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Temat na czasie
Maksymilian Klank:
Lansowaliśmy koncepcję, że nic
nie można zrobić
dla górnictwa,
ponieważ Unia nie
pozwala. A co
zrobiliśmy do tej
pory, żeby nam
pozwoliła?
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JSW SA. Wielka licytacja

Zmodyfikowany plan
naprawczy

Pół miliarda
za głowę prezesa

Kompania Węglowa.
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strona 4

Nie ma powodów do
optymizmu
Rok 2014 był zły dla górnictwa węgla kamiennego.
Dekoniunktura na światowym
rynku węgla i niskie ceny surowca mocno dały się we znaki polskim producentom przy całkowitej i niezrozumiałej bierności
rządu.
strona 6-7

Ile zapłacimy
za śmieci?
WFOŚiGW. Wszystkie samorządy muszą uchwalić nowe przepisy w sprawie wysokości stawek
opłat za odbiór śmieci. Stare
uchwały przestają obowiązywać
1 lutego.
strona 8

Najmocniejszy
hybrydowy SUV
Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Swingujący Singapur
Podróże marzeń.

strona 10

Na stole negocjacyjnym leży 500 mln złotych zawartych w programie oszczędnościowym
przygotowanym przez zarząd JSW SA. Związki domagają się głowy prezesa Jarosława Zagórowskiego.
Czy dojdzie do targu – dostaniecie głowę prezesa za zgodę na pół miliarda oszczędności? Jeżeli prezes
zostanie sprzedany za 500 mln złotych, to kto go zastąpi? JSW SA bez względu na to, czy z prezesem
Zagórowskim na czele czy bez niego, musi zbić radykalnie koszty, żeby zdobyć przychylność banków.
Bez niej ciężko będzie przeżyć. Spółka musi także cieszyć się przychylnością odbiorców, ponieważ
zarząd chciał zaproponować im, aby dokonywali przedpłat za zamawiany węgiel koksowy. Na razie
ArcelorMittal poinformował, że jego zaufanie zostało zachwiane, ponieważ koksowniom zaczyna
brakować węgla. Bez zaufania nie ma przedpłat. I teraz pytanie: czy ścięcie prezesa Zagórowskiego
odbuduje zaufanie? Jeszcze 30 stycznia królowało przekonanie: zetniemy i zobaczymy.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Człowiek to nie narzędzie
Kiedy piszę ten felieton, mamy strajk w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej. Mogło nie być protestu. Niestety zdaniem załogi był to jedyny sposób, aby zwrócić uwagę,
że w Spółce dzieje się źle. Związki stanęły ramię w ramię
z pracownikami. Nie ma w tym nic dziwnego. Tak jak
nie ma nic dziwnego w tym, że każdy, kto ma mandat
z wyboru, musi reprezentować interesy i wolę swoich
wyborców. Nieważne, czy jest politykiem czy tylko działaczem związkowym. Determinacja załogi jest wielka.
Ludzie chcą zmian i to nie od kilku dni. Widać to na masówkach. Czy jest szansa na korzystne porozumienie?
Oczywiście. Piłeczka jest po stronie rządzących. Albo
potraktują nas poważnie, albo konflikt wciąż będzie
nabrzmiewał. Z ludźmi nie da się postępować tak jak
z tabelkami – tu się zmieni, tam się podrasuje, dopisze
się coś i gra. Nic nie gra. Wszystko się burzy.

B

urzy się, bo przez bardzo długi czas nie było
dialogu. Komendy, polecenia i wytyczne – w taki
sposób nie można kierować załogą. Teraz załoga
mówi, że albo zmiana zarządu, albo strajk do skutku.
Ja wiem, że zaraz posypią się argumenty o stratach,
o tym, że strajk nielegalny, że związki są agresywne.
To nie agresja związków. To dramat, który powstał
w wyniku niezadowolenia załogi. Z całą odpowiedzialnością piszę słowo „dramat”, ponieważ dla każdego, kto
bierze udział w proteście, ta decyzja była dramatyczna.
Nie jest łatwo uczciwemu, pracowitemu i zdyscyplinowanemu człowiekowi powiedzieć: „nie pracuję, strajkuję”. Przecież nikt nie przychodzi do pracy dla rozrywki.
Praca jest źródłem utrzymania dla całej rodziny.
Wiem, że to oczywiste rzeczy, ale przypominam
o nich, bo rządzący o nich zapominają. Ta amnezja dotyczy polityków, prezesów, dyrektorów i menedżerów
średniego szczebla. Bogiem stał się wynik finansowy.
Człowiek stał się narzędziem, które ma zrobić jak najlepszy wynik. Nieważna organizacja pracy, nieważne
umowy społeczne i porozumienia. Ostrzegam, panowie, nie tędy droga. Nie można bez końca przykręcać
śrubę, bo w końcu gwint się zerwie.
W JSW gwint się zerwał. Od długiego czasu nie
było dnia, aby do związków nie przychodzili górnicy
i nie pytali: „Czy w tej spółce jeszcze ktoś myśli? ”. Nikt

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Nie uratowała
nas nawet
spółka Szkolenie
i Górnictwo.
Zatrudnieni
w niej górnicy
są pozbawieni
części dodatków
górniczych.
Mieli być tańsi
i wydajniejsi. Czy
gorsze warunki
płacy są lepszą
motywacją? Nie
są.

tak dobrze nie widzi, jak się nam firma sypie, niż ci,
którzy pracują przy wydobyciu. A co tam się działo?
Zdrowie i pot ludzi były marnowane, żeby na papierze
było wydobycie. Podkreślam – na papierze. Skutek
różnych eksperymentów jest teraz taki, że wydobywamy mniej węgla niż siedem lat temu. Mamy podobno
lepsze maszyny, jeszcze bardziej wyszkolonych fachowców, jesteśmy na giełdzie, inwestorzy pilnują, żeby nie
marnować pieniędzy, czasu i zdolności wydobywczych.
Tak pilnowali, że zostaliśmy bez pieniędzy, czasu i możliwości wydobywczych. Nie uratowała nas nawet spółka
Szkolenie i Górnictwo. Zatrudnieni w niej górnicy są
pozbawieni części dodatków górniczych. Mieli być
tańsi i wydajniejsi. Czy gorsze warunki płacy są lepszą
motywacją? Nie są. Dlatego domagamy się zatrudnienia
ich na warunkach obowiązujących w JSW SA.
Wylewam tę żółć, bo nagromadziło się jej dużo.
I z wielkim zdziwieniem obserwuję, jak rośnie grono
górniczych ekspertów, którzy wypowiadają się w radiu,
telewizji, na łamach gazet i na portalach internetowych.
Zdecydowana większość chce gonić górników do roboty, zabierać im uprawnienia i zapędzić do wydajniejszej
pracy. Specjaliści, pokażcie, jak można wydajnie pracować, kiedy robota nie jest zorganizowana. Tę robotę
organizuje biurowiec, a nie zwykły górnik. Górnik
chce pracować ciężko, wydajnie i z sensem po to, aby
zarobić. Jest człowiekiem, który żyje z pracy rąk. Im
więcej zrobi, tym lepiej zarobi. Dlatego nie chcę słyszeć
o tym, że górnicy nie chcą więcej robić. Chcą. Nie
chcą więcej robić tylko po to, żeby okazało się, że była
to robota głupiego.
Szanowni czytelnicy, nie piszę o naszych postulatach, bo znacie je na pamięć. Chcę natomiast, aby
zostały one potraktowane jako dowód na to, że ludziom
zależy na firmie. Wszystkie żądania można streścić
w jednym zdaniu: „zorganizujcie nam lepiej pracę,
zamiast zabierać nam część wynagrodzeń” nie jest
żądaniem rozwalającym firmę. To żądanie służące
budowie silnej pozycji. I tak jest z każdym kolejnym
postulatem. Nie ma wśród nich ani jednego burzącego
cokolwiek. Wszystkie służą budowie silnej pozycji
JSW SA. To jest naszym nadrzędnym celem, dlatego
wygramy.l

Kij w mrowisko

Pamiętajcie o inwestycjach
Spokój społeczny jest skarbem. Bezpieczeństwo energetyczne jest bezcenne tak samo jak bezpieczeństwo militarne, żywnościowe i zdrowotne. Skoro jest
bezcenne, czy to oznacza, że nie da się obliczyć jego
wartości? Można to zrobić w bardzo prosty sposób.
Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: na jaki wydatek nas stać? Jeżeli zbyt długo się przepłaca, można
popaść w ruinę. Wtedy niszczy się spokój społeczny,
bezpieczeństwo militarne, żywnościowe, zdrowotne
i energetyczne.

T

rzymam kciuki, aby w JSW nie doszło do ruiny. Z wielką troską patrzę na konflikt, który
zakończył się strajkiem. Nie martwię się o to,
co stanie się na początku lutego 2015 roku. Bez względu
na sposób załatwienia postulatów górniczych nic się
nie stanie. Natomiast martwią mnie efekty, które zobaczymy za rok i dwa o tej porze. Nie wiem, dlaczego
zapanował zwyczaj oceniania sytuacji w górnictwie
na podstawie doraźnych rozwiązań.
Ostatnio wiele rozmawiałem na ten temat z górnikami z kopalń JSW i z kopalni Marcel. To właśnie oni
powiedzieli mi, że polityka może wiele w górnictwie
zniszczyć, ale jeszcze nigdy niczego nie naprawiła.
– Panie pośle, tu trzeba zapieprzać, a nie kombinować.

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Pamiętajcie
o inwestycjach,
szukajcie na nie
pieniędzy.

