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Nie chcą pójść z torbami

Po raz trzeci z rzędu liderami
bezpieczeństwa pracy górnictwa
podziemnego zostały zakłady
Kompanii Węglowej SA.
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Holdingu Węglowym
pogodzili ekonomię
z oczekiwaniami
społecznymi
Wydobywamy energię zmagazynowaną
w węglu, a nie tylko
skałę, której wartość
mierzy się ceną za
tonę. Dlatego KHW
będzie koncentrował
się na wydobyciu jak
najlepszego węgla po jak najniższych kosztach.
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Czy jest możliwe, że w starej Kompanii Węglowej zostaną wyłącznie długi, a do Nowej Kompanii
Węglowej przeniesie się wszystko, co ma jakąkolwiek wartość? Przedstawiciele firm pracujących
dla górnictwa obawiają się takiej operacji. W dodatku w jednym z pism, które dotarło do firm
okołogórniczych, zawarto sugestię, że tak może być. Niepokój wzbudziły także wypowiedzi
przedstawicieli rządu, którzy sugerowali, aby dostawcy górnictwa ponieśli część kosztów
restrukturyzacji branży górniczej. Jest ryzyko, że stara KW stałaby się wydmuszką bez pieniędzy, ale
z długami za dotychczasowe dostawy maszyn, towarów i usług. Firmy okołogórnicze nie miałyby szans
na odzyskanie długów.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Związki wymuszają postęp
Kryzysy są ostrzejsze w krajach, w których opieka
państwa jest słabo rozwinięta. Tam gdzie państwo
prowadzi aktywną politykę socjalną, koszty kryzysów
są mniejsze. Gospodarka szybciej wraca do dobrej
kondycji, społeczeństwo łagodniej przechodzi okres
dużego bezrobocia. Tam gdzie dialog rządzących z rządzonymi jest na wysokim poziomie, gospodarka funkcjonuje lepiej. Wpływ związków zawodowych na firmę
zmusza zarządzających do brania pod uwagę interesów załogi, a nie tylko do nastawiania się na maksymalizację zysku kosztem pracowników. To powoduje,
że firmy stawiają na nowoczesne rozwiązania, bo tylko
w ten sposób mogą obniżać koszty produkcji.

J

eśli koszty produkcji obniża się przez stosunkowo niskie płace, nie ma innowacji ani postępu
technicznego. Dlaczego? Bo na krótką metę bardziej opłaca się marnie wynagradzać, niż inwestować
w nowoczesność. Jednak w dłuższym czasie taka polityka prowadzi do ruiny firm. Dlatego nie zgadzam się
z tymi, którzy wciąż powtarzają, że związki zawodowe
odpowiadają za niską efektywność i niską wydajność
pracy, ponieważ domagają się, aby załogi były godziwie
wynagradzane. Jedyna wina związków jest taka, że zbyt
cicho upominają się o nowoczesną organizację pracy
i nowoczesne maszyny.
W górnictwie bardzo dużo mówi się o tym, że efektywny czas pracy pod ziemią jest za krótki. Zgadzam
się. Jest za krótki. Proszę mi w takim razie powiedzieć,
co zrobiono w ciągu ostatnich 10 lat, aby unowocześnić
transport ludzi, poprawić organizację pracy, zmniejszyć
wysiłek marnowany na ręczny transport pod ziemią.
Przecież mamy XXI wiek, a wciąż przypadki targania
różnych potrzebnych rzeczy na plecach nie są rzadkością. To nie związki blokują na przykład pomysły
transportu ludzi na taśmach. Nie przypominam sobie,
aby protestowały przeciwko rozbudowie podziemnych tras kolejkowych, dzięki którym górnicy byliby
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Tam gdzie dialog
rządzących
z rządzonymi
jest na wysokim
poziomie,
gospodarka
funkcjonuje
lepiej.

dowożeni do stanowisk pracy. Czy któryś ze związkowców sprzeciwiał się zakupowi nowoczesnych maszyn,
które poprawiłyby wydajność?
W Polsce od wielu lat modne jest utyskiwanie
na związki zawodowe. Chciałbym zwrócić uwagę,
że dostajemy kolejne pieniądze z funduszy unijnych.
Mają być przeznaczone między innymi na rozwój regionów, na unowocześnianie przemysłu, innowacje
i reindustrializację. W reindustrializacji chodzi o to,
aby niszczony przez urzędników UE przemysł odrodził
się. Przez wiele lat królowała doktryna głosząca, że Europie nie jest potrzebny przemysł. Mieliśmy żyć z usług
i handlu. Okazuje się, że można z nich żyć tylko wtedy,
gdy jest liczna i zamożna grupa ludzi, których stać
na zakupy i korzystanie z usług. Żaden z urzędników,
którzy opracowywali plany ograniczania przemysłu,
nie poniósł odpowiedzialności. Nie zapłacił choćby
jednego eurocenta symbolicznej kary za pomyłkę,
która dotknęła dziesiątki milionów ludzi. Przeciwko
tej koncepcji protestowały związki zawodowe. Zostały
oskarżone o to, że dbają o własne interesy i blokują
rozwój Europy. Teraz urzędnicy UE chcą, żeby związki
włączyły się w proces odradzania przemysłu.
Niestety, w Polsce wciąż trwa antyzwiązkowa histeria. Nie wiem, jak rząd wyobraża sobie spełnienie
wymagań unijnych nakazujących włączanie związków
zawodowych w proces podejmowania decyzji, skoro
odmawia się nam głosu. Kilka zdań na ten temat wygłosił prezydent Bronisław Komorowski, kiedy kilka
tygodni temu był na Śląsku. Wspomniał o tym, że związki powinny współdecydować o losach firm i ponosić
część odpowiedzialności. Nie mówił o szczegółach.
Zastanawiam się, czy współdecydowanie ma polegać
tylko na tym, że jak już nie mamy innej możliwości
prowadzenia dialogu, zaczynamy strajkować? Dotychczasowa praktyka pokazuje, że rządzących tylko protesty
zmuszają do zasiadania przy stole rozmów. 
l

Kij w mrowisko

I

nterpelacja do ministra skarbu w sprawie zobowiązań Kompanii Węglowej wobec dostawców maszyn,
towarów i usług.
Szanowny Panie, moi wyborcy zatrudnieni w firmach dostarczających maszyny, usługi i towary do Kompanii Węglowej informują mnie, że w ich zakładach pracy coraz częściej pojawiają się informacje o możliwych
zwolnieniach spowodowanych nie tylko bardzo późnymi
terminami płatności ustanowionymi przez KW, ale
także wielkim ryzykiem, że Kompania nie wywiąże się
ze wszystkich swoich zobowiązań wobec kooperantów.
W grę wchodzą tysiące miejsc pracy. Firmy kooperujące
z Kompanią Węglową nie korzystają z żadnego programu osłonowego. Ich pracownicy nie mogą liczyć na taką
samą pomoc państwa jak pracownicy kopalń należących
do Kompanii Węglowej. W związku z tym bardzo proszę
o odpowiedź na następujące pytania:
Czy w planach naprawy Kompanii Węglowej jest
mowa o tym, aby zobowiązania wobec firm okołogórniczych pozostawić w starej Kompanii Węglowej
bez wystarczającego zabezpieczenia wierzycieli? Jeżeli
stara Kompania Węglowa pozostanie z długami, ale
bez odpowiedniego majątku i możliwości ich spłaty,

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Postanowiłem
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do ministra
skarbu.
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Dojdzie do pata?
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ostawcy Kompanii Węglowej jednoczą siły, aby
odzyskać należne pieniądze. Związki zawodowe
są zaskoczone, że Nowa Kompania Węglowa będzie
ograniczać zatrudnienie i na większą skalę chce korzystać
z usług firm zewnętrznych. Lubelski Węgiel Bogdanka
i Katowicki Holding Węglowy czują się zagrożone. KW
będzie sprzedawać tanio węgiel ze zwałów. Na rynek
krajowy po około 170 złotych za tonę, a na eksport
nawet po około 120 złotych za tonę. Musi to robić, żeby
pozbyć się zapasów i mieć choć trochę gotówki. Jak
KW będzie sprzedawać tanio, to Bogdanka i KHW stracą
część rynku. Prezes Bogdanki protestuje najbardziej
stanowczo. Poinformował UOKiK o tym, że podejrzewa
dumping. Zarzuca KW nierynkowe decyzje wynikające
z zaangażowania polskiego rządu w ratowanie kopalń
KW, które niszczą rynek i konkurencję. Pewnie KHW
będzie znacznie ostrożniejszy w swoich reakcjach,
bo przecież jest spółką państwową i nie wypada, żeby
zarząd firmy donosił na właściciela. Jednak sytuacja
KHW jest gorsza niż Bogdanki, gdyż zarząd Holdingu
przygotował biznesplan bez uwzględnienia operacji, jaką
przeprowadza Kompania Węglowa.

P

rezes Bogdanki nawet musi skarżyć się na działania
Kompanii Węglowej, bo gdyby tego nie zrobił,
akcjonariusze nie wybaczyliby mu zaniechania. Czy
w takim razie Bogdanka może storpedować rządowe
plany ratowania kopalń KW? Nie może, ale na pewno
Komisja Europejska przyjrzy się skutkom interwencji
rządu. Do tej pory z Polski do Brukseli płynął jasny sygnał:
wspieramy górnictwo, żeby je ratować, zrestrukturyzować
i uczynić zeń zdrową gałąź gospodarki, a te działania
nie naruszają zasad konkurencji. Teraz Bogdanka, polska
kopalnia, ma pretensje do polskiego rządu, bo pomoc dla
KW narusza zasady konkurencji.

B

Wydmuszka po KW?
Coraz częściej wyborcy pytają mnie, czy ich firmy padną. Na początku byłem zdziwiony, skąd takie pytanie.
Dopiero gdy wyjaśnili mi, na czym polega problem,
postanowiłem złożyć interpelację do ministra skarbu. Przedstawiam jej pełną treść, z której Czytelnicy
dowiedzą się, na czym polega problem.

