
Temat na czasie

Sławomir Obidziński, prezes 
Węglokoks SA: Musimy 
angażować się 
w naprawę 
górnictwa, jeżeli  
chcemy mieć  
czym handlować.
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Ulżyć kopalniom
W Ministerstwie Energii powsta-
je zespół, którego zadaniem 
będzie przeanalizowanie polityki 
fiskalnej wobec sektora górnic-
twa węgla kamiennego.

strona 3

Warto walczyć
Deputat węglowy dla emerytów.

strona 3

Albo działania 
systemowe, 
albo dryf?
Tempo procesu restrukturyzacji 
górnictwa jest bardziej zależne 
od zgody związków zawodowych 
i od uzgodnień z partnerami spo-
łecznymi niż od budżetu.

strona 6

Pszczele 
przeprowadzki ze wsi 
do miast
Hodowla pszczół w mieście.

strona 8

Paryż czaruje

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Świat od kuchni

Podróże marzeń.
strona 10

Ruch Jas-Mos kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Na nieodpłatne 
przekazanie tej części kopalni do SRK zgodzili się akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zgoda 

zapadła 28 września w czasie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 
więcej na s. 7

jsw sa. Jas-Mos w Spółce Restrukturyzacji Kopalń

Kolejny etap naprawy
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Biznesplan? 
Co to takiego?
G rupa związkowców z JSW SA pojechała negocjować 

z bankami. Poinformowali bankowców, 
że są niezadowoleni z powodu podpisanego 
porozumienia, dzięki któremu jastrzębska spółka nie musi 
natychmiast spłacić około 1,3 mld złotych długu w zamian 
za srogie warunki.  Jednym z nich był realny biznesplan 
JSW. Żeby plan był realny, trzeba oddać do SRK kopalnię 
Krupiński, która do tej pory przyniosła około 900 mln 
złotych strat i w którą trzeba zainwestować setki milionów 
złotych po to, aby wciąż była deficytowa.

K iedy zarząd podjął odpowiednie uchwały 
bez sprzeciwu rady nadzorczej i głównego 

akcjonariusza, okazało się, że kopalnia Krupiński nie 
może zostać przekazana do SRK, ponieważ niektóre 
organizacje związkowe z Krupińskiego nie zgadzają 
się na to. Powodów jest kilka. Po pierwsze – Prawo 
i Sprawiedliwość obiecywało w kampanii wyborczej, 
że kopalnie nie będą zamykane. Po drugie – jeżeli węgiel 
z Krupińskiego będzie sprzedawany drożej, to kopalnia 
stanie się rentowna. Po trzecie – na życzenie związków 
zawodowych został opracowany kolejny biznesplan 
i pod wpływem argumentów związkowych ustalono 
optymistyczną cenę dla węgla wydobywanego przez 
górników z Krupińskiego. Co prawda kopalnia wciąż 
miałaby straty, ale z optymistycznym podtekstem. Nie 
ma większego znaczenia, że od dawna jest przygotowany 
restrukturyzacyjny biznesplan zaakceptowany przez 
wierzycieli. Biznesplan? Co to takiego? 

N egocjacje przedstawicieli związków zawodowych 
z bankami w obecności ministra energii to jasny 

sygnał, że nie ma takiego biznesplanu, którego nie 
można podważyć. Nie ma też takiego porozumienia 
z bankami, które mogłoby być uznane za ostateczne. 
Zastanawiam się, co się stanie, gdy okaże się, że ta zasada 
działa w drugą stronę i że banki też mogą zmienić reguły 
w trakcie gry.

W  polskim górnictwie trwa wielka akcja sabotażowa. 
Wciąż rozlicza się rząd, a przede wszystkim 

Ministerstwo Energii z tego, co załatwiło i czego nie 
załatwiło. Resort ma załatwiać pieniądze, umowy 
z bankami, a podpisane umowy renegocjować. Bez 
jakiegokolwiek skrępowania mówi się o kolejnych 
naciskach na wyrywanie pieniędzy z banków, spółek 
energetycznych i innych spółek Skarbu Państwa. 
Szanowni Państwo, to doprowadzi do upadku 
górnictwa. Wtykacie w łapy Komisji Europejskiej dowody 
na niedozwoloną pomoc publiczną. Doprowadzicie 
do tego, że trzeba będzie zwracać miliardy złotych.

P rzypadek Krupińskiego jest klasyczny. W świat 
poszła informacja, że kopalnia będzie przekazana 

do SRK w pierwszym kwartale 2017 roku. Teraz trwa 
walka, żeby fedrowała do końca 2017 roku. Nie wiem, 
kto ma rację – czy zwolennicy pierwszego czy drugiego 
rozwiązania. Wiem za to, że JSW jest ośmieszana. Albo 
jest poważną firmą, która wie, czego chce, albo jest 
rozkapryszoną grupą krzykaczy. O tym, że Krupiński 
nie zostanie ujęty w planach naprawy JSW i że trafi 
do SRK, wszyscy zainteresowani wiedzieli przynajmniej 
pół roku przed podpisaniem umowy z bankami. Nie 
może być tak, że w spółce giełdowej, która musi za kilka 
tygodni pożyczyć 300 mln złotych, a na wiosnę wypuścić 
akcje za ok. 600 mln złotych, planuje się przyszłość 
na zasadzie: Mam pomysła, ponegocjujmy. Czy ktoś 
ma pomysła, jak zarobić około 1 mld złotych, których już 
teraz brakuje? 

 l

Chciałem zacząć od zamieszania wokół kopalni Kru-
piński, ale ważniejszy wydaje mi się temat niemiec-
kiej solidności i wiarygodności w interesach. Dlatego 
od niego zacznę, bo sprawa Krupińskiego ma także 
ten podtekst. 

I koną rzetelności zawsze był Deutsche Bank. Moż-
liwe, że wzorzec padnie i wtedy Europę, a nawet 
świat, ogarnie kolejny kryzys finansowy. Bank może 

paść, bo nadzory finansowe między innymi w Szwaj-
carii, USA i Wielkiej Brytanii wykryły manipulacje 
bankierów z Deutsche Bank na przykład na rynkach 
walutowych i surowcowych. Za te przewinienia De-
partament Sprawiedliwości USA zaproponował nie-
mieckiemu bankowi karę 14 mld dolarów w zamian 
za ugodę. To oznacza, że jeśli niemieccy bankierzy 
zapłacą, to Amerykanie nie będą ich ścigać. Ale jeśli 
bank zapłaci, to może paść. Taka kara może rozłożyć 
na łopatki wzorzec solidności i rzetelności. Jaki stąd 
wniosek? Nawet wzorce trzeba prześwietlać, żeby nie 
dać się wyrolować.

Ciekaw jestem, czy ktoś prześwietlał potencjalnego 
niemieckiego inwestora, który chce wydobywać wę-
giel w Orzeszu. Jest cwany, bo chce fedrować, ale nie 
chce mieć kopalni. Ponieważ nie chce mieć kopalni, 
to o swojej inwestycji ustami przedstawicieli mówi 
tak, jakby ją budował. Machnąłbym na to ręką, gdyby 
zamieszanie z inwestorem nie wpływało na JSW. Otóż 
do złóż węgla można dostać się z kopalni Krupiński. 

JSW chce ją przekazać Spółce Restrukturyzacji Ko-
palń. Są uchwały zarządu, akceptacja rady nadzorczej 
i większościowego udziałowca. Zamieszanie wokół 
Krupińskiego zaczęło się, kiedy już wszystkie decyzje 
zapadły. Nawet załoga kopalni przygotowywała się 
do alokacji. Ponieważ do innych kopalń miały prze-
chodzić całe brygady, górnicy chcieli jak najszybciej 
załatwić sobie miejsce w kopalniach, które ich zdaniem 
najbardziej im odpowiadały.

Wszystko odwołano, bo okazało się, że decyzje 
na poziomie zarządu, rady nadzorczej i największego 
akcjonariusza są dopiero początkiem rozmów o kopal-
ni. Zwolennicy i przeciwnicy przekazania jej do SRK 
używają między innymi argumentu patriotycznego 
– niemiecki inwestor weźmie „Krupola”. Od nowa 
robi się analizy i wyliczenia, żeby tylko Niemcowi nie 
oddać kopalni. To obłęd, bo kopalni nikt mu nie chce 
oddawać. Podstawą do decyzji powinien być rachu-
nek ekonomiczny i gospodarskie podejście do złoża, 
a nie strach przed inwestorem, którego nawet nie stać 
na wydrążenie jednego szybu.

Przypadek Krupińskiego pokazuje, że brakuje nam 
w branży górniczej autorytetów, których decyzje byłyby 
szanowane. Wystarczy, że jeden pan o niezbyt mocnej 
pozycji finansowej roztoczy ogólne plany, a poważna 
spółka giełdowa ma kłopoty decyzyjne. Czy to jakiś 
wzorzec solidności? Już na wstępie udowodniłem, 
że nawet wzorce trzeba prześwietlać. Dlatego propo-
nuję prześwietlić, a nie panikować. l

Pięścią w stół

Prześwietlić, a nie panikować

Przypadek 
Krupińskiego 
pokazuje, 
że brakuje 
nam w branży 
górniczej 
autorytetów, 
których 
decyzje byłyby 
szanowane. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

W grudniu 2015 roku w Paryżu osiągnięto globalne 
porozumienie dotyczące zmniejszenia koncentracji 
dwutlenku węgla w atmosferze. Niemal wszystkie 
państwa świata zgodziły się, że trzeba ograniczać 
emisję tego gazu do atmosfery. To pozwoli zmniejszyć 
zagrożenie spowodowane globalnym ociepleniem.

P orozumienie gwarantuje, że każde z państw bę-
dzie ograniczać emisję szkodliwego gazu, ale za-
chowa prawo do ustalenia, z jakich paliw będzie 

korzystało. Najprościej tłumacząc – nie ma znaczenia, 
czy spalamy węgiel czy stawiamy wiatraki. Ma zna-
czenie, żeby mieścić się w przyjętych ograniczeniach. 
Po wielu miesiącach wszystko wydawało się jasne. Aż 
tu znów rodzą się pytania. Czy będzie można wykorzy-
stywać węgiel w energetyce? Czy Komisja Europejska 
przygotowuje zakaz wydobywania węgla w Europie? 
Dlaczego Polska jest zmuszana do kupowania energii 
za granicą, skoro możemy być samowystarczalni? 

Takie pytania często zadają mi wyborcy przy okazji 
różnych spotkań. Nie jest łatwo na nie odpowiedzieć, 
ponieważ formalnie nikt nie zakazuje nam wydoby-
cia węgla, nikt nas nie zmusza do kupowania energii 
za granicą, a nawet nikt nie planuje zakazać wykorzy-
stywania węgla w energetyce. Prawdą natomiast jest, 
że polityka unijna jest koncentrowana na tym, aby 
ustalać przepisy, które spowodują, że wykorzystanie 
węgla będzie coraz mniej opłacalne. Sztuczne bariery, 
gigantyczne dopłaty do tak zwanej zielonej energii 
i naciski, aby ekonomicznie wykończyć górnictwo 
węgla kamiennego, są coraz silniejsze.