Trzeba tyrać po to, aby można było kupić maszyny,
robić nowe rozcinki, uruchamiać ściany. W kopalni
jest podobnie jak na polu. Zanim się zbierze, trzeba
orać i siać. A jak już są plony, to trzeba je korzystnie
sprzedać – tłumaczyli mi górnicy.
Zarządy zajęte utrzymywaniem spokoju społecznego milczą na temat niedoinwestowania górnictwa.
Starzy górnicy wytłumaczyli mi, że rok wyborczy się
skończy i wtedy wszyscy zobaczymy, jak bardzo zostały
zaniedbane inwestycje. Dlatego uważam, że nie tylko
w interesie zarządów, ale także załóg jest przypomnienie
– pamiętajcie o inwestycjach, szukajcie na nie pieniędzy.
Już wiele razy przerabialiśmy ten sam wariant – zaczynała się koniunktura, a kopalnie nie korzystały z niej,
bo nawet nie odtwarzały mocy produkcyjnych.
Z drugiej strony – zawsze okazywało się, że nawet
najlepsza koniunktura nie jest dobrą okazją do opracowania szczegółowego planu wykorzystania krajowych
zasobów węgla kamiennego, połączonego z budowaniem technologii i zasobów wiedzy opartych na tym
surowcu. Wciąż nie jest określona rola węgla kamiennego w polskiej energetyce w perspektywie 2030 czy
2050 roku. Zamiast tego mamy ogólne sformułowania
o tym, że węgiel będzie podstawowym surowcem energetycznym. 
l

Zygmunt Łukaszczyk
prezes KHW

Zacznijmy
od prawdy

K

ażdą dyskusję o przyszłości Katowickiego Holdingu
Węglowego powinniśmy zaczynać od prawdy. Nie
mogą jej zasłaniać szeregi gadających głów, rzekomych
ekspertów i suflerów, którzy podpowiadają cudowne
rozwiązania. KHW grozi utrata płynności finansowej.
Zarząd nie może i nie chce dopuścić do takiej sytuacji.
Dlatego prowadzimy rozmowy ze stroną społeczną
i szukamy rozwiązań, które uratują naszą firmę.
Podkreślam – uratują, a nie przesuną o jakiś czas upadek.
Jestem przekonany, że gramy w jednej drużynie i mamy
ten sam cel – zachowanie miejsc pracy, które gwarantują
utrzymanie kilkunastu tysiącom rodzin górniczych.

B

ez wdrożenia planu naprawczego w kwietniu
Katowicki Holding Węglowy utraci płynność
finansową. To bolesna prawda, ale musimy o niej
pamiętać, rozważając, co zrobimy i jaką podejmiemy
decyzję. Najtrudniejszą sytuację mamy na ruchu
Boże Dary w kopalni Murcki-Staszic. Zagrożenie
metanowe, bardzo trudne warunki geologiczne
i słabej jakości węgiel powodują, że tylko w 2014 roku
straty na tym ruchu wyniosły około 220 mln złotych.
Przeanalizowaliśmy wiele wariantów dla tego ruchu.
Okazuje się, że gdybyśmy podwoili wydobycie węgla,
można byłoby mówić, że Boże Dary nie przynoszą strat.
Niestety to jest technicznie niemożliwe. Całkowicie
abstrakcyjny jest taki wariant, że utrzymanie wydobycia
przy obecnych cenach wymagałoby ograniczenia
zatrudnienia do jednej osoby.

Z

arząd przedstawił związkom zawodowym trzy
propozycje rozwiązania problemu. Pierwsza
to wstrzymanie wydobycia w Bożych Darach
i czekanie na poprawę koniunktury. Druga propozycja
to przekazanie tego ruchu do SRK. Tam przechodziłby
taką samą restrukturyzację jak kopalnie Kompanii
Węglowej. Trzecia propozycja to zakończenie wydobycia
własnymi siłami. Każda z tych koncepcji zawiera także
dokładne wyliczenia kosztów i opis skutków decyzji.
Jeśli plan naprawy KHW zostanie szybko przyjęty,
szacuję, że rok 2015 zakończylibyśmy na lekkim plusie.
Oceniam, że na koniec 2016 roku byłby już wyraźny
zysk, zaczęlibyśmy odbudowywać kapitały i moglibyśmy
poinformować naszych kooperantów, że możemy
w terminie płacić faktury. Dla nich to ważna informacja,
ponieważ znaleźli się teraz w trudnej sytuacji.

P

ragnę zapewnić całą załogę KHW, że w planach
przygotowywanych przez zarząd szczególną uwagę
zwracamy na to, aby nie stracić naszego największego
skarbu – rzeszy górniczych fachowców, bez których żaden
program nie ma szans powodzenia.

D

laczego musimy podejmować trudne decyzje?
– to pytanie powtarzają przedstawiciele załogi.
Otóż dlatego, że musimy sobie szczerze powiedzieć,
na co mamy wpływ, a na co nie. Nie mamy najmniejszego
wpływu na ceny węgla, na zapotrzebowanie energetyki
i na presję naszej konkurencji. Możemy obronić się tylko
efektywnością. Łącznie z tym, że skoncentrujemy się
na wydobywaniu węgla, który ma na rynku dobrą cenę
i jest poszukiwany przez odbiorców. Rząd przedstawił
program naprawy Kompanii Węglowej. Chciałbym, aby
jego elementy posłużyły także naszej firmie. Rząd określił,
że chce, by bezpieczeństwo energetyczne państwa oparte
było na polskim węglu. Uważam, że powinno opierać się
także na węglu z KHW. Czy tak będzie? To zależy przede
wszystkim od nas.

l
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Lansowaliśmy koncepcję, że nic nie można zrobić dla górnictwa, ponieważ Unia nie pozwala.
A co zrobiliśmy do tej pory, żeby nam pozwoliła? – pyta M aksymilian K lank , wiceprezes
FASING SA, były prezes KHW i KW, były prezydent Euracoal

Porozumienie jest tylko wstępem
do rozwiązania problemów

XXPrzepraszam pana, ale na razie nie wiemy, czy rozwiązaliśmy choćby doraźny problem, bo musimy czekać na opinię Komisji
Europejskiej. Jeżeli okaże się, że związkowo-rządowe ustalenia są niedozwoloną
pomocą publiczną, trzeba będzie oddać
pieniądze.
– Oddać pieniądze i co dalej?
XXNie wiem. My rozmawiamy, a nasza delegacja leci do Brukseli, aby zacząć przekonywać Komisję Europejską. Zakładam,
że chodzi o udowodnienie, że pomoc to nie
pomoc niedozwolona.
– No właśnie, mamy stan niepewności.
Na łamach Nowego Górnika proponowałem,
aby zastanowić się i przygotować kompleksową propozycję dla Komisji Europejskiej.
Powinniśmy przedstawić naszym partnerom
spójną koncepcję funkcjonowania górnictwa,
które jest potrzebne, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Należało także
uwzględnić nowe technologie przetwarzania
węgla i jego spalania, dzięki którym to paliwo
może być bardziej przyjazne dla środowiska.
Pokazać także, że na naszym węglu może skorzystać cała Europa. To wszystko należało
zrobić znacznie wcześniej, żeby móc prowadzić spokojne i rzeczowe rozmowy. Przecież
nie zabrakłoby nam rzeczowych argumentów.
Mamy energetykę wykorzystującą węgiel kamienny. Poza tym górnictwo poprzez
swoje powiązania z kooperantami, handlem
i sektorem usług utrzymuje kilkaset tysięcy
miejsc pracy w regionie. Węgiel może być
paliwem czystym, pod warunkiem że opracujemy i wdrożymy ekologiczne sposoby
jego wykorzystania. Gdybyśmy kilka lat temu

przygotowali koncepcję funkcjonowania tego
sektora paliwowego i z nią wystąpili do Unii,
aby pozwoliła Polsce inwestować w górnictwo,
podejrzewam, że łatwiej byłoby nam uzyskać
zgodę na złagodzenie, a nawet zniesienie zakazów dotyczących pomocy dla górnictwa.
Jednak musiałyby być to konkrety poparte
wyliczeniami. Przecież można policzyć, ile
tracimy, pozwalając na upadek górnictwa i ile
moglibyśmy zyskać, czyniąc z tej branży zdrową ekonomicznie, nowoczesną i potrzebną
gałąź przemysłu.
XXPolska pomoże Ukrainie dostosować
tamtejsze elektrownie do polskiego węgla. Udzielimy na to pożyczki. Staniemy się
dostawcą węgla i dzięki temu Ukraina uniezależni się choć częściowo od Rosji?

My zbyt rygorystycznie
podchodzimy do zakazów
i nakazów unijnych. Nie wiem,
skąd wzięło się przekonanie,
że każdy zapis jest święty
i niepodważalny.
– Jeżeli Ukraina stałaby się liczącym
odbiorcą polskiego węgla, na pewno skorzystalibyśmy na takim rozwiązaniu. Trudno
mi ocenić, czy w niepewnej sytuacji politycznej nasz argument „Pomożemy Ukrainie
w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego” będzie argumentem wystarczającym,
aby Unia dała zgodę na pomoc dla polskiego
górnictwa. My zbyt rygorystycznie podchodzimy do zakazów i nakazów unijnych. Nie
wiem, skąd wzięło się przekonanie, że każdy
zapis jest święty i niepodważalny. Sytuacja

gospodarcza i polityczna zmienia się i uważam, że przede wszystkim powinniśmy nadążać za tymi zmianami. W historii UE jest
wiele decyzji, które na pozór kłócą się nawet
ze zdrowym rozsądkiem i podstawową wiedzą, a zostały podjęte. Na przykład ślimaki
uznano za ryby, a marchew za owoc. Dlaczego? Żeby kraje, dla których te produkty są ważne, mogły wspierać i utrzymywać
tę produkcję. My lansowaliśmy koncepcję,
że nic nie można zrobić dla górnictwa, ponieważ Unia nie pozwala. A co zrobiliśmy
do tej pory, żeby nam pozwoliła?
XXTo wina rządu?

– Wina wszystkich, którzy mieli i mają
jakiś wpływ na górnictwo i na kształtowanie
opinii o górnictwie.
XXApelował pan kilka razy, aby programy
dla górnictwa powstawały na Śląsku. Dlaczego powstają w Warszawie?
– Ponieważ nie powstają na Śląsku. Nie
tylko ja o to apelowałem. Apelował między
innymi Leszek Balcerowicz. Jego trudno
podejrzewać, że należy do śląskiego lobby
górniczego.
XXCzy Unia pozwoli pomóc górnictwu?

