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Temat na czasie
Jerzy Sawczuk, przewodniczący
ZZG w Polsce KWK Jankowice,
kandydat do rady pracowników
Kompanii Węglowej:
Będę patrzył
decydentom
na ręce.
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WUG. Wyróżnienie dla naszej dziennikarki

W Radlinie powstanie
nowoczesna
elektrociepłownia

Karbidki rozdane

Grupa JSW SA inwestuje, aby
być niezależna energetycznie.
– Za kilka lat mamy szansę nie
tylko stać się samowystarczalni,
ale także będziemy mogli sprzedawać nadwyżki energii – zapowiedział Edward Szlęk, prezes
JSW KOKS SA.
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strona 3

Płynność finansowa
będzie zachowana
Po realizacji planu naprawczego KHW będzie się opierał
na Staszicu i Wesołej. Prezes
Zygmunt Łukaszczyk poinformował, że spółka zawarła porozumienie z bankami.
strona 4

Upadek kooperantów
górnictwa
byłby bardzo
niebezpieczny

Restrukturyzacja górnictwa.
Strona rządowa realizuje porozumienia górnicze zgodnie
z planem – zapewnił górników
Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego.
strona 6-7

Za wolno usuwamy
azbest
Ochrona środowiska.

strona 8

Kapituła ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”, pod przewodnictwem Mirosława
Koziury, prezesa WUG, po szczegółowej analizie zgłoszonych do konkursu publikacji, dyskusji oraz
głosowaniu wskazała zwycięzców piątej edycji. W kategorii prasa i portale internetowe nagrody
otrzymali: Andrzej Bęben z Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl, Marcin Pietraszewski z Gazety
Wyborczej i Michał Wroński z Dziennika Zachodniego, Polska The Times. Wyróżnieniami
uhonorowani zostali: Barbara Warpechowska za cykl publikacji w Pulsie Biznesu i Nowym Górniku
i Wojciech Królikowski z TVP Katowice za reportaż o ratownikach górniczych. W kategorii radio
i telewizja nagrody nie wręczono. Po raz pierwszy w pięcioletniej historii tego konkursu przyznano dwa
równorzędne wyróżnienia za duże formy publicystyczne, w tym za reportaż telewizyjny. Dziennikarzy
propagujących bezpieczeństwo pracy w górnictwie nagrodzono symbolicznymi karbidkami,
dyplomami i nagrodami pieniężnymi. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 kwietnia, podczas
XVII Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, pod
patronatem ministra gospodarki. – Ten konkurs jest formą podziękowania za rzetelność zawodową,
pracowitość, samodzielność i determinację w podejmowaniu tak zwanych tematów niszowych,
z którymi trudno się przebić w natłoku informacji sensacyjnych na łamy gazet oraz do newsów portali
internetowych, anten radiowych i telewizyjnych. Laureatów „Karbidek” po raz drugi zapraszamy
na naszą doroczną konferencję dotyczącą bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Chcemy, żeby
ich poznali przedstawiciele wszystkich największych przedsiębiorców z branży górniczej, którzy
są darczyńcami fundacji finansującej nagrody. Mamy nadzieję, że konkurs „Karbidka” staje się
wydarzeniem całego środowiska górniczego – powiedział Mirosław Koziura, prezes WUG.
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Pięścią w stół

Wszyscy nas skubią
Wiele razy pisałem na łamach Nowego Górnika,
że Skarb Państwa dostał ok. 5 mld złotych po wejściu JSW SA na giełdę. Otrzymał także ok. 2 mld złotych za to, że w czasach koniunktury zmuszano nas
do zakupu od państwa różnych firm, w tym kopalni
Knurów-Szczygłowice. Przypomnę, że Kompania Węglowa miała przeznaczyć pieniądze z JSW za tę kopalnię na unowocześnienie. Przeznaczyła na pensje.
Zostaliśmy wydojeni, a teraz mówi się nam, że mamy
sami sobie radzić w kryzysie, bo jesteśmy spółką giełdową. Taką argumentacją rząd na siłę robi sobie wrogów wśród górników. Mamy prawo czuć się oskubani.

T

eraz znów pojawiła się koncepcja, że JSW miałaby przejąć Katowicki Holding Węglowy. Dla teoretyków to ciekawy temat do analiz. Dla nas powstaje podstawowe pytanie: Kto sfinansuje tę operację?
Ponieważ nie jestem teoretykiem, nie będę zajmował
się analizowaniem tego pomysłu. Rozumiem, że jego
zwolennicy mają pieniądze, żeby tę fuzję zrealizować.
Jeżeli ich nie mają, to informuję, że załoga też ich nie
ma. Nie ma ich także JSW SA. Podkreślam – nie wiem,
czy to pomysł dobry czy zły. Wiem, że kosztowny!
Niestety o pieniądzach zapomina się częściej niż
w przypadku fuzji JSW i KHW. Wciąż nie ma jasnych
zasad finansowania Nowej Kompanii Węglowej, która
ma powstać na gruzach dotychczasowej firmy pod nazwą
Kompania Węglowa. Nie ma pieniędzy na to, aby spółki
górnicze płaciły faktury w rozsądnych terminach. Co jakiś
czas w swoich felietonach zwracałem uwagę, że zatory
płatnicze mogą spowodować upadek wielu firm pracujących dla górnictwa. Jeżeli one padną, my ucierpimy,
bo kto będzie wykonywał prace, dostarczał towary, usługi,
maszyny i urządzenia? Owszem, znajdą się zagraniczni
dostawcy, ale na pewno za większą cenę. Upadek firm
okołogórniczych to wzrost bezrobocia. Wzrost bezrobocia to konflikty społeczne. Każdy konflikt to wymierne

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Zostaliśmy
wydojeni, a teraz
mówi się nam,
że mamy sami
sobie radzić
w kryzysie,
bo jesteśmy
spółką giełdową.

Komentuje Sławomir Starzyński
straty finansowe. Najwyższy czas, aby ktoś przedstawił
plan, dzięki któremu w końcu przestaniemy tracić.
JSW SA potrzebuje pomocy. Jej brak odbije się
na kondycji finansowej regionu. Apeluję do polityków,
aby uruchomili wyobraźnię. Pomyślcie, co się stanie,
kiedy pozostaniecie bezczynni?
O tym, że wszystko najlepiej reguluje rynek, czytamy w różnego rodzaju opracowaniach zagranicznych
firm konsultingowych. Płacimy za nie bajońskie sumy
i w efekcie dostajemy wytyczne, że powinniśmy górnictwo likwidować. Dziwi mnie ta miłość do zagranicznych analityków, bo mamy przecież polskich ekspertów. Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza
i Politechnika Wrocławska są prężnymi uczelniami.
Dlaczego polski rząd nie pyta o zdanie fachowców
z tych ośrodków? Mamy wybitnych znawców problemów związanych z górnictwem głębinowym, a płacimy miliony za opinie ludzi, którym trzeba tłumaczyć
różnicę między węglem energetycznym i koksowym.
W dodatku trzeba im podać wszystko na tacy.
Miałem okazję przeglądać kilka takich analiz.
Dziwię się, że robiły je firmy zagraniczne, skoro mogli je zrobić pracownicy spółek węglowych. W grę
wchodzą nie tylko pieniądze. Obawiam się, że wiele
tajemnic przedsiębiorstw górniczych może wyciekać
na zewnątrz. To znacznie osłabia nie tylko pozycję
naszego górnictwa, ale także pozycję negocjacyjną
w rozmowach choćby z Komisją Europejską.
I przy okazji chciałem zapytać, jaka firma odważy
się przygotować analizę, która zaprzeczałaby polityce
zleceniodawcy? Przecież byłoby to nielogiczne. Jeżeli
polityka zmierza do likwidacji górnictwa, to za nasze
pieniądze będzie to udowodnione. Czy jesteśmy na najlepszej drodze do finansowania tych, którzy wydadzą
na nas wyrok? Możliwe, skoro daliśmy Skarbowi Państwa kilka miliardów złotych za to, że teraz nie chce
nam pomóc. Wszyscy nas skubią. 
l

Kij w mrowisko

Krąg strachu
Węgiel jako paliwo jest coraz bardziej sekowany. Polska Agencja Prasowa podała informację, że szef Banku
Światowego wzywa nie tylko do zaniechania subsydiowania paliw kopalnych, ale także do udzielania
kredytów na realizację planów budowy kopalń.