Mamy do czynienia z dziwną sytuacją. Każdy kraj 
Unii Europejskiej ma prawo wykorzystywać własne 
zasoby do wytwarzania energii. Każdy kraj powinien 
ograniczać emisję dwutlenku węgla. Polska podporząd-
kowuje się tym zasadom. Potrafimy wykorzystywać 
węgiel w energetyce i jednocześnie spełniać unijne 
wymagania. I co? Okazuje się, że to za mało, bo dla 
naszej energetyki najważniejszym paliwem jest węgiel, 

który nie może być podstawą energetyki, bo ideologia 
UE, a nie prawo, nie toleruje węgla.

Czy Polska może walczyć z antywęglową ideologią? 
Moim zdaniem może i walczy. Dotychczasowe plany 
Ministerstwa Energii koncentrują się na unowocze-
śnianiu bloków energetycznych i budowie nowych, 
wysokowydajnych, emitujących znacznie mniej dwu-
tlenku węgla. Planuje się wytwarzanie z węgla paliw 
płynnych. Samo górnictwo przechodzi proces naprawy. 
Są już efekty tych działań.

Polska stara się także, aby w końcu Unia Europejska 
przestała liczyć wyłącznie emisję dwutlenku węgla. Po-
winno także liczyć się możliwości pochłaniania tego gazu 
przez lasy. Jesteśmy krajem, który dba o lasy. Nie znisz-
czyliśmy ich tak jak Anglia, Belgia i kilka innych państw 
europejskich. To nasz wkład w ochronę środowiska.

Europa odkryła, że bez przemysłu zostanie ze-
pchnięta na margines. Powstał plan reindustrializacji 
kontynentu. Jak to ma się do polityki zmierzającej 
do zniszczenia górnictwa i przemysłu okołogórni-
czego? Nijak. Rząd stara się, aby polityka klimatyczna 
Unii Europejskiej nie była realizowana pod dyktando 
urzędników, ale wynikała z traktatów. Uwzględniają 
one specyfikę każdego z krajów. Polska gospodarka 
opiera się na węglu, a rolą państwa jest dbać o tę ważną 
gałąź gospodarki. 

Przed polskim rządem stoi trudne zadanie. 
Po pierwsze, nasi politycy muszą pokonać antywęglo-
wych lobbystów. Po drugie, muszą zapobiec dziwnemu 
pomysłowi, aby ogólnoświatowe porozumienie było 
ratyfikowane przez UE, a nie przez kraje tworzące 
UE. Przedstawiciele polskiego rządu często podkre-
ślają, że Unia Europejska wymaga reform. Do dzie-
dzin wymagających reform na pewno należy polityka 
klimatyczna. Nie może być tak, że traktaty mówią 
co innego, a urzędnicy unijni co innego. W dodatku 
zdanie urzędników jest ważniejsze niż zapisy traktatów 
międzynarodowych. Nie naprawimy górnictwa, jeżeli 
będziemy pod presją urzędników. l

Nie może być 
tak, że traktaty 
mówią co innego, 
a urzędnicy 
unijni co innego. 
W dodatku zdanie 
urzędników jest 
ważniejsze niż 
zapisy traktatów 
między-
narodowych. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Pod presją urzędników

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Rodzinie i Bliskim  

śp. KRZYSZTOFA 
TRUBAJA 

składamy wyrazy szczerego 
i głębokiego współczucia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej 
ZZG JSW SA BORYNIA

Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

KRZYSZTOFA TRUBAJA
W naszej pamięci pozostanie 

jako wieloletni, zaangażowany działacz związkowy. 
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koledzy z FEDERACJI ZZG JSW SA

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

KRZYSZTOFA 
TRUBAJA 

Rodzinie i Bliskim przekazujemy 
wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd ZZG JSW SA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 19.09.2016 roku, w wieku 60 lat,

zmarł nasz Kolega 

KRZYSZTOF TRUBAJ
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZZG JSW SA Borynia,

wcześniej członek zarządu ZZG JSW SA Borynia.
Straciliśmy oddanego Przyjaciela, angażującego się całym sercem 

w działania związkowe.
Jesteśmy zasmuceni odejściem tak bliskiej nam Osoby.

Zarząd ZZG JSW SA Borynia

– Trwają prace nad zespoleniem rządowego 
projektu ustawy o deputacie węglowym dla 
emerytów górniczych z projektem obywa-
telskim. Zanim to  nastąpi, projekt będzie 
omawiać Rada Dialogu Społecznego – po-
informował wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski podczas debaty w Senacie, doty-
czącej nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego.

Po konsultacjach międzyresortowych 
przyjdzie czas na konsultacje społeczne, 
a po ich zakończeniu, pod koniec roku, projekt 
trafi ponownie pod obrady Sejmu, aby propo-
nowane rozwiązania mogły wejść w życie od 
1 stycznia 2017 roku.

Ustawa regulująca zasady korzystania 
z deputatu węglowego jest niezwykle istot-
na dla emerytów górniczych, gdyż obecnie 
istniejące przepisy pozwalają na to, aby eme-
ryci z różnych kopalń byli różnie traktowani. 
Deputat węglowy przysługuje pracownikom, 
emerytom i rencistom górniczym. Jednak 
zbiorowe układy pracy nie są jednakowe, 
a świadczenia są wypłacane z różnych źró-
deł, dodatkowo część emerytów, ze wzglę-
du na oszczędności spółek węglowych, jest 
pozbawiona przysługującego im przydziału 
węgla. Spójne przepisy zlikwidują wielora-
kość stosowanych obecnie rozwiązań, gdyż 
w obywatelskim projekcie jego autorzy za-
warli zapis „deputat przysługuje także byłemu 

pracownikowi kopalni bądź zakładu górnicze-
go, który posiadał uprawnienia do deputatu 
węglowego na podstawie dotychczas obowią-
zujących przepisów, a uprawnienia te zostały 
mu zabrane bądź zawieszone na mocy decyzji 
zarządów spółek węglowych”. Zgodnie z tym 
projektem deputat dla wszystkich emerytów 
górniczych ma być finansowany z budżetu 
państwa. Takie rozwiązanie pozwoli na precy-
zyjne określenie sytuacji osób uprawnionych 
do otrzymywania tego świadczenia.

To bardzo ważne wiadomości. Przypomnę 
tylko, że walkę o deputat rozpoczęli ponad 
dwa lata temu emeryci z kopalń Kompanii Wę-
glowej, kiedy nasze prawo miało być niespo-
dziewanie zawieszone. Wtedy mówiono nam, 
że nic nie wywalczymy. Dobrze, że w końcu 
tak istotny problem znajdzie racjonalne roz-
wiązanie i że emeryci nie będą pokrzywdzeni. 
Udowodniliśmy, że warto walczyć.

HENRYK HANKUS

Deputat węglowy dla emerytów

Warto walczyć

N E K R O L O G

R E K L A M A

W 2014 roku emeryci upomnieli się o deputat. Na 
zdjęciu pierwszy z prawej Henryk Hankus

Od kilku lat trwa wymiana poglądów na te-
mat obciążeń fiskalnych górnictwa. Do tej 
pory poglądy wymieniali związkowcy i spe-
cjaliści związani z branżą górniczą. Zgadza-
li się, że część obciążeń trzeba zmniejszyć 
albo zawiesić przynajmniej na czas kryzysu. 
Przedstawiciele kolejnych rządów słuchali. 
Nie zaprzeczali ani nie potakiwali. Notowali 
i myśleli. Czy coś się zmieni?

W Ministerstwie Energii powstaje zespół, 
który przeanalizuje politykę fiskalną wobec 
górnictwa węgla kamiennego. To reakcja mię-
dzy innymi na apel Związku Zawodowego 
Górników w Polsce skierowany do premier 
Beaty Szydło i do ministra energii. Związkow-
cy podkreślili, że średnie obciążenie jednej 
tony węgla rozmaitymi daninami wynosi 
ok. 100 złotych.

Zdaniem związkowców polskie górnictwo 
węgla kamiennego jest obciążone podatkami 
na skalę niespotykaną na świecie. Podmioty 
sektora węglowego płacą ponad 30 podatków, 
w tym dziewięć specyficznych dla branży gór-
niczej. Przez to nadmierne obciążenie węgiel 
z polskich kopalń przegrywa na naszym rynku 
w konkurencji z węglem importowanym.

Z danych Górniczej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Katowicach wynika, że w latach 

2010–2015 górnictwo zapłaciło około 45 mld 
złotych różnego rodzaju danin. W latach 2010– 
–2016 każda wydobyta tona była obciążona 
średnią opłatą ok. 100 złotych. „Rada krajowa 
ZZG w Polsce uważa, że zmniejszenie nadmier-
nych obciążeń podatkowych może pozytywnie 
wpłynąć na kondycję polskiego górnictwa” – 
napisali związkowcy w swoim stanowisku.

„Politycy wielokrotnie, jeszcze przed wy-
borami, mówili o nadmiernym obciążeniu gór-
nictwa przez podatki. Jednak mijają kolejne 
miesiące reformowania branży, a w kwestii nad-
miernych danin nic się nie zmienia. W żadnym 
z przygotowywanych programów dla górnictwa 
nie ma informacji o ewentualnych zmianach 
w zakresie opodatkowania wydobycia węgla. 
Stąd apelujemy o zmianę podejścia i podję-
cie prac nad ograniczeniem opodatkowania 
polskiego górnictwa. Restrukturyzacja branży 
bez weryfikacji polityki fiskalnej nie powiedzie 
się” – podkreślili związkowcy.

„Dla zreformowania polskiego górnictwa 
nie wystarczy restrukturyzacja spółek górni-
czych i kopalń. Trzeba również zrewidować 
niekorzystny dla górnictwa system podatków, 
opłat i kar. Tym bardziej że sytuacja na ryn-
kach światowych dodatkowo trwale obniża 
wartość węgla” – głosi stanowisko ZZG.

ST

W Ministerstwie Energii powstaje zespół, którego zadaniem 
będzie przeanalizowanie polityki fiskalnej wobec sektora 

górnictwa węgla kamiennego

Ulżyć kopalniom
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Przez 50 lat każdy pracodawca musi prze-
chowywać dokumentację pracowniczą. Na-
tomiast dokumenty podatkowe należy archi-
wizować przez pięć lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku.

Każdy pracodawca wie, że firmowe do-
kumenty należy przechowywać w wersji 
oryginalnej. Dobrze, gdy są uporządkowa-
ne chronologicznie, co ułatwia ich szybkie 
odszukanie. Jednocześnie trzeba pamiętać 
o ich zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub 
nieupoważnionym upowszechnieniem.

Czy zdarza się, że w Twojej firmie są trud-
ności z odnalezieniem ważnych dokumentów? 
Czy w archiwum zakładowym jest wystarcza-
jąco dużo miejsca na nowe akta?

Jeżeli stanowi to problem dla Twojej firmy 
– jest alternatywa. Chętnie przejmiemy na sie-
bie obowiązek przechowywania i archiwizacji.

Dostosujemy ofertę 
Do potrzeb

Nasza firma świadczy kompleksowe usłu-
gi archiwalne od wielu lat. Dział Archiwum Ad 
Acta istnieje już od 2002 roku. Specjalizujemy 
się w archiwizacji i porządkowaniu dokumen-
tacji kopalń węgla kamiennego i mamy w tym 
zakresie wieloletnie doświadczenie, poparte 
wieloma referencjami. Posiadamy uprawnienia 

do archiwizacji dokumentacji archiwalnej 
kategorii A oraz niearchiwalnej kategorii B. 
Zajmujemy się także profesjonalnym brako-
waniem i niszczeniem wszelkiej dokumentacji, 
której termin przechowywania upłynął. Na-
szymi atutami są doświadczenie i długoletnia 
działalność, które zapewniają wysoką jakość 
świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. 
Dbamy o odpowiednie ewidencjonowanie 
i porządkowanie dokumentacji w jednostce. 
Gwarantuje to przejrzystość i usprawnia co-
dzienne czynności oraz pozwala zredukować 
czas na odnalezienie dokumentów.