– Na razie mówimy o pomocy dla Kompanii Węglowej. Nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów rządowego planu pomocy.
Moim zdaniem szczegóły będą decydowały
o tym, czy wsparcie rządu dla KW nie zostanie uznane za niedozwoloną pomoc. Wierzę,
że jakoś uda się przepchnąć program rządowy.
Natomiast istotne jest, aby nie zatrzymać się
na tej doraźnej pomocy, bo za jakiś czas znów
znajdziemy się w dramatycznej sytuacji. Wcale
nie zdziwiłbym się, gdyby Komisja Europejska powiedziała: W porządku, damy zgodę

na plan polskiego rządu, ale pod warunkiem
że dostaniemy dokładną analizę kroków, dzięki którym będziecie mieć ekonomicznie zdrowe i efektywne górnictwo, z którego korzyści
będzie miała gospodarka Polski i całej Unii
Europejskiej.
XXPana zdaniem rząd przedstawił dobrą
koncepcję?
– A czy pan uważa, że w kilka tygodni,
w sytuacji kiedy KW nie miała pieniędzy
na wypłaty i traciła płynność finansową, można realizować dobrą koncepcję? Rząd przedstawił koncepcję ratunkową. Zadziałał jak
straż pożarna albo pogotowie ratunkowe i nie
ma co kręcić nosem. Teraz trzeba wypracować
koncepcję na lata, która będzie realizowana
bez względu na polityczne zmiany i okresowe wahania koniunktury. Pani premier Ewa
Kopacz zapowiadała takie działania. Jednak
skala problemów jest gigantyczna.
Obawiam się, że znów może powtórzyć
się sytuacja, w której spoczywamy na laurach,
bo pożar ugaszony. Zmarnowaliśmy wiele lat,
bo część środowiska górniczego uważała,
że jakoś to będzie. Politycy nie mieli odwagi
burzyć tymczasowego spokoju. Strona społeczna uważała, że zaangażowanie się w proces zmian spowoduje gniew załóg górniczych.
No i mamy kłopot w najmniej odpowiednim
momencie.
Kilka lat temu zwracałem uwagę, że zanim górnictwo padnie pod ciężarem antywęglowej polityki Unii Europejskiej, może paść
pod ciężarem braku reakcji na utratę rynku
wewnętrznego, rosnące koszty wydobycia
i spadającą efektywność. Na razie nie padło,
ale z każdym dniem jest w coraz trudniejszym
położeniu. Czas wyciągnąć wnioski z tego
faktu.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

MACIEJ ŚMIAROWSKI / KPRM

XXNowy Górnik: Jak się przyciśnie, to się
wyciśnie. Liderzy górniczych związków zawodowych zwyciężyli w konfrontacji z rządem i odnieśli sukces?
Maksymilian Klank:
Porozumień między
związkami zawodowymi
a rządem nie analizuję
w kategoriach sukcesu albo porażki. Smucą
mnie rozważania o tym,
kto wygrał, a kto przegrał.
Powinniśmy zająć się wcielaniem tych ustaleń
w życie, ponieważ ma wygrać branża górnicza, a nie któraś ze stron konfliktu. Niedobrze, że doszło do sytuacji, w której wszyscy
znaleźli się pod ścianą i trzeba było na gwałt
znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy rozwiązaniem
jest podpisanie porozumienia? Nie, ponieważ
to tylko wstęp do rozwiązania konkretnych
problemów. Górnictwo jest w zapaści finansowej. Na razie widmo bankructwa zostało
odsunięte. Jednak wciąż brakuje analizy przyszłości tej branży. Wiemy, że dzięki wsparciu
rządu i zmianom organizacyjnym pieniądze
będą na wypłaty dla pracowników. Wciąż nie
jest jasne, czy zaczęliśmy naprawiać górnictwo
czy rozwiązaliśmy jeden z doraźnych problemów. Jeżeli tylko to drugie, to zostało kupione
trochę czasu. Ten problem wróci.

Strona rządowa i górnicze związki zawodowe 17 stycznia podpisały w Katowicach porozumienie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Czy
Komisja Europejska nie uzna wsparcia rządowego za niedozwoloną pomoc publiczną? Na razie polscy politycy są optymistami
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Konferencja prasowa JSW SA

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął
decyzję o wypowiedzeniu trzech porozumień
zbiorowych z dnia: 28 lutego 2011 roku (dot.
deputatu węglowego), 5 maja 2011 roku (zawartego przed debiutem giełdowym JSW)
oraz 8 listopada 2012 roku (dot. wzrostu stawek płac) z zastrzeżeniem, że w przypadku
porozumienia z 5 maja 2011 roku wypowiedzenie jest częściowe i zachowuje gwarancje
zatrudnienia dla pracowników.

– Nie zwalniamy naszych pracowników.
Nie planujemy zamykania kopalń, bo uważamy, że jest to największe dobro. Postanowiliśmy chronić wynagrodzenia miesięczne.
Zrobimy wszystko, aby wypłacić 14. pensję,
choć być może w ratach. Żeby w sposób
trwały zmienić sytuację, zaproponowaliśmy
związkom zawodowym, aby w przyszłości
czternastka była uzależniona od zysku i stała
się elementem zmiennym – mówił 21 stycznia na konferencji prasowej prezes JSW SA
Jarosław Zagórowski. Zamiast rozmów na ten
temat w JSW wybuchł strajk.
Zarząd JSW uważa, że oprócz tego
należy rozważyć zamrożenie wynagrodzeń na poziomie 2014 roku, zlikwidować
przewozy pracownicze, zmniejszyć deputaty węglowe, płacić za pracę w dni wolne

według zasad kodeksowych, nie dopłacać
do zwolnień lekarskich. Według wyliczeń
przedstawionych na konferencji prasowej
JSW SA zaoszczędziłaby trochę ponad 500
mln złotych.
– Czy zarząd ma przygotowany plan alternatywny na wypadek, gdyby związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy uznały,
że nie można wprowadzić takich rozwiązań?
– zapytałem.
– Alternatywą jest powołanie spółki JSW
Kopalnie. Byłaby to podobna operacja jak
powołanie tak zwanej Nowej Kompanii Węglowej. Do nowej spółki córki wnieślibyśmy
kopalnie JSW. Byłby to holdingowy model
organizacyjny. W ramach JSW istnieje już
spółka JSW Koks, poprzez połączenie Spółki
Energetycznej Jastrzębie z PEC powstanie
JSW Energetyka. Chcemy, żeby w przyszłości
powstała kolejna wyodrębniona grupa – JSW
Kopalnie, która będzie w 100 proc. należała
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – tłumaczy
prezes. Wyjaśnia też, że model organizacyjny w kopalniach musi być zbliżony do tego
obowiązującego w kopalni Silesia, gdzie lepiej wykorzystuje się majątek, a wynagrodzenie pracowników składa się z części stałej
i zmiennej, uzależnionej od efektów pracy
pracownika i kondycji firmy. – Nowa spółka

NOWY GÓRNIK

Czy będzie powołana spółka
JSW Kopalnie

Zarząd JSW SA: Nie zwalniamy naszych pracowników. Nie planujemy zamykania kopalń, bo uważamy, że jest
to największe dobro. Postanowiliśmy chronić wynagrodzenia miesięczne
mogłaby funkcjonować już w pierwszych
miesiącach 2016 roku – powiedział prezes
Zagórowski.
Czy po wybuchu strajków powołanie
nowej struktury w ramach JSW będzie jedynym sposobem na przeprowadzenie
zmian? Wszystko zależy od wyniku rozmów

ze związkami zawodowymi. Ponieważ powołanie tak zwanej Nowej Kompanii Węglowej
jest projektem rządowym, można spodziewać
się, że zmiana struktury JSW SA powinna zyskać aprobatę akcjonariusza większościowego,
jakim jest Skarb Państwa.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kompania Węglowa

Zmodyfikowany plan naprawczy

– Zmodyfikowany plan naprawczy dla
Kompanii Węglowej jest trudniejszy, ale
możliwy do realizacji. Obecnie pracujemy
nad jego szczegółami. Nierentowne kopalnie będą w naszej strukturze nieco dłużej,
niż zakładaliśmy. Jednak na przełomie marca
i kwietnia w Nowej Kompanii Węglowej znajdą się wyłącznie perspektywiczne kopalnie
z największym potencjałem. Na nich skoncentrujemy nasze działania restrukturyzacyjne – powiedział prezes zarządu Kompanii
Węglowej Krzysztof Sędzikowski. – Chcemy
zmniejszyć koszty ich działania i postawić
na jakość. Przeprowadzimy w nich także niezbędne inwestycje. Każdą kopalnię potraktujemy indywidualnie, jeśli chodzi o strategię jej
restrukturyzacji – dodał.
19 stycznia do rady nadzorczej Kompanii Węglowej wpłynęły rezygnacje czterech
członków zarządu KW SA. Ze stanowisk
odeszli: wiceprezes zarządu ds. pracy Piotr
Rykala, wiceprezes zarządu ds. ekonomiki
i finansów Władysław Kulczycki, wiceprezes
ds. produkcji Janusz Chmielewski oraz wiceprezes ds. restrukturyzacji i rozwoju Tomasz
Jakubowski. Spółką nadal będzie kierował jej

obecny prezes Krzysztof Sędzikowski. Na stanowisku pozostał też wiceprezes ds. sprzedaży
i marketingu Michał Sobel. Liczba członków
zarządu zmniejszy się z sześciu do pięciu. Zlikwidowane zostanie stanowisko wiceprezesa
ds. restrukturyzacji i rozwoju.
– Nowi członkowie zarządu zostaną powołani w drodze konkursu i powinni
objąć swoje funkcje jeszcze przed końcem
lutego. Chcemy wzmocnić kierownictwo
firmy o osoby, które mają kompetencje odpowiednie do przeprowadzenia trudnego
procesu naprawczego – powiedziała przewodnicząca rady nadzorczej Małgorzata
Dec-Kruczkowska.
Nową Kompanię Węglową będą tworzyć
KWK Bolesław Śmiały, KWK Piast, KWK
Halemba-Wirek, KWK Bielszowice, KWK
Ziemowit, KWK Jankowice, KWK Chwałowice, KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel,
ruch Sośnica (KWK Sośnica-Makoszowy),
KWK Pokój i pięć zakładów. Spółka będzie
własnością Węglokoksu. Udziały w Nowej
Kompanii Węglowej będą mogły też objąć inne
podmioty (np. z sektora polskiej energetyki).
Pozostałe najmniej rentowne zakłady (KWK Brzeszcze, ruch Centrum/KWK
Bobrek-Centrum, KWK Piekary, ruch Makoszowy/KWK Sośnica-Makoszowy) trafią
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto Węglokoks przejmie ruch Bobrek (KWK
Bobrek-Centrum). Docelowo po restrukturyzacji KWK Brzeszcze powinna znaleźć inwestora. Jego poszukiwaniem zajmie się SRK.

