
Temat na czasie

Zygmunt Łukaszczyk, prezes 
KHW SA:  Sądzę, że bez 
narażania się na  
oskarżenia  
o niedozwoloną 
pomoc publiczną 
dla górnictwa 
można wesprzeć  
spółki węglowe.
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Doskonała zabawa 
w Szymocicach

Festyn ZZG JSW SA Krupiński.
strona 4

Musimy sami się 
ratować
Oczekiwanie, że przemysł che-
miczny albo energetyka wezmą 
na siebie ciężar ratowania gór-
nictwa, jest nieuza-
sadnione. Jednak 
żeby je uratować, 
muszą istnieć nowo-
czesne technologie 
spalania węgla, inno-
wacyjne technolo-
gie produkcji paliw 
z węgla i jego wyko-
rzystania w karbo-
chemii – mówi Maksymilian 
Klank, wiceprezes Fasing SA, 
były prezes Kompanii Węglowej. 

strona 5

Nadpodaż węgla
LW Bogdanka SA wydobywa 
1,90 mln ton węgla w II kwarta-
le i  podtrzymuje plan sprzedaży 
węgla na poziomie 8,50 mln ton 
w 2015 roku.

strony 5

Tekst wyjęty 
z przepastnych 
biurek 
ministerialnych
Co zmienić w  górnictwie? 
W Warszawie, w ministerialnych 
biurkach, leżą setki stron z propo-
zycjami zmian w prawie regulują-
cym działanie spółek węglowych.

strona 6-7

Nowa limuzyna 
Renault
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał do Istebnej, turystycznej 
wsi w Beskidzie Śląskim, w której trwają letnie kolonie organizowane przez Fundację na Rzecz Zdrowia 

Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. To jedna z wielu form 
wypoczynku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Minister spotkał się z Andrzejem Pilotem, prezesem WFOŚiGW w Katowicach.
więcej na s. 8

wFOŚiGw w KatOwicach. Dofinansowania

Wsparcie dla dzieci
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B E Z  F A J R A N T U

Odpowiedzialność 
za kilkadziesiąt 
tysięcy rodzin

Z a każdym razem, kiedy siadam do rozmów 
z zarządem JSW, wiem, że rozmawiam nie tylko 

o firmie, ale także o losach ponad 20 tys. rodzin z regionu 
jastrzębskiego, które utrzymują się dzięki dochodom 
z pracy w naszej Spółce. Drugie tyle rodzin utrzymuje się 
z tego, że nasi pracownicy kupują towary i usługi, a firmy 
zewnętrzne pracują na rzecz Spółki. Dlatego nawet przez 
myśl mi nie przejdzie, że możemy podejmować decyzje, 
które okażą się zgubne dla takiej rzeszy ludzi. Po stronie 
zarządu widać podobną troskę. Od nas wszystkich zależy, 
czy czas kryzysu odciśnie na naszym regionie trwałe 
piętno czy też uciekniemy spod gilotyny recesji w branży 
węglowej. 

T rudny czas nie zwalnia nas z obowiązku 
przygotowania rozwiązań, które będą się sprawdzać 

w kryzysie, a kiedy nadejdzie koniunktura, pozwolą 
załodze skorzystać z niej. Czy to możliwe? Tylko wtedy, 
gdy traktujemy się poważnie. Z dotychczasowych rozmów 
wynika, że tak jest. Piszę to z wielką ulgą, ponieważ tylko 
w atmosferze wzajemnego zaufania można przygotować 
rozwiązania, które po jakimś czasie nie staną się kością 
niezgody. To bardzo dobrze, że rozmowom związków 
zawodowych i zarządu nie towarzyszy atmosfera 
niezdrowej rywalizacji na zasadzie: „kto kogo bardziej 
wykiwa”.

P roblemem są pieniądze. Banki nie chcą finansować 
górnictwa, bo jesteśmy dla nich „trędowaci”. Jednak 

mimo tej trudności udaje się nam porozumiewać 
z zarządem w sprawie regulaminu pracy. Jest on 
niemal gotowy, wkrótce powinien zostać podpisany. 
Wiem, że załoga czeka na informację o tym, czy 
będziemy musieli pracować sześć dni w tygodniu. 
Będziemy pracować w soboty tylko wtedy, gdy będzie 
to ekonomicznie uzasadnione. Obowiązuje pięciodniowy 
tydzień pracy. Rewolucji nie będzie. Myślę, że ostatecznie 
został rozwiązany problem tak zwanych flapsów. Nie 
będzie ich dostawać administracja.

R egulamin pracy będzie częścią zakładowego 
układu zbiorowego pracy. To ważne ustalenie, 

ponieważ będziemy mieć gwarancję, że nikt go nie 
zmieni pod wpływem chwilowego nastroju. Układ 
zbiorowy w znacznej części jest także ustalony, chociaż 
kilka miesięcy temu rozmowy na ten temat zostały 
zawieszone.  Trzeba do nich wrócić i zacząć pracować 
nad całością ZUZP.  Wiem, że szczegóły mogą wymagać 
doprecyzowania, jednak nie przewiduję problemów, 
których nie da się przezwyciężyć, aby wznowić rozmowy 
na ten temat.

C hyba wszyscy przekonaliśmy się, że należy jak 
najszczelniej odizolować się od polityki. Co prawda 

wciska się ona przez każdą szczelinę w drzwiach i oknach, 
ale tylko od naszej mądrości zależy, czy damy ponieść 
się niezdrowym emocjom czy skoncentrujemy się 
na pracy. Wojna między Platformą Obywatelską a Prawem 
i Sprawiedliwością, kryzys w Grecji, recesja w Chinach, 
sankcje nałożone na Rosję – to wszystko nas przytłacza, 
bo niesie ze sobą negatywne skutki ekonomiczne, ale 
naprawdę nie mamy na to wpływu. Nie mamy także 
wpływu na ceny węgla koksowego. Za to mamy wpływ 
na sposób, w jaki sobie radzimy z tymi przeciwnościami. 
Poważne rozmowy, którym towarzyszy odpowiedzialność 
za los kilkudziesięciu tysięcy rodzin, są dobrym sposobem 
na radzenie sobie z obecną sytuacją. l

W Europie nie brakuje wybitnych analityków. Mamy 
ich także w Polsce. Dlatego nie rozumiem, dlaczego 
w kwestiach energetycznych wypowiadają się polityczni 
wizjonerzy ogarnięci obsesją antywęglową i zwolen-
nicy energii wytwarzanej przez wiatraki albo panele 
słoneczne – nawet tam, gdzie przez większość roku 
wieje słaby wiatr, a chmury przesłaniają słońce. Jednak 
od czasu do czasu ktoś ma odwagę wylać kubeł zim-
nej wody na głowy rozpalone wizjami i przynajmniej 
na chwilę wraca zdrowy rozsądek. W Niemczech zrobili 
to związkowcy. 

P od ich naciskiem niemieckie ministerstwo gospo-
darki wycofuje się z pomysłu obłożenia dodatko-
wym podatkiem starych elektrowni węglowych. 

Miało to zmusić energetykę do szybkiego dostosowa-
nia się do wymagań Unii Europejskiej, która zmierza 
do radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. 
Niemiecki rząd chciał być prymusem i postanowił, 
że do roku 2020, a nie 2030, emisja dwutlenku węgla 
zostanie ograniczona o 40 proc. Przez taką politykę 
energetyczną Niemcy straciliby około 30 tys. miejsc 
pracy, a w tak zwanym otoczeniu energetyki zagrożo-
nych byłoby 70 tys. miejsc pracy. Związkowcy zagrozili, 
że będą ostro protestować. Rząd ustąpił.

Jaki wniosek płynie z tego dla nas? Otóż twarde 
stanowisko związków zawodowych może pomóc Polsce 
w ratowaniu górnictwa i energetyki wykorzystującej 
węgiel kamienny. Wszystko zależy od naszych po-
lityków. Jeżeli będą potrafili wykorzystać sprzeciw 
społeczny towarzyszący planom likwidacji górnictwa, 
wygramy batalię z Komisją Europejską o wsparcie dla 

branży. Uważam, że Unia Europejska nie ma wyjścia 
i w czasie, kiedy światem targa kolejna fala kryzysu, 
musi pójść po rozum do głowy i zerwać z antywęglo-
wym opętaniem. Możliwe, że największy wkład w od-
wrót od ideologicznej nienawiści do węgla będą miały 
Niemcy. Kiedyś ich ekolodzy wymyślili, że tak zwana 
energetyka rozproszona zastąpi w znacznej części duże 
elektrownie, w tym węglowe. Doświadczenie pokazuje, 
że to niemożliwe. Niemcy wydali dziesiątki (a może już 
setki?) miliardów euro na wspieranie energetyki odna-
wialnej, budowę elektrowni wiatrowych i solarnych. 
Gdyby te pieniądze zostały wydane na ekologiczne 
wykorzystanie węgla i paliw wytwarzanych z niego, 
Europa mogłaby w znacznym stopniu uniezależnić 
się od rosyjskich dostaw gazu i ropy.

Ponieważ kilka lat temu w Niemczech zdecydo-
wano o rezygnacji z energii atomowej i zamknięciu 
wszystkich elektrowni jądrowych, powstają nowe 
elektrownie węglowe. W ciągu ostatnich kilku lat 
z niemieckich kominów wydostawało się do atmos-
fery coraz więcej dwutlenku węgla. Chyba wszyscy 
już zauważyli, że nie da się dłużej udawać, że polityka 
antywęglowa nie jest szkodliwa. Mam nadzieję, że wy-
powiedź kanclerz Angeli Merkel, która nie tak dawno 
głosiła schyłek węgla, gazu i ropy w energetyce, była 
tylko lapsusem. Pewnie tak było, bo przecież Niem-
cy zwiększają import węgla kamiennego. Uczmy się 
od Niemców forsować własne zdanie i zawsze umieć 
uzasadnić je obroną miejsc pracy. Każdy ma prawo 
do takiej obrony, nie tylko bogate Niemcy, którym 
w Unii Europejskiej wolno wszystko. 
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Pięścią w stół

Węgiel daje pracę

Od czasu do czasu 
ktoś ma odwagę 
wylać kubeł zimnej 
wody na głowy 
rozpalone wizjami 
i przynajmniej 
na chwilę wraca 
zdrowy rozsądek. 
W Niemczech 
zrobili 
to związkowcy. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Czy można płacić zobowiązania podatkowe grunta-
mi? Zastanawiałem się nad tym, kiedy dowiedziałem 
się o ewentualnych kłopotach Kompanii Węglowej 
związanych z regularnym płaceniem podatku VAT. 
Wielce prawdopodobne, że tego typu problemy może 
mieć wkrótce Katowicki Holding Węglowy. Oczywiście 
chciałbym, żeby to były tylko plotki. Jednak codzienna 
walka obu firm o utrzymanie płynności może skoń-
czyć się niewypłacalnością wobec fiskusa. Gdyby to 
były firmy spoza branży węglowej, problem byłby 
do rozwiązania.