Komentuje Sławomir Starzyński

to w jaki sposób kooperanci będą mogli zaspokoić
swoje roszczenia?
Ile wynoszą zobowiązania Kompanii Węglowej
wobec kooperantów? Jak są one spłacane? Czy Skarb
Państwa, właściciel Kompanii Węglowej, rozważa możliwość udzielenia gwarancji na zobowiązania KW? Czy
udzielenie takich gwarancji jest możliwe?
Moi wyborcy często podnoszą temat zgodności
z prawem operacji polegającej na pozostawieniu zobowiązań w spółce, która nie może ich spłacić. Dlatego
proszę o odpowiedź na pytanie: Czy pozostawianie
zobowiązań w spółce-wydmuszce jest operacją legalną?
W wielu rozmowach z wyborcami jest poruszany także temat wartości majątku Kompanii Węglowej.
Wyborcy mówią: Wyobrażamy sobie, że KW zachowa
majątek, którego wartość księgowa będzie wskazywać,
że wystarczy on na pokrycie jakiejś części zobowiązań.
Jednak dla nikogo nie jest tajemnicą, że wiele składników
tego majątku w praktyce nie ma wartości rynkowej, bo jest
on niesprzedawalny. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: Co zrobi Skarb Państwa, aby nie doszło
do sytuacji, w której będzie się próbowało zaspokoić
roszczenia majątkiem nienadającym się do spieniężenia?
Dostawcy usług, towarów i maszyn informują,
na razie nieoficjalnie, że są gotowi skorzystać ze skargi
pauliańskiej w przypadku, gdyby ich interesy miały
zostać naruszone. Proszę o odpowiedź na pytanie:
Gdyby doszło do takiej skargi, to czy oznaczałoby
to przekreślenie planów powołania Nowej Kompanii
Węglowej?l

ardzo niepolityczne jest zdziwienie związków
zawodowych, które zapowiadają protesty, jeżeli
w Nowej KW będzie ograniczane zatrudnienie. Od wielu
lat wiadomo, że KW musi ograniczyć zatrudnienie
i znacznie podnieść wydajność, jeżeli chce utrzymać się
na rynku. Jeżeli związki zaczną oficjalnie sprzeciwiać
się planom zmniejszenia kosztów, wątpię, aby Komisja
Europejska chciała przymknąć oko na pomoc publiczną
dla kopalń, w której są niedozwolone elementy.

Z

amieszanie powoduje, że rośnie
prawdopodobieństwo uznania pomocy
za niedozwoloną. Jeżeli tak się stanie, błyskawicznie
wrócimy do stanu sprzed trzech miesięcy. Znów
trzeba będzie szukać pieniędzy na wypłaty i gasić
protesty. – Protestujemy przeciwko zaspokajaniu
żądań górników kosztem kooperantów – mówią
przedstawiciele firm okołogórniczych. – Protestujemy
przeciwko zarzynaniu Bogdanki, która sama musiała
dawać sobie radę z kryzysami i tylko dzięki poświęceniu
załogi stała się najlepszą kopalnią w Polsce. Nikt nam
nie pomógł w czasie restrukturyzacji, od nikogo nie
dostaliśmy złotówki wsparcia – mówi Zbigniew Stopa,
prezes Bogdanki. Protesty KHW są ciche i stonowane.
Zobaczymy, czy spółka będzie tak samo powściągliwa
za miesiąc.

W

firmach kooperujących z górnictwem
pracują osoby, które kiedyś miały wywieść
w pole wierzycieli, ponieważ miały wiele wspólnego
z tworzeniem KW na przełomie 2002 i 2003 roku.
Od podszewki znają mechanizm zostawiania długów
w pięciu spółkach-wydmuszkach. Nie dadzą się ograć.
Okazuje się, że na razie nie ma dobrego rozwiązania,
bo każda decyzja ratująca KW robi szkody w otoczeniu.
Czy dojdzie do pata? Pat oznacza koniec gry.
l
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Czy jest możliwe, że w starej Kompanii Węglowej zostaną wyłącznie długi, a do Nowej Kompanii Węglowej przeniesie
się wszystko, co ma jakąkolwiek wartość? Przedstawiciele firm pracujących dla górnictwa obawiają się takiej operacji.
W dodatku w jednym z pism, które dotarło do firm okołogórniczych, zawarto sugestię, że tak może być. Niepokój
wzbudziły także wypowiedzi przedstawicieli rządu, którzy sugerowali, aby dostawcy górnictwa ponieśli część kosztów
restrukturyzacji branży górniczej. Jest ryzyko, że stara KW stałaby się wydmuszką bez pieniędzy, ale z długami
za dotychczasowe dostawy maszyn, towarów i usług. Firmy okołogórnicze nie miałyby szans na odzyskanie długów

Dmuchają na zimne,
nie chcą pójść z torbami
Nikt nie poinformował wprost, że Kompania
Węglowa stanie się wydmuszką. Jednak publiczne wypowiedzi i pisma kierowane do największych dostawców budzą niepokój wśród
zarządów firm okołogórniczych. – Firmy pracujące dla górnictwa były w podobnej sytuacji w połowie lat 90. XX wieku, a później
w 2002 roku, kiedy tworzono Kompanię Węglową z pięciu upadających spółek węglowych. Zrobimy wszystko, aby nie znaleźć się
jeszcze raz w podobnej sytuacji – mówi prezes
jednej z dużych firm kooperujących z KW. Czy
można zapobiec takiej operacji? – Kancelarie
prawne pracują nad tym, aby uniemożliwić
skok na kasę. Musimy działać już teraz, żeby
później móc złożyć skargę pauliańską. Dlatego będziemy informować wszystkie zainteresowane strony o takim zagrożeniu – mówi
jeden z prezesów.

Nie wdając się w zawiłości prawne –
w skardze pauliańskiej chodzi o to, że pokrzywdzeni wierzyciele dochodzą swoich
praw, ponieważ dłużnik wiedział, że ich
skrzywdzi, a osoba czy instytucja, która
na tym skorzystała, wiedziała, że do tego
doszło. Co to oznacza w praktyce? Gdyby
stara Kompania Węglowa została z długami, a w Nowej Kompanii znalazłyby się
wszystkie wartościowe elementy majątku,
to byłaby podstawa do uznania całej operacji
za bezskuteczną. Nowa Kompania musiałaby wszystkich spłacić albo sprzedaż kopalń
do niej zostałaby uznana za nieważną. Podobnie mogłoby stać się z przeniesieniem

kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Jest jeden podstawowy warunek – nowa
KW i SRK musiałyby wiedzieć, że dostawcy
zostaną pokrzywdzeni. Ten warunek został
już spełniony, ponieważ dostawcy poinformowali o tym wszystkich zainteresowanych.
Oczywiście spory prawne trwałyby długo
i oznaczałyby ryzyko dla planu ratowania
kopalń starej Kompanii Węglowej.

S tanowisko firm
okołogórniczych
Przedstawiciele firm okołogórniczych
poinformowali o swoich obawach reprezentantów rządu. Napisali między innymi: „Reprezentując środowisko podmiotów od lat
ściśle związanych z branżą górniczą, z niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji związanej z ujawnioną skalą problemów Kompanii
Węglowej SA. Doceniając dotychczasowy
wkład Państwa pracy, którego efektem jest
uspokojenie nastrojów społecznych i zawarcie
porozumienia ze związkami zawodowymi oraz
prace nad zmianami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach
2008–2015, wyrażamy jednocześnie obawę
dotyczącą ukierunkowania prac wyłącznie
na zabezpieczenie interesów Kompanii Węglowej SA i pracowników bezpośrednio w niej
zatrudnionych. Wydaje się nam właściwym
i koniecznym uwzględnienie w dalszych
pracach także podmiotów powiązanych gospodarczo z Kompanią Węglową SA, które
zatrudniają łącznie więcej pracowników niż
sama Kompania Węglowa SA.

Nasze obawy budzi zwłaszcza fakt, iż
w świetle przesłanej 17 lutego 2015 roku
kluczowym przedsiębiorstwom okołogórniczym propozycji porozumienia, dotyczącego akceptacji przez te firmy trybu przejęcia
wybranych zakładów górniczych Kompanii
Węglowej przez Węglokoks Rybnicki Okręg
Wydobywczy Sp. z o.o. w organizacji, planowane jest przeniesienie wraz z zakładami
górniczymi wyłącznie przyszłych zobowiązań
cywilnoprawnych związanych z zawartymi
i obowiązującymi umowami na dostawę,
leasing czy dzierżawę maszyn górniczych
oraz świadczenie usług serwisowych, a także
na wykonywanie górniczych robót dołowych
(przygotowanie, eksploatacja ścian, głębienie
szybów itp.).
W świetle tej propozycji planowana przez
Państwa restrukturyzacja, która ma polegać
na przeniesieniu wybranych kopalń do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń i jednocześnie wydzieleniu niektórych zakładów górniczych
do nowej spółki, wydaje się być realizowana
z zamiarem pozostawienia dotychczasowych
zobowiązań cywilnoprawnych bez spłaty”.

N iech skarb
da gwarancje
„Wierząc, że nie taka jest intencja autorów porozumienia, postulujemy, aby
wszystkie zobowiązania pozostające po restrukturyzacji w spółce Kompania Węglowa SA zostały objęte gwarancjami Skarbu Państwa” – piszą przedstawiciele firm
okołogórniczych.