Po przeprowadzeniu programu naprawczego KWK Piekary, ruch Makoszowy (KWK
Sośnica-Makoszowy) i ruch Bobrek (KWK
Bobrek-Centrum) trafią do Węglokoksu.
– Moim zadaniem jest zbudowanie trwale rentownej firmy górniczej. Obecnie kluczowa jest poprawa efektywności i wyników
finansowych – powiedział prezes Kompanii
Węglowej Krzysztof Sędzikowski. – Dzięki
temu będziemy w stanie zapewnić górnikom
jak najwięcej miejsc pracy.
Od poniedziałku 19 stycznia wszystkie spółki należące do Kompanii Węglowej

prowadzą normalne wydobycie i przerób węgla. Po podpisaniu porozumienia ze związkami zakończyły się w spółce wszelkie formy
protestu.
– Dziękuję pracownikom za odpowiedzialną postawę i rozwagę. Wszystkim nam
zależało na osiągnięciu porozumienia. Sukces negocjacji daje nadzieję na prowadzenie
konstruktywnego dialogu w przyszłości z korzyścią dla pracowników Kompanii Węglowej
i całego Górnego Śląska – powiedział prezes
Sędzikowski.
MAT. PRAS. KW
MAT. PRAS/KW SA

Zgodnie z zawartym 17 stycznia br. porozumieniem ze stroną społeczną do Nowej Kompanii Węglowej trafi 10 kopalń oraz część wydzielona z KWK Sośnica-Makoszowy. Proces
ten rozpocznie się już w lutym. Wtedy zostaną także powołani nowi członkowie zarządu
Kompanii Węglowej.

Zmodyfikowany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej jest trudniejszy, ale możliwy do realizacji
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Czy strajk górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej może się rozprzestrzenić na inne spółki? Kiedy zamykaliśmy ten
numer Nowego Górnika, wiele wskazywało, że są takie plany. Mało tego, zanosiło się na zacieśnienie współpracy między
górnikami i rolnikami. O rodzącym się sojuszu górniczo-chłopskim mówił na masówce przed kopalnią Budryk między
innymi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80. Sojuszu nie wykluczają przedstawiciele Solidarności. Na razie uczestnicy
protestu w JSW chcą przede wszystkim odwołania zarządu, chociaż formalnie spór dotyczy flapsów dla administracji

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
pracownicy w referendum uznali, że zarząd
JSW powinien wycofać się z uchwał i decyzji,
które pozbawiłyby pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń
pracowniczych. Podano, że niemal 100 proc.
uczestników referendum uznało, że zarząd powinien odwołać swoje decyzje. Tuż
po ogłoszeniu wyników rozpoczął się strajk,
ponieważ powstał jeszcze jeden konflikt –
zarząd JSW rozpoczął procedurę zmierzającą
do zwolnienia dyscyplinarnego dziewięciu
liderów związkowych z kopalni Budryk. Zarzucono im, że w połowie stycznia zorganizowali nielegalny strajk pod ziemią w tej kopalni. Był to strajk solidarnościowy z górnikami
z Kompanii Węglowej, którzy protestowali
przeciwko planom likwidacji kopalń. W innych kopalniach JSW także przeprowadzono
protesty, ale na powierzchni. Zarząd spółki
uznał, że nie stwarzały one zagrożenia dla
bezpieczeństwa i postanowił nie wyciągać
konsekwencji dyscyplinarnych.

Formalnie spór toczy się wokół flapsów
dla administracji. Zarząd pozbawił tę grupę zatrudnionych dodatku. W ogłoszonych
postulatach już nikt o nich nie wspominał.
Na nikim też nie zrobiła wrażenia zapowiedź,
że zarząd jest gotów wycofać się z tej decyzji.
– Zarząd musi zostać odwołany – twierdzą
protestujący. To żądanie tłumi wszystkie inne.
Oficjalnie liderzy związkowi unikają tematu
legalności strajku. Jednak w czasie piątkowej
masówki w Zofiówce Roman Brudziński, lider
Solidarności, mówił o tym.

P ięć postulatów

zasadach jak zatrudnieni w pozostałych kopalniach firmy. Ostatnie żądanie to likwidacja spółki JSW Szkolenie i Górnictwo oraz
przyjęcie zatrudnionych tam bezpośrednio
do JSW. – Oczekujemy na jak najszybsze podjęcie rozmów przez premier Ewę Kopacz i odpowiednich ministrów – mówili związkowcy.

P oparcie od 2 lutego ?
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy powołany w czasie protestów
górników z kopalń Kompanii Węglowej
postanowił wesprzeć protestujące załogi
w kopalniach JSW. Na poniedziałek 2 lutego
w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej zaplanowano
masówki, po których górnicy w geście solidarności mogliby rozpocząć protest. – Możliwe, że górnicy z innych spółek przyjadą
do kopalń jastrzębskich, aby razem z nami
protestować – powiedział jeden z członków
sztabu protestacyjnego kopalń jastrzębskich.
Początek solidarnościowych akcji planowano
na wtorek 3 lutego. W trzecim dniu protestu
górnicy wyszli na ulice Jastrzębia-Zdroju.
Blokowali ruch na drogach w okolicach kopalń. – Chcemy pokazać, że nie jest nas mało
i jesteśmy gotowi strajkować nadal – mówili uczestnicy manifestacji. – Przychodzimy
do kopalni, ale zostajemy w cechowniach
i nie przystępujemy do pracy. Nie przerywamy protestu, bo rada nadzorcza nie odwołała
prezesa Jarosława Zagórowskiego – dodawali
demonstranci.

Możliwe, że górnicy z innych spółek przyjadą do kopalń jastrzębskich, żeby wesprzeć kolegów
Piątkowe spotkanie trudno nazwać negocjacjami. Miało ono charakter informacyjny.
Trwało niespełna trzy godziny. Ustalono jedynie, że 2 lutego dojdzie do rozmów z udziałem
mediatora, którym został Longin Komołowski,
były wicepremier i minister pracy w rządzie
AWS. Brał on udział między innymi w strajkach w Stoczni Szczecińskiej w 1970 i w 1980
roku. W 1981 roku należał do grupy roboczej opracowującej projekty ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie
państwowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym
w Stoczni Szczecińskiej (13–16 grudnia 1981
roku). Działał w podziemiu i odrodzonej Solidarności. Czy doświadczony związkowiec,
działacz opozycji antykomunistycznej i polityk
związany z Solidarnością zdoła doprowadzić
do kompromisu?
Do tej pory, jeszcze przed spotkaniem
30 stycznia, został spełniony jeden z najważniejszych postulatów – zarząd wycofał
się z procedury zwolnień dyscyplinarnych
dziewięciu liderów związkowych z kopalni
Budryk, którzy organizowali strajk pod ziemią
na znak solidarności z górnikami KW. Jednak
protestujący nie mają zamiaru zrezygnować
z żądania odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Żeby umożliwić rozpoczęcie
rozmów, rada nadzorcza i zarząd zgodziły

T rochę porozmawiali
W piątek 30 stycznia po południu doszło
do spotkania przedstawicieli zarządu JSW SA
z reprezentantami protestujących. – Poinformowaliśmy zarząd o naszym stanowisku.
Koledzy, którzy dzień wcześniej brali udział
w spotkaniu z radą nadzorczą, powtórzyli to,
o czym zostali poinformowani członkowie
rady. Wiele razy powtarzaliśmy, że odwołanie prezesa Zagórowskiego jest zasadniczym
warunkiem rozpoczęcia negocjacji. Nasz
argument był prosty: załoga nie uwierzy
w żadne porozumienie, jeżeli będzie je miał
wprowadzać w życie dotychczasowy prezes
– relacjonował Nowemu Górnikowi jeden
z uczestników spotkania.
ARCHIWUM

Tuż po rozpoczęciu protestu w JSW liderzy związkowi przedstawili pięć postulatów. Oprócz rezygnacji z planów zwolnienia
dziewięciu liderów związkowych z Budryka
protestujący domagali się odwołania zarządu,
któremu zarzucają nieudolność. Żądali też
wycofania decyzji o wypowiedzeniu trzech
obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych. Chodzi o wielkość deputatu węglowego,
wzrost stawek płac oraz porozumienie zawarte
przed debiutem giełdowym JSW. Protestujący
żądali też, aby pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice pracowali na takich samych

ARCHIWUM

Strajk

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``Protest w kopalniach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej nie wzbudził wielkiego zainteresowania
wśród dziennikarzy. Po kilku godzinach od jego
rozpoczęcia w serwisach informacyjnych
doniesienia z Jastrzębia-Zdroju zajmowały
niewiele miejsca i bardzo rzadko znajdowały
się wśród najważniejszych informacji. Wiele
redakcji ilustrowało je starymi zdjęciami
z poprzednich protestów górniczych. Ponieważ
wydawcy serwisów informacyjnych i redaktorzy
prowadzący wydania gazet nie mogli zorientować
się, o co chodzi w tym proteście, na wszelki
wypadek informacje ograniczali do przedstawienia
postulatów i reakcji na nie zarządu spółki oraz
rady nadzorczej. Jeden postulat był jasny –
protestujący chcą, aby odwołać prezesa Jarosława
Zagórowskiego. Jednak teraz nie jest to postulat,
który wzbudzałby szczególne zainteresowanie
wśród dziennikarzy. Nawet żądanie przyjazdu
premier Ewy Kopacz nie podgrzało atmosfery.
Ponieważ pani premier nie przyjechała, ranga
protestu jeszcze bardziej zmalała.

Informacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Ile kosztują postulaty związków zawodowych?
JSW SA informuje, że realizacja postulatów
zgłoszonych przez stronę społeczną, według wstępnych wyliczeń, oznacza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej wycofanie się
z programu oszczędnościowego, który może
przynieść oszczędności w wysokości ok. 517
mln złotych.

Protestujący górnicy: Nie jest nas mało i jesteśmy gotowi strajkować nadal

się, aby w rozmowach ze związkowcami nie
uczestniczył prezes Zagórowski. W piątkowym spotkaniu zarząd JSW SA reprezentowali
wiceprezesi: ds. technicznych Jerzy Borecki,
ds. handlu Grzegorz Czornik i ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

– Postulat likwidacji spółki JSW Szkolenie
i Górnictwo i zatrudnienie jej pracowników
na zasadach obowiązujących w JSW to wzrost
kosztów pracy o 26 mln złotych.
– Brak zamrożenia wynagrodzeń na poziomie 2014 roku to przyrost kosztów pracy
o 35 mln złotych.

– Objęcie pracowników KWK Knurów-Szczygłowice takimi samymi uprawnieniami
jak pozostali pracownicy JSW to wzrost kosztów pracy o kolejne 110 mln złotych.
– Każdy dzień strajku to potencjalnie
utracone przychody na poziomie ok. 30 mln
złotych.
Wycofanie się zarządu z proponowanego
programu oszczędnościowego uniemożliwi
JSW zrównoważenie wydatków z przychodami, a także poprawienie w sposób trwały
efektywności pracy poprzez zmianę jej organizacji – na wzór kopalni Silesia.
INFORMACJA PRASOWA JSW SA
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P odsumowanie roku 2014 w górnictwie . Rok

2014 był zły dla górnictwa węgla kamiennego. Dekoniunktura
na światowym rynku węgla i niskie ceny surowca mocno dały się
we znaki polskim producentom przy całkowitej i niezrozumiałej
bierności rządu. O kiepskiej sytuacji w branży świadczą wyniki.
Przychody sektora ze sprzedaży węgla wyniosły po dziewięciu
miesiącach 2014 roku 13,8 mld złotych i były o 2,7 mld złotych
niższe niż rok wcześniej przy kosztach wynoszących 15,4 mld
złotych. Spowodowało to stratę na sprzedaży węgla wynoszącą
1,6 mld złotych. Strata górnictwa węgla kamiennego po trzech
kwartałach 2014 roku wyniosła 531,9 mln złotych. Z uwagi
na fakt rozwiązania przez spółki węglowe rezerw była niższa
od tej na koniec sierpnia, kiedy przekroczyła 910 mln złotych.
Zobowiązania górnictwa na koniec września br. wyniosły 12,8
mld złotych, a zatem o 2,8 mld złotych więcej niż rok wcześniej.
Największa spółka, Kompania Węglowa, odnotowała za rok 2014
ponad 1 mld złotych straty.
JERZY DUDAŁA

Problemem pozostaje między innymi
niska wydajność, ale nie sposób jej zwiększać,
gdy obcina się znacząco nakłady na inwestycje. Pozytywnym przykładem jest tu Lubelski Węgiel Bogdanka. W jego przypadku
wydajność na jednego zatrudnionego rocznie wynosi około 1700 ton. Trudna sytuacja
finansowa rodzimych producentów węgla
wpłynęła między innymi na fakt, że znacząco
ograniczyli oni swe nakłady inwestycyjne.
To się zemści. W górnictwie efekty inwestowania nie są natychmiastowe, a rezultaty
realizowanych obecnie inwestycji mogą być
widoczne za pięć, sześć lat. Drastyczne ograniczenie nakładów na inwestycje to więc nic
innego jak klasyczny samobój. Jeszcze trochę,
a kopalnie na Śląsku nie będą miały po prostu
gdzie fedrować.
W 2012 roku na inwestycje spółki węglowe przeznaczyły 3,7 mld złotych, a w roku
2013 już tylko 3,3 mld złotych. Natomiast
za trzy kwartały 2014 roku było to jedynie 1,8
mld złotych. Zaledwie tyle polskie górnictwo
węglowe ogółem wydało na inwestycje. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku inwestycji
w maszyny i urządzenia.
– W roku 2012 na maszyny i urządzenia
spółki węglowe przeznaczyły 1,7 mld złotych,
a w 2013 już tylko 1,1 mld złotych, co daje kwotę 14,70 złotych na tonę węgla – podkreśla
Józef Wolski, prezes zarządu Kopeksu. – Natomiast w trzech kwartałach 2014 roku było
to zaledwie 11 złotych na tonę.
W samym trzecim kwartale 2014 roku
na maszyny i urządzenia wydano 143 mln
złotych, co daje kwotę 7,73 złotych na tonę
wydobytego węgla. W trzecim kwartale 2014
roku mamy do czynienia ze spadkiem nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia
o prawie 50 proc. rok do roku. Powtórzę: nie
ma siły, to się musi zemścić w przyszłości.

B rak inwestycji
zniszczy przyszłość
Zatem rok 2014 w górnictwie to również
rok zapaści inwestycyjnej. Przykładowo Lubelski Węgiel Bogdanka w ciągu trzech kwartałów 2014 roku przeznaczył na inwestycje
403 mln złotych. Czyli w tych trzech kwartałach mieliśmy w przypadku Bogdanki kwotę
61 złotych inwestycji ogółem na tonę węgla.
W całym 2014 roku Bogdanka zamierzała
ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości
708 mln złotych, przy rocznym wydobyciu
na poziomie około 9 mln ton węgla. Będzie
to więc około 79 zł na tonę. Tyle że Bogdanka
stanowi pozytywny wyjątek.

Niskie nakłady inwestycyjne przekładają
się na niższą wydajność w polskim górnictwie.
Za trzy kwartały 2014 roku wyniosła ona 517 ton
na pracownika. Nastąpił spadek w porównaniu
do trzech kwartałów 2013 roku. W całym 2013
roku ta wydajność na pracownika nie przekroczyła 700 ton. Spada między innymi ze względu
na brak środków na inwestycje. I tak to błędne
koło się zamyka, a właściciel nie ma pomysłu
na branżę. Zaproponował program dla Kompanii, który spotkał się z gwałtownymi protestami. Rząd nie zajął się Katowickim Holdingiem
Węglowym i Jastrzębską Spółką Węglową, które
również mają coraz większe problemy i w których atmosfera się zagęszcza.
Niestety prognozy na rok 2015 kiepsko rokują. Na pewno nie będzie on lepszy od roku
bieżącego. Możliwe, że ceny węgla jeszcze
się obniżą.
– Bez inwestycji i modernizacji kopalnie niszczą swoją przyszłość – mówi Tomáš
David, dyrektor generalny EP Energy, szef
rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. – Jeżeli nawet nastałaby dobra
koniunktura, te firmy nie będą mogły z niej
skorzystać, gdyż będą niedoinwestowane.
Obcinanie inwestycji w kopalniach dotyka
również branży zaplecza górniczego czy produkującego na rzecz kopalń.
W Polsce schodzimy coraz głębiej z wydobyciem, co oznacza wzrost kosztów. Tym
bardziej że w śląskich kopalniach występuje
wiele rożnego rodzaju zagrożeń, z metanowym na czele. Znaczący spadek cen węgla
na rynku światowym spowodował, że staliśmy
się niekonkurencyjni.
Rok 2014 w górnictwie będzie się nam
kojarzył przede wszystkim ze złą sytuacją
największej spółki górniczej w Polsce i Europie, czyli Kompanii Węglowej. W pierwszym
półroczu 2014 roku jedynie trzy spośród 14
kopalń Kompanii były rentowne, a reszta generowała straty. Na początku stycznia 2015
roku rentowna była tylko kopalnia Marcel.
Zapamiętamy też powołanie Mirosława Tarasa, byłego szefa Bogdanki, na prezesa Kompanii Węglowej i jego odwołanie z tej funkcji
21 listopada 2014 roku oraz wybranie w jego
miejsce Krzysztofa Sędzikowskiego.
Zapamiętamy rok 2014 także ze względu
na zawirowania wokół sosnowieckiej kopalni
Kazimierz-Juliusz, która miała zakończyć wydobycie we wrześniu 2014 roku, ale fedruje dalej
po tym, jak doszło w niej do protestu dołowego
zdesperowanych górników. Odwołano z funkcji szefa Katowickiego Holdingu Węglowego
Romana Łoja, który trafił do Grupy Kopex.
Natomiast na czele KHW stanął Zygmunt Łukaszczyk, który jeszcze niedawno był wojewodą

Nie ma

d

Problemem pozostaje między innymi niska wydajność, ale nie sposób jej zwiększać, gdy obcina się znacząco nakłady
śląskim. Rząd szybko wówczas zadziałał, by nie
doszło do wybuchu niepokojów społecznych.