O

znacza to, że w polityce antywęglowej osiągamy
szczyty absurdu. Tym cenniejsze jest zainteresowanie polskiego rządu losami górnictwa
węgla kamiennego. Z wielką uwagą śledzę falę krytyki pod adresem gabinetu premier Ewy Kopacz. Jest
krytykowany jednocześnie za to, że za dużo robi dla
górnictwa, za mało, za późno, a niektórzy twierdzą,
że za wcześnie. Ci ostatni uważają, że należy pozwolić, aby branża górnicza padła, wtedy będziemy mieli
czystą, zasobną i spokojną ojczyznę. Głupota goni
głupotę – chciałbym rzec.
Jednak nie zawsze w grę wchodzi głupota. Węgiel
wciąż jest przedmiotem rozgrywek politycznych.
Najlepsze recepty na ratowanie branży górniczej
mają ci, którzy chcą wylansować się na mężów
opatrznościowych. Miałem okazję słuchać kilku
wystąpień kandydatów do fotela prezydenckiego,
którzy jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej opowiadali, jak bardzo kochają górników
i górnictwo. Tuż po świętach Wielkiejnocy jeden
z kandydatów opowiadał o tym, że mamy węgiel
na 200 lat wydobycia i nie pozostaje nam nic innego,
tylko fedrować. Jednak nikt nie odpowiada na proste
pytanie: skąd brać pieniądze na finansowanie tego
wydobycia?

redaktor naczelny Nowego Górnika

Myślę sobie
a muzom

R

ok temu, po raz kolejny od co najmniej 2011 roku,
prezesi spółek górniczych przedstawiali recepty
na poprawę sytuacji w branży. Niezmiennie robili
to w czasie debat górniczych Europejskiego Kongresu
Gospodarczego. Żadna z tych recept nie znalazła uznania
w rządzie, Sejmie i w związkach zawodowych. Prezesów
już nie ma. Ich głowy zostały złożone na ołtarzu spokoju
społecznego. Recepty też nie ma. Chyba że za taką
uznamy program rządowy. Jednak jak długo Komisja
Europejska studiuje założenia tego programu, tak długo
można go traktować jak zbiór chęci. Moim zdaniem
są to pobożne chęci.

Z

astanawiam się, dlaczego nikt w sposób nieformalny
nie konsultował z KE pomysłów rządowych,
chociaż to możliwe. Mało tego, nieformalnie Komisja
podpowiada, co trzeba zmienić albo wyrzucić, żeby
program zaakceptowano. Po takich konsultacjach odbywa
się oficjalny proces notyfikacji i w zasadzie jest pewne,
że program zostanie przyjęty. To procedura legalna
i stosowana przez inne kraje. Polska wybrała drogę
ustalania programu pomocy dla górnictwa ze związkami
zawodowymi, a później starania się o jego akceptację
przez KE. Ryzykowna decyzja.

R

yzykowna jest inżynieria finansowa, dzięki
której ma być uzdrawiana Kompania Węglowa.
Przekazywanie pieniędzy Węglokoksowi, żeby ten mógł
coś kupić od KW, może zostać uznane za niedozwoloną
pomoc, ponieważ jest on spółką państwową. Na dobrą
sprawę zaangażowanie jakiejkolwiek firmy, w której
państwo ma decydujący głos, w ratowanie KW może być
podważone przez urzędników europejskich.

N

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Węgiel wciąż jest
przedmiotem
rozgrywek
politycznych.

Rząd gimnastykuje się, jak w Komisji Europejskiej
wywalczyć zgodę na udzielenie pomocy publicznej
kopalniom. Myślę, że łatwiej będzie coś wskórać, jeżeli
w ślad za naszymi negocjatorami nie pójdzie opinia,
że ta pomoc jest potrzebna tylko po to, aby utrwalić
nieefektywne zasady funkcjonowania kopalń. Wiem,
dotykam bardzo delikatnej kwestii, ale chcę powiedzieć
wprost – nie mamy szans na cokolwiek, jeżeli nasze
górnictwo nie zmieni zasad organizacji pracy, wynagradzania i reguł prawnych rządzących całą branżą. Gdyby
nawet zdarzył się cud i Komisja Europejska zgodziła się
na wszystkie nasze propozycje, to kopalnie ponownie
znajdą się w stanie katastrofalnym, jeśli zostaną do nich
przeniesione dotychczasowe rozwiązania.
Co jakiś czas odbywają się spotkania przedstawicieli
związków zawodowych z reprezentantami rządu. W ich
trakcie są omawiane postępy w realizacji porozumień
ze stycznia tego roku. Mimo to nigdzie nie znalazłem
informacji o rozmowach dotyczących nowej organizacji
pracy i nowego systemu wynagradzania. Zacząłem felieton od Banku Światowego, który chce zakręcić finansowy
kurek dla kopalń. Niestety w jego ślady idą inne banki.
Z finansowania planów budowy albo rozbudowy kopalń wycofują się również Europejski Bank Inwestycyjny
i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Bank Światowy
chce, aby do końca XXI wieku węgiel został całkowicie
wyeliminowany z gospodarki światowej. Piszę o tym,
ponieważ dobrze wiedzieć, w jakich warunkach finansowych i politycznych staramy się ratować górnictwo.
Moim zdaniem najwyższy czas, aby wyjść z zaklętego
kręgu strachu przed podejmowaniem decyzji. 
l

awet gdyby program rządowo-związkowy został
zaakceptowany przez Komisję, to i tak może się okazać,
że zda się najwyżej psu na budę. Jesteśmy świadkami
nieudolnej próby dopasowania wielkich mebli do ciasnego
mieszkania. Jeżeli nie zmieni się prawa regulującego zasady
wynagradzania, czas pracy, organizację pracy i zasady
działania zakładów górniczych, to nie ma takich pieniędzy,
które nie zostałyby zmarnowane. Dziwi mnie jedno.
W nieoficjalnych rozmowach liderzy związkowi zgadzają
się, że dotychczasowe układy pracy i inne prawa regulujące
działalność kopalń węgla kamiennego są nieżyciowe.
Oficjalnie boją się to przyznać, bo podobno górnicy
wywieźliby ich na taczkach. Prawdziwą opinię związkowców
znają politycy. Nic o tym nie mówią, bo nikt by im nie
uwierzył, że liderzy związkowi są zwolennikami głębokich
zmian.

P

rzed nami kolejny Europejski Kongres Gospodarczy.
Będą debaty węglowe. Kolejni prezesi powiedzą,
co trzeba zrobić, aby było lepiej. Wojciech Kowalczyk,
pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego, zgodzi się z nimi i chwilę później
wyjaśni, dlaczego nie można tych recept wcielić w życie.
Sądzę, że już w maju pojawią się hasła „Kowalczyk musi
odejść”. Jesienią związki zawodowe będą domagały się
głowy pierwszego ministra rządu RP, bez względu na to,
kto nim będzie. Prezesi spółek węglowych powinni
wytrzymać na swoich fotelach do końca 2015 roku. Nowy
rząd, bez względu na to, kto wygra wybory, oskarży ich
o brak działań i doprowadzenie górnictwa do zapaści.
Nie znajdzie się odważny, który powiedziałby, że zapaść
trwa od lat. Tak myślę sobie a muzom o realizowanym
programie ratowania górnictwa węgla kamiennego.
Stanowiska Komisji Europejskiej nie biorę pod uwagę,
bo ono nie ma żadnego znaczenia. Poznamy je dopiero
po wyborach parlamentarnych. 
l

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –3 0 K W I E T N I A 2 015

A K T U A L N O Ś C I

3

Grupa JSW SA inwestuje, aby być niezależna energetycznie. – Za kilka lat mamy szansę nie
tylko stać się samowystarczalni, ale także będziemy mogli sprzedawać nadwyżki energii –
zapowiedział E dward S zlęk , prezes JSW KOKS SA

JSW KOKS SA i Agencja Rozwoju Przemysłu
podpisały 7 kwietnia br. w siedzibie Polskiego Koksu SA w Katowicach list intencyjny
w sprawie budowy elektrociepłowni w koksowni Radlin.