Jeżeli zdecydujesz się na współpra-
cę z nami, wyręczymy Cię we wszystkim, 

ponieważ oferujemy kompleksową usługę. 
Klasyfikujemy dokumentację według komórek 
organizacyjnych i obowiązującego rzeczowego 
wykazu akt, a także chronologicznie – kwa-
lifikujemy ją według kategorii archiwalnej, 
terminu przechowywania, sporządzamy ewi-
dencję dokumentacji w formie papierowej 
i elektronicznej. Zapewniamy dokładne spa-
kowanie dokumentacji do pudeł archiwiza-
cyjnych, nadanie sygnatur oraz opracowanie 
akt osobowych.

Po procesie archiwizacji zdobywają Pań-
stwo zabezpieczoną, uporządkowaną oraz 
oznaczoną dokumentację z pełną ewidencją 
w formie elektronicznej i papierowej.

W dzisiejszych czasach to bardzo istotne 
działania, gdyż informacja i skuteczny dostęp 
do danych to jeden z istotniejszych czynników 
sukcesu rynkowego.

Co jeszCze możemy 
zrobić?
Zajmiemy się również dokumentami, któ-

rych okres przechowywania upłynął, stały 
się niepotrzebne lub ze względu na formułę 
poufności należy je zniszczyć.

Dzięki naszej usłudze zredukują Państwo 
wysokie koszty m.in. zakupu i serwisowania 
niszczarek oraz wywozu ścinek. Zapewnią 
Państwo bezpieczeństwo tajnych informa-
cji, w tym danych osobowych, finansowych 

i merytorycznych. Zaoszczędzą Państwo środ-
ki i cenny czas, stracony na pracach związa-
nych z niszczeniem dokumentacji. Dokumen-
tacja niearchiwalna zostanie przez naszą firmę 
zniszczona rzetelnie, zgodnie z zachowaniem 
wymogów prawnych. Niezmierne korzyści 
przyniesie także Państwu uzyskanie wolnego 
miejsca w biurach i archiwum zakładowym.

Pamiętajcie, że prawidłowo prowadzone 
archiwum to ważny aspekt w prowadzeniu 
działalności firmy. 

Ad Acta Sp. z o.o.
ul. Węglowa 11

44‒240 Żory
tel./fax: (+48) 32 43‒58‒785

Tekst sponsorowany

By nie utonąć w papierach



1 – 1 5  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 6 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

 XNowy GórNik: Węglokoks zaangażował 
się w naprawę górnictwa węgla kamienne-
go. To polityczny przymus czy szansa na roz-
wój firmy?
Sławomir obidzińSki: 
– Ta inwestycja szybko 
się nam nie zwróci – ale 
nie o to chodzi. Węglo-
koks od 65 lat sprzeda-
je polski węgiel i musi 
się zaangażować w jego 
obronę, bo nie będzie 
miał po prostu czym handlować. Ponadto 
powiązania biznesowe spółek z naszej grupy 
kapitałowej z górnictwem są bardzo mocne, 
dlatego powodzenie procesu restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego ma istotne zna-
czenie dla ich przyszłości. Uważam, że wspo-
mniane przesłanki wystarczająco uzasadniają 
nasze zaangażowanie. Eksperci są zgodni – 
sytuacja w branży jeszcze kilka miesięcy temu 
była tragiczna. Dziś górnictwo powoli dźwiga 
się z zapaści i mam nadzieję, że niebawem 
wyjdzie na prostą.

 X Jaki ma pan wpływ na to, co dzieje się 
w Polskiej Grupie Górniczej?

– Taki jak każdy udziałowiec czy akcjo-
nariusz w spółce prawa handlowego. W tym 
konkretnym przypadku mamy przedstawi-
ciela w radzie nadzorczej oraz w komitecie 
monitorującym.

 X Zaangażowanie w tworzenie Polskiego 
Holdingu Węglowego z KHW może dopro-
wadzić do tego, że Węglokoks będzie kon-
kurował sam ze sobą. Firma ma udziały 
w PGG. Udziały w PHW spowodują, że Wę-
glokoks będzie zaangażowany finansowo 
w dwie spółki węglowe, które konkurują 
na rynku węgla energetycznego. Do tego 
dochodzi Węglokoks Kraj ze swoimi kopal-
niami. Jak to wszystko pogodzić, żeby prze-
żyć i nie stracić?

– Idąc tym tokiem rozumowania, najwięk-
szym konkurentem Skarbu Państwa jest… 
Skarb Państwa. Przecież i tak do tej pory 

Węglokoks sprzedawał węgiel wszystkich 
producentów. Wspomniane spółki węglowe 
wytwarzają węgiel o różnych parametrach 
jakościowych. Nasze zaangażowanie finanso-
we w te spółki wspiera ich inwestycje w nowe 
moce produkcyjne. Dzięki temu możemy 
przygotować lepszą ofertę dla naszych klien-
tów i będziemy mogli zaspokoić ich rosnące 
potrzeby. Konkurencja, o której pan mówi, 
jest pozorna.

 X Czy nie byłoby lepiej, gdyby Węglo-
koks robił to, co robi najlepiej – sprzeda-
wał węgiel?

– I tym się zajmujemy. Nasza nowa stra-
tegia zakłada, że na kluczowych, najbardziej 
konkurencyjnych rynkach eksportowych Wę-
glokoks będzie działał w ramach konsorcjów 
wraz z producentami. Połączenie kompetencji 
operatora handlowego i logistycznego, jakim 
jest Węglokoks, oraz producentów, jak PGG, 
KHW czy JSW, intensyfikuje nasze działania 
zagraniczne, zapewniając promocję polskiego 
węgla i w rezultacie lepszą cenę za sprzeda-
wany surowiec.

 XWęglokoks stworzył grupę kapitałową. 
Górnictwo, energetyka, huty. Według jednej 
koncepcji miał się także zajmować sprze-
dażą maszyn górniczych, a nawet ich pro-
dukcją. Miał na przykład reprezentować 
w Chinach polskie firmy produkujące ma-
szyny i urządzenia (pomysł z 2015 roku). Czy 
ta koncepcja nadal jest aktualna?

– Nie, obecnie nie pracujemy nad taką 
koncepcją. Priorytetem jest sfinalizowanie 
do końca 2016 roku projektu pod nazwą Ślą-
skie Huty Stali. Jego głównymi filarami mają 
być należące do Grupy Kapitałowej Węglo-
koks: Huta Łabędy w Gliwicach i Huta Pokój 
w Rudzie Śląskiej oraz po rozstrzygnięciu 
wszystkich kwestii prawnych Walcownia 
Blach Batory w Chorzowie. Węglokoks nie 
jest w stanie angażować się w wiele kapita-
łochłonnych projektów w tym samym czasie.

 X Przez kilkanaście lat trwał spór o to, kto 
jest ważniejszy – Węglokoks czy spółki gór-
nicze. Przez niego nie doszło do realizacji 
wielu koncepcji poprzednich zarządów fir-
my. Chodzi na przykład o pomysł sprzed 
ponad 11 lat wejścia na giełdę z grupą 10 
najlepszych kopalń należących do dawnej 
Kompanii Węglowej. Czy teraz, kiedy Wę-
glokoks uratował górnictwo węgla ener-
getycznego, spór ustał?

– Nie ma żadnej rywalizacji. Możemy 
mówić tylko o współpracy, która wszystkim 
podmiotom przynosi korzyści. Spółki węglowe 
produkują, a my sprzedajemy węgiel na eks-
port. Jest to szczególnie ważne w sytuacji nad-
podaży węgla na rynku krajowym. Uruchomi-
liśmy nowe kierunki zbytu – w Turcji, Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie. Podpi-
saliśmy m.in. kontrakty w Maroku, Jordanii 
i Libanie. Zwiększyliśmy eksport do Niemiec, 
największego importera węgla w Europie. Ten 
rynek z pewnością będziemy eksplorować 
dalej. W przyszłym roku, przy zrealizowa-
nej przez spółki wydobywcze produkcji, 

zakładamy wzrost sprzedaży do ok. 5,5–6 
mln ton.

 X Co kilka lat odżywał pomysł wchłonię-
cia Węglokoksu przez górnictwo. Ostat-
nie plany przygotowano w roku 2015. 
Po co spółkom górniczym pośrednik, sko-
ro mogą same sprzedawać węgiel w kraju 
i za granicę?

– To zły pomysł. Spółki węglowe urucho-
miły sklepy internetowe, by zwiększyć sprze-
daż bezpośrednią. To się sprawdza, ale tylko 
przy sprzedaży detalicznej. Marka Węglokoks 
ma na rynku międzynarodowym ugruntowaną 
pozycję. Jesteśmy wiarygodnym i pewnym do-
stawcą w oczach naszych kontrahentów. Dzię-
ki temu możemy sprzedawać więcej i często 
uzyskujemy cenę wyższą od rynkowej. Dlatego 
możemy płacić kopalniom więcej za dostar-
czany węgiel. Rezygnacja z usług Węglokoksu 
byłaby wielkim błędem.

 XWęglokoks weźmie udział w modernizacji 
przemysłu na Śląsku? Wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski w rozmowie z Nowym 
Górnikiem mówił, że naprawiając górnic-
two, nie wolno zapominać o innych, innowa-
cyjnych gałęziach przemysłu. Wojewódzka 
Rada Dialogu Społecznego rekomendowa-
ła „Porozumienie na rzecz zintegrowanej 
polityki rozwoju województwa śląskiego”.

– Węglokoks już bierze udział w mo-
dernizacji śląskiego przemysłu. Podstawami 
nowej strategii działania dla naszej grupy 
kapitałowej są innowacyjność i nowe tech-
nologie. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę 
z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla 
w dwóch obszarach. Pierwszym projektem 
jest zgazowanie mułów węglowych i temu 
poświęcone są spotkania robocze oraz analizy 
ekonomiczne. Drugim projektem jest budo-
wa zakładu wytwarzania paliw syntetycznych 
i energii, który pozwoli na wykorzystanie od-
padów przemysłowych (w tym górniczych) 
oraz komunalnych do produkcji energii. Trwa-
ją prace zespołu zadaniowego nad wyborem 
optymalnych technologii.

Pierwszy wspomniany projekt został już 
uwzględniony na liście potencjalnych pro-
jektów rządowych, wskazanych do wsparcia 
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych. Podpisaliśmy 
również listy intencyjne z Akademią Gór-
niczo-Hutniczą oraz Głównym Instytutem 
Górnictwa, które mają za cel współpracę 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań tech-
nologicznych, podnoszących efektywność 
energetyczną procesów produkcyjnych spółek 
z naszej grupy. Jestem przekonany, że każdy 
z projektów Węglokoksu przyczyni się do roz-
woju przemysłu na Śląsku.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Musimy angażować się w naprawę górnictwa, jeżeli chcemy mieć czym handlować – mówi 
Sławomir obidzińSki, prezes Węglokoks SA

Węglokoks bierze udział 
w modernizacji śląskiego przemysłu

Węglokoks od 65 lat sprzedaje polski węgiel i musi się zaangażować w jego obronę, bo nie będzie miał 
czym handlować. Ponadto powiązania biznesowe spółek z grupy kapitałowej z górnictwem są bardzo 
mocne, dlatego powodzenie procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego ma istotne znaczenie 
dla ich przyszłości. Te przesłanki wystarczająco uzasadniają zaangażowanie firmy w górnictwo

Uruchomiliśmy nowe 
kierunki zbytu: w Turcji, 
Afryce Północnej i na Bliskim 
Wschodzie. Podpisaliśmy 
m.in. kontrakty w Maroku, 
Jordanii i Libanie. 
Zwiększyliśmy eksport 
do Niemiec, największego 
importera węgla w Europie. 
Na rynek niemiecki będziemy 
zwracać szczególną 
uwagę w przyszłym roku. 
Zakładamy, że w 2017 roku 
eksport węgla wzrośnie 
do ok. 5,5–6 mln ton.

