% r/r), przychody
ze sprzedaży 373,3 mln złotych (+24% r/r),
zysk brutto na sprzedaży wyniósł 74,2 mln
złotych (+72% r/r), EBITDA 78,1 mln złotych

(+98% r/r), a EBIT 40,5 mln złotych (+1232%
r/r).
W pierwszym półroczu istotnie wzrosła
rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży
wyniosła ona 20,0% (13,9% w 1 kwartale 2013),
na poziomie zysku operacyjnego 10,0%. (3,3%
w 1 kwartale 2013), a na poziomie EBITDA
20,0% (14,7% w 1 kwartale 2013). Marża netto
wzrosła do 7,8% z 1,85% w pierwszym półroczu
2013 roku. Wartość zamówień Kopeksu na koniec drugiego kwartału wyniosła ponad 1,43
mld złotych i była o 5% niższa niż rok wcześniej i o 13% niższa w porównaniu z końcem
marca 2014 roku.
l

II Regaty w klasie Omega o Puchar Prezesa
Kompanii Węglowej SA
6 września 2014 roku w Ośrodku Żeglarskim „Fregata” odbyły się II Regaty w klasie
Omega o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA. Imprezę zorganizowała Nadwiślańska
Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Komandorem regat był Piotr Wilchelm – prezes NAT Sp.
z o.o., a sędzią głównym Henryk Wolny – sędzia klasy pierwszej. Tegorocznymi zwycięzcami okazały się załogi z KWK „Bolesław Śmiały” – sternik: Grzegorz Szymon, KWK
„Piast” – sternik: Antoni Świerczek, Centrali KW SA – sternik: Waldemar Walasek. Impreza
zakończyła się piknikiem i występem zespołu P.A.G.A.J.