– Podpisanie listu intencyjnego wpisuje
się w strategię inwestycyjną Grupy Kapitałowej JSW. Produkcja energii z gazu koksowniczego i nadmiarowego istotnie zmniejszy
koszty spółki, co przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność JSW KOKS SA na światowych rynkach koksu. Po zrealizowaniu
wszystkich planów koksownie Grupy JSW
będą dysponować mocą elektryczną prawie
160 MW – powiedział Edward Szlęk, prezes
zarządu JSW KOKS SA.
– Rozpoczynamy realizację kolejnego
projektu energetycznego w Grupie JSW.
Przypomnę, że kolejne zarządy budowały
grupę na bazie węgla i wytwarzania koksu.
Przy wydobyciu węgla i produkcji koksu jest
uwalniany gaz, który może być wykorzystany
do wytwarzania energii. Metan i gaz koksowniczy w planach grupy stały się źródłami energii, którą będziemy mogli także sprzedawać.
Musimy skupić się teraz na podstawowej działalności. Do projektów towarzyszących należy
szukać partnerów. ARP jest jednym z nich.
Mamy bardzo dobry projekt, którego koszty zwrócą się po siedmiu latach. To bardzo
szybkie tempo zwrotu – powiedział Jarosław
Zagórowski, szef rady nadzorczej JSW KOKS
SA. – Kiedy tylko zaczął się kryzys na rynku
węgla koksowego, zarząd JSW SA mimo trudności finansowych postanowił szukać partnerów dla projektów ciekawych, innowacyjnych
i ekonomicznie atrakcyjnych. Spółka ma kilka

takich projektów między innymi związanych
z wykorzystaniem do wytwarzania energii metanu wydzielającego się w czasie wydobycia
węgla – dodał Jarosław Zagórowski.
– Zgodnie z naszą strategią, obok restrukturyzacji, wspieramy także projekty rozwojowe i innowacyjne. Takim przedsięwzięciem
jest budowa elektrociepłowni w Radlinie, która
dzięki wykorzystaniu do tej pory niezagospodarowanego gazu koksowniczego pozytywnie
wpłynie na środowisko naturalne – stwierdziła Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji
Rozwoju Przemysłu.
Decyzja o budowie elektrociepłowni jest
wypełnieniem jednego z priorytetów założonych w strategii Grupy Kapitałowej JSW, tj.
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
opartego na własnych zasobach paliwowych.
Elektrociepłownia w Radlinie, o mocy cieplnej
104 MWt, będzie zasilana gazem koksowniczym, co zapewni pełne zagospodarowanie
gazu koksowniczego nadmiarowego, pozwoli
uzyskać wyższą stopę zwrotu oraz poprawić
konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Wybudowany blok energetyczny zabezpieczy potrzeby koksowni Radlin na ciepło
technologiczne i energię elektryczną. Nadwyżki ciepła będą mogły również zaspokoić
potrzeby na ciepło grzewcze KWK Marcel
oraz Radlina. Nadwyżki energii elektrycznej będą wprowadzane do sieci OSD Tauron
Dystrybucja SA i sprzedawane odbiorcom
zewnętrznym.
ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które chce
wspierać finansowo. Wspólna inwestycja
z JSW KOKS SA jest tego bardzo dobrym
przykładem.l

J edno ujęcie

XVII Konferencja
Kultura bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym, to jeden z wątków
tematycznych XVII Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim
górnictwie”. Dwudniowe obrady, z udziałem ponad 100 przedstawicieli wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego), odbyły się 14 i 15 kwietnia
br. Patronat honorowy nad konferencją, organizowaną przez WUG przy współpracy ZG
SITG i GIG, objął Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki. Honorowymi gośćmi konferencji byli Sławomir Brodziński, główny geolog kraju, oraz Piotr Litwa,
wojewoda śląski. 
l
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W Radlinie powstanie nowoczesna
elektrociepłownia

Edward Szlęk (pierwszy z lewej), prezes zarządu JSW KOKS SA: – Po zrealizowaniu wszystkich planów
koksownie Grupy JSW będą dysponować mocą elektryczną prawie 160 MW
REKL A M A
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Po realizacji planu naprawczego KHW będzie się opierał na Staszicu i Wesołej.
Prezes Z ygmunt Ł ukaszczyk poinformował, że spółka zawarła porozumienie z bankami

Katowicki Holding Węglowy zachowa płynność finansową w dłuższej perspektywie.
Spółka podpisała porozumienie z bankami,
dzięki któremu część długu została zrolowana, a program obligacji zwiększono o 200
mln złotych. Poinformował o tym Zygmunt
Łukaszczyk, prezes KHW, w czasie konferencji
prasowej zorganizowanej 2 kwietnia.

– Porozumienie z bankami oznacza,
że będziemy konsekwentnie realizować zapisy planu naprawczego, który został w lutym
tego roku wynegocjowany ze stroną społeczną i jest przez nią akceptowany. Kluczowe
znaczenie ma wygaszenie części mocy wydobywczych. Chodzi o ruch Boże Dary. Do SRK
zostanie także przekazany ruch Mysłowice
kopalni Mysłowice-Wesoła – powiedział
Łukaszczyk. Uważa, że przekazanie Mysłowic do SRK mogłoby nastąpić na przełomie
kwietnia i maja.
Do spółki restrukturyzacyjnej przeszłoby
także około 300 pracowników związanych
z tym ruchem. Do listopada powinny trafić
do SRK Boże Dary. – Musimy w tym czasie
wydobyć węgiel z pokładów, które zostały udostępnione wcześniej – dodał prezes.
W Bożych Darach pracuje ok. 1,9 tys. osób.
W czasie konferencji Łukaszczyk poinformował, że wśród pracowników KHW przeprowadzono anonimową ankietę, aby zarząd

zorientował się, ile osób chciałoby skorzystać
z osłon socjalnych zaplanowanych dla zakładów przekazywanych do SRK. Wynika z niej,
że niespełna 1,1 tys. pracowników zdecydowałoby się na skorzystanie z takiej możliwości.
– Nikt nie będzie zmuszany do rezygnacji
z pracy. Każdy, kto będzie chciał zachować
pracę w KHW, zachowa ją – zapewnił.
Kiedy do SRK zostaną przekazane Boże
Dary i Mysłowice, KHW będzie się opierał
na ruchach Wesoła kopalni Mysłowice-Wesoła
i Staszic kopalni Murcki-Staszic. Murcki i Staszic poradzą sobie nawet w przypadku dużej
dekoniunktury. Kopalnia Wieczorek byłaby
łączona z kopalnią Staszic podziemnym transportem i odstawą urobku na powierzchnię.
W perspektywie około pięciu lat powierzchnia
Wieczorka byłaby likwidowana.
Ruchy Wujek i Śląsk składają się na kopalnię Wujek, ale mają kłopoty i każdy z nich
musi być traktowany w inny sposób. W Wujku
nie będzie wydobycia na podsadzkę, co oznacza, że koszt wydobycia tony węgla zmniejszy
się o około 100 złotych. – W ruchu Śląsk wydobywamy węgiel, który może być węglem
koksowym. Zleciłem przeprowadzenie odpowiednich badań. Jeżeli potwierdzą się nasze przypuszczenia, to cena zbytu tego węgla
zwiększy się i może to być jeden ze sposobów
uzdrowienia sytuacji – powiedział prezes
Łukaszczyk.

NOWY GÓRNIK

Płynność finansowa
będzie zachowana

Zygmunt Łukaszczyk, prezes KHW SA: – Porozumienie z bankami oznacza, że będziemy konsekwentnie
realizować zapisy planu naprawczego, który został w lutym tego roku wynegocjowany ze stroną społeczną
i jest przez nią akceptowany
Prognozowany wynik finansowy brutto
Katowickiego Holdingu Węglowego ma być
w marcu ujemny, jednak będzie o 0,5 mln złotych lepszy, niż zakładano to w planie techniczno-ekonomicznym. Holding podpisał
umowy i ugody z instytucjami finansowymi
– w głównej mierze z bankami BGK, PKO
BP i Barclays. Zrolowano spłaty zobowiązań

wynikających z programu obligacji. Pierwsze transze spłaty zaplanowano na II połowę
2016 roku. Zasadnicza część zostanie spłacona
w 2018 roku. KHW dostał także kredyt w rachunku bieżącym na 80 mln złotych. Program
obligacji zwiększono o 200 mln złotych – wynosi teraz 1,2 mld złotych.
ST

W kopalni Mysłowice-Wesoła oddano do użytku układ jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi
o długości 1260 metrów

ARCHIWUM

Na taśmie do roboty
Zamiast pokonywać różnicę poziomów 124
metry na długości prawie 1300 metrów, górnicy będą jechać na taśmociągu. W kopalni
Mysłowice-Wesoła oddano do użytku układ
jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi o długości 1260 metrów. To nowatorskie rozwiązanie w polskim górnictwie. Jego wyjątkowość
polega na podstawowym założeniu – transport ludzi odbywa się dzięki zastosowaniu
przenośników taśmowych wykorzystywanych poprzednio do urobku z robót przygotowawczych. Ponieważ dowóz załogi przebiega
na trasie wyrobisk pomocniczych, nie są blokowane główne szlaki, przez które transportuje się urobek.

Układ transportujący ludzi składa się
z dwóch przenośników taśmowych typu Intermet Borpast 1000 o długościach 1070 metrów oraz 195 metrów. Pierwszy służy do jazdy
dwukierunkowej, a drugi do jednokierunkowej. Bezpieczeństwo jest kontrolowane przez
w pełni zautomatyzowany centralny system.
Każdy górnik może indywidualnie rozpocząć
pracę urządzenia. Dzięki wideomonitoringowi
można centralnie kontrolować sytuację.
Wesoła koncentruje wydobycie w partiach D i Aw oraz Az i B1. Ściany wydobywcze

Usprawnienie transportu załogi zmniejszy wydatek energetyczny oraz zmęczenie związane z dojściem
do stanowisk pracy
są oddalone od przekopów przewozowych.
Długa i trudna droga do stanowisk pracy powodowała, że efektywność pracy górników
była mniejsza, niż gdyby pokonywali krótkie
odcinki. Sprawny i szybki transport załogi
stał się priorytetem. Na początku 2013 roku
rozpoczęto starania o wprowadzenie transportu załogi przenośnikami taśmowymi.