B ranża pełna obaw
Zapamiętamy także rok 2014 w górnictwie
jako rok serii dwustronnych spotkań ówczesnego premiera Donalda Tuska z górniczymi
związkami. Prezes Rady Ministrów w trakcie
tych spotkań zgadzał się z opiniami związkowców, przyznając im de facto rację, że nadzór
właścicielski nad górnictwem nie był właściwy. Wskazywał też, że naprawa górnictwa nie
będzie oznaczała likwidacji kopalń. Obecnie
związkowcy o tym przypominają, podkreślając, że ludzie na Śląsku czują się oszukani,
bo żadnej likwidacji kopalń miało nie być.
W roku 2014, w listopadzie, powołano
Wojciecha Kowalczyka na pełnomocnika
rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego. Odsunięto na bok –
na co zwracała uwagę premier Ewa Kopacz –
wiceministrów gospodarki Jerzego Pietrewicza
i Tomasza Tomczykiewicza, którzy mają się
górnictwem nie zajmować. Rząd przedstawił
7 stycznia 2015 roku program naprawczy dla
Kompanii Węglowej. Sposób opracowania
planu i jego przedstawienia musiał wzbudzić
protesty – i wzbudził.
Przedstawiciele strony społecznej stale podkreślają, że mieszkańcy Śląska czują
się oszukani, gdyż w ubiegłym roku m.in.
ze strony premiera Donalda Tuska padały

zapewnienia, że naprawa górnictwa nie będzie
oznaczała likwidacji kopalń. Plan naprawczy KW nie podobał się również włodarzom
miast, w których funkcjonują kopalnie wytypowane do likwidacji. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz wskazuje, że przedstawiono
10 stycznia dość ogólnie programy osłonowe,
natomiast bardzo konkretnie plan likwidacji
czterech kopalń.
– Taki początek jest błędem – zaznaczył
Frankiewicz. – Uważamy, że powinniśmy
brać udział w przygotowywaniu rozwiązań,
szczególnie tych społecznych, osłonowych.
Oczekujemy od strony rządowej, że będziemy
partnerami w tych działaniach.
Frankiewicz dał też do zrozumienia, że nie
w porządku jest to, że o spotkaniu z przedstawicielami rządu, które odbyło się 10 stycznia
w Katowicach, włodarze miast dowiedzieli się
półtorej godziny wcześniej. A przecież sprawa
jest niezwykle poważna. Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik wyraziła nadzieję, iż
rząd doprosi władze miast do swoich spotkań
i będą one mogły podzielić się swoimi niepokojami oraz wnosić własne przemyślenia.
– Jesteśmy świadomi, że program restrukturyzacji górnictwa musi nastąpić, natomiast
wspólne działania muszą być bardzo dobrze
przygotowane i realizowane po partnersku –
podkreśliła prezydent Zabrza.
W środowisku górniczym mówią, że program dla KW jest mocno spóźniony, a sposób
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do optymizmu
Wszyscy zrobili swoje

Ustawa górnicza podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał
tak zwaną ustawę górniczą. Na 85. posiedzeniu Sejm przyjął poprawki Senatu, które zostały wniesione po podpisaniu porozumień
ze związkami zawodowymi. Rozpoczął się
proces tworzenia Nowej Kompanii Węglowej. Nie wiadomo, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej. Polscy politycy są dobrej
myśli. Część ekspertów ostrzega – Komisja
może uznać, że wsparcie dla górnictwa jest
niedozwoloną pomocą publiczną. Na razie
nie ma żadnych informacji o unijnej reakcji.
Ponieważ wokół ostatecznej wersji ustawy
górniczej powstało sporo nieporozumień,
publikujemy jej omówienie z oficjalnej strony
internetowej Sejmu.

jego przygotowania musiał spowodować opór
górniczych związków i załóg górniczych.
W branży liczono, że rząd podejmie też działania, by chronić górnictwo. Węgiel będzie
nam bowiem niezwykle potrzebny w kolejnych
latach, pozostaje jednak pytanie, czy to będzie
węgiel z polskich kopalń.
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
przypomina, że w 2013 roku pomoc udzielona przedsiębiorstwom wyniosła 22,7 mld
złotych. W tej kwocie znalazło się 16,5 mld
złotych tzw. pomocy publicznej. Aż 84 proc.
z ogólnej kwoty pomocy stanowiło wsparcie
dla firm prywatnych. Wśród największych
beneficjentów pomocy nie było żadnego producenta węgla, ale były za to m.in. Polskie
LNG, Polskie Sieci Elektroenergetyczne czy
Elektrownia Pątnów.
W środowisku górniczym wskazują, że jeżeli wsparcie mają takie firmy, to i górnictwo
powinno je otrzymać. Rodzime górnictwo
ledwie zipie. Nadpodaż surowca na rynku
światowym oraz niskie ceny węgla sprawiły, że polscy producenci notują złe wyniki.
Kompanii Węglowej grozi upadłość. Według
związkowców rozmowy o programie dla Kompanii powinny ruszyć od nowa.

D opłaty do OZE
też problemem
Śląskie górnictwo funkcjonuje od bardzo
dawna i najlepsze pokłady zostały już dawno

wybrane. Schodzimy coraz głębiej z wydobyciem, co oznacza wzrost kosztów. Doszedł
do tego drastyczny spadek cen węgla na rynku
światowym, a także kwestie polityki fiskalnej.
Przecież przykładowo UE nie nakazała nam
nakładać na węgiel 23-proc. VAT-u. Gdyby
ten fiskalizm wobec górnictwa był mniejszy,
mogłoby to znacząco ułatwić sytuację sektora.
Problemem jest m.in. dotowanie tzw. odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy. Koszt
nabycia przez energetykę jednego gigadżula
w węglu kamiennym to 8–12 złotych. Natomiast jeśli chodzi o biopaliwa krajowe, ten koszt
wynosi już 24–25 złotych. Z kolei koszt zakupu
odpadów z palmy olejowej, importowanych
głównie z Indonezji, za jednego gigadżula wynosi aż 30 złotych. Mówienie w takiej sytuacji
o normalnych mechanizmach rynkowych jest
nieuprawnione i po prostu pozbawione sensu.

SEJM/KRZYSZTOF BIAŁOSKÓRSKI

y na inwestycje

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach
2008–2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy „Plan naprawczy
Kompanii Węglowej SA”. Nowe przepisy mają
umożliwić nabycie kopalń, zakładów górniczych lub ich części przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) oraz przeprowadzenie ich restrukturyzacji. Ustawa daje też SRK
możliwość sprzedaży restrukturyzowanych
kopalń lub ich części nowemu inwestorowi.
Ponadto nowelizacja ustanawia zasady
restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach. Ich pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu górniczego – dla górników
dołowych, którym do emerytury zostało nie

więcej niż cztery lata – albo urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej
węgla, którym brakuje maksymalnie trzy lata
do emerytury. Będą oni otrzymywać 75 proc.
miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Nowelizacja przewiduje także jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników przeróbki
oraz administracji w wysokości 12-krotności
ich średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Będzie można wybrać tylko jedno z wyżej
wymienionych uprawnień (urlop górniczy
albo urlop dla pracowników przeróbki albo
jednorazową odprawę).
Restrukturyzacja kopalń, zakładów górniczych lub ich części i wypłata świadczeń z tytułu urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników przeróbki będzie finansowana z dotacji
budżetowej, a wypłata odpraw z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(koszty poniesione przez FGŚP będą rekompensowane z przychodów z prywatyzacji).
W latach 2015–2018 limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa ma nie
przekroczyć 3 mld złotych. Finansowanie m.in.
restrukturyzacji kopalń z dotacji budżetowej
będzie możliwe do końca 2027 roku – wynika
to z regulacji unijnych. Ponadto w nowelizacji
zapisano, że nadzór właścicielski nad spółkami węglowymi będzie sprawował minister
Skarbu Państwa, a nie minister gospodarki,
jak dotychczas.
l

Ź le w 2014, w 2015
jeszcze gorzej ?
Zdarzeń niepokojących i budzących
obawy o dalsze losy górnictwa było oczywiście o wiele więcej i zabrakłoby miejsca,
by je tu wszystkie wymienić. Niestety rok 2015
wcale nie będzie lepszy, między innymi z tego
względu, że trudno się spodziewać wzrostu
cen węgla, a raczej należy się liczyć z możliwością ich dalszego spadku.
Autor jest publicystą portalu wnp.pl i miesięcznika
Nowy Przemysł

Sejm na 85. posiedzeniu przyjął ostateczną wersję tzw. ustawy górniczej
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Ile zapłacimy
za śmieci?
Wszystkie samorządy muszą uchwalić nowe
przepisy w sprawie wysokości stawek opłat
za odbiór śmieci. Stare uchwały przestają
obowiązywać 1 lutego.

Statystyczny Polak wytwarza 315 kilogramów odpadów rocznie. To znacznie mniej
niż średnia europejska. Z danych Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego – wynika, że w 2010 roku było to 502
kilogramów.
Jest jednak znaczna różnica, co dalej
dzieje się z odpadami. W Europie ok. 38 proc.
śmieci trafiło na wysypiska, 25 proc. poddano recyklingowi, 22 proc. spalono, a 15 proc.
przeznaczono na kompost. W Polsce, pomimo
że produkujemy mniej śmieci, o wiele gorzej
je utylizujemy. Na wysypiska trafiło 73 proc.,
do spalarni zaledwie 1 proc., recyklingiem
objęto 18 proc., a na kompost przeznaczono
8 proc.
Być może kiedy Eurostat poda nowe
dane (te zostały opublikowane w 2012 roku
i dotyczą śmieci z gospodarstw domowych,
małych i średnich firm oraz instytucji publicznych), mniej naszych odpadów będzie trafiało
na wysypiska. Zmianom sprzyja wprowadzony
w lipcu 2013 roku nowy system zagospodarowania śmieci. Będą one jednak postępować
powoli, sądząc z doświadczeń tzw. starych
krajów Unii Europejskiej.
Gorzej niż w Polsce wygląda sytuacja
w Rumunii, Bułgarii, państwach bałtyckich,
a także na południu Europy – w Grecji na
Cyprze i Malcie. Kraje Europy Zachodniej,
chociaż produkują więcej odpadów (Luksemburg – 678, Dania – 673, Irlandia – 636 kilogramów), to więcej ich kierują do recyklingu
lub na kompost.
Recykling okazał się najpopularniejszy
w Niemczech (45 proc.), Belgii (40 proc.),
Słowenii (39 proc.), Irlandii (35 proc.) i Holandii (33 proc.). W grupie krajów kompostujących odpady pierwsze miejsce zajęła Austria
(40 proc.).