S ą różne prawne sposoby, aby fiskus nie niszczył 
takiej firmy. Jednak w przypadku górnictwa 
węgla kamiennego mamy sytuację wyjątkową. 

Otóż każde rozłożenie na raty zobowiązań albo ich 
przesunięcie w czasie może być uznane przez Komi-
sję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną.  
Gdyby problem ograniczał się tylko do podatku VAT, 
zapewne nasi dyplomaci daliby radę tak przeciągnąć 
sprawę, aby obyło się bez wielkich konsekwencji. 
Niestety Komisja Europejska przygląda się polskie-
mu górnictwu i działaniom polskiego rządu bardzo 
uważnie, ponieważ od pół roku realizowany jest rzą-
dowy program wsparcia dla spółek górniczych. Unijni 
urzędnicy analizują, czy nie zawiera on elementów 
niedozwolonej pomocy publicznej. W dodatku unijna 
polityka wobec węgla jest jednoznaczna – węgiel 
jest zły i trzeba go eliminować. W takiej atmosferze 
każde poluzowanie podatkowe może przysporzyć 
nowych kłopotów. 

Stąd moja propozycja – niech spółki węglowe za-
płacą przynajmniej część swoich zobowiązań gruntami. 
Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy to 
nie tylko firmy górnicze, ale także właściciele setek 
hektarów gruntów w atrakcyjnych miejscach śląskich 

miast. Problem polega na tym, że w czasie stagnacji 
na rynku nieruchomości trudno sprzedać tyle zie-
mi. Jednak można byłoby nią zapłacić zobowiązania. 
Co państwo zrobiłoby z gruntami? Mogłoby zgodnie 
z prawem skomunalizować je, czyli przekazać nieod-
płatnie gminom. Wiem, że ta operacja ma wiele wad, 
ale sądzę, że warto zastanowić się nad nią, bo ma jedną 
podstawową zaletę – Komisja Europejska nie może nas 
oskarżyć o niedozwoloną pomoc publiczną. Nawet gdy-
by okazało się, że komunalizacja z różnych powodów 
jest niemożliwa, państwo miałoby grunty niezbędne 
dla nowych inwestycji, w które mają zaangażować się 
między innymi Polskie Inwestycje Rozwojowe.  

Nie jest to mój autorski pomysł, jedynie zasłyszany. 
Jednak na tyle ciekawy, że pozwolę sobie złożyć inter-
pelację w tej sprawie do ministra finansów i ministra 
skarbu. Uważam, że gra jest warta świeczki. 

Dlatego pytam ministrów skarbu i finansów:
1. Czy spółki górnicze mogłyby regulować swoje 

zobowiązania podatkowe, przekazując zamiast pienię-
dzy grunty, które często leżą w atrakcyjnych miejscach 
śląskich miast? Wydaje się, że taki sposób regulowania 
części zobowiązań podatkowych nie byłby pomocą 
publiczną dla górnictwa. Natomiast za taką pomoc 
Komisja Europejska mogłaby uznać rolowanie zobo-
wiązań podatkowych bądź rozkładanie ich na raty.

2. Czy w następnym etapie możliwa byłaby komu-
nalizacja tych gruntów, czyli nieodpłatne przekazanie 
ich gminom?

3. W planie rządowym dla Śląska pod nazwą Śląsk 
2.0 mówi się o reindustrializacji regionu i inwestycjach 
w nowoczesny przemysł. Czy zdaniem Pana ministra 
można byłoby tak pozyskane grunty wykorzystać do 
realizacji przynajmniej części programu rządowego 
Śląsk 2.0?

 l

Niech spółki 
węglowe zapłacą 
przynajmniej 
część swoich 
zobowiązań 
gruntami. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Zapłacić ziemią za VAT

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Sądzę,  że bez narażania się na oskarżenia 
o niedozwoloną pomoc publiczną dla górnic-
twa można wesprzeć spółki węglowe, które 
mają trudności z terminowym płaceniem po-
datku VAT. – Możemy swoimi nieruchomościa-
mi „płacić” podatek VAT w ten sposób, że Skarb 
Państwa przejmie je w zamian za umorzenie 
części zobowiązań VAT, a później wojewoda 
skomunalizuje je na rzecz gmin – mówi Zyg-
munt Łukaszczyk, prezes KHW SA. 

– Gminy chciałyby przejmować niektó-
re części majątku nieprodukcyjnego spółek 
węglowych, ale za darmo. Ponieważ spółki 
restrukturyzują się i jest to bardzo kosztowna 
operacja, nie mogą spełnić oczekiwań gmin. 
Rozwiązanie, które proponuję, jest zgodne 
z art. 66. ordynacji podatkowej. Spółki wę-
glowe mogłyby uregulować część zobowiązań, 
a gminy dostałyby za darmo majątek, który 
mogłyby wykorzystać dla dobra społeczności 
lokalnych. Biorąc pod uwagę kryzys, z jakim 

się zmagamy, uważam, że jest to propozy-
cja godna rozważenia – tłumaczy prezes 
Łukaszczyk.

W czasie konferencji prasowej 9 lipca pre-
zes KHW zadeklarował, że Holding jest gotów 
rozliczać część swoich zobowiązań. – To jedna 
z form rozliczenia, która pomoże rozwiązać 
część problemów wynikających z kryzysu – 
powiedział po konferencji prezes KHW.

Kilkanaście lat temu, w czasie restruk-
turyzacji górnictwa prowadzonej przez rząd 
AWS, spółki górnicze, Skarb Państwa, fiskus 
i gminy górnicze korzystały z takiej możliwo-
ści. Na przykład szpital św. Barbary w Sosnow-
cu w ten sposób zmienił właściciela.

– Oceniam, że wtedy spółki węglowe 
uregulowały swoim majątkiem zobowiąza-
nia wobec fiskusa na kwotę około 600 mln 
złotych – mówi prezes Łukaszczyk.

Okazuje się, że gminy byłyby zaintereso-
wane przejmowaniem majątku. Ponad dwa 
miesiące temu prezydent Sosnowca Arkadiusz 

Chęciński z Platformy Obywatelskiej zaapelo-
wał do spółek górniczych i kolejowych, któ-
re należą do Skarbu Państwa, aby korzystały 
z przepisów, które umożliwiają nieodpłatne 
przekazywanie gminom nieruchomości. 
W wielu przypadkach gminy kupują od tych 
spółek działki i budynki, które później służą 
lokalnym społecznościom.

Gminy proponowały, aby w tzw. progra-
mie dla Śląska znalazł się zapis, który uczy-
niłby z nieodpłatnego przekazywania gmi-
nom terenów poprzemysłowych powszechną 
praktykę, ale ich inicjatywa nie znalazła się 
w przyjętym przez rząd 30 czerwca w Ka-
towicach dokumencie „Śląsk 2.0 – Program 
wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego 
i Małopolski Zachodniej”. Z informacji prze-
kazanych przez prezydenta Sosnowca wynika, 
że w latach 2011 i 2012 miasto wydało na za-
kup potrzebnych nieruchomości od kopalni 
Kazimierz-Juliusz około 2,4 mln złotych.

ST

Zygmunt ŁukasZcZyk, 
preZes kHW sa: Żeby 
zrealizować tę formę 
regulacji zobowiązań 
podatkowych, nie trze-
ba tworzyć nowych 
rozwiązań prawnych. 
Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami i ustawa zwana ordy-
nacją podatkową to umożliwiają. Potrzeba 
tylko zgrania między spółkami węglowymi, 
samorządami, urzędem wojewody i organa-
mi podatkowymi. 

Sądzę, że w ciągu trzech miesięcy nie-
ruchomości mogłyby trafić do gmin, część 
naszych zobowiązań zostałaby uregulowana 
i można byłoby w pewnym zakresie oddłu-
żyć firmy górnicze. To prosty mechanizm, 
który nie narazi nas na oskarżenia przez 
Komisję Europejską o niedozwoloną pomoc 
publiczną. 

l

Zapłacić część VAT nieruchomościami?

Ostatecznie skorzystają społeczności lokalne

Zygmunt Łukaszczyk, prezes KHW, poinfor-
mował 9 lipca na konferencji prasowej, że jest 
realizowany plan naprawczy, który zakłada, 
że w 2016 roku spółka będzie mogła mieć 
dodatni wynik finansowy. – To założenie jest 
wciąż aktualne – powiedział prezes.

sprZedaż Zec i gruntóW

Mimo trudnej sytuacji KHW realizuje 
plany dostosowania się do sytuacji na rynku. 
Żeby ratować płynność finansową, zarząd 
intensyfikuje realizację planów sprzedaży 
Zakładu Energetyki Cieplnej. Wśród poten-
cjalnych nabywców oprócz polskich firm 
energetycznych są też firmy niemieckie, 
francuskie, czeskie i słowackie. Zarząd KHW 
ma nadzieję, że finał negocjacji z kontrahen-
tami nastąpi w połowie września. Holding 
chce także sprzedać atrakcyjne nieruchomości 
w Katowicach. W czasie konferencji prezes 
Łukaszczyk zaproponował, żeby poważnie 
rozważyć możliwość zapłaty części podat-
ku VAT gruntami. Koncepcję prezesa KHW 
przedstawiamy w tekście poniżej.

redukcja Zatrudnienia

KHW wcześniej, niż zakładano, przeka-
zał do SRK ruch Boże Dary z 482 pracowni-
kami i ruch Mysłowice wraz z 285 pracow-
nikami. Dzięki temu udało się zmniejszyć 
koszty o 55 mln złotych. Do tej pory zatrud-
nienie zmniejszyło się o 9 proc., a do końca 
roku zmniejszy się o kolejne 500 osób. Zmia-
ny w biurze zarządu, ograniczenie liczby sta-
nowisk dyrektorskich, stworzenie z Centrum 
Usług Wspólnych firmy na własnym rozra-
chunku – to kolejne zmiany, które mają słu-
żyć oszczędnościom. – Działamy w trudnej 
sytuacji, musimy szybko reagować na zmiany 

– powiedział prezes Łukaszczyk. Waldemar 
Rasała, wiceprezes ds. handlowo-rynkowych 
KHW, poinformował, że skutki obniżenia cen 
Holding będzie odczuwał także w przyszłym 
roku i w kolejnych latach. – Negocjacje ceno-
we będziemy zaczynali z niższego poziomu. 
Firmy energetyczne korzystają z okazji i chcą 
podpisywać wieloletnie kontrakty na bazie 
niskich cen. To stawia nas w trudnej sytuacji 
– powiedział wiceprezes Rasała.