Priorytetem jest 
sfinalizowanie do końca 
2016 roku projektu pod 
nazwą Śląskie Huty Stali. 
Jego głównymi filarami 
mają być należące do Grupy 
Kapitałowej Węglokoks: Huta 
Łabędy w Gliwicach i Huta 
Pokój w Rudzie Śląskiej oraz 
po rozstrzygnięciu wszystkich 
kwestii prawnych Walcownia 
Blach Batory w Chorzowie.
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W branży górniczej mówi się coraz częściej, 
że bez podjęcia przez rząd działań systemo-
wych nie uda się wyprowadzić jej na prostą. 
Pewną jaskółką jest wzrost cen, szczegól-
nie widoczny w przypadku węgla koksowe-
go. Po wielokrotnie zgłaszanym postulacie, 
by poluzować gorset podatkowy górnictwa, 
w Ministerstwie Energii powstaje zespół, któ-
ry ma przeanalizować politykę fiskalną wobec 
górnictwa węgla kamiennego.

W ostatnim piśmie skierowanym do pre-
mier Beaty Szydło i ministra energii Krzysz-
tofa Tchórzewskiego przedstawiciele Związku 
Zawodowego Górników w Polsce podkreślili, 
że średnie obciążenie jednej tony węgla roz-
maitymi daninami wynosi ok. 100 złotych.

Przeanalizują Politykę 
fiskalną

– W Ministerstwie Energii powstaje ze-
spół, którego zadaniem będzie przeanalizowa-
nie polityki fiskalnej wobec sektora górnictwa 
węgla kamiennego, który w efekcie przedstawi 
swoje rekomendacje w tym zakresie. Stosowne 
decyzje jednak należeć będą do ministra fi-
nansów – podał resort energii w odpowiedzi 
na pytania Polskiej Agencji Prasowej.

– Dotąd nie wprowadzono rozwiązań 
systemowych, choćby w zakresie poluźnienia 
górnictwu gorsetu podatkowego – zazna-
czył w rozmowie z portalem wnp.pl Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. – Po co wydawać na osłony 
socjalne i likwidację kopalń 7 mld złotych 
z budżetu, skoro można byłoby poluzować 
kwestie podatkowe. Wpłynęłoby na przykład 
2 mld złotych mniej z tytułu podatków, ale 
i tak budżet wyszedłby na plus – podkreślił 
Kolorz.

Także Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, 
wskazywał niedawno w wywiadzie dla portalu 
wnp.pl, że w Polsce węgiel jest obciążony po-
nad 30 różnego rodzaju podatkami i daninami.  
– W tym takimi, które występują wyłącznie 
w naszym kraju – podkreślił. – Są to między 
innymi opłaty eksploatacyjne – blisko 150 
mln złotych rocznie na rzecz budżetu pań-
stwa i gmin. Należy tu dodać 400 mln złotych, 
które kopalnie odprowadziły na fundusz likwi-
dacyjny, czy na przykład opłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, z których to środków górnictwo nigdy 
ze względu na swoją specyfikę korzystać nie 
może. Te i wiele innych danin, jakie płacimy, 

pokazuje, że jest miejsce na inicjatywę państwa 
w tym zakresie. Jednak sposobem na uzdrowie-
nie górnictwa nie jest i nie będzie przekazywa-
nie kolejnych kopalń Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń – ocenił Ziętek.

Według Górniczej Izby Przemysłowo-
-Handlowej podatków, które odprowadza 
górnictwo, jest 34, z czego tylko dziewięć 
dotyczy stricte górnictwa. – Górnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa dość precyzyjnie 
wskazuje, w których miejscach państwo 
mogłoby zmniejszyć sektorowi obciążenia 
podatkowe – zaznaczył Wacław Czerkaw-
ski, wiceprzewodniczący Związku Zawo-
dowego Górników w Polsce. – Z tym gło-
sem całkowicie zgadza się zarówno strona 
przedsiębiorców górniczych, jak i związków 
zawodowych. Zwieńczeniem będzie wspól-
ne stanowisko w tej sprawie, jakie zostanie 
zajęte w trakcie najbliższych obrad Zespo-
łu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników. Obrady zespołu po-
winny odbyć się w październiku – dodał 
Czerkawski.

stan zawieszenia

Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidar-
ności, w felietonie opublikowanym w Solidar-
ności Górniczej zaznacza, że w górnictwie 
zapanował swoisty stan zawieszenia. Przy-
pomniał, że górnicy z Makoszów czekają 
na rozstrzygnięcie przetargu i ewentualne 
przejęcie przez nowego inwestora, a pra-
cownicy kopalni Krupiński mają nadzieję, 
że reprezentującym ich związkowcom uda 
się doprowadzić do uchylenia pochopnie 
podjętej decyzji zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, skazującej zakład na likwidację 
poprzez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Ja-
rosław Grzesik nie poprzestał jednak tylko 
na sprawach bieżących.

„Organizacje związkowe od lat wskazują 
na konieczność zmniejszenia nadmiernych 
obciążeń podatkowych wobec spółek sekto-
ra wydobywczego” – napisał Grzesik. „Pol-
skie przedsiębiorstwa górnicze zobowiązane 
są do płacenia 34 różnego rodzaju podatków, 
przy czym dziewięć z nich to podatki nakłada-
ne wyłącznie na firmy funkcjonujące w naszej 
gałęzi gospodarki. Przedstawiciele kolejnych 
rządów przyznawali rację stronie społecznej 
i… na tym się kończyło. Teraz resort energii 
tworzy zespół, który będzie miał za zadanie 
przeanalizować politykę fiskalną państwa wo-
bec górnictwa węgla kamiennego. To może 
być oczywiście jakieś »światełko w tunelu« 
– tyle tylko, że od samego powoływania ze-
społów spółkom węglowym się nie polepszy. 
Dopóki nie zostanie zniesiony choćby jeden 
podatek, polskie górnictwo nadal będzie dre-
nowane z miliardów złotych rocznie” – pod-
kreśla Jarosław Grzesik.

Gra na czas

Szef górniczej Solidarności wspomi-
na w swym felietonie także o oczekiwanym 
przez wszystkich programie dla górnictwa 
na lata 2016–2030. Prace nad dokumentem 
mającym wyznaczyć podstawowe kierunki 
rozwoju branży w perspektywie wieloletniej 

toczą się bardzo powoli, choć poprzednia 
strategia przestała obowiązywać z końcem 
ubiegłego roku.

„Wszystkie te kwestie łączy jedno – to, 
że już dawno powinny zostać rozwiązane” – 
zaznacza Jarosław Grzesik. „O ile poprzednia 
władza prowadziła politykę obliczoną na li-
kwidację górnictwa, obecna ma inny problem: 
odwleka decyzje, które muszą zostać podjęte, 
by sektor zaczął normalnie funkcjonować. 
Przeciągający się brak decyzji może natomiast 
sprawić, że wielomilionowe kwoty, które po-
święcili pracownicy ze swoich wynagrodzeń, 
by ratować spółki węglowe, zostaną zmarno-
wane, bo zaniedbane górnictwo szybko znaj-
dzie się w sytuacji co najmniej tak dramatycz-
nej jak kilka czy kilkanaście miesięcy temu. 
A tego nikt by chyba nie chciał…” – kończy 
Jarosław Grzesik.

Priorytet: Górnictwo 
i enerGetyka

W rządzie zaszły ostatnio spore przeta-
sowania – wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki został także ministrem 
finansów. 28 września podczas konferencji 
po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło 
zapowiedziała, że problemy polskiej energe-
tyki to jedno z pierwszych zadań, jakie zostaną 
postawione przed Komitetem Ekonomicznym 
Rady Ministrów. – Trzeba wytyczyć cele, prio-
rytety, cele inwestycyjne, znaleźć pieniądze 
na dofinansowanie inwestycji energetycznych, 
zapewnić rozwój polskiej energetyki, uporać 
się z problemami górnictwa – podkreśliła pre-
mier Szydło. Dodała, że szef resortu energii 
Krzysztof Tchórzewski „na pewno będzie 
oczekiwał na wsparcie” wicepremiera i szefa 
resortów finansów oraz rozwoju Mateusza 
Morawieckiego.

Rzeczywiście to wsparcie będzie istotne, 
szczególnie w kontekście działań systemowych 
w sektorze górnictwa. Szczęśliwie w sprawach 
dotyczących węgla i energetyki wicepremier 
Morawiecki będzie miał możliwość ścisłego 
kooperowania z ministrem energii Krzyszto-
fem Tchórzewskim, dzięki któremu w górnic-
twie w kilka miesięcy zrobiono dużo więcej niż 
w trakcie ośmiu lat rządów koalicji PO–PSL.

temPo zależy od 
związków

– Tempo procesu restrukturyzacji gór-
nictwa jest bardziej zależne od zgody związ-
ków zawodowych i od uzgodnień z partne-
rami społecznymi niż od budżetu – ocenił 
niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki 
podczas forum w Krynicy. Rzeczywiście, 
jest w tym wiele racji, a doprawdy trudno 
w rządzie wskazać osobę, która byłaby tak 
przygotowana do negocjacji ze związkami 
zawodowymi jak minister energii Krzysz-
tof Tchórzewski. W środowisku górniczym 
liczą, że działania systemowe zostaną pod-
jęte. Chodzi m.in. o wstrzymanie importu 
węgla do Polski oraz zmniejszenie obciążeń 
podatkowych sektora. Choć trzeba stanow-
czo podkreślić, że nie są to proste sprawy. 
Tym bardziej że jak zwykle diabeł tkwi 
w szczegółach.

wyrównać szanse
Ministerstwa Energii i Środowiska roz-

ważają wprowadzenie opłaty, która zrów-
nałaby pozycję polskiego węgla wobec 
surowca sprowadzanego z krajów, w któ-
rych nie obowiązuje restrykcyjna polity-
ka klimatyczna UE. Wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, że taka 
opłata może objąć również inne surowce 
importowane spoza UE, nie tylko węgiel. 
Resort energii od kilku miesięcy zapowiada 
wprowadzenie regulacji, dzięki którym moż-
na będzie na węgiel importowany spoza Unii 
Europejskiej nałożyć opłaty równoważące 
koszty ponoszone przez nasze górnictwo, 
będące pochodną pakietu klimatycznego. 
Wiadomo, że w Rosji, skąd głównie napływa 
do nas węgiel, producenci nie są obciążeni 
takimi kosztami, co niejako na starcie ob-
niża pozycję polskiego węgla na naszym 
wewnętrznym rynku.