S ześć spalarni
Obecnie w Polsce powstaje sześć spalarni odpadów komunalnych. To inwestycje
w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Unia Europejska
ma dofinansować te projekty.
– To na pewno nie zaspokoi potrzeb gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
– uważa Henryk Skowron z Inżynierskiego
Biura Konsultingowego, znający branżę. Jednak nie chce prognozować, ile takich spalarni
powinno powstać.
– Byłoby to nieodpowiedzialne z mojej strony – wyjaśnia. – To nie jest kwestia
uwzględnienia tylko ilości odpadów powstających w Polsce, ale wielu innych analiz. Dlatego
mogę powiedzieć, że na przykład na Śląsku
docelowo powinny powstać dwie spalarnie –
dodaje Henryk Skowron.
Oprócz budowanych już spalarni w trakcie przygotowań znajdują się także kolejne
inwestycje. Mają powstać w Oświęcimiu (wybrano dostawcę), w Rzeszowie (wybrano inżyniera kontraktu) i w Tarnowie (jest wstępne
studium wykonalności).

N owelizacje ustaw
Przypomnijmy, że 28 listopada 2014 roku
posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, co zakończyło
etap parlamentarny prac nad nowelizacją tzw.
ustawy śmieciowej. Została opublikowana
w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015
roku pod pozycją 87.
Nowelizacja przewiduje m.in. zmiany
w zakresie: stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (w tym wprowadzenie maksymalnych stawek), zasad selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych czy też zasad
funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów.
W ustawie nowelizującej znalazło się także
wiele przepisów mających doprecyzować
obecnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
N owe stawki …
Przy ustalaniu opłaty od osoby maksymalna stawka została wyznaczona w wysokości
2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu
na jedną osobę ogółem, publikowanego przez
GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.
W ostatnim roczniku mamy dane za 2012
rok. Według niego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę
ogółem wynosił 1278,43 złotych. Oznacza
to, że w obecnej chwili zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 złotych od osoby za śmieci
posegregowane.
W przypadku innych metod naliczania
opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie
0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego
miesięcznego dochodu na jedną osobę.
Maksymalne opłaty wyniosłyby więc odpowiednio: 8,95 złotych za metr sześc., 1,02
złotych za metr kw. i 71,6 złotych za gospodarstwo domowe.
W przypadku śmieci nieposegregowanych
opłata nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów
posegregowanych.

… a może takie same
Ponieważ zapisy znowelizowanych ustaw
wywołały wiele pytań ze strony samorządów,
Ministerstwo Środowiska opublikowało 21
stycznia komunikat w tej sprawie. Przypomina w nim, że nie ma przeszkód, by treść
nowej uchwały w zakresie stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
była praktycznie identyczna z dotychczasową, z uwzględnieniem nowego podejścia,
że stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny jest wyższa. Interpretacja
wywołała zdziwienie samorządowców. Ich
wątpliwości potwierdziła RIO w Bydgoszczy,
która uważa, że uchwały tracą moc wyłącznie
w tych przypadkach, gdy stawki są wyższe
od maksymalnych wynikających ze znowelizowanej ustawy.
Trudno w tej chwili przesądzać, ile będziemy płacić za odpady od 1 lutego. W każdej
gminie może być inaczej.
BARBARA WARPECHOWSKA
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Najmocniejszy hybrydowy SUV

Chiński BYD pokazuje hybrydowego potwora, najmocniejszego w tym segmencie na świecie

Alfa Romeo 4C w wersji Spider

Kiedy Jeep myśli o swojej pierwszej hybrydzie, chiński BYD pokazuje potwora, którego
hybrydowy napęd jest najmocniejszy w tym
segmencie na świecie. Auto nazywa się Tang
i ma trzy silniki.

Spider jest napędzany benzynowym silnikiem turbo, który przy pojemności 1,75 l
uzyskuje moc 237 KM. Wystarczy, by rozpędzić samochód do 257,5 km/h, przy czym
pierwszą setkę uzyskuje on już po 4,1 s. Nic
dziwnego, że system DNA poza tradycyjnymi
ustawieniami Dynamic, Natural i All Weather
ma dodatkowo tryb Race, czyli wyścig.

A lfa 4C traci dach

J eep wchodzi w hybrydy

Podczas salonu samochodowego w Detroit
debiutowała Alfa Romeo 4C w wersji Spider, która na polskim rynku ma się pojawić latem tego
roku. Samochód ma miękki otwierany dach, ale
można będzie zamówić także sztywny z włókien
węglowych. Tych ostatnich jest zresztą sporo
w kabinie, a także w konstrukcji auta. Wykonano
z niego ramę przedniej szyby, spojlery i pałąki
wzmacniające, chcąc w ten sposób zmniejszyć
przyrost masy, wynikający z zastosowania wymaganych w przypadku kabrioletów dodatkowych wzmocnień konstrukcji.

Hybrydowy Jeep

samochodach osobowych, żeby wytrzymały
wielogodzinną eksploatację w trudnych warunkach terenowych.
Jeepy przeznaczone na amerykański rynek
mają także otrzymać nowy silnik wysokoprężny,
który ma łączyć wysokie osiągi i niskie spalanie.

M ilionowe BMW z C hin
Chińska fabryka BMW w Shenyang wyprodukowała milionowy samochód. Wyprodukowanie pierwszego miliona zajęło jej 12
lat. Jubileuszowe auto to przedłużona wersja
BMW 3, wytwarzana od 2012 roku wyłącznie
na chiński rynek.
Po dobudowaniu w roku 2012 nowej hali
działająca od 2003 roku fabryka ma roczną
zdolność produkcyjną 300 000 aut, a wkrótce ma sięgnąć 400 000 samochodów. BMW
ma zamiar podwoić paletę aut produkowanych w Chinach.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Hybrydy stają się coraz popularniejsze
i coraz więcej marek po nie sięga. Ich najnowszym wyznawcą jest Jeep. Podczas rozmowy
z dziennikarzami Auto Express potwierdził
taką informację Mike Manley, szef Jeepa, argumentując, że zaletą hybrydowego napędu
w terenie jest wysoki moment obrotowy, który
w przypadku silnika elektrycznego jest dostępny od najniższych prędkości obrotowych.
Manley zapowiedział, że hybryda w terenowych Jeepach będzie inna niż w drogowych
MATERIAŁY PRASOWE

Pierwszy to dwulitrowa, benzynowa jednostka turbo o mocy 205 KM, dysponująca
maksymalnym momentem obrotowym 320
Nm. Dwie kolejne to stupięćdziesięciokonne silniki elektryczne, których maksymalny
moment obrotowy to 200 Nm. W sumie moc
zestawu to 505 KM, a maksymalny moment
obrotowy 720 Nm. Osiągi auta można zobaczyć na drzwiach, gdzie umieszczono cyfry
5–4–2. Piątka symbolizuje przyspieszenie, które
w rzeczywistości wynosi 4,9 l/100 km, czwórka
wskazuje na napęd na wszystkie koła. Dwójka
jest natomiast zapowiedzią maksymalnego spalania, jakie według konstruktorów ma uzyskiwać to auto. Przyspieszenie uzyskiwane przez

BYD Tang daje mu trzecie miejsce wśród najszybszych aut SUV na świecie.
Klienci z Chin już mogą zamawiać samochody, choć nie ma jeszcze cennika podstawowych wersji. Na razie BYD zaczął od niemal
300 sztuk dwóch wersji limitowanych, w cenach około 48 tys. dolarów i 96,5 tys. dolarów.

Milionowe BMW z chińskiej fabryki
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Swingujący Singapur
Pomimo swoich niewielkich rozmiarów Singapur to obecnie najmodniejszy kierunek
podróży na kontynencie azjatyckim. Ta nowoczesna metropolia, gdzie buddyjskie świątynie skrywają się w cieniu drapaczy chmur,
ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko
smażony ryż i galerie handlowe.

Najbardziej spektakularny basen na świecie znajduje się na łączącym trzy szklane
wieżowce dachu hotelu Marina Bay Sands.
Pozbawiony krawędzi akwen zawieszony
jest na wysokości 200 metrów nad ziemią.
Z kąpieliska korzystać mogą wyłącznie goście
hotelu. Taras, z którego rozciąga się najlepszy
widok na miasto, jest dostępny dla wszystkich.
A to nie koniec atrakcji. W hotelu mieści się
trzypiętrowe kasyno z 2300 automatami i 350
stołami do gry, a swoje restauracje otworzyło
w nim kilku światowej sławy szefów kuchni.
Do kompleksu należy również centrum handlowe z butikami najbardziej ekskluzywnych
marek – znajdujemy się w końcu w kraju,
gdzie zakupy są sportem narodowym.

Pionowe ogrody
W mieście nie brakuje azylu dla miłośników natury. Rozciągający się na powierzchni

100 hektarów park Gardens by the Bay
utworzono na zrekultywowanym terenie
powstałym dzięki odzyskiwaniu lądu z morza. Jego charakterystycznym elementem
są gigantyczne konstrukcje w kształcie
drzew, po których pną się pionowe ogrody. Tuż obok w futurystycznych szklarniach
podziwiać można roślinność z chłodnych,
suchych stref klimatycznych. Szczególne
wrażenie robi 35-metrowa góra, z której
spływa największy na świecie kryty wodospad. Na szczyt wzniesienia wjedziemy
windą, ale z powrotem warto zejść piechotą
– widoki przypominają scenografię filmu
„Avatar”.
W Long Barze hotelu Raffles zamawiam
drinka Singapore Sling. Jego receptura, wymyślona w 1915 roku przez barmana Ngiam
Tong Boona, jest tak cenna, że przez lata leżała zamknięta w hotelowym sejfie. Raffles
jest zresztą czymś więcej niż tylko hotelem
– to ikona kolonialnego stylu z fasadą z białego marmuru, skrytymi wśród tropikalnej
roślinności dziedzińcami i sikhijskim lokajem
w liberii. Do jego sławnych gości należeli m.in.
Joseph Conrad i Charlie Chaplin. Dziś stanowi
obowiązkowy punkt wycieczek dla wszystkich
odwiedzających miasto.