OptymistycZne 
sygnaŁy

Holding aktywnie poszukuje nowych 
rynków zbytu i dostosowuje ofertę do po-
trzeb odbiorców. – W kopalni Wujek, ruch 
Śląsk rozpoczęliśmy wydobycie węgla 34,2, 
czyli średniej klasy węgla koksowego. Jedna 
z krajowych koksowni kupiła próbną partię – 
poinformował prezes Łukaszczyk. – Do końca 

tego roku dostawy węgla koksowego z KHW 
wyniosą kilkadziesiąt tysięcy ton. W przy-
szłości może to być nawet kilkaset tysięcy 
ton – dodał prezes. Chociaż strata KHW jest 
wyższa, niż zakładano w planach, trzeba wziąć 
pod uwagę, że KHW jest jedyną śląską spółką, 
która notuje zysk na sprzedaży tony węgla 
w wysokości niespełna 40 groszy. – Wiem, 
że to bardzo mało, ale w porównaniu z in-
nymi spółkami radzimy sobie nie najgorzej 
– podsumował prezes Łukaszczyk. Zarząd 
KHW rozmawia ze związkami zawodowymi 
o tym, w jaki sposób można jeszcze bardziej 
ograniczyć koszty.

piOnOWe pOWiąZanie 
Z energetyką

W czasie konferencji prasowej poinfor-
mowano, że spółka ma pieniądze na realizację 
sierpniowych wypłat.

KHW liczy też, że płynność finansową 
poprawi odszkodowanie za sprzęt zniszczo-
ny podczas wstrząsu w kopalni Wujek, ruch 
Śląsk. Jak wyliczyli przedstawiciele spółki, 
ubezpieczyciel powinien przelać na jej konto 
ponad 70 mln złotych, bo taka jest księgowa 
wartość sprzętu, który został na dole. Ak-
cja ratunkowa w ruchu Śląsk po wyjątkowo 
silnym tąpnięciu kosztowała ponad 20 mln 
złotych. Ubezpieczyciel powinien zwrócić 
około 4 mln złotych.

Prezes Zygmunt Łukaszczyk podkreślił 
też, że jeśli chodzi o przyszłość KHW, to nie 
widzi lepszego rozwiązania niż połączenie 
ze spółkami energetycznymi. – Powinniśmy 
wykonać ucieczkę do przodu w kierunku ener-
getyki zawodowej. To ma sens, ponieważ pro-
ces wytwarzania energii z węgla kamiennego 
zaczyna się w ścianie wydobywczej – mówił 
Łukaszczyk. SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z prognoz po sześciu miesiącach tego roku wynika, że Katowicki Holding Węglowy będzie miał 
114,6 mln złotych straty. Ponieważ na rynek trafiło dużo taniego węgla z Kompanii Węglowej, 

KHW musiał opuścić ceny nawet w kontraktach podpisanych wcześniej. Ma to kosztować firmę 
około 40 mln złotych

Holding z energetyką?
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Mimo trudnej sytuacji KHW realizuje plany dostosowania się do sytuacji na rynku
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Festyn rodzinny w Szymocicach wpisał się 
w kalendarz letnich imprez organizowanych 
przez ZZG JSW SA Krupiński. W pierwszą so-
botę lipca po raz ósmy zjechali tu członkowie 
związku z rodzinami. 

Ponad 1300 osób dało się porwać do-
skonałej zabawie. Przy akompaniamencie 
orkiestry górniczej i zespołu muzycznego 
zorganizowano wiele zabaw, gier i konkursów. 
– Emocje wzbudził konkurs wiedzy górniczej, 
ale najwięcej radości przyniosła loteria dla 

dzieci, w której nie było pustych losów. Głów-
ną nagrodą dla dorosłych był skuter, który 
wygrał Piotr Gruszecki – mówi Piotr Swobo-
da, wiceprzewodniczący związku. – Staramy 
się, aby z roku na rok przygotowywać nowe 
atrakcje, choć muszę przyznać, że bazujemy 
na wypróbowanych i sprawdzonych pomy-
słach. Nasi członkowie bardzo chętnie korzy-
stają z takiej formy wypoczynku rodzinnego 
– dodaje.

– To ładny ośrodek, który oprócz pięk-
nych lasów wokół dysponuje bardzo dobrą 

bazą gastronomiczną i rekreacyjną – uzupeł-
nia Edmund Mrówczyński, wiceprzewodni-
czący związku. – Jak co roku sprawdziliśmy 
kilka ofert, ale zorganizowanie tak dużej im-
prezy nie jest łatwe i trudno znaleźć ośrodek, 
który może zapewnić porównywalne warunki 
atrakcyjnego spędzenia czasu dla blisko pół-
tora tysiąca osób.

– Kopalnia przeżywa kłopoty – mówi Hen-
ryk Lichodziejewski, przewodniczący ZZG 
JSW SA Krupiński. – Członkowie naszego 
związku zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. 

Myślę, że tego rodzaju imprezy poza funkcją 
czysto rozrywkową pełnią bardzo ważną rolę 
integracyjną. Integracja załogi w trudnym cza-
sie jest bardzo ważna. W kopalni Krupiński już 
kilka razy przeżywaliśmy bardzo trudne chwile. 
Udawało się nam wyjść obronną ręką dzięki 
wspaniałej postawie załogi, której by nie było, 
gdybyśmy nie byli zintegrowani. Cieszę się, 
że koledzy garną się do wspólnego spędzania 
czasu, bo to oznacza, że nie jest im wszystko 
jedno i nie są zobojętniałymi i zatomizowanymi 
„robocikami”.  l

Festyn ZZG JSW SA Krupiński

Doskonała zabawa w Szymocicach

Już ósmy raz organizatorzy witali uczestników pikniku rodzinnego w Szymocicach Największym zainteresowaniem cieszyło się losowanie atrakcyjnych nagród

Była też okazja do wykazania się tężyzną fizyczną Dzieci z radością korzystały z możliwości malowania twarzy

Dla dzieci przygotowano również wiele atrakcji sportowych Piotr Gruszecki wygrał główną nagrodę
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 XNowy GórNik: Jednym z pomysłów 
na restrukturyzację górnictwa i utrzyma-
nie poziomu wydobycia węgla kamienne-
go jest powiązanie kopalń z przemysłem 
chemicznym. Produkcja z węgla tak zwa-
nego syngazu i wodoru oraz wykorzysta-
nie ich między innymi jako źródeł energii 
w przemysłowych procesach chemicznych 
mogłyby odbywać się na przykład w zakła-
dach chemicznych w Kędzierzynie-Koźlu. 
Tak przynajmniej twierdzą przedstawicie-
le rządu. Sądzi pan, że powiązanie górnic-
twa z przemysłem chemicznym może ura-
tować kopalnie?
MaksyMiliaN klaNk: 
Zwykłe spalanie węgla 
nie jest najlepszym i je-
dynym sposobem jego 
wykorzystania w sytuacji, 
kiedy Europa domaga się 
czystych źródeł energii. 
Dlatego przetwarzanie go 
na czyste rodzaje paliw i wdrożenie technolo-
gii z dziedziny karbochemii jest korzystnym 
rozwiązaniem. Jeżeli plany rządu, firm che-
micznych i górniczych udałoby się zrealizo-
wać, kopalnie skorzystałyby na tym.

 X Jako prezes Kompanii Węglowej, około 
10 lat temu, lansował pan pomysł powią-
zania KW z firmami chemicznymi. Propo-
nował pan między innymi, aby poważnie 
rozważyć produkcję paliw płynnych z wę-
gla. Minęło 10 lat i po raz kolejny odkrywa-
my Amerykę. Dlaczego wtedy pańska kon-
cepcja została uznana za nierealną?

– Nie wiem, ponieważ opinie na ten temat 
były przychylne. Kompania Węglowa miała 
spory pakiet akcji firmy chemicznej Ciech, 
który dostaliśmy w ramach rządowego pro-
gramu dokapitalizowania KW. Koncentro-
waliśmy się na wykorzystaniu potencjału tej 
firmy i tworzeniu modelu wspomagającego 
efektywność funkcjonowania obydwu firm. 

Procesem bardziej zaangażowanego 
technologicznie wykorzystania węgla za-
interesowała się również sejmowa Komisja 

Gospodarki. Na swym posiedzeniu z udziałem 
przedstawicieli nauki i gospodarki wyraziła 
pozytywną opinię o potrzebie przetwórstwa 
technologicznego węgla. Przyjęto i skierowa-
no do ówczesnego premiera rządu dezyderat 
rekomendujący konieczność podjęcia prac 
analitycznych nad tym zagadnieniem. Nie-
stety, nie było ciągu dalszego. 

Następny zarząd KW sprzedał akcje fir-
my Ciech. Wtedy byliśmy zakładnikami cen 
ropy. Wydawało się, że ropa zawsze będzie 
stosunkowo tania. Poza tym chyba nikomu 
nie przyszło do głowy, że ropa i gaz staną się 
bronią w konfrontacji politycznej w Europie. 
Rosja była traktowana jako przewidywalny 
partner Unii Europejskiej. Teraz mamy bardzo 
trudną, skomplikowaną politycznie sytuację.

 X Potem ropa drożała, a do projektu nikt 
nie wracał.