21 września w trakcie debaty w Senacie 
na temat nowelizacji ustawy o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił, 

że resorty energii i środowiska mają problem 
z taką konstrukcją przepisu w tej sprawie, 
żeby nie zakwestionowały go Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja 
Europejska. Wiceminister powiedział, że Mi-
nisterstwo Energii jest zdeterminowane, 
aby takie regulacje wprowadzić, być może 
w szerszym zakresie niż tylko wobec węgla 
kamiennego.

– Mamy problem z konstrukcją takie-
go przepisu, który byłby niepodważalny 
przez Unię Europejską i który moglibyśmy 
przeprowadzić w procesie notyfikacji oraz 
otrzymać zgodę UOKiK. Mamy z tym pe-
wien kłopot – przyznał wiceminister To-
biszowski. Jednocześnie dodał, że resort 
energii jest zdecydowany, by taki przepis 
wprowadzić, ponieważ pomógłby on nam 
na polskim rynku.

W zeszłym roku do Polski napłynęło 8,2 
mln ton węgla. 67 proc. importowanego węgla 
ogółem oraz blisko 100 proc. węgla energe-
tycznego zaimportowano z Rosji. Jak widać, 
łatwo nie będzie. Czas pokaże, czy i które 
z rozwiązań systemowych uda się wcielić 
w życie.

JERZY DUDAŁA

Autor jest publicystą miesięcznika Nowy Przemysł 
i portalu wnp.pl

Tempo procesu restrukturyzacji górnictwa jest bardziej zależne od zgody związków zawodowych i od uzgodnień 
z partnerami społecznymi niż od budżetu

Albo działania systemowe, 
albo dryf?

– Tempo procesu 
restrukturyzacji górnictwa 
jest bardziej zależne od zgody 
związków zawodowych 
i od uzgodnień z partnerami 
społecznymi niż od budżetu – 
ocenił niedawno wicepremier 
Mateusz Morawiecki podczas 
forum w Krynicy. 

Po co wydawać na osłony 
socjalne i likwidację kopalń 
7 mld złotych z budżetu, skoro 
można byłoby poluzować 
kwestie podatkowe. 
Wpłynęłoby na przykład 
2 mld złotych mniej z tytułu 
podatków, ale i tak budżet 
wyszedłby na plus.
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Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spo-
tkał się ze stroną społeczną i poinformował 
o planach związanych z przyszłością kopalni 
Krupiński w Suszcu. W spotkaniu, które odby-
ło się 22 września w siedzibie JSW, uczestni-
czyli minister energii Krzysztof Tchórzewski 
i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

– Jesteśmy przekonani o słuszności 
podjętej decyzji. Kopalnia Krupiński musi 
zostać wyprowadzona ze struktur JSW 
i przekazana Spółce Restrukturyzacji Ko-
palń. Ta kopalnia nie ma przyszłości i żaden 

z przeanalizowanych przez nas wariantów 
nie daje szans na trwałe odzyskanie przez nią 
rentowności. To bolesne, ale najlepsze roz-
wiązanie dla całej naszej firmy – podkreśla 
Tomasz Gawlik, prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Przeniesienie kopalni Krupiński do SRK 
było jednym z punktów podpisanego 29 sierp-
nia 2016 roku porozumienia pomiędzy zarzą-
dem JSW a obligatariuszami w sprawie spłaty 
obligacji na kwotę ok. 1,3 mld złotych. Uzgod-
niono obniżenie pierwotnej kwoty spłaty ob-
ligacji w początkowym okresie i wydłużenie 
okresu spłaty o pięć lat, czyli do 2025 roku.

Łączna suma strat KWK Krupiński w cią-
gu minionych 10 lat sięga ok. 900 mln złotych. 
Zakład wydobywa głównie węgiel energetycz-
ny, na który zapotrzebowanie maleje. JSW 
chce skupić się przede wszystkim na produkcji 
najwyższej jakości węgla koksowego, osiągają-
cego wyższe ceny. Dodatkowym problemem 
jest duże zanieczyszczenie surowca ze złóż 
Krupińskiego sięgające w ubiegłym roku 
59 proc., a w 2014 roku 63 proc.

Żaden z 2200 pracowników kopalni nie 
straci pracy. W Spółce nadal obowiązują 
gwarancje zatrudnienia udzielone załodze 
po wejściu firmy na giełdę. Pracownicy ko-
palni, którzy nie zdecydują się dobrowolnie 
na skorzystanie z pakietu osłon socjalnych, 
a więc urlopów górniczych i jednorazowych 
odpraw pieniężnych, zostaną przeniesieni 
do pozostałych kopalni Spółki. Przy alokacji 
mają być brane pod uwagę miejsce ich za-
mieszkania oraz to, by nie rozdzielać zgranych 
już ze sobą brygad.

JSW SA

W środę, 28 września akcjonariusze JSW zgo-
dzili się na odstąpienie od przetargu i bez-
przetargowe zbycie na wynegocjowanych 
już w lipcu warunkach akcji Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych Victoria na rzecz 
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwa 
Finansowego Silesia. Warta 350 mln złotych 
transakcja została uwzględniona w planie 
restrukturyzacji JSW. Aby ją sfinalizować, po-
trzebna była zgoda walnego zgromadzenia.

Zgoda na sprzedaż Victorii nie kończy se-
rii działań zmierzających do poprawy kondycji 
finansowej JSW. Kolejne nadzwyczajne zgro-
madzenie odbędzie się 13 października 2016 
roku. Zaplanowano, że akcjonariusze wyrażą 
zgodę na emisję obligacji wartych maksymal-
nie 300 mln złotych. Obligacje ma objąć To-
warzystwo Finansowe Silesia, a akcjonariusze 
zdecydują także o ich zabezpieczeniach.

Emisja obligacji została zapisana w planie 
naprawczym Spółki. Oprócz tego rozważa się 
emisję akcji najprawdopodobniej w pierwszej 
połowie 2017 roku. Dzięki emisji obligacji i ak-
cji JSW zgromadziłaby dodatkowo około 900 
mln złotych.

Rada nadzorcza JSW zatwierdziła 
26 sierpnia 2016 roku plan działań optyma-
lizacyjnych na lata 2016–2025, które będą 
realizowane przez JSW w celu poprawy wy-
niku finansowego Grupy Kapitałowej JSW 
i osiągnięcia długofalowej rentowności. Wśród 
kluczowych działań optymalizacyjnych plan 
zakłada sprzedaż wybranych aktywów GK 

JSW (sprzedaż akcji SEJ SA oraz WZK Vic-
toria SA), a także przekazanie ruchu Jas-Mos 
oraz KWK Krupiński Spółce Restruktury-
zacji Kopalń. Jas-Mos trafił do SRK 1 paź-
dziernika. Krupiński ma zostać przekazany 
w pierwszym kwartale 2017 roku. Plan zakłada 
także pozyskanie finansowania zewnętrzne-
go na realizację inwestycji w KWK Budryk 
oraz KWK Knurów-Szczygłowice. Chodzi 
o modernizację zakładów przeróbki w latach 
2016–2018. Celem dotychczasowych dzia-
łań jest zwiększenie wydobycia i produkcji 
najlepszego węgla koksowego i jednocześnie 
ograniczenie wydobycia węgla energetyczne-
go. Ponadto plan zakłada działania oszczęd-
nościowe zmierzające do obniżenia łącznych 
kosztów działalności GK JSW o około 1,6 mld 
złotych do roku 2025, w tym w takich obsza-
rach jak optymalizacja zatrudnienia i struktura 
organizacyjna. 

ST

Ruch Jas-Mos kopalni Zofiówka-Borynia-Ja-
strzębie w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. 
Na nieodpłatne przekazanie tej części kopalni 
do SRK zgodzili się akcjonariusze Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Ich zgoda zapadła 28 
września w czasie nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia.

Przekazanie ruchu Jas-Mos Spółce Re-
strukturyzacji Kopalń jest jednym z istotnych 
punktów programu naprawczego JSW SA. 
Nadzwyczajne zgromadzenia są konieczne, 
ponieważ najważniejsze decyzje dotyczące pro-
gramu restrukturyzacji Spółki należą do ak-
cjonariuszy. Uchwała o przeniesieniu ruchu 
Jas-Mos do SRK została przyjęta jednomyślnie.

Zarząd JSW SA już wiele miesięcy temu 
zapowiadał przeniesienie ruchu Jas-Mos 
do SRK. – Musimy skoncentrować siły i środki 
w tych kopalniach, w których szybko uzyska-
my bardzo dobre wyniki. Poprawa efektywno-
ści i wzrost udziału węgla koksowego w ogól-
nym wydobyciu jest dla Spółki priorytetem. 
Dzięki przekazaniu ruchu Jas-Mos do SRK 
będziemy mogli zaangażować się w przedsię-
wzięcia poprawiające wynik finansowy Spółki 
– powiedział Tomasz Gawlik, prezes JSW SA.

Do SRK trafi wydzielona z kopalni zespo-
lonej tzw. zorganizowana część przedsiębior-
stwa. Złoże Jas-Mos nadające się do eksplo-
atacji będzie wykorzystane dzięki możliwości 
dotarcia do niego od strony ruchu Zofiówka 
kopalni Zofiówka-Borynia-Jastrzębie. Wio-
sną tego roku JSW informowała, że w Jas-
-Mosie pozostaną 23 partie węgla, z których 
do wydobycia nadaje się ok. 12 – to tzw. złoża 
resztkowe, które mają być wyeksploatowane 
do roku 2021. Przy ich eksploatacji będzie 
pracować ponad 1,5 tys. górników z 3 tys. 
obecnie pracujących w tym ruchu. Rocz-
ne koszty mają być niższe o około 300 mln 
złotych.

Zgodnie z planami JSW do SRK ma trafić 
także kopalnia Krupiński. Z przeprowadzo-
nych analiz wynika, że dzięki przekazaniu 
do spółki restrukturyzacyjnej obu kopalń 
JSW tylko w 2017 roku zaoszczędzi prawie 
440 mln złotych. Przekazanie zakładów 
do SRK nie będzie wiązało się ze zwolnie-
niami. Do SRK wraz z majątkiem Jas-Mos 
i Krupińskiego ma przejść około 2,5 tys. 
pracowników. Skorzystają oni z tak zwa-
nego programu osłonowego. W zależności 
od stażu pracy i zawodu chcących skorzystać 

z programu są to urlopy górnicze albo jed-
norazowe odprawy. Pracownicy przechodzą 

do SRK dobrowolnie. Koszty programu po-
krywa Skarb Państwa.  ST

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JSW SA

Ruch Jas-Mos przechodzi do SRK

Spotkanie w JSW ze stroną społeczną

Krupiński powinien 
przejść do SRK

Kolejny etap realizacji planu naprawy JSW SA

Akcjonariusze zaakceptowali sprzedaż 
koksowni Victoria bez przetargu

Kolejne nadzwyczajne 
zgromadzenie odbędzie 
się 13 października 2016 
roku. Zaplanowano, 
że akcjonariusze wyrażą 
zgodę na emisję obligacji 
wartych maksymalnie 300 
mln złotych. 
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W sobotę, 1 października, przed notariuszem w Katowicach zawarta została umowa dotycząca 
nieodpłatnego nabycia przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń od Jastrzębskiej Spółki Węglowej ruchu Jas- 
-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
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Hodowla pszczół w mieście

Pszczele przeprowadzki 
ze wsi do miast

Obecność pszczół w mieście nie jest nowym 
zjawiskiem – od kilkuset lat w klasztornych 
murach mnisi opiekowali się pasiekami, 
za co pszczoły odwdzięczały im się miodem, 
który potem trafiał do mieszczuchów na jar-
markach i festynach. Teraz pszczoły sprowa-
dzają na dachy bloków i kamienic oraz bal-
kony pasjonaci przyrody i ekolodzy, którzy 
w ten sposób walczą z masowym wymiera-
niem tych niezbędnych dla funkcjonowania 
ekosystemu owadów. Wbrew obiegowym 
opiniom miasta są dobrym środowiskiem 
do życia dla pożytecznych zapylaczy.