Pierwotny plan zakładał, że jazda będzie
odbywać się upadową taśmową do pokładu 510A na poziomie 665 metrów, jednak
trudne warunki techniczne i wysoki koszt
modernizacji przenośników spowodowały,
że w połowie 2014 roku zmieniono koncepcję. Opracowano i wykonano nową, zakładającą transport ludzi przenośnikami

taśmowymi z poziomu 865 do partii Az
w pokładzie 416.
– Usprawnienie transportu załogi zmniejszy wydatek energetyczny oraz zmęczenie
związane z dojściem do stanowisk pracy, podwyższając komfort oraz jakość pracy, a także
korzystnie wpłynie na poprawę jej bezpieczeństwa i wydajności – powiedział Zygmunt
Łukaszczyk, prezes KHW SA.
Marek Pieszczek, dyrektor kopalni M y słowice-Wesoła: Zrealizowaliśmy pierwszy
etap rozwoju transportu
osobowego w KWK Mysłowice-Wesoła. W latach
2015–2017 planujemy zainstalowanie lub modernizację sześciu przenośników taśmowych o łącznej długości około
4000 metrów, którymi będzie prowadzona
jazda ludzi. Dzięki tym inwestycjom poprawimy efektywność pracy górników. Sposób
transportu ludzi, który rozwijamy w naszej
kopalni, jest najbardziej ekonomiczny i bezpieczny. Bez skrócenia czasu dojścia górnika
do miejsca pracy trudno mówić o poprawie
efektywności pracy.
ST
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Kopalnie dawnej Rybnickiej Spółki Węglowej tworzą wielką rodzinę. Codziennie wymieniamy
się informacjami. Mamy być w pierwszej grupie, która będzie tworzyć zręby Nowej Kompanii
Węglowej. O tym, jak bardzo kopalnie rybnickie są powiązane, świadczy fakt, że mamy wspólne
pola wydobywcze. Nawet administracyjnie nie dało się nas podzielić. Jestem starej daty. Ciągle
myślę o nas jako o Rybnickim Okręgu Węglowym – pisze J erzy S awczuk , przewodniczący ZZG
w Polsce KWK Jankowice, kandydat do rady pracowników Kompanii Węglowej

Musimy pilnować polityków
Kopalnie Rybnickiego Okręgu Węglowego
to przede wszystkim podstawa ekonomicznej
stabilności naszego regionu. Tu są tradycyjne rodziny górnicze i tradycja solidnej pracy.
Chcę zapobiec sytuacji, kiedy zostaniemy poszkodowani przez polityczne utarczki. Żeby
przetrwać, musimy pilnować, aby porozumienie z 17 stycznia było realizowane.

Wszyscy pamiętamy nadzieję, z jaką
witaliśmy uzgodnienia między rządem a reprezentacją związkową. Na bazie 11 kopalń
ma powstać Nowa Kompania Węglowa. Używam tymczasowej nazwy nowej firmy, aby
podkreślić, jak wszystkie plany są niepewne.
Największym problemem jest doprowadzenie
do sytuacji, w której nowa firma będzie miała
stabilizację ekonomiczną i stanie się dochodowa. Jak przetrwać do tego czasu? Po prostu
musimy z wyprzedzeniem reagować na zagrożenia wynikające ze złej polityki rządu.
Chcę być osobą, która pomoże im zapobiegać. Jak można to osiągnąć? Przekazując
rzetelną informację załogom górniczym i reprezentując zdanie załogi przed zarządem.
Funkcja w radzie pracowników umożliwia
takie działanie. Znaczenie obiektywnej informacji potwierdziło się w czasie niepewności
związanej z wypłatą tak zwanej czternastki.
Między innymi działacze naszego związku siedzieli przy stolikach informacyjnych
i udzielali wyjaśnień.

N ikt za nas pracy
nie wykona
Podobno górnictwo mają uratować firmy
zewnętrzne. Miałyby one przejąć większość
robót przygotowawczych, a nawet wydobywczych. To oznacza, że przyjdą obce podmioty
i będą fedrować. Może to doprowadzić do nieszczęścia. Absolwenci czekają na przyjęcie
do pracy, a chce się wprowadzać obcych.
Nasze rybnickie organizacje ZZG w Polsce,
z naszą organizacją kopalnianą na czele jako
pierwszą, zaprotestowały przeciwko blokowaniu przyjęć absolwentów. Jeżeli chcemy
utrzymać górnictwo, trzeba przyjmować nowych pracowników. Nie chcemy, żeby przy
pomocy firm zewnętrznych łatać dziury kadrowe. To do niczego dobrego nie prowadzi.
Tłumaczy się nam, że zatrudnianie
firm zewnętrznych będzie tańsze. Wmawia

się nam, że górnicy są drodzy, bo biorą
czternastki, godziny nadliczbowe i kilka
świadczeń wynikających z Karty Górnika.
To wielki propagandowy kit. Każda kopalnia
ma fundusz płac, z którego są wypłacane
wszystkie pieniądze, łącznie z odprawami
emerytalnymi. Co to za różnica, czy ten
fundusz rozpiszemy na 12 wypłat, a nawet
14. Równie dobrze mogłoby być 10 wypłat.
Mówi się o wysokiej średniej płacy górnika. To statystyczne kłamstwo. Wystarczy,
że z kopalni odchodzi większa grupa pracowników na emerytury i automatycznie wzrasta
średnia płaca, bo oni biorą odprawy emerytalne. Wokół górnictwa narosło wiele mitów, które powtarzane tysiąc razy zaczynają być uznawane za prawdę. Uważam, że jednym z zadań
przedstawicieli załogi w radzie pracowników
KW powinno być odmitologizowanie rzeczywistości. Na przykład mitu o tym, że ktoś
wykona za nas pracę i dzięki temu utrzymamy
kopalnię. Jeżeli ktoś w przetargu oferuje niską
cenę, to nie po to, aby do wykonywania pracy
zatrudnić bardzo dobrych fachowców, którym
trzeba zapłacić. Mieliśmy przypadki, że po firmach zewnętrznych trzeba było poprawiać.
Pieniądze zostały wydane, naszym ludziom
trzeba było dodatkowo zapłacić, a straconego
czasu nikt nie był w stanie odrobić.

W ciąż czekamy
Brałem udział w spotkaniu z ministrem
Wojciechem Kowalczykiem, który odpowiada za restrukturyzację górnictwa. Odbyło się
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 13 kwietnia.
Nie zakończyło się jasnymi rozstrzygnięciami.
Wciąż czekamy na decyzję Komisji Europejskiej
o pomocy państwa dla Kompanii Węglowej.
Wciąż nie wiadomo, czy jest to pomoc dozwolona czy niedozwolona. Jest część rozporządzeń
do ustawy górniczej, która została znowelizowana po naszych protestach w styczniu 2015
roku. Jednak nie usłyszałem racjonalnych argumentów, które byłyby odpowiedzią na proste
pytanie: Dlaczego musieliśmy czekać aż trzy
miesiące na te rozporządzenia? W dodatku
to nie wszystkie rozporządzenia, które powinny
zostać wydane. Obawiam się, że po dokładnej
lekturze może się okazać, że niektóre szczegóły
będą nieprecyzyjne. Co nas wtedy czeka? Nie
wiadomo.
Nie wiem, jak daleko polski rząd posunął się w negocjacjach z Komisją Europejską,
bo przedstawiciele polscy milczą na ten temat.
Gładkie zdania o „dobrej atmosferze rozmów”,
„zrozumieniu i otwartości” nic nie mówią poza
tym, że cały czas otwarta pozostaje kwestia,
jak Komisja Europejska podejdzie do procesu
restrukturyzacji polskiego górnictwa, w tym
Kompanii Węglowej. Za około trzy tygodnie
przedstawiciele naszego rządu znów mają
spotkać się z KE. Uważam, że jeżeli po raz
kolejny dostaniemy komunikat o dobrej atmosferze rozmów, to znaczy, że albo Komisja
nas oszukuje, albo nasi przedstawiciele ukrywają prawdę.
Te kwestie są bardzo ważne, ponieważ od nich zależy realizacja porozumienia z 17 stycznia 2015 roku między rządem

a związkami zawodowymi. Powinniśmy pilnować jego realizacji na wszystkich szczeblach,
na których możemy to robić. Mam na myśli
szczebel związkowy i szczebel rady pracowników Kompanii Węglowej.
W czasie spotkania 13 kwietnia ustalono,
że zostanie powołany zespół, który zajmie się
interpretacją zapisów o urlopach górniczych.
Przyspieszy się także prace nad programem
dla górnictwa na kolejne lata. Załogi kopalń
są coraz bardziej przerażone niemocą polityków. To powoduje, że atmosfera pracy jest zła.
Dobrze, żeby politykom wciąż przypominać,
że są osoby, które patrzą im na ręce.