„Producenci węgla i przemysł okołogórniczy stanowią system naczyń połączonych.
W ostatnich latach spółki z branży zaplecza
górnictwa znacząco odczuły spowolnienie
w branży i jej problemy. To spółki zaplecza
górniczego musiały się restrukturyzować
w związku z ograniczeniem przez Kompanię
Węglową zakresu realizowanych inwestycji
niemal wyłącznie do inwestycji odtworzeniowych przy jednoczesnym ciągłym odraczaniu płatności za wykonane już dostawy
i usługi. Wynikłe z tego koszty, w szczególności związane z ograniczaniem miejsc
pracy i wstrzymaniem możliwości rozwoju
na rynkach zagranicznych, także obciążyły
mniejszych partnerów spółek węglowych”
– przypominają przedstawiciele firm z otoczenia górnictwa.
Dostawcy maszyn, towarów i usług
przez lata kredytowali Kompanię Węglową, ponieważ banki wolały nie ryzykować
i ograniczały linie kredytowe dla KW. Tylko
od czasu do czasu, w okresach bardzo dobrej
koniunktury, KW cieszyła się zainteresowaniem bankowców. Dlatego firmy zadłużały
się, aby móc realizować dostawy do kopalń.
Teraz banki mogą zażądać zwrotu pieniędzy
pożyczonych firmom, a to spowoduje upadek wielu dostawców KW. Może się okazać,
że plan ratunkowy dla kopalń KW doprowadzi do katastrofy wiele firm okołogórniczych.
Państwo będzie pomagać tylko pracownikom
kopalń, a pracownicy firm zewnętrznych będą
musieli poradzić sobie sami.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Grupa Kopex

Wyniki satysfakcjonujące
Ponad 105,8 mln złotych zysku wypracowała Grupa Kopex w ciągu czterech kwartałów
2014 roku. Jej przychody w tym okresie wyniosły 1,43 mld złotych, a zysk operacyjny
prawie 140 mln złotych.

To duża poprawa wyników w porównaniu z 2013 rokiem. Zysk operacyjny wzrósł
o 61 proc. z poziomu 86,8 mln złotych
w pierwszym kwartale 2013 roku, a skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej
z działalności kontynuowanej o 63 proc. z poziomu 64,9 mln złotych do 105,8 mln złotych
w pierwszym kwartale 2014 roku.
W czwartym kwartale 2014 roku zysk
netto jednostki dominującej z działalności
kontynuowanej wyniósł 21,2 mln złotych (24,1
mln złotych w czwartym kwartale 2013 roku)
przy 357,5 mln złotych przychodów (416,3 mln
złotych w czwartym kwartale 2013 roku). Zysk

operacyjny w tym kwartale wyniósł prawie 26
mln złotych (26,2 mln złotych w czwartym
kwartale 2013 roku).
– Mimo spadających nakładów inwestycyjnych polskich kopalń i trudnej sytuacji na światowych rynkach udało nam się
utrzymać satysfakcjonujące wyniki – mówi
prezes Grupy Kopex Józef Wolski. – W skali
całego roku udało się utrzymać wysoki poziom przychodów oraz istotnie poprawić
marże, przede wszystkim dzięki kontraktom
zagranicznym i realizacji wysokospecjalistycznych usług.
Zadłużenie oprocentowane netto Grupy
Kopex spadło na koniec 2014 roku do poziomu 361 mln złotych, o 13 proc. poniżej
wartości z poprzedniego kwartału i o 9 proc.
w porównaniu z końcem 2013 roku. W ciągu
dwóch ostatnich lat dług netto Grupy został
zredukowany o ponad 50 proc. (z 734 mln

złotych na koniec 2012
roku do 361 mln złotych).
Józef Wolski podkreślił wagę programów
optymalizacji finansowej oraz majątkowej
i płynnościowej, a także
restrukturyzacji kapitałowej. – Dążymy do maksymalnego wykorzystania majątku i uproszczenia struktury
Grupy. Od stycznia 2014 roku liczba spółek
w niej została zmniejszona z 43 do 33. Naszym celem jest dalsze zmniejszenie liczby
podmiotów, docelowo do 22 na początku 2016
roku – powiedział.
Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem Grupy Kopex wyniósł
43 proc.
Największe przychody poza rynkiem polskim Kopex osiągnął w okresie pierwszego

kwartału 2014 roku w Argentynie (252 mln
złotych), RPA (48 mln złotych) i Rosji (43 mln
złotych).
Największy udział w przychodach Grupy miał segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego, który w pierwszym
kwartale 2014 roku wypracował ponad 743
mln złotych ze sprzedaży oraz ponad 88 mln
złotych zysku EBIT (11,9 proc. marży EBIT).
W tym samym okresie segment usług dla górnictwa wypracował 338 mln złotych przychodów i zysk EBIT na poziomie 50 mln złotych
(14,9 proc. marży EBIT).
Na koniec 2014 roku portfel zamówień
Grupy w działalności podstawowej wyniósł
1,32 mld złotych, o 4 proc. mniej niż na zakończenie trzeciego kwartału. Wpłynęła na to postępująca realizacja kontraktów w Argentynie
oraz wymagająca sytuacja na rynku.
MAT. PRAS.
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Po raz trzeci z rzędu liderami bezpieczeństwa pracy górnictwa podziemnego zostały zakłady
Kompanii Węglowej SA

JACEK FILIPIAK

Rozstrzygnięcie konkursu
Bezpieczna Kopalnia
Po raz trzeci z rzędu liderami bezpieczeństwa
pracy górnictwa podziemnego zostały zakłady Kompanii Węglowej SA. Sukces górników
tej spółki jest spektakularny i prestiżowy, ponieważ wywalczyli wszystkie nagrody, jakie
były do zdobycia w tegorocznej, 20. już edycji konkursu Bezpieczna Kopalnia. W 2014
roku w rankingu bezpieczeństwa pracy, na 31
ocenianych kopalń węgla kamiennego, pięć
najwyższych lokat uzyskały załogi zakładów
KW SA.

26 lutego, podczas gali w Teatrze im.
J. Słowackiego w Krakowie, ogłoszono werdykt wielkiej kapituły konkursu Bezpieczna
Kopalnia, która w tym roku obradowała pod
przewodnictwem Piotra Wojtachy, wiceprezesa WUG. W rankingu górnictwa węgla kamiennego pierwszą lokatę przyznano kopalni Jankowice. Drugie miejsce zajęła kopalnia
Brzeszcze, a na trzecim miejscu znalazły się
ex aequo trzy kopalnie: Bolesław Śmiały, Piast
i Ziemowit. W kategorii rud miedzi nagrody
nie przyznano.

S ukces mimo trudności
– Sukcesy w bezpieczeństwie pracy, uzyskane przez załogi kopalń należących do Kompanii Węglowej SA, cieszą nas szczególnie,
zważywszy na poważne problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się ta spółka od wielu
miesięcy. Okazało się, że górnicy potrafią pilnować standardów bezpieczeństwa w skrajnie
trudnej atmosferze, przy eskalacji protestów
i w poczuciu zagrożenia miejsc pracy. Doskonałe lokaty w konkursie bezpieczeństwa
pracy to także zasługa kierownictwa i pracowników dozoru tych kopalń, którzy ze starannością wykonywali swoje obowiązki w zakresie zwalczania i monitorowania zagrożeń
występujących w tych zakładach. Po raz 20.
rozstrzygaliśmy ten konkurs i muszę przyznać,
że coraz wyżej zawieszana jest poprzeczka dla
liderów bezpieczeństwa. Bierzemy pod uwagę
wszystkie wypadki w zakładzie górniczym,
również te dotyczące tak zwanej załogi obcej,
czyli pracowników firm wykonujących usługi
w danej kopalni – mówi Mirosław Koziura,
prezes WUG, który wręczył nagrody laureatom konkursu Bezpieczna Kopalnia 2014.
Ranking bezpiecznych kopalń jest wspólnym dziełem przedstawicieli: WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji Bezpieczne
Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Komitetu Organizacyjnego
Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie załóg
wykazujących największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Liderów wskazują mierzalne kryteria. W konkursie Bezpieczna
Kopalnia oceniane i porównywane są wskaźniki bezpieczeństwa pracy w 31 kopalniach
wydobywających węgiel kamienny oraz trzech
eksploatujących złoża rudy miedzi. Głównymi
kryteriami rankingu są: trzy kolejne lata bez
wypadków śmiertelnych, liczba wypadków

Sukcesy w bezpieczeństwie pracy, uzyskane przez załogi kopalń należących do Kompanii Węglowej SA, cieszą szczególnie, zważywszy na poważne problemy
ekonomiczne, z jakimi boryka się ta spółka od wielu miesięcy
lekkich, liczba kolejnych dni bez wypadku
w roku konkursu oraz występujące w danym
zakładzie zagrożenia naturalne, liczebność
załogi i wielkość wydobycia w bieżącym roku.
Tegoroczny lider górniczego bezpieczeństwa pracy – KWK Jankowice – jest na czele
rankingu po raz trzeci z rzędu (w ub.r. dzielił
się pozycją lidera z KWK Brzeszcze). KWK
Jankowice na progu 2015 roku ma za sobą
sześć lat bez wypadku śmiertelnego. W pierwszej edycji konkursu w 1996 roku tytuł kopalni
pracującej najdłużej bez wypadku śmiertelnego (wówczas osiem lat z rzędu) otrzymała
Janina, po niej ten tytuł przejęła KWK Kazimierz-Juliusz, do której należy rekord – 12 lat
fedrunku bez wypadku śmiertelnego (niestety,
w ub.r. ta dobra passa została w sosnowieckiej
kopalni przerwana).

B olesław Ś miały
liderem
Z analizy 20-letnich werdyktów wielkiej
kapituły konkursu wynika, że na symbolicznym „pudle zwycięzców” najczęściej, czyli
aż siedem razy, znajdowały się załogi KWK:
Bolesław Śmiały (dwa razy II miejsce, pięciokrotnie III) oraz Kazimierz Juliusz (siedmiokrotnie na III miejscu). Pięciokrotnie wśród
najbezpieczniejszych zakładów górniczych
byli przedstawiciele czterech kopalń: Jankowice (pięć razy wywalczyli I miejsce!); Pokój
(dwa razy I miejsce, raz – II i dwa razy – III);
Ziemowit (dwa razy I miejsce, raz – II i dwa
razy – III), Brzeszcze (raz – I miejsce, trzy
razy – II i raz – III).
W branży górniczej najwięcej niebezpiecznych zdarzeń występuje w kopalniach
podziemnych. W wieloletniej strategii

nadzoru górniczego zakładano, że wskaźnik
wypadkowości (liczba wypadków w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych) będzie sukcesywnie malała. Ten cel strategiczny jest realizowany, choć w ostatnich latach zdarzały
się wypadki zbiorowe, które odbijają się negatywnie na ocenie opinii publicznej bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. W ubiegłym roku według wyliczeń WUG wskaźnik
wypadków ogółem na tysiąc zatrudnionych
w górnictwie wynosił 11 (w 2010 roku – 16);
w górnictwie podziemnym – 14,2 (w 2010
roku – 20,9), w górnictwie węgla kamiennego – 13,5 (w 2010 roku – 19,4); w górnictwie
rudy miedzi – 18,2 (w 2010 roku – 32). To już
piąty rok z rzędu, gdy odnotowuje się postęp
w tym zakresie.