– Drożał także węgiel i zaczęło panować 
przekonanie, że będziemy mieli wieczną ko-
niunkturę. Moim zdaniem analizując rolę węgla 
w naszej gospodarce, nie potrafimy przełamać 
największej bariery intelektualnej – zaczynamy 
szukać rozwiązań dopiero wtedy, kiedy jeste-
śmy w sytuacji kryzysowej. Przed kryzysem 
i po kryzysie trwamy w błogim przekonaniu, 
że problemy rozwiążą się same. Chyba zbyt 
słabo zdajemy sobie sprawę z faktu, że zasta-
nawiając się nad rolą węgla, powinniśmy brać 
pod uwagę miejsce, czas i okoliczności, w jakich 
funkcjonujemy. Mimo otwartego rynku żyliśmy 
w przekonaniu, że import węgla nie zagraża 
polskiemu górnictwu. Byliśmy zdziwieni, kiedy 
rocznie do Polski sprowadzano po kilkanaście 
milionów ton węgla. Przyzwyczailiśmy się, 
że węgiel spalamy i każdy pomysł innego wy-
korzystania tego paliwa był uznawany za zbyt 
skomplikowany. Czasem koszty wydobycia nie 
odgrywały roli, a czasem wydawało się, że pro-
ste cięcie kosztów rozwiąże wszystkie problemy. 

Nie znalazł się odważny polityk, który po-
wiedziałby, że na przykład nowe technologie 
wykorzystania węgla mogą zacząć zwracać się 
po kilku czy nawet kilkunastu latach, bo tyle 
trwa zwrot z inwestycji nie tylko w górnictwie, 

ale w przemyśle chemicznym i w energetyce, 
ale pomimo tego warto zaangażować się w ta-
kie projekty, bo tylko w ten sposób stworzymy 
nową gałąź przemysłu. Staliśmy się niewolni-
kami sloganów. To wszystko uniemożliwiało 
tworzenie rozwiązań korzystnych dla całej 
gospodarki. Kończąc ten wywód, chcę pod-
kreślić, że plany sprzed 10 lat miały na celu 
dać impuls dla uaktywnienia karbochemii jako 
gałęzi przemysłu tworzącej nową jakość tech-
nologiczną opartą na polskim węglu.

 X Sądzi pan, że tym razem koncepcja rzą-
dowa nabierze realnych kształtów?

– Byłoby to korzystne dla polskiej go-
spodarki. Jednak tak długo, jak nie będzie 
konkretnych decyzji, pozostaną to wyłącznie 
pomysły. Potrzebna jest akceptacja środowisk 
gospodarczych i konsekwencja w realizowa-
niu tych pomysłów.

 XMoże energetyka uratuje górnictwo?
– Oczekiwanie, że przemysł chemiczny 

albo energetyka wezmą na siebie ciężar rato-
wania górnictwa, jest nieuzasadnione. Jednak 
żeby je uratować, muszą istnieć nowocze-
sne technologie spalania węgla, innowacyjne 
technologie produkcji paliw z węgla i jego 
wykorzystania w karbochemii. Co to ozna-
cza? Otóż musi powstać prężny sektor inno-
wacyjnych technologii wykorzystania węgla. 
Nowoczesna energetyka i karbochemia stwo-
rzą szansę na rozwój górnictwa. Niestety, 
na razie węgiel pozostaje sam. Nie chodzi 
przecież o to, aby zasypać kopalnie pieniędz-
mi. Chodzi o stworzenie nowej gałęzi prze-
mysłu, która będzie wykorzystywać węgiel 
kamienny wydobywany w Polsce. Jednak 
przestrzegam przed myśleniem sloganami. 
Ponieważ funkcjonujemy na konkurencyj-
nym rynku, może się okazać, że stworzymy 
technologiczne możliwości, ale nasz węgiel 
będzie za drogi.

Problemem polskiego węgla jest brak kon-
kurencyjności. Górnictwo musi ten problem 
rozwiązać, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy 
zbudujemy zaplecze przemysłowe i będziemy 

kupować węgiel za granicą, bo nasz będzie 
zbyt drogi. Co się stanie, jeżeli nie będzie-
my konkurencyjni na wewnętrznym rynku 
szeroko rozumianej karbochemii? Ponieważ 
od pewnego czasu medialne analizy koncen-
trują się na dalekiej przyszłości, zaczęliśmy 
tracić z oczu znaczenie konkurencyjności 
i efektywności. Jednak to właśnie od tego trze-
ba zacząć tworzenie wszystkich programów 
ratunkowych i rozwojowych. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Oczekiwanie, że przemysł chemiczny albo energetyka wezmą na siebie ciężar ratowania górnictwa, jest nieuzasadnione. 
Jednak żeby je uratować, muszą istnieć nowoczesne technologie spalania węgla, innowacyjne technologie produkcji paliw 

z węgla i jego wykorzystania w karbochemii – mówi MaksyMilian klank, wiceprezes Fasing SA, 
były prezes Kompanii Węglowej

Musimy sami się ratować

Nowoczesna 
przeróbka węgla

Około 1 mln ton węgla rocznie można 
byłoby przerabiać w instalacji poligeneracyj-
nej w Kędzierzynie-Koźlu. Powstawałby gaz 
syntezowy do produkcji nawozów. Może on 
zastąpić importowany gaz ziemny. Wodór 
potrzebny do produkcji nawozów wytwarzany 
z węgla byłby o 40 proc. tańszy niż wytwarza-
ny z gazu ziemnego.

Z około 1 mln ton węgla można wypro-
dukować gaz syntezowy, z którego powstanie 
około 500 tys. ton metanolu, potrzebnego 
zakładom chemicznym. Rocznie do Polski 
sprowadzamy około 600 tys. ton metanolu. 
Różnica w cenie byłaby wielka, bo jak infor-
mują specjaliści, każda tona wyprodukowa-
na w Polsce byłaby tańsza o około 100–200 
złotych. Metanol jest wykorzystywany w za-
kładach przemysłowych jako rozpuszczalnik 
i surowiec do produkcji chlorku metylu, barw-
ników i aldehydu mrówkowego.

Projekt budowy instalacji poligeneracyjnej 
w zakładach chemicznych w Kędzierzynie-
-Koźlu jest jednym z elementów planu ratun-
kowego dla górnictwa. Zdaniem specjalistów 
może być też zastosowany w innych zakładach 
chemicznych. Możliwe, że nawet 6 mln ton 
węgla można byłoby wykorzystywać na po-
trzeby polskiej chemii.  ST

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA, najno-
wocześniejsza i najbardziej efektywna kopal-
nia węgla kamiennego w Polsce, zanotowa-
ła w II kwartale 2015 roku produkcję węgla 
handlowego na poziomie 1,90 mln ton wobec 
1,99 mln ton w I kwartale 2015 roku oraz 2,02 
mln ton w II kwartale 2014 roku. Zrealizowa-
na w II kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 
1,88 mln ton wobec 1,95 mln ton w I kwartale 
2015 i 2,10 mln ton w II kwartale 2014 roku. 

Narastająco w całym pierwszym półroczu 
produkcja węgla handlowego wyniosła 3,89 
mln ton, a sprzedaż: 3,82 mln ton, wobec od-
powiednio 4,25 mln ton i 4,33 mln ton w tym 

samym okresie 2014 roku. Niższe wydobycie 
oraz sprzedaż związane są z utrzymującą się 
trudną sytuacją rynkową i nadpodażą węgla 
na polskim rynku. Zrealizowane wydobycie 
i sprzedaż są zgodne z tegorocznym harmo-
nogramem dostaw do klientów. Spółka pod-
trzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla 
na poziomie 8,50 mln ton w 2015 roku. Bogdan-
ka SA koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu 
nowych odbiorców oraz dostosowaniu swojej 
działalności do obecnego poziomu wydobycia 
(warunkowanego przez możliwości sprzedaży) 
poprzez optymalizację struktury i poziomu 
wydobycia, redukcję kosztów działalności oraz 
obniżenie nakładów inwestycyjnych.  l

LW Bogdanka SA wydobywa 1,90 mln ton węgla w II kwartale i podtrzymuje plan sprzedaży 
węgla na poziomie 8,50 mln ton w 2015 roku

Nadpodaż węgla
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uwarunkowania prawne uniemożliwiają skło-
nienie pracownika do skorzystania z upraw-
nień emerytalnych, co przy dostrzeganej 
często  w tej grupie obniżonej motywacji do 
pracy prowadzi do znacznego utrudnienia 
w sposobie zarządzania zespołami.

Zmiana obowiązującego modelu korzy-
stania z prawa do wcześniejszej emerytury 
pozwoli w ocenie pracodawców na bardziej 
usystematyzowane i uporządkowane zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. Obecnie pra-
cownik posiadający uprawnienia emerytalne 
może z nich skorzystać bez uprzedzenia pra-
codawcy, co w sposób znaczący wpływa na 
ograniczenie możliwości planowania ruchu 
zakładów górniczych, w tym na planowanie 
sukcesji w strukturze pracowniczej. Postulo-
wana zmiana nie powoduje u uprawnionego 
zakazu wykonywania jakiejkolwiek pracy na 
zasadach określonych w ustawie. Ponadto 
proponowane zmiany byłyby również ko-
rzystne dla funkcjonowania całego systemu 
ubezpieczeń społecznych, gdyż powodowa-
łyby, że obciążenia z tytułu zawieszanych 
emerytur waloryzowanych corocznie byłyby 
niższe z uwagi na wzrastającą podstawę do 

naliczania emerytur przyznanych w później-
szych latach.