Ż eby kopalnia przetrwała
Musimy rozwiązać problem eksploatacji nowych pokładów. Nasza kopalnia Jankowice planuje eksploatację pokładu 404/3
oraz 404/5. Gmina Świerklany i mała grupa
mieszkańców nie godzą się na fedrowanie
pod zabytkowym kościołem pw. Bożego
Ciała. Zdaniem specjalistów przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń kościoła
nie spowoduje to negatywnych skutków dla
świątyni. Społeczność lokalna jest na bieżąco
informowana o wszystkich działaniach związanych z planowaną eksploatacją nowych pokładów, także o opiniach naukowców. Moim
zdaniem dotychczasowa opinia władz gminy
do przedstawionych planów narusza zasady
sprawiedliwości i słuszne interesy pracowników, w tym m.in. 420 pracowników naszej
kopalni zamieszkałych na terenie gminy
Świerklany.
Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK Jankowice przygotował stanowisko,
w którym wyrażamy zaniepokojenie posunięciami organów gminy, których konsekwencją
może być zagrożenie działalności, a nawet
likwidacja kopalni Jankowice – jednego z największych w regionie pracodawców. KWK
Jankowice daje dziś utrzymanie kilku tysiącom
osób (pracownikom kopalni, firm okołogórniczych, ich rodzinom) – z gminy Świerklany
i mieszkającym w jej sąsiedztwie.
Znacznie więcej osób pośrednio żyje
z górnictwa, może sprzedawać swoje produkty
lub świadczyć usługi, bo na rynek pierwotny
trafia pieniądz właśnie z górnictwa – „z węgla”.
Sam budżet gminy zbudowany jest z wpływów
z opłat eksploatacyjnych, podatków oraz innych dochodów uzyskiwanych dzięki istnieniu
kopalni i prowadzeniu przez nią działalności, zatrudnianiu pracowników. Niestety nie
ma jeszcze na Śląsku alternatywy dla przemysłu wydobywczego.
Ograniczenie stanowiskiem gminy zakresu eksploatacji górniczej kopalni Jankowice
stwarza realne zagrożenie bytu naszego zakładu pracy. Zaniechanie wydobycia w części
udostępnionych technologicznie i częściowo
już przygotowanych rejonów doprowadzi
do obniżenia wydobycia oraz zmusi kopalnię do wysokich nakładów finansowych dla
udostępnienia alternatywnych pokładów,
których eksploatacja może być dodatkowo
ekonomicznie nieuzasadniona. Grozi to ograniczeniem produkcji (a więc grupowymi

zwolnieniami pracowników – bezrobociem
w gminie i okolicy), a nawet zamknięciem
kopalni, która stanie się nierentowna. Skutek
dla całego regionu może być tragiczny. Krótkowzroczna polityka gminy kształtowana
jest przez niewielką część jej mieszkańców
– niereprezentatywną grupkę egoistycznie
nastawionych, a zapatrzonych wyłącznie
w swoje partykularne interesy. Realne staje
się zagrożenie bytu tysięcy rodzin i załamanie lokalnych budżetów, zasilanych dotąd
(bezpośrednio i pośrednio) przez górnictwo.
Uważam, że na ten temat powinna wypowiedzieć się jak najliczniejsza grupa górników
z naszej kopalni. Dlatego organizuję spotkanie,
na którym nasi przeciwnicy i górnicy przedstawią swoje racje. Jesteśmy zdeterminowani
w obronie miejsc pracy i zdecydowani wykorzystać wszelkie dostępne środki, by uniknąć sytuacji, że nieodpowiedzialne stanowisko władz gminy przyczyni się do zwolnień
pracowniczych.
JERZY SAWCZUK

Poprzyjmy
Jurka Sawczuka
Michał Szczepkowicz,
wiceprzewodniczący
ZZG w Polsce KWK
J ankowice : Wciąż

mówimy o zmianach
w Kompanii Węglowej,
ale nikt nie potrafi przedstawić załodze ostatecznego scenariusza. Potrzebujemy ludzi w radzie
pracowników KW, którzy będą systematycznie
śledzić i sprawdzać przygotowania do planowanych przekształceń. Prawny bałagan zagraża stabilności załóg górniczych. Jurek Sawczuk
należy do ludzi konsekwentnie drążących temat, nie daje się zbyć pustymi hasłami czy
obietnicami bez pokrycia.
Kopalnie rybnickie zawsze trzymały się
razem. W KWK Jankowice tradycją są międzyzwiązkowe uroczyste spotkania między
innymi z okazji Barbórki. To jeden z przykładów, że wszyscy jesteśmy nastawieni
na łączenie, a nie dzielenie. Drzwi naszej
siedziby zawsze są otwarte dla każdego pracownika – nieważne, czy jest członkiem
ZZG w Polsce KWK Jankowice czy nie
należy do żadnego związku. Nikt nie jest
odprawiany z kwitkiem. Wielką rolę w takim podejściu do ludzi odgrywa charyzma
Jurka Sawczuka. – Pomóżcie chłopu – te
słowa najczęściej słychać, kiedy ktoś prosi
nas o pomoc.
Górnictwo nie jest zawodem dla indywidualistów. To praca zespołowa. Jestem przekonany, że w radzie pracowników Kompanii
Węglowej Jurek Sawczuk będzie umiał znaleźć
sojuszników do rozwiązywania problemów
wszystkich kopalń, ponieważ jest przede
wszystkim społecznikiem.
l
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R estrukturyzacja górnictwa . Strona rządowa

realizuje porozumienia górnicze zgodnie z planem – zapewnił
górników Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Trwa poszukiwanie
inwestorów dla poszczególnych kopalń oraz dialog z Komisją
Europejską w sprawie notyfikacji pomocy publicznej dla KW.
– Realizacja porozumień następuje zgodnie z planem. Strona
rządowa wywiązuje się ze zobowiązań – dodał pełnomocnik
podczas spotkania z liderami związkowymi w Katowicach,
podczas którego podsumowano realizację porozumienia z 17
stycznia zawartego między rządem a związkami zawodowymi.
Wcześniej spotkał się z przedstawicielami firm okołogórniczych.
Zapewnił, że długi Kompanii Węglowej wobec kooperantów
będą uregulowane. Ma je przejąć Nowa Kompania Węglowa. Oba
spotkania odbyły się 13 kwietnia i były zamknięte dla dziennikarzy.
Oficjalne komunikaty są bardzo ogólne. – Rząd zna problemy firm
okołogórniczych. Spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
pomogą je rozwiązać – mówi Piotr Litwa, wojewoda śląski,
w rozmowie z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Jest nadzieja dla regionu
śląskiego, górnictwa i dla firm pracujących
dla kopalń?
Piotr Litwa: Nadzieja
umiera ostatnia. To motto wiele razy sprawdziło
się w czasie akcji ratowniczych prowadzonych
pod ziemią po wielkich
katastrofach górniczych.
XXZostała nam tylko nadzieja?

– Na samej nadziei nie możemy się
opierać. Ona musi wynikać z racjonalnych
działań, które już zostały podjęte przez rząd,
zarządy spółek górniczych i firm pracujących
dla górnictwa. Ponieważ górnictwo ma kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej,
dostawcy towarów i usług także zaczynają
mieć problemy. W marcu w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli kooperantów górnictwa między innymi
ze stroną rządową. Reprezentanci Kopeksu,
Famuru, Fasingu i wielu innych kooperantów górnictwa przedstawili swoje pomysły
na przetrwanie kryzysu. Często sprowadzały
się do szczególnego sposobu traktowania firm.
Proponowano na przykład płatność podatku
VAT dopiero po zapłaceniu faktury. Uważam,
że zarządy firm z innych branż zaczęłyby pytać: dlaczego my nie mamy takiego przywileju?
XXDlaczego wszyscy nie mogliby tak robić?