Kojarzony głównie z pszczołami miód 
jest jedynie smacznym efektem ubocznym 
ich najważniejszego zajęcia, jakim jest za-
pylanie. Albert Einstein powiedział, że gdy 
wyginie ostatnia pszczoła, ludzie będą żyli 
na Ziemi jeszcze tylko cztery lata. Zapylają aż 
trzy czwarte roślin uprawnych (oprócz wia-
tropylnych zbóż) i większość dzikich. Pracę 
wykonywaną przez same pszczoły miodne 
wycenia się na 265 mld euro rocznie. 

Szacuje się, że ponad 75 proc. naszego po-
żywienia, w tym aż 90 proc. owoców, zależy 
bezpośrednio lub pośrednio od pszczół i innych 
owadów zapylających. Bez nich znikną prawie 
wszystkie rośliny, ucierpią też zwierzęta, pozba-
wione naturalnego pożywienia. Polskie rolnic-
two także stoi pszczołami – zapylanie przez nie 
jest konieczne do prawidłowego rozwoju m.in. 
gruszek, wiśni, pomidorów, ogórków i dyni.

Widmo zagłady

W 2006 roku, od kiedy datuje się wymie-
ranie pszczół, ukuto termin „masowe ginięcie 
rodzin” (ang. colony collapse disorder). Po-
czątkowo spierano się o przyczyny tej zarazy, 
jednak po 10 latach wiemy już więcej na ten 
temat. Do głównych winowajców należą ocie-
plenie klimatu, stosowane w rolnictwie nawozy 
sztuczne i chemiczne środki ochrony roślin 
oraz niszczenie naturalnych pszczelich siedlisk. 

Pestycydy masowo stosowane w rolnic-
twie mają zabijać szkodniki, np. stonkę ku-
kurydzianą, ale są też zabójcze dla pszczół, 
ponieważ wnikają w kwiaty rzepaku i liście 
kukurydzy. Ich zapach przyciąga przelatujące 
nieopodal pszczoły, które po spiciu zatru-
tego nektaru giną. Pestycydy zaburzają też 
czynności fizjologiczne pszczół, uszkadzają 
ich układ nerwowy i zakłócają komunikację. 

Pszczoły wystawione na ich działanie często 
nie potrafią wrócić do ula lub na pole, gdzie 
zbierają pokarm.

Hodowane na wsi od 150 lat pszczoły 
są mniej odporne na zagrożenia środowisko-
we, ponieważ selekcjonowano je pod kątem 
„miododajności”. Poszerzenie średnicy komórki 
ula pociągnęło za sobą zwiększenie rozmiaru 
przeciętnej pszczoły, która przez to potrzebuje 
więcej pokarmu i jest wrażliwsza na jego nie-
dobór. Swoją cegiełkę dorzuciło też nowocze-
sne wyspecjalizowane rolnictwo, które stawia 
na jednorodne uprawy. Mniej różnorodna dieta 
wyjaławia i uzależnia pszczoły od jednego typu 
pokarmu oraz czyni je wrażliwszymi na zatru-
cia i choroby wirusowe i grzybicze.

Pszczele mieszczuchy

W miastach do tej pory częściej widywa-
liśmy krewniaka pszczoły – osę, najczęściej 
krążącą za ladą w cukierni albo przysiadającą 
w ogródku na szklance z sokiem. Od kilku 
lat liczni pasjonaci i organizacje sprowadzają 
na miejskie dachy pszczoły, ponieważ miasto 
jest dla nich pod pewnymi względami korzyst-
niejszym środowiskiem niż wieś, a i sami go-
ście są dla mieszkańców mniej natrętni niż osy. 
Pszczoły nie szukają okazji do użądlenia i robią 
to tylko w obronie własnej, bo same po nim 
umierają. Bezpieczna dla ludzi i pszczół od-
ległość, w którym można stawiać ule, wynosi 
10 metrów. Pszczoły zaczynają bronić swojego 
terytorium w promieniu trzech metrów, jest 
więc to wystarczająca odległość.

Realnie tylko 30 proc. terenów miejskich 
jest zabudowana i tworzy szlaki komunika-
cyjne, dzielnice handlowe czy zabudowę 
mieszkalną. Pozostałą przestrzeń zajmuje 
różnorodna przyroda – parki, działki, zielone 
tereny, lasy miejskie oraz ciągi drzew wzdłuż 
ulic i alejek. Na terenach zurbanizowanych 
nie planuje się upraw, więc siłą rzeczy są bar-
dziej różnorodne biologicznie. Różne rośliny 
pylą od wczesnej wiosny do późnej jesieni, 
pszczoły mają więc ciągłe zajęcie. Większe 
rozproszenie drzew, krzewów i kwiatów nie 
zmusza ich do dalekich wędrówek za pyłkiem 
i nektarem, ponieważ promień skutecznych 
pszczelich poszukiwań wynosi około kilo-
metr. W mieście nie stosuje się masowych 
oprysków pestycydami, które są szkodliwe dla 
tych owadów, a zanieczyszczenia powietrza 
spowodowane ruchem samochodowym nie 

są dla nich tak groźne i nie wpływają na jakość 
wytwarzanego miodu.

Miód przyrządzany w mieście przez 
pszczoły różni się w smaku od znanego 
ze wsi wrzosowego czy lipowego. Na przy-
kład w Warszawie występują niespotykane 
mieszanki miodowe, jak lipowo-koniczynowe, 
lipowo-głogowe czy z kwiatów kasztanowca. 
Są też zdrowsze niż te od wiejskich pszczół, 
bo nie ma w nich szkodliwych związków che-
micznych wykorzystywanych w rolnictwie. 
Badania laboratoryjne miejskiego miodu prze-
prowadzone w 2014 roku wykazały, że w ogó-
le nie zawierał pestycydów. Najwięcej pyłku 
i nektaru pszczoły zbierają m.in. z grochod-
rzewu, nagietka, klonu czy krokusów, których 
w miastach jest pod dostatkiem.

Pszczoły dachoWce

W czerwcu 2014 roku zakończono 
ogólnopolską akcję stawiania 100 hoteli dla 
pszczół, w której brało udział 16 najwięk-
szych miast. Po 10 hoteli powstało w Pozna-
niu i Trójmieście, gościnne były też między 
innymi Olsztyn (dziewięć), Warszawa i Łódź 
(po osiem), Katowice i Szczecin (po siedem), 
Zielona Góra, Rzeszów i Opole (po sześć), 
Toruń, Kielce i Lublin (po cztery) oraz Wro-
cław i Kraków (po trzy). W Katowicach dwie 
pasieki stanęły na jednym z budynków przy 
ulicy Chorzowskiej. 

Hotele to  konstrukcje, które zapewniają 
pszczołom schronienie, miejsce do życia, roz-
mnażania i pracy, czyli zapylania. Ich projekt 
konsultowano ze specjalistami w dziedzinie 
entomologii i hodowli owadów zapylających. 

Opiekunami hoteli zostały szkoły, przedszkola, 
domy dziecka, fundacje i stowarzyszenia.

Na działce, balkoNie 
i ParaPecie

Osoby, które chcą pomóc pszczołom, 
a w konsekwencji sobie, ale nie dysponują cza-
sem ani środkami, by zakładać pasieki, mogą 
sadzić u siebie rośliny miododajne. Są to ro-
śliny pożytkowe, czyli dostarczające pokarm 
pszczołom, jak nektar, pyłek kwiatowy lub 
spadź. Można je zasiać nawet w doniczkach 
na balkonie lub parapecie. Pszczoły lubią zioła, 
np. tymianek właściwy, szałwię, lebiodkę po-
spolitą, ogórecznik lekarski, nagietek lekarski, 
mięty, chaber bławatek i lawendę wąskolistną. 
Rośliny, które na pewno przyciągną je do na-
szego ogródka, to wiosenne rośliny cebulowe, 
letnie lawendy i komosy oraz jesienne wrzosy 
i chryzantemy. Na balkony zwabimy pszczo-
ły aksamitką wąskolistną, werbeną ogrodową, 
wrzosami i nasturcją. Pamiętajmy tylko, by nie 
stosować chemii.

zaadoPtuj Pszczołę!
Organizacja ekologiczna Greenpeace 

od dwóch lat prowadzi akcję Zaadoptuj 
pszczołę, w której ramach poprzez stronę 
internetową można symbolicznie zaopie-
kować się pszczołą i nadać jej imię. Liczba 
podopiecznych jest nieograniczona. Koszt 
wirtualnej adopcji to jedynie 2 złote, a zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone na budowę 
trzymetrowych hoteli, które staną na dachach 
miejskich bloków i kamienic.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Kalendarz ekologiczny
4–11 października 

– Światowy Tydzień 
Zwierząt

„Pies jest jedyną istotą na świecie, która 
bardziej kocha ciebie niż siebie samego” – 
Josh Billlings.

Polacy kochają zwierzęta. W wielu pol-
skich domach mieszkają nasi psi i koci przy-
jaciele, a 90 proc. ankietowanych rodaków nie 
zgadza się na okrutne traktowanie zwierząt. 

Mimo to wiele zwierząt domowych przywią-
zywanych jest przy domu na krótkich łańcu-
chach i śpi w nieocieplanych budach. Świato-
wy Tydzień Zwierząt to okazja do upomnienia 
się o los nie tylko milusińskich, ale także zwie-
rząt hodowanych na fermach i trzymanych 
w laboratoriach. Obchody celebrują organiza-
cje ekologiczne i działające na rzecz ochrony 
zwierząt oraz wegetarianie. Zwracają uwagę 
ludzi na los bezdomnych zwierząt, znęcanie 
się nad nimi, złe warunki bytowe w schroni-
skach oraz nielegalne hodowle psów szkolo-
nych do walk. Co roku podczas Światowego 

Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami zachęca do adopcji, organizując 
w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

Październik – Miesiąc 
Dobroci dla Zwierząt

„Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej 
kocham zwierzęta” – George Bernard Shaw.

Zwierzęta zdolne są do odczuwania za-
równo fizycznego bólu, jak również radości 
czy wdzięczności. O ich prawa upomina się 

w Polsce wiele organizacji pozarządowych. 
Od 19 lat prawa „naszych braci mniejszych” 
reguluje także ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 
roku, która w art. 1 mówi: „Zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpie-
nia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę”. Niestety 
świadomość i wrażliwość Polaków często nie 
nadążają za prawem i wciąż często drastycz-
nie są łamane podstawowe prawa zwierząt 
– niehumanitarne się je zabija i transportuje, 
a właściciele znęcają się nad nimi.

l
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Co dwa lata jesienią jedne z największych eu-
ropejskich targów motoryzacyjnych są orga-
nizowane w Paryżu. W tym roku wśród zapo-
wiadanych na targi premier jest Mini Clubman 
w wersji John Cooper Works. To odpowied-
nik modeli M w BMW, OPC u Opla, Abartha 
we Fiacie czy AMG u Mercedesa – najszybszy 
z najszybszych. Obok serii stylistycznych do-
datków to napęd na cztery koła i dwulitrowy 
silnik o mocy 231 KM. Maksymalny moment 
obrotowy wynosi 350 Nm. Do 100 km/h roz-
pędza się w 6,3 sekundy.