Wyższy próg 
reprezentatyWności, 
składki zWiązkoWe niech 
odproWadza pracoWnik

Pracodawcy górniczy uważają, że nale-
żałoby podwyższyć próg reprezentatywności 
zakładowej organizacji związkowej np. do 30 
proc. wszystkich pracowników zatrudnionych 
w zakładzie. Należy znieść obowiązek auto-
matycznego potrącania składek na związki 
zawodowe z wynagrodzenia pracownika. Pra-
codawcy uważają, że ta czynność jest uciąż-
liwa i utrudnia prowadzenie podstawowej 
działalności, jaką jest wydobycie i sprzedaż 
węgla kamiennego. Zmiana zapisu ustawy 
pozwoli na precyzyjniejsze informowanie pra-
cowników o wysokości ich zobowiązań, które 
obciążają wynagrodzenie otrzymywane przez 
nich z tytułu umowy o pracę, i tym samym 
ułatwi im podejmowanie decyzji w zakresie 
gospodarowania wynagrodzeniem. Pozwoli 
również zwolnić pracodawcę z obowiązku 
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Redakcji Nowego Górnika udało się w cią-
gu kilku miesięcy skompletować wszystkie 
propozycje. Nie wiemy, czy politycy zapozna-
li się z nimi. Wiemy, że właściwie wszystkie 
analizy członków zarządów spółek węglowych 
zostały schowane w głębokich szufladach. 
W oficjalnych wypowiedziach czasem ktoś 
delikatnie nawiązuje do zgłoszonych pomy-
słów, jednak bardziej w formie sugestii albo 
pobożnych życzeń. Morał propozycji zgło-
szonych przez członków zarządów jest jeden 
– bez głębokich zmian górnictwo będzie tracić 
setki milionów złotych rocznie. 

kosztoWne rygory

Każda spółka węglowa wydaje dziesiątki 
milionów złotych na ekspertyzy, opracowania 
i opinie rzeczoznawców z różnych dziedzin 
związanych z działalnością kopalń. Może się 
okazać, że będzie wydawać jeszcze więcej, po-
nieważ zmiany w prawie zmierzają do zobo-
wiązania kopalń do uzyskiwania pozytywnej 
opinii rzeczoznawcy dla stosowania różnych 
typów obudów zmechanizowanych dla każdej 
ściany. Po co wydawać kolejne miliony? – pytają 
członkowie zarządów spółek węglowych. Czy 
nie wystarczy, aby rzeczoznawca wypowiadał się 
na temat współpracy różnych typów obudów ze 
względu na ich parametry techniczne? 

Przynajmniej setki milionów złotych bę-
dzie kosztowało zaostrzenie norm o czasie 
pracy w rejonach o podwyższonej tempera-
turze. Zdaniem zarządów spółek węglowych 
bardzo kosztowna jest propozycja, aby obniżyć 
tzw. metanowość wentylacyjną poniżej 15 me-
trów sześciennych metanu wydzielającego się 
w ciągu minuty w ścianach przewietrzanych 
sposobem na „U”. To kolejne setki milionów 
złotych w skali górnictwa. 

Zdaniem specjalistów, którzy przygo-
towywali opinię dla zarządów, określona 
dopuszczalna metanowość wentylacyjna 15 
metrów sześciennych metanu wydzielające-
go się w ciągu minuty jest o 25 proc. niższa 
od wielkości 20 m3 CH4/min, która została 
uzgodniona na spotkaniach konsultacyjnych 
z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców 
i Wyższego Urzędu Górniczego, a następnie 
wprowadzona do projektu przepisów w 2013 
roku. Praktyka górnicza pokazuje, że możliwe 
jest bezpieczne prowadzenie eksploatacji ścian 
przewietrzanych wzdłuż calizny węglowej, tzn. 
sposobem na „U”, nawet przy metanowości 
wentylacyjnej przekraczającej 20 m3 CH4/min. 
Ściany takie były i są obecnie eksploatowane 
w kopalniach. Obowiązujące przepisy, jak 

i opracowane przez Główny Instytut Gór-
nictwa w Katowicach „Zasady prowadzenia 
ścian w warunkach zagrożenia metanowego” 
(Instrukcja nr 17), dopuszczają eksploatację 
ścian sposobem na „U”, jeżeli metanowość 
wentylacyjna nie przekracza 25 m3 CH4/min.

W warunkach występowania zagrożenia 
pożarowego zalecana jest eksploatacja ścian 
z przewietrzaniem wzdłuż calizny węglowej 
(sposobem na „U”), gdyż jest bezpieczniejsza 
od eksploatacji z przewietrzaniem sposobem 
na „Y”. Dlatego ograniczenie prowadzenia 
ścian przewietrzanych sposobem na „U” do 
metanowości wentylacyjnej 15 m3 CH4/min, 
w warunkach występowania dużego zagrożenia 
pożarowego, może uniemożliwić prowadzenie 
eksploatacji niektórych pokładów węgla.

W czasie Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach prezesi spółek 
górniczych i firm pracujących dla górnictwa 
dyskutowali o opłacalności kopalń w Polsce. 
Podali przykład planowanego rozporządzenia 
w sprawie BHP. Gdyby przepisy zaczęły obo-
wiązywać i trzeba byłoby je szybko wdrożyć w 
życie,  koszty liczono by w setkach milionów 
złotych. 

Do tych kosztów trzeba doliczyć wprowa-
dzenie automatycznej ewidencji osób zatrud-
nionych w zakładzie górniczym szacowane na 
około 9 milionów dla każdej kopalni. Ponad 
1 mln złotych rocznie ma kosztować utrzyma-
nie systemu. Gdyby trzeba było to zrobić „na 
dziś”, koszt we wszystkich spółkach węglowych 
wyniósłby około 270 mln złotych. W tym roku 
przedstawiciele zarządów spółek informują, 
że systemy ewidencji będą wdrażane. Mimo 
wysokich kosztów ważniejsze jest bezpieczeń-
stwo. System ułatwia lokalizację pracowników 
po dużych katastrofach. 

emerytury do popraWki 
W zakresie zmian dotyczącym obszaru 

zabezpieczenia emerytalno-rentowego pra-
codawcy proponują dokonanie zmiany zasad 
korzystania z prawa do przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę poprzez wprowadzenie 
sześciomiesięcznego okresu na skorzystanie 
z tych uprawnień. Nowy zapis miałby brzmieć: 
„Prawo do emerytury górniczej wygasa, jeżeli 
uprawniony w okresie sześciu miesięcy od 
dnia nabycia uprawnień do emerytury gór-
niczej lub daty wejścia ustawy w życie nie 
skorzysta z tego uprawnienia i nie rozwiąże 
stosunku pracy”. Dlaczego zdaniem praco-
dawców ta zmiana jest potrzebna? Około 
5  proc. zatrudnionych w spółkach węglowych 
posiada uprawnienia do emerytury górni-
czej, z których nie korzysta. Obowiązujące 

co zmienić w górnictwie? W Warszawie, 
w ministerialnych biurkach, leżą setki stron z propozycjami 
zmian w prawie regulującym działanie spółek węglowych. 

Członkowie zarządów spółek węglowych (w wielu przypadkach 
byli członkowie zarządów) przesyłali propozycje zmian 

dotyczących funkcjonowania zakładów górniczych, zmian 
w prawie pracy, przepisach regulujących zasady BHP i działanie 

nadzoru górniczego. – Mówiliśmy o konieczności zmian na wielu 
konferencjach. Mówiliśmy o tym na komisjach sejmowych. 

Postanowiliśmy, że wspólnie wystąpimy z tymi propozycjami 
do polityków, którzy odpowiadają za górnictwo i za obszary 

w prawie, które trzeba zmienić. Powód był jeden. Nie chcieliśmy, 
żeby kiedyś ktoś nam zarzucił, że coś zaniedbaliśmy. Politycy 

mają komplet dokumentów łącznie z uzasadnieniem prawnym, 
technicznym i ekonomicznym proponowanych zmian. 

To opracowania ekspertów, a nie życzenia wynikające z chciejstwa. 
Każda propozycja jest fachowo uzasadniona – tłumaczy jeden 

z menedżerów górniczych.  

Tekst wyjęty z przepastnych
biurek ministerialnych
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weryfikacji, czy dostarczane przez osoby trze-
cie (działaczy związkowych) deklaracje człon-
kowskie są wypełnione w sposób prawidłowy 
i zgodnie z oświadczeniem woli pracownika, 
którego dotyczą.

W ocenie pracodawców co do zasady 
ewentualny obowiązek przekazywania składek 
członkowskich winien wynikać z porozumień 
zawartych pomiędzy nimi a związkami zawo-
dowymi przy udziale pracowników. Strony na 
zasadzie swobody umów określałyby wza-
jemne prawa i obowiązki dotyczące realizacji 
potrąceń, natomiast w żadnym przypadku 
odprowadzanie składek przez pracodawcę 
nie powinno być obowiązkiem ustawowym.

Przed strajkiem do sądu

Pada też propozycja, aby w przypadku 
sporu zbiorowego pracodawca miał możliwość 
zwrócenia się do sądu powszechnego, w celu 
weryfikacji legalności formułowanych przez 
stronę społeczną żądań, w trybie przyspieszo-
nym (siedem dni).

Uzasadnienie:
„Stosownie do treści przepisu art. 1 usta-

wy Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą 

lub pracodawcami może dotyczyć warunków 
pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw 
i wolności związkowych pracowników lub 
innych grup, którym przysługuje prawo zrze-
szania się w związkach zawodowych.

Postulowana zmiana dotyczy wprowadze-
nia możliwości wystąpienia przez pracodawcę, 
będącego stroną sporu zbiorowego z żądaniem 
sądowej weryfikacji legalności żądań pracow-
ników, jako przedmiotu sporu zbiorowego, 
w trybie przyspieszonym (siedem dni).

Według pracodawców legalność prowa-
dzonego sporu powinna podlegać ocenie już 
na etapie zgłaszania do pracodawcy roszczeń 
przez związki zawodowe. Umożliwi to pra-
codawcy przeciwstawienie się działaniom 
o charakterze nielegalnym, zorientowanym 
wyłącznie na uzyskanie doraźnych korzyści 
przez stronę inicjującą spór zbiorowy. Obecnie 
obowiązujące przepisy ustawy o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych nie przewidują 
takiej możliwości, zaś nielegalnie prowadzony 
spór zbiorowy może doprowadzić do strajku 
i w konsekwencji spowodować znaczne straty, 
a nawet bankructwo pracodawcy. 

 l
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Od 1 lipca sprzedażą markowych produktów 
grupy kapitałowej JSW, a więc węgla, koksu 
i węglopochodnych, zajmuje się spółka za-
leżna Polski Koks SA, która działa w imieniu 
i na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

– Konsolidacja sprzedaży pozwala sku-
teczniej zarządzać tym obszarem działalności 
naszej grupy, planować i kontrolować, unika-
jąc dublowania się kompetencji i zatrudnienia. 
Rola Polskiego Koksu rozszerzyła się, zajmu-
je się on teraz całościowo sprzedażą węgla, 
koksu i węglopochodnych. Zgromadziliśmy 
w jednym miejscu najlepszych fachowców 
od sprzedaży i myślę, że przyniesie to dobre 
efekty – zapewnia Edward Szlęk, prezes za-
rządu JSW.