– To wymaga rozwiązań systemowych dla
całej gospodarki. Nie można tworzyć innego
prawa dla kooperantów górnictwa, a innego
dla dostawców współpracujących z pozostałymi gałęziami gospodarki. Moim zdaniem
propozycja firm okołogórniczych jest do przedyskutowania. Wiceminister Wojciech Kowalczyk, odpowiedzialny za realizację planu
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
może przekonywać do takich rozwiązań, ale
musiałyby być one powszechne.
XXWysyła pan do rządu raporty o nastro-

jach na Śląsku?
– Wysyłam raporty o sytuacjach, które
mogą doprowadzić do kryzysu, i o kryzysach.
Jeżeli w pańskim pytaniu jest sugestia, że rząd
nie wie, co dzieje się na Śląsku, to jest pan
w błędzie. W Warszawie znane są problemy
górnictwa i firm okołogórniczych. Pierwsze
spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
poświęcone problemom tak zwanego zaplecza

górniczego zostało uznane za konstruktywne.
To znaczy, że między innymi moja inicjatywa
była pożyteczna.
W obecnej sytuacji największym problemem jest stosunek banków do kooperantów
górnictwa. Ponieważ spółki węglowe mają
bardzo długie terminy płatności i często mówi
się, że mogą utracić płynność finansową, banki
traktują kooperantów jak partnerów o wysokim ryzyku niewypłacalności. Zadziałał prosty
mechanizm – skoro górnictwo jest branżą
ryzykowną, to wszyscy, którzy żyją z dostaw
dla niego, też są zagrożeni. Mam informacje,
że po pierwszym spotkaniu z ministrem Wojciechem Kowalczykiem przynajmniej w kilku
przypadkach banki zmieniły praktykę wobec
firm okołogórniczych. W szczególnie złej sytuacji są małe firmy, które kooperują nie tylko
z górnictwem, ale także z dużymi producentami maszyn i urządzeń górniczych.
XXMali padną?

– Małe firmy nie mają rezerw finansowych. Często są to zakłady, które specjalizują
się w kilku konkretnych usługach albo w dostawach bardzo specjalistycznych urządzeń.
Gdy kopalnie ograniczają inwestycje, nie
ma innego ratunku jak tylko dywersyfikacja
działalności. W trudnej sytuacji mogą znaleźć się firmy świadczące usługi w zakresie
drążenia i przebudowy wyrobisk w przypadku
ograniczenia robót górniczych (wydobycia).
Ich prace – aby uniknąć redukcji zatrudnienia
– mogą wykonywać górnicy zatrudnieni w kopalniach. Takie decyzje zapobiegają narastaniu
konfliktów społecznych. Przesunięcie pracownika z oddziału wydobywczego do oddziału
prac przygotowawczych nie jest w kopalni
niczym nadzwyczajnym.
Upadek firm, które wykonują usługi górnicze, docelowo może okazać się niepożądany.
Chcemy, żeby polskie górnictwo mogło reagować na zmiany koniunktury. Z doświadczeń amerykańskich i australijskich wynika,
że kiedy około 50 proc. prac wykonują firmy
usługowe, kopalnie mają dość duże pole manewru, aby przystosować się do zmiennych
warunków ekonomicznych. Oczywiście trzon
załogi stanowią pracownicy etatowi danej kopalni, ale jest wiele prac, które mogą zostać
powierzone firmom usługowym. Jestem przekonany, że musimy pogodzić się z faktem,
że tamte systemy będą wprowadzane w Polsce.
Nie na zasadzie kopii, ale pewnych trendów.
Czas pracy, system wynagradzania, warunki
zatrudnienia – coraz bardziej będą przypominały system kontraktowy.

Upadek koo

byłby bar
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Spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim poświęcone zadłużeniu górnictwa wobec kooperantów
XXJeżeli taką koncepcję przedstawiłby
pan liderom związkowym, to mógłby pan
od razu wysłać informację do Warszawy,
że wywołał pan niepokoje społeczne. Reakcja na tego rodzaju propozycje zawsze
była jednakowa.
– Szuka pan odpowiedzi na proste pytanie: co zrobić, aby poprawić sytuację
w górnictwie i jego najbliższym otoczeniu.
Ja odpowiadam. Mało tego, wszyscy wiedzą,
że nie ma innej możliwości niż uelastycznienie organizacji pracy i zasad wynagradzania.
Jeżeli chcemy, aby firmy okołogórnicze dobrze funkcjonowały, to muszą mieć partnera biznesowego, który jest w dobrej sytuacji
ekonomicznej.
XXNawet związki się z tym zgadzają?

– Zapewne tak, bo trudno nie zgodzić się
z racjonalnymi argumentami. Problem polega
na tym, jak dojść do porozumienia.
XXNieraz przekonał się pan, że czym innym
jest zdawanie sobie sprawy z zagrożenia,
a czym innym podjęcie decyzji, że coś robimy, aby mu zapobiec.
– Sądzę, że wszyscy dojrzeli do podjęcia
decyzji. My możemy wymyślać różne działania reorganizacyjne. Nowa Kompania Węglowa, Kompania Bis i parę innych nowych
nazw nie rozwiążą problemu. Równolegle
trzeba zmienić organizację pracy tak, aby
spółki górnicze mogły reagować na zmiany koniunktury. Tylko wtedy będą konkurencyjne. Trzeba pamiętać, że nie chodzi
tylko o konkurencję z węglem z importu.
Śląskie spółki węglowe muszą konkurować
z Bogdanką, z węglem brunatnym, który jest
atrakcyjnym i tanim paliwem, a także z tak
zwanymi odnawialnymi źródłami energii.
Według ocen specjalistów rozwój energetyki
odnawialnej jest tak szybki, że w ciągu minionych kilku lat trzy śląskie kopalnie straciły
rynek. W debacie o przyszłości górnictwa

trzeba brać pod uwagę wszystkie zagrożenia
i zdecydować: albo opracujemy program,
dzięki któremu przetrwa na przykład 10 kopalń, albo skupimy się na półśrodkach i nie
zostanie żadna kopalnia.
XXSpółki górnicze chciałyby rocznych terminów płatności. Polskie firmy okołogórnicze wytrzymają takie opóźnienie?
– Ci, którzy zdywersyfikowali swoją działalność, przeżyją.
XXPod warunkiem że przeżyją polskie
kopalnie.
Kilka tygodni temu byłem na spotkaniu
ekspertów w Najwyższej Izbie Kontroli, która
przygotowuje się do sprawdzenia realizacji
górniczej strategii obowiązującej w latach
2007–2015. Słyszałem między innymi opinię:
„Zamknąć to górnictwo. Niedługo efektywne
źródła energii będą mieścić się w walizce”.
Mam nadzieję, że kontrola NIK nie zakończy
się takim wnioskiem.
XXKilkanaście lat temu NIK kontrolował górnictwo. Stwierdził między innymi, że opóźnianie procesu prywatyzacji jest jedną
z przyczyn złej sytuacji w branży. Od tego
czasu nic się nie zmieniło.
– Mam nadzieję, że ta kontrola zakończy się wnioskami, które zostaną wzięte pod
uwagę.
XXKontrolerzy dotrą do dokumentów,
w których prezesi spółek proponowali zmiany organizacyjne i prawne, dzięki
którym spółki węglowe mogłyby elastycznie reagować na zmiany koniunktury? Te
dokumenty powinny być w Ministerstwie
Gospodarki albo Skarbu. Pan też powinien je znać.
– NIK ma możliwość dotarcia do wszystkich tego rodzaju dokumentów i ekspertyz.
l
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operantów górnictwa

rdzo niebezpieczny
– Spółki węglowe są winne największym dostawcom maszyn i urządzeń około 2 mld złotych. Mniej więcej tyle samo
pozostałym kooperantom. Ta informacja nabiera znaczenia, kiedy uświadomimy sobie, że w ciągu minionego niespełna roku
śląska gospodarka stała się uboższa o kilka miliardów złotych, które nie znalazły się w obiegu. Za taką sumę kupiliśmy
mniej towarów i usług. Nie ma znaczenia, czy nie kupiły ich firmy czy osoby fizyczne. W ostatecznym rozrachunku
stracili mieszkańcy województwa śląskiego – pisze M irosław S zemla , wicewojewoda śląski

Organizują się, żeby przetrwać
Rząd przygotował program ratunkowy dla
Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu
Węglowego. Kooperanci spółek górniczych
poczuli się pominięci. Dlatego zorganizowali
się i zaczęli wspólnie bronić swoich interesów.

Wojewoda śląski Piotr Litwa i ja postanowiliśmy wystąpić z inicjatywą, która ułatwi
kontakty kooperantów z zarządami spółek
górniczych i przedstawicielami rządu. Głównym celem są działania, które będą traktowały
sektor górniczy kompleksowo. Chodzi o to,
aby ratując kopalnie, nie pogrzebać kooperantów. Przecież w przyszłości ktoś będzie musiał współpracować ze zrestrukturyzowanym
górnictwem. W interesie Polski jest, aby wciąż
byli to tradycyjni dostawcy maszyn, urządzeń,
towarów i usług. Jestem przekonany, że mamy
szansę na zminimalizowanie strat śląskiej gospodarki. Szybka reakcja ministrów Wojciecha Kowalczyka i Tomasza Tomczykiewicza
świadczy o tym, że problem jest poważnie
traktowany przez rząd.