Cztery wersje wyposażenia i 36 wariantów 
kolorystycznych czterometrowego nadwozia, 
bogata gama wyposażenia i dużo wyobraźni – 
to pozwala stworzyć nowego Citroena C3 nie-
mal w jednostkowej wersji. Silniki tylko dwa, 
przynajmniej jeśli chodzi o typy, bo liczba 
wariantów mocy jest większa. Będą to trzycy-
lindrowa jednostka benzynowa o pojemności 
1,2 litra oraz turbodiesel o pojemności 1,6 litra. 
Wariantów mocy w sumie pięć – od 68 KM 
do 110 KM.

Toyota po raz pierwszy pokaże w Europie 
nowego Priusa Plug-in Hybrid. Druga gene-
racja tej wyjątkowej hybrydy wyróżnia się 
niezwykłą wydajnością i dzięki nowej hybry-
dowej jednostce napędowej typu plug-in. Prius  
Plug-in Hybrid został zbudowany na platfor-
mie TNGA (Toyota New Global Architecture), 
która zapewnia mu doskonałe prowadzenie, 
nisko położony środek ciężkości i dużą sztyw-
ność nadwozia, stylizowanego nieco inaczej 
niż „tradycyjny” Prius.

Opel przywiezie do Paryża elektryczną 
Amperę-e. Kompaktowego hatchbacka na-
pędza silnik o mocy 204 KM, zapewniający 
maksymalny moment obrotowy wynoszący 
360 Nm. Przyspieszenie do 50 km/h ma wyno-
sić 3,2 sekundy, a od 80 do 120 km/h zaledwie 
4,5 sekundy. Opel podkreśla dynamikę tego 
samochodu, ale przede wszystkim jego zasięg, 
wynoszący 400 kilometrów. Pod tym względem 
elektryczny Opel wyraźnie bije konkurencję.

Nowości i nowinek w Paryżu będzie 
znacznie więcej, więc pewnie jeszcze nieraz 
do tych targów wrócimy.

Pakowny elektryk
Volkswagen deklaruje, że to nie kwestia 

mody, ale wcześniejszych decyzji – e-Crafter 
od pierwszej kreski konstruktorów był prze-
widywany także jako samochód w pełni elek-
tryczny. Zamontowanie pod podłogą baterii 
akumulatorów zapewniających mu zasięg 
do 200 kilometrów nie zmniejszyło przestrze-
ni. Przedział ładunkowy ma pojemność aż 11,3 
metrów sześc., a jego maksymalna wysokość 
to 1961 milimetrów, odległość między nadko-
lami wynosi 1380 milimetrów, a maksymalna 
długość – 4855 milimetrów.

Elektryczny silnik o mocy 100 kW 
ma maksymalny moment obrotowy 290 Nm 
i pozwala na jazdę z prędkością do 80 km/h. 
Nie powala, ale dostawczakowi więcej w za-
sadzie nie potrzeba, zwłaszcza że elektryczny 
będzie się poruszał głównie w mieście, gdzie 
takich prędkości i tak nie ma gdzie rozwi-
nąć. Także między miastami – bo niedługo 
mają się pojawić akumulatory pozwalające 
na przejechanie 400 kilometrów – powinno 
wystarczyć.

Na razie to prototyp, ale według Volkswa-
gena pierwsze e-Craftery mają trafić do od-
biorców w roku 2017.

UrsUs też chce 
elektrycznych aUt

– Segment samochodów elektrycznych 
jest jednym z najbardziej perspektywicz-
nych. Ursus chce być w czołówce europej-
skich graczy na tym rynku i dlatego od kilku 
lat rozwijamy dział środków transportu za-
silanych zieloną energią – powiedział Karol 
Zarajczyk, prezes Ursusa, podczas prezen-
tacji prototypu niewielkiego samochodu 
dostawczego. Firma chce go wypuścić na ry-
nek z przeznaczeniem przede wszystkim 
dla służb miejskich czy firm prowadzących 
dostawy na terenach miast. Na razie autko 
ma ładowność 600 kilogramów i zasięg 140 
kilometrów, ale Ursus pracuje nad kolejnymi 
wersjami. W planach jest już dostawczak 
o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, 
czyli już auto pełną gębą.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Paryż czaruje

Nowy Citroen C3 Opel Amper-e

Pierwsze e-Craftery mają trafić do odbiorców w roku 2017 Elektryczny Ursus
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Podróże marzeń

Świat od kuchni
Najlepsze restauracje świata przyciągają gości 
gwiazdkami Michelin i wyrafinowaną kuch-
nią. Doświadczeni podróżnicy wiedzą jednak, 
że aby poznać lokalne smaki, lepiej poszu-
kać ulicznych stoisk serwujących miejscowe 
specjały. To właśnie w street foodzie kryje się 
sekret lokalnej kultury kulinarnej.

Jakimi zasadami kierować się, kosztując 
uliczne jedzenie? Czego i gdzie szukać? Oto 
najsmaczniejsze przekąski z całego świata, dla 
których warto wybrać się w podróż.

Nowy Jork 
– obiad Na kółkach

Food trucki, czyli ciężarówki z jedzeniem, 
to w Nowym Jorku synonim dobrego posiłku. 
W porze lunchu na skrzyżowaniu 53. ulicy 
i Szóstej Alei ustawia się kolejka złożona za-
równo z turystów, jak i garniturowców z oko-
licznych biur. Wszyscy czekają na swoją porcję 
gyrosa lub falafela od Halal Guys. Serwujący 
dania kuchni bliskowschodniej bar na kółkach 
to już instytucja. W Nowym Jorku istnieją set-
ki mobilnych kuchni podających dania z okna 
ciężarówki. Dostępne jest wszystko: kuchnia 
meksykańska, włoska, azjatycka, a nawet food 
trucki, w których można zjeść homara. Więk-
szość z nich stoi codziennie w tym samym 
miejscu, np. w położonym w sercu Manhat-
tanu Broadway Bites. Inne informują o swojej 

lokalizacji za pośrednictwem Facebooka lub 
Twittera.

Paryż – NaleśNiki 
Na MoNtMartre

Spacerując ulicami Paryża, w pobliżu ba-
zyliki Sacré-Cœur, co krok można natknąć 
się na stoiska oferujące tradycyjne francuskie 
naleśniki. Jeśli szukamy niewielkiej przekąski 
o prawdziwie francuskim rodowodzie, crêpes 
będą doskonałym wyborem. Sprzedawcy for-
mują cienkie jak pergamin naleśniki, smażąc 
je na okrągłej płycie, a następnie zawijają 
w wachlarze. Wystarczy tylko wybrać nadzie-
nie: czekolada, cynamon, banany lub likier 
Grand Marnier i delektować się pysznym na-
leśnikowym ciastem. A na dokładkę zamówić 
jeszcze croissanta!

baNgkok 
– stolica street foodu

Większość podróżników odwiedzających 
Tajlandię po raz pierwszy trafia na Khao San 
Road. Tam, wśród stoisk z ubraniami, barów 
i salonów masażu, królują wózki z zamonto-
wanymi wokiem i butlą gazową. Uśmiechnięte 
Tajki sprzedają pad thai – pachnący makaron 
z kurczakiem, krewetkami i tofu. Smak Tajlandii 
zamknięty w plastikowym pudełku. Zachwyceni 
turyści siadają na krawężniku i posypują ma-
karon pokruszonymi orzeszkami lub polewają 

sokiem z limonki. Na tych, którzy preferują da-
nia na słodko, czeka kleisty ryż z mango. Gęsty 
kokosowy sos podawany jest osobno w worecz-
ku przewiązanym gumką recepturką.

bruksela 
– Nie tylko frytki

Wyprawa na drugi koniec świata nie jest 
konieczna, aby spróbować specjałów serwo-
wanych na ulicy. Sztandarową potrawą Bruk-
seli są belgijskie frytki. Sekretem ich przyrzą-
dzania jest podwójne smażenie po uprzednim 
moczeniu w wodzie z cukrem. W Maison 
Antoine chrupiące frytki podawane są z 30 
różnymi sosami – tatarskim, prowansalskim 
czy keczupem z curry. Od wyboru może za-
kręcić się w głowie, szczególnie jeśli do popicia 
zamówimy kufel piwa! Miłośników słodkości 
z pewnością zachwycą gofry z The Waffle 
Factory. Oprócz klasycznych belgijskich mo-
żemy też zjeść drożdżowe gofry z Liège z bitą 
śmietaną, czekoladą i owocami.

haNoi 
– fraNcuskie wPływy

Wietnam urzeka podróżników nie tyl-
ko niskimi cenami, ale także niezwykłymi 
ulicznymi smakami. Większość tutejszych 
dań naznaczona jest kolonialnymi wpływa-
mi kuchni francuskiej. W Starej Dzielnicy 
Hanoi znajduje się zagłębie mikroskopijnych 

knajpek, gdzie potrawy spożywa się, siedząc 
na plastikowych krzesełkach. Dzień można 
rozpocząć od mrożonej kawy z dodatkiem 
mleka skondensowanego i kanapki banh mi – 
francuskiej bagietki z marynowaną wieprzo-
winą i kolendrą. Na lunch zamówmy świeże 
lub smażone sajgonki, a na kolację zjedzmy 
pożywny bulion – zupę pho.

street food 
– Jak to ugryźć?
Szukaj kolejek – wybieraj miejsca, w któ-

rych jedzą lokalni mieszkańcy. Często żeby 
zjeść smaczny posiłek, wystarczy ustawić się 
w najdłuższym ogonku.

Jedz tam, gdzie podają tylko jedną po-
trawę – przeważnie jej składniki są świeże, 
kupione rano na lokalnym targu, a interes jest 
zamykany, gdy się skończą.

Unikaj napojów przygotowanych na bazie 
lodu. Do jedzenia lepiej zamówić colę – skoro 
przetyka rury, poradzi sobie również z zatru-
ciem pokarmowym.

Zabieraj ze sobą własne sztućce lub pa-
łeczki. Możesz też przetrzeć miejscowe chu-
steczką antybakteryjną.

Kupuj tam, gdzie potrawy przygotowy-
wane są na Twoich oczach, a jeśli cokolwiek 
wzbudza Twoje wątpliwości – nie zmuszaj 
się do jedzenia. 

 MAGDALENA CHROMIK

Na ulicach Bangkoku co parę kroków można natknąć się na mobilne garkuchnie W Tokio niezwykłą popularnością cieszą się grillowane owoce morza

Broadway Bites, który mieści liczne stoiska z jedzeniem z całego świata, znajduje się na ManhattanieSmażone larwy i owady na Khao San Road to przekąska wyłącznie dla odważnych
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Piwo przez wieki

Oktoberfest 2016

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
BezroBocie w Polsce jest najniższe od 25 
lat. Według Ministerstwa Pracy wynosi ono 
tylko 8,5 proc. Utrzymujący się wzrost go-
spodarczy, emigracja zarobkowa i starzejące 
się społeczeństwo oznacza dla pracowników 
dobry czas na znalezienie lepszego zatrud-
nienia, dla pracodawców natomiast trud-
ności w znalezieniu pracowników. 41 proc. 
polskich pracodawców deklaruje problemy 
z obsadzaniem stanowisk. Najsilniejsze niedo-
bory można zaobserwować na rynku nowych 
technologii. Trudno też o wykwalifikowanych 
pracowników fizycznych, inżynierów i tech-
ników. Potrzebni są pracownicy w centrach 
usług wspólnych, które zatrudniają 200 tys. 
Polaków, a do 2020 roku mają zatrudniać 300 
tys. Trudności z pozyskaniem pracowników 
będą skłaniać do wprowadzenia automatyza-
cji, co może skutkować tym, że w ciągu pięciu 
lat 10 proc. pracowników zostanie zastąpio-
nych przez zautomatyzowane systemy.