P od patronatem
prezesa WUG
Niestety, w ostatnich latach nie ma go
w najtragiczniejszych zdarzeniach – wypadkowości śmiertelnej. Na dobre efekty
w dziedzinie BHP pracuje się latami. To nie
są spektakularne wyczyny. Lepsze wskaźniki
wypadkowości wynikają nie tylko ze zmiany mentalności kierownictwa kopalń i samych górników. Właściwe postępowanie
ludzi na górniczych stanowiskach pracy jest
wzmacniane inwestycjami sprzyjającymi bezpieczeństwu, lepszą organizacją pracy i większą konsekwencją oraz sprawnością działania
kopalnianego nadzoru.
Podczas XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, zorganizowanej w Krakowie w dniach
23–27 lutego br., jedna z sesji odbywała się pod
honorowym patronatem Mirosława Koziury, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dotyczyła ona zarządzania bezpieczeństwem
w górnictwie. W czwartkowe przedpołudnie
prowadzili ją: Piotr Wojtacha, wiceprezes WUG, oraz dyrektorzy Departamentu
Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego
oraz Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG: Zbigniew Rawicki
i Krzysztof Król. Na wieczornej, uroczystej
gali w Teatrze im. J. Słowackiego laureatom
konkursu Bezpieczna Kopalnia nagrody wręczył Mirosław Koziura, prezes WUG. Raport
o stanie i trendach w zakresie bezpieczeństwa
w górnictwie przedstawił tam Janusz Malinga
z WUG.
Kończące tegoroczną edycję SEP forum
dyskusyjne poświęcone było kluczowej dla
górnictwa kwestii: Co dalej z kopalniami
węgla kamiennego – restrukturyzować
na pewno, likwidować, ale jak, a może budować, a jeśli tak, to kiedy? Podczas obrad
sesyjnych przedstawiano m.in. rozwiązania
techniczne i organizatorskie promowane
przez WUG ze względu na ich znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa w kopalniach.
Dotyczyły one m.in. stosowania obudowy
kotwowej jako wzmocnienia obudowy
podporowej w kopalniach węgla kamiennego oraz urządzeń do zwalczania zapylenia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, które zostały nagrodzone w drugiej
edycji konkursu Z innowacją bezpieczniej
w górnictwie, organizowanego przez WUG
i Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof.
W. Cybulskiego.
Organizatorami pięciodniowej konferencji (SEP) byli pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
MAT. PRAS. WUG / JOLANTA TALARCZYK
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Wydobywamy energię zmagazynowaną w węglu, a nie tylko skałę, której wartość mierzy się
ceną za tonę. Dlatego KHW będzie koncentrował się na wydobyciu jak najlepszego węgla
po jak najniższych kosztach. Zapadalność obligacji zabezpieczonych o wartości
170 mln złotych upływa 31 marca. Rozmawiamy z bankami, aby ten termin przesunąć,
ale one domagają się racjonalnego biznesplanu, który będzie akceptowany przez stronę
społeczną. Osiągnęliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi, które pozwoli wkroczyć
na drogę, która powiedzie nas do sukcesu. Sukcesem będzie uratowanie firmy i zapewnienie
jej rozwoju – to najważniejsze tezy z wypowiedzi prezesa KHW SA Z ygmunta Ł ukaszczyka
w czasie konferencji prasowej

NOWY GÓRNIK

W Katowickim Holdingu
Węglowym pogodzili ekonomię
z oczekiwaniami społecznymi
Najważniejsze było porozumienie w sprawie
ruchu Boże Dary. Zostanie on przekazany Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Aby nie stracić złóż
dobrego węgla, KHW wystąpi o koncesję wydobywczą poniżej 1000 metrów. – Z obecnego wydobycia trzeba zrezygnować, ponieważ
węgiel w złożach płytszych ma słabą jakość,
są duże zagrożenia. Najwyższy z pokładów
możliwych do eksploatacji ma 1,7 metra miąższości, która przy dalszej eksploatacji do poziomu 1000 metrów zmniejszałaby się do 0,7
metra lub tylko pół metra. Strata spowodowana przez Boże Dary w 2014 roku to 213 mln
złotych, a strata całego KHW to około 221
mln złotych – mówił prezes Łukaszczyk. Aby
w przyszłości eksploatować węgiel z pokładów
siodłowych Bożych Darów, KHW będzie szukał
partnera biznesowego.

W Bożych Darach ma trwać wydobycie
do czasu, aż wybierze się przygotowane pokłady. Najpóźniej w listopadzie ruch zostanie
przekazany SRK. Urządzenia i maszyny warte
ponad 300 mln złotych wydobędzie się i przekaże innym kopalniom KHW.
Holding chce sprzedać Zakład Energetyki
Cieplnej. Związki zawodowe z ZEC wspólnie z menedżerami odpowiedzialnymi za ten
projekt ustalają warunki zabezpieczenia załogi, tak aby operacja odbyła się w atmosferze
spokoju społecznego i aby gwarantowała,
że załoga nie zostanie w żaden sposób pokrzywdzona. SRK zostanie przekazany ruch
Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła. – Tam

Program naprawczy KHW do 2020 roku przyjęto dzięki temu, że związki zawodowe nie oprotestowały go
nie wydobywamy węgla. Odwadnianie i prace
zabezpieczające będą finansowane z dotacji. KHW zaoszczędzi około 30 mln złotych
rocznie – poinformował prezes Łukaszczyk.
Program naprawczy KHW do 2020 roku
przyjęto dzięki temu, że związki zawodowe
nie oprotestowały go. – Gdyby nie zgoda
strony społecznej, mielibyśmy wielki kłopot

– powiedział prezes Łukaszczyk. Dodał,
że program gwarantuje takie dostosowanie
firmy do rynku, którego kosztem nie będzie
ani jedno przymusowe zwolnienie. KHW
skorzysta z dobrodziejstwa znowelizowanej
ustawy górniczej. Ograniczenie zatrudnienia
do 2020 roku o około 4 tys. osób będzie także
wynikało z naturalnych odejść na emerytury.

Firma jest przygotowana na działania, dzięki
którym uniknie się, a przynajmniej znacząco
zminimalizuje, negatywne zjawisko tak zwanej luki pokoleniowej. Dzięki podjętym działaniom i wsparciu, jakiego związki udzieliły
zarządowi, KHW ten rok zakończy małym
zyskiem, aby w przyszłym roku wypracować
około 200 mln złotych zysku netto.
ST

Jastrzębska Spółka Węglowa

Koniec strajku. Zaczęło się odrabianie strat. W soboty trzeba odrobić 13 dni roboczych
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończył
się strajk. Prezes Jarosław Zagórowski złożył
rezygnację. – Zagórowski musi odejść – to było
główne żądanie strajkujących. Liderzy związków zawodowych przygotowali specjalny biuletyn, w którym tłumaczą, co udało się wywalczyć dzięki strajkowi. Zapewne zostanie
także opublikowana treść porozumień między
zarządem JSW SA a związkami zawodowymi.

Zgodnie z porozumieniem w JSW będą
wprowadzone zmiany, dzięki którym Spółka
zaoszczędzi rocznie niespełna 300 mln złotych.

Górnicy strajkowali 13 dni roboczych,
za które nie dostaną zapłaty. Zaczęli 28 stycznia. Skończyli w nocy z 14 na 15 lutego. Liderzy
strajku mogą być oskarżeni o zorganizowanie
nielegalnego protestu. Zawiadomienia złożyły
organizacje: pracodawców, indywidualnych
inwestorów i emitentów giełdowych. Straty
spowodowane przez strajk mają być odrobione. Górnicy będą odrabiać je w soboty, ale
będą dostawać wynagrodzenie jak za zwykły
dzień roboczy. Kilka punktów porozumienia wymagało doprecyzowania. Ogłoszono
konkurs na nowego prezesa JSW SA. Trwają

spekulacje, kto ma szansę na to stanowisko.
Od 17 lutego stanowisko p.o. prezesa objął
Jerzy Borecki, dotychczasowy zastępca prezesa zarządu ds. technicznych.
W podpisanym porozumieniu związki
zgodziły się między innymi na rozmowy,
które mają zaowocować wprowadzeniem
sześciodniowego tygodnia pracy dla kopalń
przy zachowaniu pięciodniowego tygodnia
pracy dla górników. Wypłaty „czternastek”
będą częściowo uzależnione od wyników
finansowych Spółki. Nie dotyczy to tegorocznej wypłaty. W tym roku nie zostanie

podniesiona płaca zasadnicza. Zawieszono
dopłaty do przewozów pracowniczych. Nie
będzie dopłat do chorobowego. Spółka nie
informuje, jak strajk wpłynął na opinię o JSW
w środowisku finansowym. Nie wiadomo, czy
odbił się on np. na proponowanym oprocentowaniu kredytów. Strategiczni kontrahenci
JSW w czasie strajku górników musieli kupować węgiel koksowy u innych dostawców.
Czy to spowoduje ograniczenie zawieranych
kontraktów w przyszłości? Tego także na razie
nie wiadomo.
ST
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O człowieku , który cieszy się życiem . Jest