Krab, że palce lizać
Mieszkańcy Singapuru to kosmopolityczna mieszanka Chińczyków, Malezyjczyków,
Hindusów i Europejczyków, dlatego można
tu zjeść zarówno doskonałe curry, indonezyjskie sataje, jak i kaczkę po pekińsku. W porze
lunchu udajemy się do położonego w Chinatown Maxwell Food Centre, gdzie pod jednym dachem sąsiaduje ze sobą kilkadziesiąt
stanowisk z azjatyckim jedzeniem. Nie wiesz,
co wybrać? Sprawdzonym sposobem jest ustawienie się w najdłuższej kolejce.
Jednak największą specjalnością Singapuru jest chili z kraba. W restauracji Palm
Beach Seafood wędruje z kuchni na nasze
talerze. Gotowany na parze, a następnie podawany w ostrym sosie krab dosłownie rozpływa się w ustach. Kto nie próbował, niech
natychmiast pakuje walizki!

Waluta: Dolar singapurski; 1 dolar = 2,72
złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Polscy turyści
otrzymują przy wjeździe pozwolenie na pobyt
do 90 dni.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Odwiedź Muzeum Cywilizacji Azjatyckich prezentujące eksponaty związane z kulturą i sztuką Azji Południowo-Wschodniej.
Zobacz pomnik merliona, mitycznego
stworzenia o ciele ryby i głowie lwa, będącego
symbolem Singapuru.
Spędź dzień w Universal Studios, filmowym parku rozrywki podzielonym na siedem
stref tematycznych – od Parku Jurajskiego,
przez Shreka, aż po Madagaskar.
MAGDALENA CHROMIK

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Singapur leży niedaleko
równika, gdzie wysokie temperatury i duża
wilgotność utrzymują się przez cały rok.
Język: Językami urzędowymi są angielski,
chiński, malajski i tamilski.

``Z wykształcenia
prawnik, z zamiłowania
– podróżniczka.
Odwiedziłam ponad
50 krajów na sześciu
kontynentach. Prowadzę
bloga Escapades.pl.

Charakterystycznym elementem parku Gardens by the Bay są gigantyczne konstrukcje w kształcie drzew,
po których pną się pionowe ogrody

W zabudowie miasta przeważają wieżowce. Na dachu hotelu Marina Bay Sands znajduje się basen

Singapur jest drugim najgęściej zaludnionym państwem świata

MAGDALENA CHROMIK

Miasto-państwo Singapur położone jest na wyspie. Jego powierzchnia ciągle rośnie na skutek prac
prowadzonych nad pozyskaniem lądu z morza
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ubiegłym roku liczba bezrobotnych
na świecie wzrosła do 201 mln osób (o 31
mln więcej niż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego w 2008 roku).
W tym roku ma się powiększyć o kolejne 3 mln
osób. Globalna luka w zatrudnieniu, która mierzy liczbę miejsc pracy utraconych od początku
kryzysu, sięga już 61 mln. Chcąc ją wyrównać
i uwzględnić młode pokolenia wchodzące na rynek pracy, w światowej gospodarce do 2019 roku
powinno przybyć 280 mln nowych miejsc,
zwłaszcza dla młodych. Największym problemem pozostaje bowiem bezrobocie wśród
młodzieży (15–24 lata) – w ubiegłym roku 74
mln osób w tym wieku było bez pracy. Mimo
poprawy w części państw, głównie najbardziej
rozwiniętych, gdzie zatrudnienie rośnie, a bezrobotnych ubywa, światowe wyniki obniża pogorszenie sytuacji na rynku pracy w krajach
mniej zamożnych i rozwijających się, m.in.
w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w części
państw arabskich oraz w Chinach.
W tym roku Polska spadła na 39. miejsce
(z 32.) w światowym rankingu konkurencyjności talentów. Zajmuje miejsce między
Kostaryką i Kazachstanem. Ranking mierzy
atrakcyjność państw pod względem jakości
kadr, które kraj jest w stanie wyprodukować,
a także przyciągnąć z zagranicy i zatrzymać.
Szwajcaria, Singapur, Luksemburg, Stany Zjednoczone i Kanada to dzisiaj światowa czołówka
pod względem jakości talentów, czyli poszukiwanych przez firmy kandydatów do pracy.
W Europie i USA jest 33 mln bezrobotnych
i jednocześnie na odpowiednich kandydatów
czeka ponad 8 mln wakatów. Wiąże się to z niedopasowaniem systemów edukacji i potrzeb
rynków pracy. Polska została dość wysoko oceniona pod względem poziomu wykształcenia,
wyników w testach kompetencyjnych, liczby
instytucji edukacyjnych, mimo to zajmujemy
odległe miejsca pod względem dostępu do nowych technologii i otwarcia na zewnątrz.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Optymizmu w Nowym Roku”.
Nagrodę wylosowała: Małgorzata Winsławska z Rybnika.

Piwo przez wieki

W grupie siła
ARCHIWUM

Gontyniec to jedna ze znanych na polskim
rynku spółek, zajmujących się produkcją
i sprzedażą piwa. Została założona przez
obecnego prezesa zarządu – Zbigniewa Cholewickiego. Jest przykładem na to, że każde
małe, lokalne przedsiębiorstwo może przekształcić się w dużą firmę. Obecnie ma ona
w posiadaniu dwa browary regionalne, w których wytwarzana jest część oferowanych
przez nią produktów.

Pierwszym z nich jest Browar Czarnków,
który powstał w 1800 roku. Przez długie lata
zmieniał swoich właścicieli, aż w 1945 roku
znacjonalizowano go, a następnie stał się własnością Skarbu Państwa. Dopiero w 2011 roku
został wykupiony przez spółkę Gontyniec.
Browar ten jest małym zakładem – pracuje
tu niewiele ponad 30 osób, a roczna produkcja
sięga około 30 tysięcy hektolitrów piwa rocznie.
Drugim browarem nabytym przez tę spółkę
jest Konstancin. Swoją siedzibę ma w Oborach
pod Konstancinem-Jeziorną. Jest dużo młodszy
od czarnkowskiego zakładu – został założony
na początku lat 90. ubiegłego wieku. W ręce
Gontyńca trafił w 2013 roku, jednak zarząd szybko zdecydował, aby produkcję trunków przenieść do zakładu piwowarskiego w Kamionce.
Spółka kontynuuje jednak pielęgnowane przez
Konstancin dawne tradycje, a także pozostawiła
pierwotną nazwę produktów.
Grupa Gontyniec oferuje konsumentom
trzy marki złocistego trunku: Noteckie, Konstancin oraz Gniewosz.

Polska jest coraz atrakcyjniejszym miej-

Pierwsza z wymienionych tutaj marek
jest najbardziej popularna w rejonie wielkopolskim. Browarnicy prezentują cztery
odmiany tego trunku: jasne, ciemne, korzenne i na miodzie. Do pierwszego typu
można zaliczyć Noteckie Jasne Niskopasteryzowane, do wytworzenia którego użyto
chmielu lubelskiego i chmielu jęczmiennego.
Kusi bursztynową barwą, wyraźnym zapachem oraz smakiem, w którym wyczuwalne
są nuty chlebowe i owocowe. Zwolennicy
piwa ciemnego powinni sięgnąć po Noteckie Ciemne Eire. Jest ono fermentowane
w tradycyjny sposób, przy użyciu otwartych
kadzi. Długo leżakuje. Jest dobrze wysycone,
ma burgundowy kolor i słodowo-korzenny
smak.
Wśród piw marki Konstancin każdy znajdzie coś dla siebie. Można spróbować Konstancina Pszenicznego, który jest ponownie

fermentowany w butelce i niefiltrowany, mętny. Inną propozycją jest Konstancin Żytnie.
Nawiązuje on do gatunku popularnego już
w średniowieczu. W jego produkcji wykorzystuje się żyto, które najrzadziej stosuje
się w warzeniu piwa. Dzięki temu trunek
ten ma zbożowy smak w którym wyczuwalna jest także gama innych doznań: od lekko
kwaskowatego posmaku, do nuty goździkowej. Warte uwagi jest także piwo Z Dębowej
Beczki, w którym zawarte są taniny – związki
pochodzenia roślinnego.
Ostatnim trunkiem proponowanym
przez spółkę Gontyniec jest Gniewosz. Marka ta owiana jest tajemnicą – nie do końca
wiadomo, w którym browarze jest ono produkowane. Nazwa pochodzi od słowiańskiego imienia Gniewomir, tłumaczonego jako
„ten, który uśmierza gniew”. Produkty nią
opatrzone na pewno ukoją nerwy i zapewnią
dobry nastrój. Wystarczy sięgnąć po Koźlaka.
To piwo dolnej fermentacji, które warzone jest
tylko naturalnymi metodami. Ma słodkawo-karmelowy smak, w którym wyczuwalna jest
jednak lekka goryczka. Browarnicy oferują
także trunek Korzenny. Jest to autorski projekt
piwowarów z Czarnkowa, którzy wykorzystali
recepturę z XVI wieku.
Wszystkie trzy marki łączy dbałość o naturalne składniki oraz postawienie na tradycyjne metody produkowania piwa, co owocuje
trunkami, które z pewnością spodobają się
wielu piwoszom.
ŹRÓDŁO: WWW.BEERPUBS.PL

scem dla lokowania centrów usług dla
międzynarodowych koncernów. Outso-

urcing stał się jednym z najmocniejszych segmentów polskiej gospodarki i jest największym
po motoryzacji pracodawcą w kraju. Czołówka globalnego rankingu to: Bangalore, Manila
i Bombaj. Kraków sklasyfikowano na dziewiątej pozycji wśród najatrakcyjniejszych miast
na świecie dla inwestycji z tego sektora, będąc
jednocześnie jedynym miastem europejskim,
które znalazło się w czołowej dziesiątce zestawienia. Obecnie w krakowskich centrach
usług z kapitałem zagranicznym pracuje 33,5
tys. osób. W pierwszej setce najlepszych światowych lokalizacji dla outsourcingu znajdują się
też Warszawa (30.) i Wrocław (62.).
D W U T Y G O D N I K
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