M iejsce przy stole
Górnictwo reprezentują bardzo silne centrale związkowe i silne zarządy. Firmy pracujące dla górnictwa nie miały własnej reprezentacji w czasie, gdy rozstrzygano o sposobach
ratowania branży. Ponieważ nikt głośno nie
protestował, przede wszystkim z tego powodu przedstawiciele górniczych kooperantów
nie znaleźli się przy stole negocjacyjnym,
kiedy rozmawiano o przyszłości Kompanii
Węglowej i kiedy ustalano zasady naprawy
górnictwa.
Niektórzy twierdzą, że nieobecni nie mają
racji. Ja uważam, że nieobecni mogą czuć
przerażenie. Przerażeni byli przedstawiciele
firm kooperujących z górnictwem, kiedy z mediów dowiedzieli się, że ich należności mogą
przepaść. Przeraziła ich informacja, że jeżeli
chcą dalej współpracować z polskim górnictwem, muszą zgodzić się na roczne terminy
płatności. Co to oznacza? Dziesiątki, a nawet
setki milionów złotych spisanych na straty
i przynajmniej tyle samo kredytu, żeby utrzymać produkcję. Tego nikt nie wytrzyma.
Cieszę się, że w czasie spotkań w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim przynajmniej niektóre powody do obaw zostały rozwiane. Przed
nami seria rozmów, która powinna doprowadzić do wypracowania zasad współpracy,
które ochronią wolny rynek, polskie górnictwo

i polskie firmy okołogórnicze. Ważny jest także element społeczny. Otóż po raz pierwszy
firmy okołogórnicze występują razem mimo
tego, że na co dzień konkurują ze sobą. Polska gałąź przemysłu pracująca dla górnictwa
i zatrudniająca wysokiej klasy specjalistów angażuje się w przemiany gospodarcze regionu.
Dla mnie to budująca informacja.

C o dalej ?
Śląskie kopalnie zmniejszają wydobycie
węgla. Każdy następny rok to mniejsze zatrudnienie w spółkach górniczych. Nie oszukujmy
się, firmy okołogórnicze muszą dostosować
się do ograniczonych możliwości polskiego
górnictwa. Wiem, że za tym miłym dla ucha
określeniem kryje się brutalna rzeczywistość
– mniejsze górnictwo oznacza mniejsze zapotrzebowanie na maszyny, towary i usługi.
To bije w firmy okołogórnicze i aby przetrwać,
muszą dywersyfikować swoją działalność
i szukać rynków zbytu za granicą. Jeżeli nie
dadzą rady, padną. Tak wygląda prawda i nie
chcę jej koloryzować, bo uważam, że nawet
najokrutniejsza prawda jest lepsza od pudrowanej rzeczywistości.
Co w takim razie zrobić, aby dać szansę
na dostosowanie się? Jak firmy mogą zmieniać produkcję i szukać nowych odbiorców,
jeżeli górnictwo im nie płaci albo płaci bardzo
późno? Skąd pieniądze na regulowanie zobowiązań cywilno-prawnych przez kooperantów
górniczych? Przecież informacja, że odbiorca
nie reguluje rachunków, nie jest usprawiedliwieniem dla urzędów skarbowych i urzędów
miasta, które domagają się podatków. Zobowiązaniami spółek górniczych nie wypłaci się
pensji pracownikom, nie ureguluje się rachunków za towary, usługi i urządzenia potrzebne
w firmach okołogórniczych.
Uważam, że jest kilka sposobów, aby
wesprzeć wierzycieli spółek górniczych. Jedną z instytucji, która może się zaangażować,
jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Minister
Wojciech Kowalczyk zapewniał, że chce wypracować koncepcję wsparcia przez BGK. Jeszcze
za wcześnie mówić o szczegółach, ale jakaś
forma gwarancji bankowych, ubezpieczenia
kontraktów i kredyty na dywersyfikację produkcji pomogłyby złagodzić skutki kryzysu.

K onsekwencje społeczne
W górnictwie pracuje około 100 tys. osób.
W firmach je obsługujących przynajmniej 300

tys. osób. Koncentruję się na śląskich problemach, ale przecież firmy okołogórnicze funkcjonują w całej Polsce. Nikogo nie dziwią protesty górników, którzy bronią swoich miejsc
pracy. Przestrzegam przed lekceważeniem
pracowników firm okołogórniczych, bo ich
miejsca pracy są także zagrożone.
Rząd i władze wojewódzkie zdają sobie
sprawę z powagi sytuacji. Stąd zaangażowanie
wojewody Piotra Litwy i moje w przygotowanie forum wymiany poglądów na temat
sposobów rozwiązania problemów szeroko
rozumianego sektora górniczego. Zapobieganie nawet potencjalnym konfliktom jest
lepszą metodą prowadzenia dialogu niż ich
rozwiązywanie w atmosferze ostrego sporu. Restrukturyzacja górnictwa będzie miała swoje konsekwencje społeczne nie tylko
na obszarach tradycyjnie górniczych. Nasze
województwo i reszta Polski musi przygotować się do realizacji programów regionalnych,
które unowocześniają gospodarkę i wspierają
innowacyjność. To jedyny sposób na łagodne
przejście trudnej drogi transformacji śląskiej
gospodarki.
Kopalnię zaczyna się likwidować w momencie, kiedy zaczyna się w niej fedrować.
Jedna kopalnia będzie pracować kilkadziesiąt
lat, inna kilkaset, ale jej historia kiedyś dobiegnie kresu. Trzeba także pamiętać o uwarunkowaniach ekonomicznych. Wydobycie, które
było opłacalne kilkanaście lat temu, może być
w którymś momencie niedochodowe. Dlatego
rozpoczęcie działalności górniczej jest ważnym wydarzeniem, ale także jej zakończenie
wiąże się z istotnymi zmianami społecznymi.
Uważam, że wielką rolę do odegrania
mają nasi naukowcy. Od nich między innymi
będzie zależało, czy dobrze przygotujemy się
do realizacji programu regionalnego, dzięki
któremu zachowamy górnictwo i przemysł
dlań pracujący i na fundamencie górniczej
tradycji stworzymy innowacyjną gospodarkę. Mamy świetną kadrę inżynieryjno-techniczą. To nasz atut w porównaniu z innymi
regionami Polski. Jednak nawet najlepszych
specjalistów trzeba przekwalifikować, aby
stali się pełnowartościowymi pracownikami
i organizatorami nowej produkcji.
Skala przekwalifikowywania pracowników będzie wielka. Sądzę, że trzeba będzie
objąć nim kilkadziesiąt tysięcy osób. Oczywiście to perspektywa wieloletnia. Do tej pory
w planach nie uwzględniano pracowników

firm okołogórniczych. Mam nadzieję, że to się
zmieni.

P odsumowanie
Uważam, że łagodzenie skutków społecznych zmian w górnictwie zagwarantują
dwa programy: Program dla Śląska i Program
Reindustrializacji. Ten pierwszy ma na celu
stworzenie warunków do łagodnego przejścia przez restrukturyzację górnictwa. Jego
głównymi celami są: przekwalifikowania i tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu
nowych miejsc pracy. Program Reindustrializacji jest częścią ogólnoeuropejskiego programu zmierzającego do rozwoju przemysłu,
bez którego nie ma stabilnego rozwoju ekonomicznego. Chodzi o przemysł nowoczesny,
zdolny do konkurencji. Do realizacji obu programów potrzebne są kadry wykształconych
inżynierów. My je mamy. Częścią nowoczesnego przemysłu na pewno będzie przemysł
zbrojeniowy. Nasz region ma wielkie tradycje w tej dziedzinie i dlatego możemy wziąć
udział w programie dozbrajania naszej armii.
Mamy wielki potencjał dzięki górnictwu.
Najważniejszym zadaniem jest takie pokierowanie zmianami, aby ten potencjał rozwinąć,
a nie zwinąć pod pretekstem restrukturyzacji górnictwa. Sądzę, że spotkania w Śląskim
UW będą służyły rozwojowi regionu i jego
przemysłu. Tak też widzę rolę przedstawicieli
firm okołogórniczych, którzy jedynie potrzebują określenia jasnych i uczciwych reguł gry.
Jest im to potrzebne, aby brać aktywny udział
w zmianach gospodarczych, które są przed
nami.
Przedstawiciele rządu szybko zrozumieli
problem. Ministrowie Wojciech Kowalczyk
i Tomasz Tomczykiewicz nie zwlekając, spotkali się z reprezentantami firm okołogórniczych w trybie pilnym. Zapewnili, że przedstawione postulaty będą wzięte pod uwagę.
Rozmawiano o nich po raz kolejny 13 kwietnia.
Przedstawiciele firm okołogórniczych zostali
zapewnieni, że zobowiązania przejmie Nowa
Kompania Węglowa. Jak
zostaną rozwiązane inne
problemy, o których napisałem? Wszystko zależy
od tego, jak bardzo firmy
okołogórnicze włączą się
w proces restrukturyzacji
branży.
MIROSŁAW SZEMLA
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ochrona środowiska

Za wolno usuwamy azbest
Z 274 zadań, które w tym roku uzyskają
wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 33 dotyczy usuwania i unieszkodliwiania
azbestu. Będzie usuwany ze spółdzielczych
bloków, ale również z budynku Głównego
Instytutu Górnictwa oraz przedszkola w Piekarach Śląskich.