wyśmienitym tokarzem. Pokrzywdzony przez komunistów, którzy
zrujnowali jego rodzinę. Ojciec był tapicerem. W połowie XX
wieku dostał domiar. W tamtych czasach oznaczało to karny
podatek nakładany na rzemieślnika. Miał zapłacić kolosalne
pieniądze i miało mu się odechcieć prowadzenia interesu.
Rzemieślnik dostawał domiar dlatego, że prowadził interes
legalnie, ale zdaniem jakiegoś urzędnika był zbyt dochodowy.
Wtedy każdy, kto miał nawet najmniejszy warsztat, był wstrętnym
prywaciarzem. Prywaciarz był tolerowany, ale państwo starało
się pilnować, aby zbyt długo nie pracował na swoim. Wszystko
miało być państwowe. W najgorszym przypadku spółdzielcze.
Reszta była ideologicznie podejrzana. Jeżeli w tamtych czasach
ktoś był ideologicznie podejrzany, mógł być niszczony przez
aparat państwowy i nikt nie zawracał sobie głowy jego prawami
obywatelskimi. Prawo było prawem, a sprawiedliwość społeczna
domagała się ofiar. Ojciec został złożony w ofierze. Upiekło się
jego kolegom: fryzjerowi i zegarmistrzowi.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Ojciec był mistrzem. Dopasowywał nawet
drewniane protezy nóg. Jednak miał nie tylko
niepolityczny warsztat. Nazwisko było też
podejrzane – Wasser. Wtedy nikt nie wnikał
w rodzinną historię. Nikogo nie interesowało, że dziadek, rodowity Niemiec, brał udział
w powstaniach śląskich. Walczył po stronie
powstańców, chociaż wtedy po polsku mówił
słabiutko. Józef z takim nazwiskiem chciał być
także tapicerem, ale władza ludowa przekreśliła jego plany. Jeden domiar i marzenia prysły.
Co ma komunizm i domiar z wyborem
zawodu? – Gdyby ojciec nie musiał zamknąć
warsztatu tapicerskiego, może bym poszedł
w jego ślady – mówi.
– Tapicer i ślusarz nie są zawodami pokrewnymi. Jak to się stało, że zamiast pracy
z drewnem i tkaniną wybrał pan pracę związaną z metalem? – pytam.
– Kiedyś ojciec rozmawiał ze mną o przyszłym zawodzie. Trzymał w ręku drewnianą
szpulę do nici i powiedział, że dobrze byłoby
umieć wytaczać takie szpule. Chyba zakodowałem sobie, że mógłbym być tokarzem.
Nawet nie podejrzewałem, że obróbka skrawaniem stanie się dla mnie zajęciem na ponad
pół wieku. Nigdy też nie przyszło mi do głowy,
że spędzę kilkadziesiąt lat w jednej firmie –
mówi Józef Wasser.

F irma z tradycjami
Firma MOJ to porządna marka. Fabryka
powstała w styczniu 1913 roku. Było to małe
przedsiębiorstwo Schlesische Gruben u. Hüttenbedarfsgesellschaft m.b.H., specjalizujące
się w produkcji dla górnictwa. Po 20 latach
działalności firmę kupił polski inżynier górnictwa Gustaw Różycki. Zmienił jej nazwę na Fabrykę Maszyn, Odlewnię Żeliwa i Metali Kolorowych – MOJ. W 1933 roku firma zatrudniała
15 osób. W 1939 roku u Różyckiego pracowało
800 osób, w tym 35 inżynierów i techników.
Zakład wytwarzał w tym okresie narzędzia
i urządzenia dla górnictwa, rozruszniki do samochodów Fiat i piły spalinowe. W 1937 roku
fabryka rozpoczęła seryjną produkcję pierwszego polskiego motocykla marki MOJ -130.
W czasie II wojny światowej ją przerwano.
Po wojnie fabryka została znacjonalizowana.
Zmieniała się jej nazwa i przyporządkowanie
organizacyjne. Ale marka to marka. Starzy
fachowcy pracowali zawsze w MOJ-u bez
względu na to, jak oficjalnie nazywano zakład.
– Byłem dumny, że dostałem się do firmy z dużymi tradycjami. Zaczynałem jako
uczeń szkoły przyzakładowej. Uczyli mnie

Józef W

w firmie

przedwojenni fachowcy. To była elita tokarzy. MOJ nie był zwykłym zakładem. To była
nowoczesna firma – mówi Józef Wasser.
Po skończeniu szkoły stał się pełnoprawnym
pracownikiem. Do 1980 roku był tokarzem.
Wtedy MOJ wprowadził obrabiarki sterowane
numerycznie. Józef Wasser został ich ustawiaczem. Zaangażował się w działalność związkową. Szkolił także młodych pracowników.

P omagać ludziom
– Lubię pomagać ludziom. Robię to bezinteresownie – mówi Józef Wasser. Dlaczego?
Pewnie dlatego, że w życiu pomagało mu wiele
osób. Rodzice wcześnie zmarli. Jak miał 17
lat, zmarł ojciec. Dwa lata później odeszła
matka. Został z 14-letnim bratem. – Byłem
pełnoletni i sąd przyznał mi opiekę nad bratem. Dzięki temu nie musiał iść do bidula. Już
pracowałem, mogłem utrzymać jego i siebie.
Pomagała rodzina. Przede wszystkim ciotki.
Jedna z nich była zakonnicą, boromeuszką.
Ciotki pomagały także wtedy, gdy urodziła się
moja córka, a żona musiała zostać w szpitalu.
– Nawet wtedy nie załamywałem się. Dzięki
ludzkiej pomocy i optymizmowi przetrwałem najcięższe chwile w życiu i wciąż potrafię
cieszyć się życiem – zapewnia Józef Wasser.

Z akręty historii
Epoka Gierka zaczęła się od pytania: Pomożecie? – Pomożemy – gromkim głosem odpowiedzieli stoczniowcy. MOJ był ważnym zakładem. Produkcja dla górnictwa gwarantowała
stabilizację. Ustawiały się kolejki samochodów.
Szefowie firmy nie mogli opędzić się od zaopatrzeniowców z kopalń, którzy przyjeżdżali
z wódką, koniakiem, a często z wartościowymi
łapówkami. Produkcja szła pełną parą. Przez
lata MOJ gwarantował zarobki porównywalne z tymi w kopalni. Ludzie pracowali nawet
w niedzielę. Za pracę w tak zwanych nadgodzinach wynagrodzenie było ekstra.
– Nie mogę powiedzieć, żeby moja rodzina żyła w luksusie, ale było nas stać na to,
żeby żona nie pracowała. Mieliśmy dwie córki.
Żona zajmowała się nimi i domem. Powstanie
Solidarności, a później stan wojenny, niewiele
zmieniły w sytuacji firmy. Byliśmy na uboczu wydarzeń. Pamiętam płaczące kobiety
w tramwaju po tym, jak w kopalni Wujek
milicja zastrzeliła dziewięciu górników. Rok
1989 to wielka nadzieja. A potem coraz gorsza sytuacja. Górnictwo traciło na znaczeniu.
W firmie trzeba było szukać oszczędności.
Zarząd i związki zawodowe starały się, aby jak
najmniej osób ucierpiało w czasach kryzysu
– wspomina Józef Wasser.

Historia pracy pana Józefa to połowa historii firmy, która powstała w 1913 roku. Był nie tylko świadkiem, ale także ucze

Ż ycie jest piękne
Kiedy zaczynał pracę, w Polsce rządził Władysław Gomułka. Był sknerą i jego
sknerstwo przekładało się na styl rządzenia.
Na przełomie 1970 i 1971 roku po strajkach
na Wybrzeżu i strzałach do robotników władzę objął Edward Gierek. Zapytał stoczniowców: Pomożecie? Stoczniowcy chórem krzyknęli: Pomożemy. Polska zaczęła otwierać się
na świat. W 1980 roku Gierek stracił władzę
po strajkach stoczniowców. W 1981 roku, 13
grudnia, generał Wojciech Jaruzelski ogłosił

stan wojenny. Józef Wasser dowiedział się
wtedy, że Polska jest nad przepaścią i generał
musi działać stanowczo. W 1989 roku zaświecił promyk nadziei na lepsze jutro. – Zastanawiam się, jak to wszystko szybko zleciało.
Myślę pozytywnie o przeszłości i o przyszłości. Pierwszy kierownik, który mnie przyjmował do pracy w MOJ-u, ma 101 lat. Przyszłość
przede mną. Będę zwiedzał i Polskę, i świat.
Jedna z córek mieszka w Anglii. Wyszła
za mąż za rodowitego Anglika. Kupili dom,
mają dobrą pracę i wspaniałą córkę, a pan
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Wasser pracował
NOWY GÓRNIK

e MOJ ponad 50 lat
Wszystko się kończy i wszystko przemija.
I sen się kończy, i cudne marzenia.
Lecz jest coś w duszy, co nigdy nie mija.
Są to wspomnienia.