Początkiem zmian była likwidacja pionu 
handlu w spółce macierzystej, a więc samej 
JSW. Pracownicy odpowiedzialni za ten ob-
szar zostali przeniesieni do Polskiego Kok-
su. Kolejny krok związany z reorganizacją 
w zakresie handlu to zmiany w składzie 
zarządu spółki przejmującej zadanie. Rada 

nadzorcza dokonała ich na posiedzeniu 6 lip-
ca. Od 13 lipca na czele zarządu Polskiego 
Koksu zasiądzie Tadeusz Wenecki, pozostali 
członkowie zarządu to Wacław Będkowski, 
wiceprezes ds. sprzedaży węgla, i Antoni Bo-
rysiewicz – wiceprezes ds. sprzedaży koksu 
i węglopochodnych.

Nowy prezes Polskiego Koksu Tadeusz 
Wenecki sprawował od 2008 roku funkcję 
prezesa Koksowni Częstochowa Nowa sp. 
z o.o., powstałej po wydzieleniu koksowni 
ze struktur ISD Huta Częstochowa. W tym 
czasie przeprowadził program gruntownej 
modernizacji zakładu, którego istnienie było 
wcześniej zagrożone. Ma ogromne doświad-
czenie menedżerskie, był związany głównie 
z sektorem koksowniczym. Przez wiele lat 
był dyrektorem najnowocześniejszej w Polsce 
koksowni Przyjaźń, prezesem Huty Meta-
li Nieżelaznych Szopienice SA, a następnie 
prezesem Towarzystwa Finansowego Silesia 
w Katowicach. Jest autorem wielu projektów 
organizacyjnych, restrukturyzacyjnych i roz-
wojowych.  MAT. PRAS. JSW SA

W ciągu pół roku stan zatrudnienia w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej zmniejszył się 
o 1200 osób, a do końca roku powinno jeszcze 
odejść ponad 500 kolejnych. W związku z tym 
na koniec roku w JSW będzie pracowało 24 
700 osób. W roku 2016 przewiduje się odej-
ście niemal 1200 pracowników, co oznacza, 
że w ciągu dwóch lat zatrudnienie w Spółce 
zmniejszy się o 2900 osób.

Należy podkreślić, że są to jedynie odej-
ścia z przyczyn naturalnych, a więc na eme-
rytury i renty. Spółka nie przewiduje innego 
sposobu redukcji zatrudnienia. – Pracow-
nicy otrzymali w 2011 roku dziesięcioletnie 

gwarancje zatrudnienia i zamierzamy tej 
obietnicy dotrzymać. Jesteśmy w stanie 
osiągnąć znaczny spadek zatrudnienia tylko 
z powodu naturalnych odejść i wstrzymania 
przyjęć. Oczywiście nie możemy sobie po-
zwolić na całkowite zablokowanie przyjęć 
pracowników do ciągu technologicznego, ale 
na pewno da się zwiększyć wydajność poprzez 
wykorzystanie wewnętrznych rezerw organi-
zacyjnych – podkreśla Edward Szlęk, prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zmniejszenie stanu zatrudnienia prze-
kłada się na obniżenie kosztów pracy. W skali 
roku spadek ten wynosi około 150 mln złotych.

MAT. PRAS. JSW SA

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA poinformował, że w dniu 9 lipca br. 
rada nadzorcza Spółki odwołała ze składu 
zarządu JSW Jerzego Boreckiego, pełnią-
cego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. 

technicznych. Rada nadzorcza nie podała 
powodu odwołania. Jerzy Borecki pełnił 
funkcję członka zarządu JSW od 28 maja 
2013 roku.

MAT. PRAS. JSW SA 

JSW SA

Sprzedaż w jednych rękach

JSW SA

Tylko w tym roku z JSW 
odejdzie 1700 osób

JSW SA

Odwołanie członka zarządu
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Minister pracy i polityki społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz przyjechał do Istebnej, tu-
rystycznej wsi w Beskidzie Śląskim, w której 
trwają letnie kolonie organizowane przez 
Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza 
Kolosy. To jedna z wielu form wypoczynku 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Minister spotkał się z Andrze-
jem Pilotem, prezesem WFOŚiGW w Katowi-
cach, i Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ 
Solidarność i prezesem Fundacji. 

Od 1994 roku WFOŚiGW dofinansował 
Fundację kwotą prawie 7 mln 500 tys. zło-
tych. Środki były przeznaczone na zadania 
z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz 
z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie 
wakacji i ferii zimowych. W roku 2015 Fun-
dusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 540 tys. 
złotych. Skorzysta z nich około 2500 dzieci 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. – Gdyby 
nie dotacja WFOŚiGW w Katowicach, wiele 

dzieci nie wyjechałoby na kolonie, zimowiska 
i zielone szkoły – mówił Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ Solidarność i prezes Fundacji.

Fundacja organizuje wyjazdy dla dzie-
ci do miejscowości czystych ekologicznie, 
ośrodków znajdujących się na terenie całej 
Polski (szczególnie nad morzem i w górach). 
W 2015 roku podczas 38 turnusów, skierowa-
nych do uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych województwa śląskiego, realizowa-
ny będzie program profilaktyki zdrowotnej 
i edukacji ekologicznej, a także program regio-
nalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz 
chwalił współpracę WFOŚiGW i Fundacji: 
– Co roku 2500 dzieci ze Śląska i częścio-
wo z Małopolski korzysta z wyjazdów wa-
kacyjnych zorganizowanych przez Fundację 
na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. 
Dobrze, że jest otwartość na współpracę z in-
stytucjami, publicznymi w tym WFOŚiGW, 
bo to daje wymierne efekty. Instytucja poza-
rządowa, jaką jest Fundacja, dociera do ludzi 

i dobrze zna ich potrzeby i problemy. Potrafi 
organizować piękne kolonie i dbać o dzieci 
w ciągu roku, ale aby to było możliwe, po-
trzebny jest wkład finansowy.

W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach dofinansował 134 wyjazdy, przeznaczając 
na ten cel prawie 6 mln złotych. W 2015 roku 
na profilaktykę zdrowotną dzieci zaplanowano 
6 mln 500 tys. złotych. Obecnie Fundusz prze-
znaczył 5 mln 250 tys. złotych. na organizację 
117 form wypoczynku połączonego z eduka-
cją, tj. zimowisk, kolonii oraz zielonych szkół, 
z których skorzysta około 24 tys. dzieci. Środki 
Funduszu mogą być przeznaczone na realizację 
programu profilaktyki zdrowotnej, programu 
edukacji ekologicznej lub programu regionalnej 
edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Kato-
wicach, podsumował dotychczasowe działa-
nia: – Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu 
i pracy Fundacji przez 19 lat wiele dzieci miało 
okazję skorzystać z wakacyjnego wypoczyn-
ku. WFOŚiGW jest jednostką wspomagającą 

działania proekologiczne, profilaktykę zdro-
wotną rocznie kwotą około 6 mln złotych. 
Rocznie około 28 tys. dzieci wypoczywa dzięki 
naszemu wsparciu.
Lena adamska z dą-
browy Górniczej, 
d z i e s i ę c i o L e t n i a 
uczestniczka koLo-
nii w istebnej, mówi 
o swoich wakacjach: 
– Jestem po raz drugi 
na koloniach zorganizo-
wanych przez Fundację. 
W ubiegłym roku byłam w Węgierskiej Górce. 
Było bardzo fajnie, więc ucieszyłam się, gdy 
rodzice zaproponowali mi wyjazd do Isteb-
nej. Przyjechałam tu z koleżanką, która jest 
po raz pierwszy. Jesteśmy od trzech dni i jest 
naprawdę dobra atmosfera i dużo zabawy. 
Nie narzekamy na nudę, bo zajęcia są roz-
planowane od rana do wieczora. Jeżeli będzie 
możliwość przyjazdu tu w przyszłym roku, 
to chętnie z niej skorzystam.
 HK

Dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach

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

Ogłaszamy konkurs na zdjęcie o tematyce 
ekologicznej. Prace w formie elektronicznej 
należy nadsyłać do 15 października na adres: 
redakcja@nowygornik.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 
października. Zwycięzca otrzyma atrakcyjną 
nagrodę, a zdjęcie zostanie opublikowane.

zGłoszenie do konkursu:
Imię .......................................................................
Nazwisko ..............................................................
E-mail ....................................................................
Telefon ....................................................................
Miejsce zrobienia zdjęcia ..................................
.................................................................................

!  Oświadczam, że powyższe informacje 
są prawdziwe. Akceptuję zasady zawar-
te w regulaminie oraz niniejszej karcie 
zgłoszenia. 

!  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny 
do zgłoszenia zdjęcia. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
redakcji „Nowy Górnik”, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm).

reGuLamin

Zdjęcia należy przesyłać do 15 paździer-
nika 2015 roku.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć 
fotografii w formie cyfrowej. Prace konkur-
sowe powinny spełnić następujące wymogi 
techniczne:

• pliki o minimalnej rozdzielczości 1200px 
- 96 dpi; w formacie JPG;

• zgłaszane do konkursu fotografie nie 
mogą być opatrzone podpisem, opisem oraz 
znakiem, w tym „znakiem wodnym”;

• zdjęcia należy przesłać wraz z kartą 
zgłoszenia.

#

Rocznie ok. 28 tys. dzieci wypoczywa dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Katowicach Program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej realizowany jest w formie zabaw i quizów

Dzieci żywiołowo uczestniczą w organizowanych zajęciach

Wakacyjny Konkurs
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Jeszcze w tym roku Renault wprowadzi 
do sprzedaży w Europie nową limuzynę seg-
mentu D o nazwie Talisman. Polska poczeka 
na nią do przyszłego roku.

W przygotowanie produkcji auta, które 
będzie zastępowało Lagunę, zainwestowa-
no ponad 400 mln euro. Zaprojektowano 
je na bazie limuzyny Samsung SM7. Przed 
produkcją, w ciągu ostatnich dwóch lat załoga 
spędziła 200 000 godzin na szkoleniach. Li-
nię produkcyjną fabryki w Douai wizytowali 
eksperci Daimlera.