Blisko 40 Proc. Polaków uważa, że Po-
trafi doBrze Planować domowy Budżet. 
Jednak tylko 16 proc. posiada wiedzę na temat 
finansów – wynika z badania przeprowadzo-
nego przez TNS Polska. Dobre planowanie 
domowego budżetu, wiedza i doświadcze-
nie życiowe czy motywowanie do działania 
to najczęściej wskazywane umiejętności, 
którymi Polacy mogą podzielić się z osoba-
mi zadłużonymi. 28 proc. Polaków jest też 
gotowych do motywowania swoich bliskich 
do spłaty zadłużenia, a 21 proc. może pomóc 
im w przeprowadzeniu rozmów negocjacyj-
nych z wierzycielami. Blisko co piąty badany 
może pomóc w spłacie zadłużenia dzięki zna-
jomości nowych technologii. Mieszkańcy róż-
nych regionów Polski mają inne umiejętności 
przydatne w radzeniu sobie z zadłużeniem. 

co roku na świecie marnuje się aż jedna 
trzecia wyProdukowanej żywności – 
wynika z raportu Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ds. Żywności i Wyżywienia. Tylko 
w Polsce marnuje się jej rocznie blisko 9 mln 
ton (według raportu Komisji Europejskiej). 
Najczęściej wyrzucamy: pieczywo (50 proc.), 
warzywa (33 proc.), wędliny (33 proc.), ziem-
niaki (29 proc.), owoce (26 proc.), jogur-
ty (17 proc.), dania gotowe (12 proc.), sery 
(11 proc.), mięso (5 proc.) i mleko (4 proc.). 
Marnotrawstwo jedzenia jest wynikiem zbyt 
dużych zakupów (promocje), niewłaściwe-
go przechowywania oraz przygotowywania 
zbyt zdużych porcji, z którymi nie wiemy, 
co zrobić. Trzydzieści dwa Banki Żywności 
działające w Polsce mają na celu ograniczenie 
marnowania żywności. W 2014 roku wsparły 
ponad 1,3 mln potrzebujących osób w Polsce, 
przekazując łącznie ponad 47 tys. ton żywno-
ści na cele społeczne. 

Krzyżówka panoramiczna nr 19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „klimatyzacja koPalni”.  
Nagrodę wylosowała: Bożena czyż z katowic.

Największe na świecie dożynki piwne upły-
wają w tym roku pod znakiem obaw o bez-
pieczeństwo i kiepskiej pogody. Na półmet-
ku die Wiesn (jak nazywają festyn Niemcy) 
odwiedziło połowę mniej uczestników, niż 
przewidywali organizatorzy. Nie przeszko-
dziło to piłkarzom Bayernu Monachium, 
na czele z Robertem Lewandowskim, wpaść 
z wizytą na pole namiotowe w bawarskich 
strojach i wspólnie bawić się z licznymi fa-
nami. Polskich akcentów związanych z Ok-
toberfestem nie brakuje nie tylko w Mona-
chium, ale też… w Polsce.

183. edycję festynu w samo południe tra-
dycyjnie otworzył burmistrz Monachium. 
Dieter Reiter odszpuntowując pierwszą becz-
kę, wypowiedział słowa „O'zapft is” i życzył 
przybyłym „spokojnej zabawy na błoniach”. 
Wystarczyły mu dwa uderzenia drewnianym 
młotkiem – tyle samo co w zeszłym roku. 
Ogrom przygotowanego jadła i napitku zwa-
la z nóg – na gości czeka 6 mln litrów piwa, 
120 tys. kiełbasek Bratwurst i Bockwurst, 460 
tys. pieczonych kurczaków (Halbes Hendl), 
104 woły z rożna i słodyczy. Równie popular-
ne są pamiątki jak kufle z plakietkami z logo 
Wiesn i serca z piernika. 

W 14 dużych i 20 małych namiotach od 10 
do 23.30 (w weekendy od 9 do 22.30) ubrane 
w ludowe stroje kelnerki krążą między tysią-
cami gości, niosąc w rękach po kilka litrowych 
kufli Mass wypełnionych specjalnie uwarzo-
nymi na festyn piwami. Teoretycznie wejście 
do namiotów jest bezpłatne, ale rezerwacje 

na miejsca siedzące zamawiane są już pół roku 
wcześniej, a właściciele sugerują kupno bonu 
minimalnego spożycia, którego cena waha się 
w zależności od dnia i pory wizyty, a także 
namiotu.

oktoBerfestBier 
z sześciu Browarów

Organizowanie masowych imprez obficie 
podlanych piwem ma w całych Niemczech 
kilkusetletnią tradycję. Ich celem było zużycie 
piwa z kończącego się sezonu browarskiego 
przed warzeniem nowego. Bawarskie Prawo 
Czystości zezwalało na warzenie piwa tyl-
ko od 29 września do 23 kwietnia, dlatego te 
festyny odbywały się na przełomie września 
i października. Bawarskie święto piwa zaopa-
truje w złociste trunki sześć monachijskich 
browarów – Paulaner, Spaten, Hofbräu, Hac-
ker-Pschorr, Augustiner i Löwenbräu. Każde 
warzy swoją odmianę Oktoberfest Bier o za-
wartości alkoholu 6–7 proc., bursztynowej 
barwie i przewadze nut słodowych nad go-
ryczką chmielową. Kiedyś były najbardziej 
zbliżone stylem do piwa marcowego, ale obec-
nie przypominają raczej lagera.

Bayern niePokonany

Od sześciu sezonów piłkarze miejscowego 
giganta – mistrza Niemiec Bayernu Mona-
chium – podczas trwania Oktoberfestu nie 
przegrywają spotkań. Odnieśli w tym czasie 
19 zwycięstw i trzy remisy. W tym roku passa 
monachijczyków została podtrzymana po wy-
granej 1:0 z Hamburgerem SV. Łączny bilans 

Bayernu to 56 zwycięstw, osiem porażek i 21 
remisów w 85 spotkaniach. Królem strzelców 
w tej klasyfikacji z 21 trafieniami pozostaje 
legendarny Gerd Muller. Nasz Robert Le-
wandowski ustanowił w zeszłym roku kilka 
rekordów, np. w meczu z Werderem Brema 
w ciągu czterech minut ustrzelił hat-tricka, 
a cztery bramki zdobył w sześć minut. Padły 
one jednak w czerwcu, więc w oktoberfestowej 
klasyfikacji się nie liczą.

Polacy swoje 
oktoBerfesty mają

Jak pokazuje rosnąca popularność Dnia 
Świętego Patryka w Polsce, chętnie adap-
tujemy zagraniczne obyczaje do polskich 
warunków. Podobnie jest z Oktoberfestem. 
Jeśli odstraszają nas wzmożone w związku 
z ostatnimi zamachami terrorystycznymi 
w Niemczech kontrole, więcej policji i kamer, 
odległość do Monachium zniechęca, a pogoda 
wydaje się niepewna, rozejrzyjmy się na wła-
snym podwórku. Wiele browarów, restauracji 
i hoteli na przełomie września i października 
organizuje własne festyny piwne wzorowane 
na niemieckim święcie. 

W tym roku odbyła się druga edycja Ok-
toberfestu w Wodzisławiu Śląskim, na którym 
podobnie jak w Niemczech uwarzono oko-
licznościowe piwo, przyrządzono golonkę 
po bawarsku i kiełbaski monachijskie. Impre-
za rozpoczęła się tego samego dnia co w Mo-
nachium, a oficjalnie odszpuntował pierwszą 
beczkę także włodarz miasta – w tym przy-
padku jego prezydent. MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Dobrze rozpoczęła się internetowa sprzedaż ekogroszku Eko-
ret. Sklep spółki zależnej KHW SA – Katowicki Węgiel sp.  z o.o. 
– 12 września rozpoczął pracę. W 30 sekund po uruchomieniu 
zawarto pierwsze umowy sprzedaży, a przez pierwsze półto-
rej godziny sprzedano 45 ton Ekoretu.

Po dwóch tygodniach z magazynów firmy ubyło 640 palet 
ekogroszku, czyli blisko 500 ton. Zamówienia na to paliwo 
płyną z całej Polski. Zainteresowane są nim zarówno osoby 
prywatne, jak i firmy. Na razie trudno określić, z jakiego ob-
szaru pochodzi najwięcej zamówień. – Klienci zwracają uwagę 
na jakość produktu, a nasz ekogroszek jest wysokoenergetyczny 
i jednocześnie charakteryzuje się niskim spopieleniem. Do-
datkowo ma niską emisyjność CO2. To produkt w 100 proc. 
pochodzący z kopalń należących do KHW – co daje gwa-
rancję najwyższej jakości. Jestem spokojny o dobrą sprzedaż 
naszych produktów w przyszłości – twierdzi Marek Klusek, 
prezes firmy.

Obecnie sprzedaż kształtuje się na poziomie 50 ton dzien-
nie. Możliwości produkcyjne Katowickiego Węgla wynoszą 
150 ton węgla na dobę, z czego prawie 1/3 jest przeznaczone 
do sprzedaży w Internecie. Niedługo planuje się uruchomić 
drugą linię paczkującą o wydajności 200 ton na dobę. Ta in-
westycja ma ruszyć jeszcze przed sezonem grzewczym w 2017 
roku i pozwoli na realizację zamówień w workach o różnej 
wielkości, min. o pojemności 10 i 25 kilogramów. Na nowej 
linii obok ekogroszku będzie ekoorzech. Ta linia paczkująca 
powinna podwyższyć produkcję węgla o 50 proc., co w prze-
liczeniu ma dać 20 tys. ton węgla w skali roku.

Atrakcyjna jest również oferta dostaw. Za pośrednictwem 
kuriera Poczty Polskiej można wysyłać paliwo w najdalsze 

zakątki Polski w jednakowej cenie. Jednak zarząd spółki przyjął 
założenie, że najwięcej odbiorców będzie pochodzić z terenów 
odległych do 300 kilometrów od Śląska.

Katowicki Węgiel jest spółką-córką Katowickiego Hol-
dingu Węglowego, istniejącą od 1997 roku. Firma produkuje 
110–120 tys. ton węgla rocznie, w tym 40 tys. ton ekogroszku 

o zastrzeżonej nazwie Ekoret. Został on wprowadzony na ry-
nek w 2008 roku.

Wejście do sklepu internetowego poprzez stronę Kato-
wickiego Węgla – www.wegiel.katowice.pl – zakładka Sklep 
internetowy.
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Katowicki Holding Węglowy
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Transport kolejowy jest dobry, jeżeli odbiorcami są duzi kontrahenci. Dla indywidualnych gospodarstw uruchomiono sprzedaż internetową. 
Węgiel dostarczają kurierzy Poczty Polskiej 
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