Podziękowania za
50 lat pracy
Zarząd i załoga MOJ SA podziękowały Józefowi Wasserowi za ponad 50 lat pracy. – Dla
większości z nas to nieprawdopodobne,
że można całą karierę zawodową zawrzeć
w historii jednego zakładu. Pan Józef symbolem rozwagi, obowiązkowości, pracowitości i rzetelności – mówi Marian Bąk, prezes
zarządu MOJ SA.

estnikiem najważniejszych wydarzeń, jest współtwórcą historii MOJ SA
Józef dwuletnią wnuczkę. Mówi po polsku
i po angielsku. – Przy niej uczę się angielskiego. Na emeryturze będę mógł poświęcić jej
więcej czasu. Życie jest piękne – mówił kilka
dni przed emeryturą Józef Wasser.
Ważne wydarzenia historyczne i te z życia osobistego przeplatają się ze zdarzeniami niezrozumiałymi nawet dla dzieci pana
Józefa. Pierwsza pralka Frania. Jakie to było
szczęście! Ręczne pranie pieluch przestało
być koszmarem. Jeszcze jej nie oddał na złom.
Ma ją do dziś. Stoi w garażu. Frania składała

się ze stalowej beczki, w której był silnik elektryczny i wirnik. Miała przymocowaną wyżymaczkę na korbkę. Maszyna nie do zdarcia.
Podobno można było w niej wyrabiać ciasto.
Na początku lat 70. kupili z żoną pierwszą
lodówkę Polar polskiej produkcji. Siedzieli
w kuchni i nie mogli oderwać od niej oczu.
Później kupili lodówkę Mińsk. Solidna produkcja radziecka. Blacha półpancerna, agregat
nie do zdarcia. Ma pewnie ze 30 lat. Teraz
stoi gdzieś w MOJ-u. Szkoda było wyrzucić
na złom.
l

– Historia pracy Pana Józefa to połowa
historii naszej firmy, która powstała w 1913
roku. Był nie tylko świadkiem, ale także
uczestnikiem najważniejszych wydarzeń, jest
współtwórcą historii MOJ SA – mówi Henryk
Kołodziej, wiceprezes firmy.
Marian Bąk, prezes
MOJ SA: Z ogromnym
wzruszeniem i należnym Panu głębokim szacunkiem mam zaszczyt
w imieniu zarządu, rady
nadzorczej i pracowników MOJ SA przekazać
serdeczne gratulacje, podziękowania i wielkie uznanie za trudy pracowitego życia, za ofiarną, ponad 50-letnią
pracę w naszym przedsiębiorstwie, bo przecież do lat pracy należy wliczyć także okres
nauk w szkole przyzakładowej. Taki staż pracy,
i to w jednym zakładzie, osiągają tylko nieliczni wybrańcy, do których grona Pan się zalicza.
Chwila taka jak ta powoduje zwykle,
że staramy się dokonać bilansu przeżytego
czasu. Chciałbym, by podsumowując swą karierę, wziął Pan pod uwagę, oprócz ciężkiej
pracy, jubileuszy, awansów, chwil radosnych
i smutnych, również inne czynniki. Jednym
z nich jest wdzięczność wszystkich, którym
Pańska wiedza i doświadczenie otworzyły
przyszłość w zawodzie.
W ciągu tych 50 lat przewinęło się
przez Pana ręce kilkudziesięciu stażystów
i praktykantów.
Dziś wielu z nich ukończyło studia, zajmuje często wysokie, eksponowane stanowiska. Ale oprócz wiedzy, którą zdobyli, pozostał w nich zaszczepiony przez Pana szacunek
dla ludzkiej pracy. Zawsze był Pan nieocenionym nauczycielem, a Pana rady zawsze
bardzo pożyteczne. Dla naszych młodszych

współpracowników pozostanie Pan wzorem
najlepszych cech: obowiązkowości, pracowitości i rzetelności.
Panie Józefie, chcę również podziękować za niezłomność w czasie trudnych chwil
w historii naszych zakładów. Jest Pan żywym
świadkiem tej historii, uczestnikiem wielu
wydarzeń. Przeżył Pan w naszym zakładzie
wiele zawirowań. Zmieniały się koncepcje,
dyrektorzy i cele. Pan jednak zawsze pozostawał wierny postawie, jaką jest uczciwość.
Dzisiaj, po tylu latach pracy, nadszedł czas
rozstania. Niełatwo jest nam żegnać się z naszymi najbardziej doświadczonymi pracownikami. Wiemy jednak, że jest to nieuniknione.
Każdy z nas prędzej czy później przeżyje podobne chwile. Dziś dziękujemy Panu za wkład
w budowę i rozwój naszej firmy. Do obecnej
renomy naszego przedsiębiorstwa i jego pozycji przyczynił się na pewno również Pana
indywidualny wysiłek.
H enryk K ołodziej ,
wiceprezes MOJ SA:
Odchodzi Pan w sytuacji, gdy po raz kolejny
stoimy przed wielką niewiadomą, jaką jest ewolucja w polskiej gospodarce,
a tym samym w sektorze
górnictwa. Gwałtownie
zmienia się rynek, stajemy przed problemami, z jakimi nikt z nas wcześniej nie musiał się
borykać. Teraz szczególnie ważny jest zdrowy
rozsądek i opanowanie, czyli cechy, z których
Pan zawsze słynął. Mam jednak nadzieję,
że zaszczepił je Pan swoim następcom.
Panie Józefie, jeszcze raz dziękując
za wszystko, co Pan dla nas zrobił, chcę zapewnić, że będzie Pan u nas zawsze mile widzianym gościem. Pragniemy, by nasi emerytowani pracownicy dalej czuli więź z firmą.
Życzę wielu lat aktywnego życia, które pozwoli
cieszyć się owocami dotychczasowej pracy.
Żywię nadzieję, że nadchodzące lata upłyną
Panu w zdrowiu, przyniosą radość, zadowolenie i satysfakcję, umożliwią korzystanie
z uroków życia pozbawionego obowiązków
zawodowych, realizację marzeń i rozwijanie
prywatnych pasji.

l
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pieniądze na redukcję niskiej emisji

Druga edycja Programu KAWKA
Pieniądze zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w Bytomiu, Radzionkowie, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie,
Dąbrowie Górniczej, Łaziskach Górnych, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach,
Zabrzu, Zawierciu, Żorach oraz Żywcu.

N iższe odsetki
– Łącznie 29 zadań, które planujemy dofinansować w ramach drugiej edycji Programu KAWKA, ma kosztować ponad 18 mln
złotych. Dofinansowanie w formie dotacji
ze środków narodowego funduszu wyniesie
7,2 mln złotych, natomiast pożyczka ze środków wojewódzkiego funduszu przekroczy 6,2
mln złotych – podkreśla Maciej Gramatyka,
rzecznik prasowy WFOŚiGW w Katowicach.
Decyzje katowickiego funduszu pozwolą
na wypłacenie ponad 1,9 mln złotych dotacji
oraz 1,5 mln złotych pożyczki i przyczynią się
do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, m.in.
CO2, o 1271 ton rocznie, pyłu PM 10 o 8,74
ton rocznie (w tym pyłu PM 2,5 o 8,25 ton
rocznie).
Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach,
obowiązującymi dla uchwał podejmowanych
od 1 lutego 2015 roku, oprocentowanie udzielanych pożyczek zmniejszyło się do 3 proc.
w stosunku rocznym.

E widencja źródeł
Decyzje zarządu katowickiego funduszu,
udzielające dofinansowania bądź promesy
wsparcia, są konsekwencją podpisanej 26 listopada 2014 roku w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie umowy o współpracy
pomiędzy funduszami. Ma ona na celu kontynuację wspólnych działań w ramach likwidacji
głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza
w miastach. Przypomnijmy, że umowę podpisało z NFOŚiGW 11 województw. Udział
w programie zadeklarowało wówczas blisko

50 miast Polski, głównie ze Śląska, Mazowsza
i Małopolski.
– W ramach tego programu zakładamy
zlikwidowanie 19 tys. nieefektywnych węglowych źródeł ciepła i wyeliminowanie spalania w tych właśnie źródłach około 61 tys. ton
węgla – mówiła Dorota Zawadzka-Stępniak,
wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW w 2015 roku przeznaczył
na ograniczenie niskiej emisji 160 mln złotych. W ramach dotacji sfinansuje miastom
45 proc. inwestycji, drugie tyle będą mogły
przekazać Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundusz zamierza także przeprowadzić
inwentaryzację źródeł tzw. niskiej emisji (pochodzącej z pieców domowych, w odróżnieniu
od emisji wysokiej – przemysłowej). – Bez
odpowiedniej inwentaryzacji źródeł w poszczególnych województwach nie jesteśmy
w stanie właściwie określić skali niskiej emisji
– uważa Dorota Zawadzka-Stępniak.

S zansa dla ekogroszków
W Programie KAWKA nie mówi się
o walce z węglem, tylko o złej jakości paliw.
To oznacza, że wielu mieszkańców będzie
miało możliwość wymiany starych palenisk
na nowe, wysokosprawne kotły, w których
z powodzeniem będzie można spalać najwyższej jakości paliwo węglowe z polskich kopalń.
Ekologiczne paliwa węglowe typu ekogroszek produkują kopalnie należące do Kompanii Węglowej: Bobrek-Centrum, Piekary, Piast
i Jankowice. Katowicki Węgiel oferuje cztery
rodzaje ekopaliw węglowych wytwarzanych
z węgla wydobywanego przez kopalnie KHW:
Ekoret, Ekosort, E-groszek oraz Eko-Fins będący mieszanką miałowo-groszkową.
Na rynku oferowane jest również paliwo
o nazwie Varmo produkowane przez Polski
Koks – Grupa JSW.
Wszystkie te ekogroszki znakomicie spalają się w nowoczesnych piecach niskoemisyjnych. W ostatnich latach popularność zyskały
kotły z podajnikiem automatycznym. Palnik
zasilany jest w sposób ciągły niewielkimi porcjami paliwa, podawanymi automatycznie
z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu
sekund z zasobnika stanowiącego integralną

część kotła. Podajnik pracuje cyklicznie – cykl
podawania paliwa trwa od kilku do kilkunastu sekund, natomiast przerwa na dopalanie
paliwa od kilku do kilkudziesięciu sekund.
Paliwo przesuwane jest do przestrzeni rusztu,
gdzie zapala się od zalegającego tam żaru.
Powietrze tłoczone jest kanałem powietrznym za pomocą wentylatora i przez otwory
w ruszcie wdmuchiwane jest pod strefę żaru
w palenisku. Kolejne porcje paliwa przesuwają
żar i popiół w kierunku krawędzi rusztu, skąd
popiół spada do popielnika.
Tego typu piece są wygodne w użyciu i nie
wymagają częstej obsługi.