W porównaniu z Laguną nowa limuzy-
na jest większa, bardziej komfortowa i lepiej 
wykończona niż Laguna – ma 4,85 metrów 
długości, 1,87 metra szerokości, 1,46 metra 
wysokości i rozstaw osi 2,81 metrów. Bagażnik 
mieści 608 litrów, a schowki w kabinie dają 
jeszcze 25 litrów.

Przewidziano pięć rodzajów wykończenia 
wnętrza, trzy poziomy wyposażenia i trzy ro-
dzaje multimediów z ekranami od 4,2 do 8,7 
cala. Szczegółów poszczególnych poziomów 
wyposażenia jeszcze nie podano.

W gamie silników same turbo – trzy diesle 
i dwa silniki benzynowe. Turbodiesle dCi będą 
oferowane w trzech wersjach 110, 130 i 160, 

a silniki benzynowe w wersjach TCe 150 oraz 
TCe 200.

Superb Combi wyCeniony

W drugiej połowie września do polskich 
salonów trafi Skoda Superb Combi. Ceny mają 
się zaczynać od 84 800 złotych. Topowe wersje 
L&K będą jednak prawie dwa razy droższe.

Otwierająca cennik wersja Active jest 
napędzana benzynowym silnikiem 1,4 TSI 
o mocy 125 KM. Tylko ona została wyceniona 
na mniej niż 90 tys. złotych. Dwie kolejne 
wersje (w tym najtańszy turbodiesel) wycenio-
no na mniej niż 100 tys. złotych. Większość 
superbów combi ma kosztować powyżej 100 
tys. złotych. Napędzana dwulitrowym turbo-
dieslem o mocy 190 KM topowa wersja L&K 
kosztuje 150 400 złotych. Dopłata do wersji 
kombi wynosi 3800 złotych dla wszystkich 
silników i wersji wyposażenia, z wyjątkiem 
wersji podstawowej, gdzie jest na poziomie 
5800 złotych.

Nowa Skoda Superb Combi została oparta 
na platformie MQB, której zawdzięcza naj-
większy bagażnik oraz największą przestrzeń 
we wnętrzu w swojej klasie. Pojemność ba-
gażnika to 660 litrów – wzrost o 27 litrów 
w porównaniu z poprzednikiem. Fakt ten 

nie dziwi, bo nowy Superb tylko wysokością 
ustępuje poprzedniemu – długość, szerokość 
i rozstaw osi są większe. Po złożeniu tylnych 
siedzeń objętość przestrzeni bagażowej wzra-
sta do 1950 litrów. Dodatkowo umieszczono 
szereg rozwiązań i akcesoriów pozwalających 
ją lepiej wykorzystać.

Skoda Superb Combi została wyposażona 
w nowe systemy aktywnie wspierające kierow-
cę i zwiększające bezpieczeństwo, ekonomicz-
ność oraz komfort jazdy. Wersja kombi, tak jak 
limuzyna, oferuje też adaptacyjne zawieszenie 
(DCC).

Skoda Superb w nadwoziu kombi zade-
biutowała w 2009 roku i do dziś stanowi mniej 
więcej co trzeci sprzedany egzemplarz tego 
auta. Dotąd sprzedano jej ponad 200 000 
sztuk na całym świecie. Obecna generacja 
debiutuje we Frankfurcie, a wkrótce potem, 
w drugiej połowie września, trafi do polskich 
salonów. 

LexuS rx po raz Czwarty

Nowa generacja Lexusa RX debiutowała 
w kwietniu w Nowym Jorku. We wrześniu 
pojawi się we Frankfurcie. Do Polski pierw-
sze egzemplarze mają zostać sprowadzone 
na przełomie listopada i grudnia.

Rekreacyjny RX to najlepiej sprzedający 
się model Lexusa – co dziesiąty sprzeda-
wany na świecie model tej marki. Dotąd 
sprzedano 2,1 mln tych aut. Nowa genera-
cja ma proporcje zbliżone do Mazdy CX-7. 
Oprócz charakterystycznej dla ostatnich 
modeli Lexusa atrapy auto zyskało równie 
charakterystyczny element – boczną linię 
okien z niewielkim trójkątnym przeszkle-
niem na tylnym słupku.

Samochód ma długość 489 centymetrów, 
szerokość 189,5 centymetrów i wysokość 169 
centymetrów. Rozstaw osi to 279 centymetrów. 
Więcej przestrzeni w kabinie to jedna z cech 
nowego RX, odczuwanych przez kierowcę 
i pasażerów. Nowe nadwozie jest sztywniej-
sze, co zwiększa bezpieczeństwo i stabilność 
podczas jazdy. Podwozie zaprojektowano tak, 
by stabilniej zachowywało się podczas szyb-
kiej jazdy na asfalcie i mniej przechylało się 
podczas pokonywania zakrętów.

Podstawą napędu nowego RX jest trzystu-
konny, hybrydowy układ napędowy, w którym 
silnik V6 o pojemności 3,5 litra jest połączony 
z silnikiem elektrycznym. Dostępna będzie 
także wersja RX200t – z benzynowym silni-
kiem 2,0 turbo.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa limuzyna Renault

Limuzyna jest większa, bardziej komfortowa i lepiej wykończona niż Laguna – ma 4,85 metrów długości Przewidziano pięć rodzajów wykończenia wnętrza oraz trzy poziomy wyposażenia 

Podstawą napędu nowego RX jest trzystukonny, hybrydowy układ napędowy o pojemności 3,5 litraW drugiej połowie września do polskich salonów trafi Skoda Superb Combi
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Podróże marzeń

Mezze w Bejrucie
Bejrut? Znajomi pukają się w czoło. Po co je-
chać do stolicy kraju, w którym przez kilka-
naście lat trwała wojna domowa? Odpowiedź 
jest prosta: kosmopolityczny Bejrut stanowi 
świetną bazę wypadową do zwiedzania Liba-
nu. Ten niewielki kraj o śródziemnomorskim 
klimacie to jedno z niewielu miejsc, gdzie 
tego samego dnia można szusować na nar-
tach i wylegiwać się na plaży.

– Tędy nie przejdziemy – uprzedza Sa-
mer, kolega oprowadzający mnie po Bejrucie. 
Ulica, przy której mieszka syn zamordowane-
go w zamachu bombowym premiera Rafika 
al-Haririego, strzeżona jest przez uzbrojo-
nych wartowników. Libańczycy zdają się nie 
zwracać na to uwagi. Nikogo nie dziwi widok 
patroli wojskowych na skrzyżowaniach ani 
uprzejme prośby żołnierzy o okazanie zawar-
tości torby czy plecaka.

OpuszczOny hOtel

Skutki wojny domowej i licznych kon-
fliktów zbrojnych widoczne są na każdym 
kroku. Najbardziej ponure wrażenie sprawia 
poorany śladami pocisków szkielet dawnego 
hotelu Holiday Inn. Władze miasta nie wie-
dzą, co zrobić ze splądrowaną skorupą bu-
dynku. Dziś w miejscu, gdzie kilkanaście lat 
temu przebiegała linia demarkacyjna, dzie-
ląca Bejrut na chrześcijański i muzułmań-
ski, wyrastają drapacze chmur. Na gruzach 

spalonych meczetów i kościołów powstało 
nowoczesne city.

Centralnym punktem stolicy jest stare mia-
sto, odbudowane zgodnie z planami z przełomu 
XIX i XX stulecia. Przy brukowanych uliczkach, 
rozbiegających się promieniście od placu L’Eto-
ile, stoją eleganckie budynki o kremowym kolo-
rze. Miejsce ożywia się wieczorem, gdy kawiar-
niane ogródki wypełnia gwar rozmów, a rodziny 
z dziećmi spacerują po ukrytych pośród stylowo 
oświetlonych kamienic ruinach rzymskich łaźni. 
Tylko w sobotnie noce młodzież bawi się do bia-
łego rana w licznych klubach i dyskotekach.

libańskie przysmaki

Klimat Bliskiego Wschodu poczuć moż-
na w tętniącej życiem dzielnicy Hamra, gdzie 
znajduje się mnóstwo tanich jadłodajni i hoteli. 
Orientalne sklepiki sąsiadują tutaj z kebabami, 
a na szyldach pojawiają się zarówno angielskie, 
jak i arabskie napisy. Warto zajrzeć do restaura-
cji T-Marbouta, specjalizującej się w kuchni Le-
wantu. Schowana w jednej z bocznych uliczek, 
z zewnątrz wygląda niepozornie. Za to ogródek 
od strony podwórza wypełniony jest po brzegi.

Na początek dostajemy mezze – aksamit-
ny humus, pikantną muhammarę, grillowany 
ser halloumi i faszerowane jagnięciną kibbeh. 
Już się najadłam, a przecież czekają jeszcze 
dania główne – grillowany kurczak i jagnię-
cina, sałatka tabbouleh ze świeżej pietruszki 
i mięty, a nawet lokalne wino z winnicy Ksara.

najstarsze miastO świata
Nazajutrz ruszamy do położonej na pół-

noc od Bejrutu miejscowości Byblos. To fe-
nickie miasto było zamieszkane już 7000 lat 
temu. W czasach faraonów znajdował się tutaj 
ważny ośrodek handlowy, z którego eksporto-
wano do Egiptu drewno oraz olejek cedrowy 
potrzebny do mumifikacji zwłok. Samo słowo 
„byblos” oznacza w języku greckim papirus, 
stąd Biblia – zwój papirusów.