M niej pyłów
Program KAWKA 2 jest skierowany
do miast powyżej 10 tys. mieszkańców i pozwoli na modernizację sieci ciepłowniczej,
podłączenie do niej nowych odbiorców, wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe,
instalację kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków, głównie wielorodzinnych. Ma przeciwdziałać niskiej emisji
szkodliwych pyłów i gazów.
Te działania wspierać będzie edukacja
ekologiczna, gdyż projekty nie przyniosą efektu bez zwiększania świadomości oraz wiedzy

mieszkańców w zakresie skutków, jakie dla
zdrowia niosą zanieczyszczenia z pieców węglowych i palenie odpadami.
W ramach programu KAWKA 2
mogą być realizowane następujące rodzaje
przedsięwzięć:
– likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj.
indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających
kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło
o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła);
– rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu
podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem
obiektu do sieci;
– montaż kolektorów słonecznych w celu
obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła
opalanym paliwem stałym bądź w celu współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło
ciepła opalane paliwem stałym;
– termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła
opalanego paliwem stałym.
BARBARA WARPECHOWSKA
ARCHIWUM

Pierwszych 14 projektów realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Celem programu jest
redukcja tzw. niskiej emisji.

Znani kucharze zachęcają do segregowania śmieci

Kampania społeczna
Znani kucharze Wojciech Modest Amaro
i Maciej Nowak w społecznej kampanii Ministerstwa Środowiska zachęcają do segregowania śmieci. W ciągu roku każdy z nas
produkuje blisko 320 kilogramów śmieci.
Większość z nich to cenne surowce, które
można ponownie wykorzystać – pod warunkiem że zostaną przez nas odpowiednio
posegregowane.

W polskich domach kosze na śmieci najczęściej znajdują się w kuchni, stąd wybór bohaterów kampanii, którzy w naturalny sposób
kojarzą się z tą przestrzenią. Spoty, na podstawie scenariuszy, których współautorem

jest Cezary Harasimowicz, można zobaczyć
w telewizji i Internecie.
Wojciech Modest Amaro, jedyny restaurator w Polsce z prestiżową gwiazdką Michelin,
oraz Maciej Nowak, znany krytyk kulinarny
i teatralny, pokazują, że współczesna kuchnia
polska nie może się obyć bez segregowania.
– Chcemy trafić do nieprzekonanych i pokazać, że segregacja śmieci ma sens i można
ją z powodzeniem zorganizować nawet w małych kuchniach. Naszym celem jest również
dostarczenie praktycznej wiedzy na temat
sposobów postępowania z różnymi rodzajami odpadów – podkreśla Maciej Grabowski,
minister środowiska.

Jak informuje ministerstwo, do segregowania śmieci zachęcać będzie również Iza Rutkowska, zaangażowana społecznie artystka,
która zaprosi mieszkańców osiedli do stworzenia instalacji z odpadów. Dodatkowe materiały
informacyjne, a także filmy, artykuły i infografiki, są dostępne na internetowej stronie akcji.
Kampania jest skierowana także do gmin
i przedsiębiorców. Gminy będą mogły skorzystać m.in. z dobrych praktyk w angażowaniu mieszkańców do rozpoczęcia segregacji,
a także z edytowalnych formatów oznakowań
na pojemniki i worki na śmieci.
Materiały dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty

w opakowaniach, zachęcają do społecznej
odpowiedzialności biznesu również w zakresie recyklingu opakowań i ułatwień dotyczących segregowania odpadów w miejscu
pracy.
Projekt, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jest kontynuacją
działań prowadzonych przez Ministerstwo
Środowiska w poprzednich latach, m.in.
w kampaniach: Nie zaśmiecaj swojego sumienia (2010–2011), Nasze śmieci (2012),
naszesmieci.pl (2013) oraz Ekodzieciaki.pl
(2013).
BAW
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Focus się zmienia

Ford odmładza Focusa

W tym samym modelu pojawi się także
dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa skrzynia
DCT – nowość w gamie Kii. Debiutuje ona
jednak w połączeniu z silnikiem 1,6 CRDi
o mocy 133 KM, który dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm. W porównaniu z obecnym, sześciostopniowym
automatem nowa skrzynia zapewni większą
oszczędność paliwa, ale także bardziej sportowe zachowanie samochodu.

A vensis – kolejna
modernizacja
Obecna generacja Avensisa, wprowadzona na rynek w 2009 roku, przeszła już
lifting w roku 2012. Teraz też szykuje się
niewielka zmiana wyglądu samochodu i jego
wnętrza. Dodatkowo modernizacja obejmie podwozie, a także jednostki napędowe. Nowe silniki będą bardziej dynamiczne
i oszczędne.

N owy mały
S sangyong
Koreański mistrz dziwnych stylizacji wrócił na dobre do linii aut ładnych. Pokazuje
to nowy SUV segmentu B o nazwie Tivoli,
który zostanie zaprezentowany podczas salonu samochodowego w Genewie. W gamie
silników będą dwie jednostki o pojemności
1,6 l, spełniające normę Euro 6 – benzynowy
i turbodiesel. W Genewie odbędzie się targowy debiut. Auta z napędem na przednią
oś i silnikiem benzynowym trafią na rynek
w maju, natomiast na diesle i wersje 4x4 trzeba będzie poczekać do lipca.

PIOTR MYSZOR

M echaniczne
debiuty K ii
Podczas salonu samochodowego w Genewie zadebiutuje nowy, mały silnik Kii oraz
siedmiobiegowy automat. Jednolitrowy silnik
T-GDi pojawi się najpierw w modelu cee’d
GT, który ma trafić do sprzedaży w Europie
w ostatnim kwartale tego roku. Będzie miał
wówczas moc 120 KM i maksymalny moment
obrotowy 172 Nm.
MATERIAŁY PRASOWE

Samochód zyska nowe silniki – benzynowy 1,5 l EcoBoost w dwóch wersjach mocy: 150
i 182 KM oraz diesel 1,5 l TDCi, który także
będzie dostępny w dwóch wersjach – 95 i 120
KM. Najważniejszą cechą nowych silników
jest spalanie mniejsze od poprzedników nawet
o 19 proc. Mocniejszy, a przy tym oszczędniejszy będzie także zmodernizowany turbodiesel
2.0 TDCi o mocy 125 KM.
Wraz z nową twarzą Focus zyskał nieco
wspomagającej kierowcę elektroniki. Będzie wśród niej system ETS, czyli Enhanced
Transitional Stability, który ma czuwać nad
bezpieczeństwem pasażerów. Ma kontrolować dane o prędkości jazdy, położeniu koła
kierownicy oraz prędkości obrotu kierownicą
i na tej podstawie przewidywać moment,

w którym auto może wpaść w poślizg, zanim
jeszcze to nastąpi. Uaktywniając hamowanie
indywidualnych kół, system zmniejsza ryzyko
poślizgu.

Nowy SUV segmentu B o nazwie Tivoli

Nowy silnik Kii o mocy 120 KM
MATERIAŁY PRASOWE

Ford odmłodził obecną generację Focusa.
Nowa „twarz” nawiązuje w większym stopniu do najnowszej stylistyki nowych modeli Fiesty i Mondeo. Auto ma większą atrapę chłodnicy, zwężone reflektory i nowe
przetłoczenia na masce i bokach. Nowy wygląd jest więc nieco bardziej dynamiczny
i drapieżny.

Modernizacja Avensisa, nowe silniki i nowy wygląd

Prezentacja Tivoli na targach w Genewie
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Kuala Lumpur – miasto dwóch wież
Wyobraź sobie miasto, w którym najwyższe
na świecie bliźniacze wieże otoczone są parkiem pełnym tropikalnej roślinności. Szklane
fasady drapaczy chmur odbijają równikowe
słońce. W oddali rozbrzmiewa głos muezzina
wzywający wiernych do modlitwy. Nowoczesne centra handlowe sąsiadują z tętniącymi
życiem bazarami. To Kuala Lumpur, stolica
Malezji.

Malezja, jeden z azjatyckich tygrysów,
powoli otwiera się na turystów. Głęboko zakorzenione w lokalnej kulturze Kuala Lumpur
staje się coraz popularniejszym celem podróży.

Powietrzny most
Symbolem miasta są Petronas Towers –
strzeliste wieże, które przez sześć lat uznawane były za najwyższy budynek świata. Mimo
utraty tytułu na rzecz Burdż Chalifa w Dubaju
nadal pozostają najwyższymi bliźniaczymi
wieżami, które zbudowano przed końcem
XX wieku.
Wznoszące się na 452 metrów drapacze
chmur z daleka przypominają dwie lśniące
rakiety. Oba wieżowce zbudowano na planie
ośmioramiennej gwiazdy, będącej ważnym
symbolem dla muzułmanów. Pięć poziomów

każdej z wież reprezentuje pięć filarów islamu.
W środku znajdują się dwa punkty widokowe
– jeden z nich na 88. piętrze, a drugi w przeszklonym korytarzu łączącym oba budynki.
Po bilety trzeba wybrać się wcześnie rano lub
zamówić je przez Internet, ponieważ są szybko wyprzedawane.
Wewnątrz Petronas Towers mieści się
Suria KLCC – centrum handlowe, którego
czwarte piętro zajmują restauracje z azjatyckim jedzeniem. Kuchnia malezyjska nie jest
jeszcze tak znana jak chińska czy tajska, ale
kto spróbuje lokalnych przysmaków, na pewno
nie będzie zawiedziony. Śmiało zaglądamy
do Madam Kwan’s – lokalu, którego specjalnością jest nasi lemak, czyli gotowany w mleku
kokosowym ryż podawany z ostrym sosem
curry, jajkiem na twardo, suszonymi krewetkami i zielonym ogórkiem. Z przystawek
warto skusić się na sataje z kurczaka z sosem
z orzeszków ziemnych lub laksę – pikantną
zupę z krewetkami i kiełkami fasoli mung.
Posiłek kończymy smażonymi bananami z lodami waniliowymi. Nie mają sobie równych!

Brutalne święto
Najciekawszą atrakcją Kuala Lumpur
są jednak położone 13 kilometrów za miastem

jaskinie Batu. Odkryte zaledwie 120 lat temu,
stanowią ważne miejsce kultu dla społeczności hinduskiej. Największa z nich – Jaskinia
Katedralna – znajduje się na wysokości 100
metrów. Żeby do niej dotrzeć, trzeba pokonać strome schody z 272 stopniami. Przed
wejściem do jaskini stoi 43-metrowy pomnik
Murugana, hinduskiego boga wojny. Ku jego
czci obchodzone jest święto Thaipusam,
przyciągające co roku ok. półtora miliona
pielgrzymów. Wierni pozwalają przekłuć
się hakami, wbijanymi w plecy i torsy. Inni
przebijają języki i policzki długimi szpikulcami. Pogrążeni w modlitewnym transie nie
odczuwają bólu. Święto wypada na przełomie stycznia i lutego, podczas pełni księżyca.
Warto zrobić sobie krótkie wakacje i zobaczyć je na własne oczy.

Informacje
praktyczne:
Kiedy jechać: Kuala Lumpur najlepiej
odwiedzić pomiędzy czerwcem a sierpniem.
Od września do listopada występują tutaj
ulewne deszcze.
Jezyk: Językiem urzędowym jest malajski,
ale można porozumieć się po angielsku.

Waluta: Ringgit malezyjski; 1 ringgit =
1,02 złotych.
Wiza: W przypadku pobytu krótszego niż
90 dni nie ma obowiązku posiadania wizy.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Odwiedź Royal Selangor, fabrykę wyrobów ze stopu pewteru, w której ponad 250
rzemieślników wytwarza produkty sprzedawane później w 20 krajach świata. Podczas
wycieczki poznamy wszystkie etapy produkcji – od stapiania, poprzez formowanie,
aż do zdobienia gotowych wyrobów. Poznaj
sztukę wytwarzania batiku – myBatik Visitor
Centre oferuje kursy farbowania tkanin metodą batiku. Na warsztatach nauczymy się m.
in. mieszania barwników i zabezpieczania krawędzi wzorów woskiem.
Wybierz się do Kuala Lumpur Bird Park,
gdzie podziwiać można ponad 200 gatunków
egzotycznych ptaków. Tylko nieliczne z nich
zamknięte są w klatkach. Ukoronowaniem
pobytu będzie posiłek na tarasie tutejszej restauracji, podczas którego ptaki podkradają
jedzenie z talerzy.

MAGDALENA CHROMIK

MAGDALENA CHROMIK

Największy na świecie kufel do piwa znajduje się w fabryce Royal Selangor

Bliźniacze wieże Petronas Towers wyglądają spektakularnie po zapadnięciu zmroku

Przed wejściem do jaskini Batu stoi pomnik boga Murugana
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Cztery na dziesięć osób zarabiało w zeszłym roku więcej niż dwa lata temu –
wynika z Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń przeprowadzonego przez
firmę Sedlak & Sedlak. To badanie, w którym każdy może wziąć udział w Internecie.
Najprawdopodobniej ze względu na to, że obejmuje przede wszystkim specjalistów, informacje o podwyżkach są optymistyczne. Wśród
ponad 125 tys. uczestników badania prawie 46
tys. ma wyższe zarobki niż rok wcześniej. Część
pracowników otrzymała podwyżkę, inni zmienili pracę na lepiej płatną lub otrzymali premie.
Co dziesiąty pracownik zarabiał w 2014 roku
mniej niż rok wcześniej, a w przypadku 45 proc.
płaca nominalnie się nie zmieniła. Najczęściej
więcej pieniędzy dostali specjaliści, kierownicy, dyrektorzy. Łatwiej było dostać podwyżkę
w korporacji niż w małej czy średniej firmie.
W Polsce wystarczy 10 proc. wkładu
własnego na zakup mieszkania. Mimo
że oprócz wymaganego przez banki zabezpieczenia należy zgromadzić jeszcze środki na podatki, opłaty i prowizje, to i tak jest
to niewiele w porównaniu do innych państw.
Największe wymagania banki mają w stosunku
do kredytobiorców w: Japonii, na Węgrzech
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wynika z analiz Lion’s Banku. Dane zebrane z 26
krajów pokazują, że w większości z nich banki
pozwalają na zadłużenie osobom, które posiadają przynajmniej 20 proc. wkładu własnego.
Taka sytuacja ma miejsce w aż 18 przebadanych
krajach. Jednak nawet w państwach o bardziej
liberalnym podejściu do kredytowania wkład
własny jest potrzebny. Minimum 10 proc.
ceny trzeba mieć, idąc po kredyt do banku
w Chorwacji i Irlandii, 15 proc., aby zadłużyć
się na mieszkanie w Szwecji, na Słowacji, w Rumunii, na Litwie, w Indiach i Czechach.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Trud zwycięża wszystko”.
Nagrodę wylosowała: Alina Dudek z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Nieznana strona znanego
Browar Namysłów jest z pewnością kojarzony
przez każdego piwosza. Reklamy produktów
oferowanych przez ten zakład emitowane
są właściwie we wszystkich kanałach telewizyjnych, a piwo Namysłów Pils dostępne jest
w wielu sklepach. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że to przedsiębiorstwo produkuje także inne
trunki, którym warto poświęcić chwilę uwagi.

Zakład ten może poszczycić się długą
historią. Pierwsze wzmianki o piwowarstwie
w miejscowości Namysłów pochodzą z XIV
wieku. Według wielu opowieści warzonego
tutaj piwa próbował król Kazimierz Wielki.
Pierwszy browar został założony na zamku
w 1536 roku. Obecnie funkcjonujący zakład powstał z inicjatywy Niemca Augusta
Haselbacha w drugiej połowie XIX wieku.
Po drugiej wojnie światowej losy tej firmy
potoczyły się podobnie jak innych browarów
– upaństwowiono ją, a ponadto weszła w skład
powstałych w 1945 roku Namysłowskich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych. Lata 90.
przyniosły przedsiębiorstwu wielkie zmiany.
Stało się własnością rodziny Gostomskich,
usamodzielnił się i przeszedł modernizację.
Zaliczany jest on do browarów średniej wielkości. Rocznie produkuje się tu milion hektolitrów piwa. Od trzech lat może pochwalić
się ogólnopolską kampanią reklamową, której
zadaniem jest popularyzacja flagowego produktu – piwa Namysłów Pils.
Do głównych zalet browaru należy niewątpliwie stosowanie tradycyjnych sposobów

warzenia piwa. Jednym z nich jest fermentacja
w otwartych kadziach, co sprawia, że trunki
mają wyróżniający się smak. Poza tym browarnicy wykorzystują tylko najwyższej jakości
składniki do produkcji piw. Wszystko to sprawiło, że produkty spod znaku Namysłowa
zyskały popularność nie tylko w Polsce, ale
również za granicą, między innymi w Japonii,
USA i Australii.
Browar Namysłów to jednak nie tylko piwo znane z reklam telewizyjnych
i billboardów.
W swojej ofercie ma także inne trunki,
które na pewno przypadną do gustu konsumentom. Oprócz Pilsa możemy sięgnąć
po Namysłów Niepasteryzowane. Ma ciemnozłoty kolor, jest średniowysycone i przyciąga zbożowo-słodowym zapachem. W smaku

delikatnie czuć chmiel i goryczkę. Ma dość
krótki okres przydatności do spożycia – 28
dni. Innym trunkiem jest Namysłów Białe
Pszeniczne, które nawiązuje do stylu belgijskiego. Wyczuwalne są w nim nuty cytrusowe
oraz przyprawy – kolendra i skórka pomarańczy. Dla lubiących piwa tradycyjne browarnicy przygotowali Braniewo, czyli jasne pełne.
Do jego produkcji wykorzystano wodę oligoceńską, która pochodzi z głębinowych ujęć
w miejscowości Braniewo. Innym klasycznym
produktem jest Zamkowe, o złotym kolorze
i białej pianie. Dostępna jest także jego wersja
niepasteryzowana, która fermentuje w otwartych kadziach i nie jest poddawana obróbkom
termicznym. Amatorom lżejszych trunków
na pewno zasmakuje Malinowe. Ma 4 proc.
alkoholu i mało kalorii. Kusi także wyglądem – puszka, w której znajduje się piwo,
utrzymana jest w żywych kolorach, dzięki
czemu na pewno poprawi humor na resztę
dnia. Możemy sięgnąć także po Złoty Denar
Chmielowy. Ma średnią pianę, a w zapachu
można wyczuć miód. W jego produkcji użyto
tylko naturalnych składników: wody, słodu
i chmielu. Namysłów oferuje także piwa mocne, tylko dla wytrwałych. Zaliczają się do nich
Kozackie i Kozackie Mocne.
Dostępność wymienionych piw w sklepach jest ograniczona. Warto jednak zadać
sobie trochę trudu w ich wyszukanie, aby spróbować czegoś nowego. Czegoś, co może okazać się lepsze niż to, co widzimy w telewizji.
ŹRÓDŁO: WWW.PIWOPIJCY.PL

Biały mieszkaniec Stanów Zjednoczonych posiada majątek 12-krotnie większy
od statystycznego Afroamerykanina
i 10-krotnie większy od Latynosa – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Urban Institute. Majątkowa
przepaść między białymi a przedstawicielami
mniejszości ciągle się pogłębia. W 2013 roku
zakumulowany majątek netto białej rodziny
wart był 134,2 tys. dolarów, czarnej – niewiele
ponad 11 tys. dolarów, a latynoskiej – 13,7 tys.
dolarów. W podobnych badaniach wykonanych 20 lat temu różnica wartości majątku
białych w stosunku do Afroamerykanów była
siedmiokrotna, a Latynosów – sześciokrotna.
Obecnie białe rodziny, w których głowa domu
przekroczyła 60. rok życia, posiadają majątek
o 285 tys. dolarów wyższy od rodzin afroamerykańskich z tej samej grupy wiekowej.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelny : Sławomir Starzyński
Redaguje zespół
W ydawca : Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.
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strona internetowa www.nowygornik.pl
D ruk : POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

12

1–15 M A R C A 2 015

R

E

K

L

A

M

A

W W W.NOW YGORNIK.PL