Do dziś zachował się tutaj uroczy port, 
w którym cumują prywatne jachty i statki 
wycieczkowe. Spacerując nadmorską ulicz-
ką pełną sklepów z pamiątkami, docieramy 
do wykopalisk archeologicznych. Ich główną 
atrakcją jest zamek krzyżowców połączony 
ze średniowiecznymi murami obronnymi. 
Zbudowana z ogromnych bloków skalnych 
forteca powstała na początku XII wieku. 
Z otaczających ją wież rozciąga się wspa-
niała panorama miasteczka i całego terenu 
wykopalisk.

rejs pOdziemną rzeką

Jaskinia Jeita składa się z dwóch pozio-
mów, wydrążonych przez wodę w wapiennym 
wąwozie. Do tej pory odkryto w niej ponad 
9 kilometrów korytarzy. Spektakularnie oświe-
tloną górną grotę można zwiedzić specjalnie 
wytyczoną trasą turystyczną. Jej wnętrze mie-
ści najdłuższy na świecie stalaktyt. Jeszcze 
większe wrażenie robi dolna jaskinia, w której 

płynie podziemna rzeka. Rejs niewielką łodzią 
po położonych głęboko pod powierzchnią zie-
mi tunelach na długo zapada nam w pamięć.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Najlepszą porą na odwie-
dzenie Bejrutu jest okres pomiędzy kwiet-
niem a październikiem. Zimy bywają chłodne 
i deszczowe.

Język: Językiem urzędowym jest arabski, ale 
francuski i angielski są w powszechnym użyciu.

Waluta: Funt libański; 100 funtów = 0,25 
złotego.

Wiza: Obywatele polscy udający się do Li-
banu w celach turystycznych otrzymują na gra-
nicy miesięczną wizę pobytową, którą można 
przedłużyć na okres do trzech miesięcy.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zobacz Skały Gołębie – te położone nie-
daleko brzegu formacje skalne powstały w wy-
niku działania fal morskich, które przebiły 
je na wylot, tworząc naturalne bramy.

Odwiedź Uniwersytet Amerykański w Bej-
rucie – ten zadbany kampus to prawdziwa oaza 
zieleni nad brzegiem Morza Śródziemnego.

Wybierz się do Baalbek, gdzie podziwiać 
można imponujące ruiny rzymskich świą-
tyń, wpisane na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. MAGDALENA CHROMIK

Na prestiżowym Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie językiem wykładowym jest angielski
Centrum miasta odbudowano zgodnie z planami z przełomu XIX i XX wieku, kiedy Bejrut nazywany był 
Paryżem Bliskiego Wschodu

Byblos pełni funkcję podmiejskiego kurortu dla zapracowanych mieszkańców Bejrutu Symbolem Bejrutu są dwie samotne skały, wyrastające z Morza Śródziemnego
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Piwo przez wieki

Browar w sąsiedztwie smoka

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
OkOłO 68 prOc. unijnej średniej wyniósł 
pOziOm zamOżnOści pOlski w 2014 rOku 
– wyliczył eurOstat. To szóste miejsce 
od końca. To o 1 pkt. proc. więcej niż w 2013 
roku i o 20 pkt. proc. więcej niż w 2003 roku. 
Wciąż jednak znajdujemy się wśród najbied-
niejszych państw UE. W 2014 roku przypa-
dła nam szósta pozycja od końca – razem 
z Węgrami. Za nami są Łotwa, Chorwacja, 
Rumunia i Bułgaria, przed nami zaś pozo-
stałe kraje regionu (w tym gronie najbogatsze 
są Czechy – 84 proc. średniej w UE) oraz cała 
Europa Zachodnia. Pierwsze miejsca zajmują 
Luksemburg (263 proc. średniej w UE), Irlan-
dia (132 proc.) oraz Holandia. W ostatnich 
latach, od 2008 roku, poziom zamożności 
wzrósł najbardziej w Polsce i na Litwie, spadł 
zaś najmocniej w Grecji i na Cyprze. Polska 
korzystniej wypada pod względem poziomu 
konsumpcji, który lepiej odzwierciedla do-
brobyt gospodarstw domowych. W 2014 roku 
konsumpcja Polaków sięgnęła 74 proc. unijnej 
średniej (w 2013 roku – 75 proc.). Znaleźliśmy 
się na dziewiątym miejscu od końca (razem 
ze Słowenią i Słowacją). Wśród krajów regionu 
przed nami są tylko Czechy – 75 proc.

stOpa bezrObOcia w niemczech w czerw-
cu, pO uwzględnieniu czynników sezO-
nOwych, wyniOsła 6,4 prOc. – pOdał Fe-
deralny urząd pracy. To najniższa stopa 
bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec. 
Opublikowane dane są zgodne z oczekiwania-
mi analityków. To już dziewiąty z kolei mie-
siąc spadku liczby osób poszukujących pracy. 
Liczba bezrobotnych wyniosła w czerwcu, 
po uwzględnieniu czynników sezonowych, 
2,786 mln, a bez nich 2,711 mln.

w chinach są 4 mln miliOnerów – wy-
nika z badania Firmy kOnsultingOwej 
bOstOn cOnsulting grOup. W 2014 roku 
w Państwie Środka przybyło milion osób, 
których majątek wyceniono na ponad milion 
dolarów. Wielu z nich stało się milionerami 
dzięki akcjom przedsiębiorstw (główny indeks 
giełdy w Szanghaju – Shanghai Composite 
Index – zyskał w zeszłym roku aż 50 proc. 
na wartości). Analitycy wskazują na ogromne 
dysproporcje między najbogatszymi a naj-
biedniejszymi obywatelami Chin. Za ten stan 
rzeczy są – ich zdaniem – odpowiedzialne: 
korupcja, państwowe monopole niektórych 
gałęzi gospodarki oraz słabe zabezpieczenia 
socjalne zmuszające ludzi do ciągłej emigracji 
zarobkowej. Według badania BCG krajem, 
w którym żyje największa liczba milionerów, 
są wciąż Stany Zjednoczone – w zeszłym 
roku majątek 7 mln gospodarstw domowych 
przekroczył milion dolarów. Trzecim krajem 
z największą liczbą milionerów jest Japonia – 
z milionem milionerów. 

Krzyżówka panoramiczna nr 14

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „praca pOzłaca”.  
Nagrodę wylosowała: pani m. tylka z wOdzisławia śl. 

Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie słysza-
łaby o Krakowie. To miasto z historią i szcze-
gólną atmosferą, do którego chce się wracać. 
Od niedawna jest to także miejsce atrakcyjne 
dla miłośników piwa, ponieważ pod Krako-
wem w Modlniczce funkcjonuje Pracownia 
Piwa.

Zakład ten to jeden z polskich browarów 
rzemieślniczych. Wszystko jednak zaczęło 
się niewinnie, ponieważ założyciele, Marek 
Bakalarski i Tomasz Rogaczewski, począt-
kowo warzyli piwa w domu, do własnego 
użytku. Pomysł na coś większego zrodził 
się dopiero po pewnym czasie i zaowoco-
wał otwarciem w 2012 roku Pracowni. Piwny 
debiut nastąpił rok później na Wrocławskim 
Festiwalu Dobrego Piwa, gdzie browarnicy 
pochwalili się trunkiem Hey Now. Od razu 
zyskali rzesze fanów, którzy do tej pory są im 
wierni i cierpliwie czekają na kolejne piwne 
nowości. Ważną datą w krótkiej historii Pra-
cowni jest rok 2014. Wówczas w Krakowie 
otwarto pierwszą firmową knajpę, w której 
każdy piwosz znajdzie coś, co podbije jego 
serce. Dodatkowymi atutami tego miejsca 
są niesamowita atmosfera, wykwalifikowana 
obsługa oraz możliwość rozmowy z innymi 
fanami złotego trunku.

W ofercie Pracowni znajdziemy piwa 
stałe, które dostępne są w sprzedaży 
i pubie niemal cały czas. Bogactwo stylów, 
w jakich warzone są trunki, gwarantuje, 
że każdy znajdzie tutaj coś, co przypadnie 
mu do gustu. Trzeba jednak wykazać się 
otwartością na nowe wyzwania i chęcią 

eksperymentowania, ponieważ nie znajdzie-
my tutaj tradycyjnych i oklepanych lagerów. 
Zamiast nich możemy sięgnąć po któregoś 
z wielu stoutów. Pierwszym z nich jest piwo 
w stylu rye stout (żytni stout) – 6 Joseph’s 
Street. Nazwa odnosi się do adresu kra-
kowskiego pubu, dla którego zostało wy-
produkowane. Do jego uwarzenia użyto aż 
czterech rodzajów słodów: jęczmiennego, 
czekoladowego, karmelowego i oczywiście 
żytniego. Właśnie dzięki temu ostatniemu 
piwo jest gładkie i kremowe. Inną propo-
zycją są Dwa Smoki, w których połączono 
elementy witbiera i IPA. Zarówno w smaku, 

jak i zapachu wyraźnie wyczuwalne są nuty 
cytrusowe, pochodzące z użytych w tym pi-
wie amerykańskich chmieli. Wszystko dopeł-
nia posmak kolendry i rumianku. Ciekawą 
propozycją jest również Hey Now, które było 
pierwszym uwarzonym przez Pracownię 
trunkiem. To piwo pszeniczne, chmielone 
amerykańskimi odmianami chmielu.

W ofercie Pracowni Piwa znajdziemy 
także mocne trunki, w których alkohol wyno-
si ponad 9 proc. Zalicza się do nich Mr. Hard. 
To browar wyjątkowy, ponieważ to pierw-
sze polskie piwo uwarzone w stylu barley 
wine. Ma wiśniowy kolor, który kontrastuje 
z białą pianą. W smaku czuć delikatną go-
ryczkę i dość mocny posmak słodów. Innym 
mocnym piwem jest Mr. Hard’s Rock, czyli 
russian imperial stout. Jest bardzo ciemny, 
urzeka smakiem czekolady i świeżo palonej 
kawy.

Piwowarzy przygotowali także trzy od-
miany piwa grodziskiego. Pierwsze z nich 
to Smoked Cracow. Cechuje się bardzo cha-
rakterystycznym smakiem, który uzyskano 
dzięki użyciu wyłącznie słodu pszenicznego 
wędzonego dębem. Inną wersją jest Smoked 
Cracow by night, czyli czarne grodziskie. Jak 
sama nazwa wskazuje, ma czarną barwę oraz 
aromat palonych słodów i czekolady. Ostatni 
jest Smoked Cracow by sunrise – american 
amber grodziskie. Wszystkie trzy piwa są dość 
słabe – mają 2,4 proc. alkoholu.

Oprócz piw stałych w ofercie Pracowni 
pojawiają się także trunki specjalne i piwa 
uwarzone w kooperacji z różnymi gośćmi.

ŹRÓDŁO: WWW.PIWOLUCJA.PL
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