W 2002 roku oszacowano, że na terenie
Polski znajduje się 15,5 mln wyrobów azbestowych. Można przyjąć, że od tego czasu ich
ilość nie wzrosła. Z informacji o realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009–2032 (POKA), którą można znaleźć
na stronie Ministerstwa Gospodarki, wynika, że co roku na składowiska trafia 100–150
tys. ton tych odpadów. Do końca 2013 roku
łącznie udało się unieszkodliwić w sposób
udokumentowany 1,57 mln ton.
Aby osiągnąć założony cel, czyli usunąć
wyroby azbestowe z użycia do końca 2032
roku, Polska musi zwiększyć ilość usuwanych
odpadów do ok. 700 tys. ton rocznie. To oznacza prawie pięciokrotne zwiększenie tempa
w porównaniu z 2013 rokiem.
Czy to możliwe?

D otacje ułatwiają
Jak pokazuje praktyka, bardzo pomocne
są dotacje, pożyczki czy inne formy wsparcia.
Dowodzi tego m.in. przykład zmian w ustawie
Prawo ochrony środowiska. W 2011 roku przywróciły samorządom możliwość udzielania
dotacji swoim mieszkańcom na usuwanie wyrobów azbestowych. Okazało się, że po zastoju
z poprzednich lat znacznie wzrosło tempo
ich likwidacji.
Dodatkową możliwość stworzyła współpraca resortu gospodarki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dzięki której uruchomiono trzyletni
program. W jego ramach każdy z 16 wojewódzkich funduszy może wspierać usuwanie
azbestu.
W ubiegłym roku uruchomiono kolejny
program NFOSiGW na lata 2015–2020, pn.
„System – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” z budżetem w wysokości 80 mln złotych. Tak jak poprzednio
realizują go fundusze regionalne.

M oże być wszędzie
WFOŚiGW w Katowicach zakończył merytoryczną ocenę złożonych wniosków obejmujących zadania z zakresu ochrony atmosfery
(w tym połączone z demontażem i unieszkodliwieniem azbestu). – Do dofinansowania w tym
roku zakwalifikowano 274 zadań. Z tego 33
dotyczy właśnie usuwania i unieszkodliwiania
azbestu – powiedział nam Maciej Gramatyka,
rzecznik prasowy funduszu.
Na pożyczki na usunięcie azbestu fundusz przeznacza ok. 9 mln złotych. Skąd
będzie usuwany? Na przykład z budynków
spółdzielni mieszkaniowych w Będzinie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Chorzowie, Czeladzi,
Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jaworznie,
Katowicach, Rybniku, Sosnowcu, Świętochłowicach, Tychach, Tarnowskich Górach i Zabrzu. To nie jest zaskoczenie. Jeszcze w latach
80. ubiegłego wieku ocieplano bloki płytami
zawierającymi azbest. Teraz trzeba je zdemontować i wykonać termomodernizację.
Również wiele dachów wykonano w technologii cementowo-azbestowej.

Azbest będzie też usuwany z budynków
w Częstochowie i Mikołowie oraz z siedziby
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
i przedszkola w Piekarach Śląskich.

B rakuje danych
Jednym z warunków skutecznego szybszego usuwania wyrobów zawierających azbest
jest przede wszystkim opracowanie gminnych
programów jego usuwania i zgromadzenie
rzetelnych informacji o ilości i rozmieszczeniu
odpadów – wynika z informacji Ministerstwa
Gospodarki.
– Zakładaliśmy, że do końca 2012 roku
będziemy mieli pełną inwentaryzację. Nie
udało się tego osiągnąć. W obligatoryjnej tzw.
bazie azbestowej nie ma informacji z wszystkich gmin – odpowiada biuro prasowe resortu.
Na koniec 2014 roku zaledwie 2085
gmin (84 proc.) umieściło dane. Oznacza to,
że 394 gmin nadal nie ma w bazie. Najgorzej
jest w województwie łódzkim, gdzie brakuje danych z co drugiej gminy. W Dolnośląskiem i Podlaskiem brakuje ich z ok. 30 proc.
gmin. Najlepiej jest w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz
zachodniopomorskim.
Województwo śląskie znajduje się na 12.
miejscu. Ze 167 gmin z naszego regionu w bazie azbestowej aktywnych jest 149 (89 proc.).
Brak danych gminy tłumaczyły brakiem szczegółowej inwentaryzacji na swoim terenie,
a także – to brzmi co najmniej dziwnie – nieświadomością obowiązku uzupełnienia bazy.

AZBEST

STOP DZIKIM WYSYPISKOM

a

Wdychanie py³u azbestu
stanowi
niebezpieczeñstwo
dla zdrowia !

NIE WYRZUCAJ

J est miejsce
na składowiskach
W Polsce w końcu ubiegłego roku funkcjonowały 33 ogólnodostępne i dwa zakładowe
składowiska odpadów zawierających azbest.
Mogą jeszcze pomieścić ok. 1,74 mln metrów
sześciennych.
Azbest znajduje się również na 18 zamkniętych już składowiskach odpadów.
W najbliższych latach planuje się budowę
sześciu składowisk o pojemności 1,57 mln
metrów sześciennych.
Szczegółowe informacje na temat każdego obiektu znajdziemy na stronie www.
bazaazbestowa.gov.pl.

P rzykład
O grodzieńca
W informacji o realizacji POKA wskazano także pozytywne zmiany. Przykładem
mają być gminy najbardziej zanieczyszczone,
czyli małopolski Szczucin i śląski Ogrodzieniec. W pierwszej udało się zabezpieczyć
prawie wszystkie drogi utwardzane azbestem.
W drugiej uporządkowano teren po byłych
zakładach produkujących zawierające go
wyroby.
Wyroby azbestowe w Ogrodzieńcu zaczęto produkować przed II wojną światową.
Po wojnie powstało 128 mln mkw. produktów
zawierających azbest. W 1998 roku zakład
zamknięto, ponieważ rok wcześniej parlament
uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających ten minerał.
W czasie funkcjonowania Izolacji na wysypisko trafiło ok. 300 tys. metrów sześciennych odpadów. Oprócz tego zostały półprodukty, surowce i maszyny. W 2009 roku
WFOŚiGW w Katowicach sfinansował opracowanie programu skutecznej likwidacji tej
ekologicznej bomby.

ODPADÓW ZAWIERAJ¥CYCH

BEZPIECZNE SK£ADOWANIE

AZBEST

WYDZIELONA KWATERA
LUB SK£ADOWISKO
ODPADÓW
ZAWIERAJ¥CYCH AZBEST

CHROÑ ZDROWIE I ŒRODOWISKO
Autor projektu:
Ewa Hulek
Krzysztof Tyra³a

Departament Instrumentów Wsparcia
ROT Recycling Odpady Technologie
44-101 Gliwice, ul. Wyszyñskiego 11

Plac Trzech Krzy¿y 3/5
00-507 Warszawa
Plakat zosta³ wykonany w ramach realizacji zadañ wynikaj¹cych z "Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest stosowanych na terytorium Polski", na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia

– Wyburzono kominy, silosy i pozostałości fabrycznych zabudowań oraz przykryto
ziemią i zrekultywowano prawie 6 hektarów
składowiska niebezpiecznych odpadów. Prace sfinansował narodowy i wojewódzki fundusz – mówi Dariusz Ptaś, sekretarz gminy
Ogrodzieniec.
Wszystkie odpady zawierające azbest
pakowano do specjalnych grubych worków,
tzw. bigbagów. Wywożone je na składowiska
azbestu. By ograniczyć do minimum zagrożenie skażenia pyłem azbestowym środowiska
oraz pracujących przy likwidacji zakładu ludzi,
zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności. Odpady przed ich demontażem zraszano
specjalną antypyłową substancją, zamontowano też ekrany akustyczne oraz foliowe tunele.
Podczas prac likwidacyjnych okazało się,
że trujących odpadów w Ogrodzieńcu jest
o ok. 2 tys. ton więcej, niż wcześniej szacowano. Stwierdzono również, że gleba jest skażona
nie tylko masą azbestową, ale i ropą. To dlatego, że w latach 60. i 70. stosowano technologię
czyszczenia urządzeń fabrycznych polegającą

na spuszczaniu do otworów w posadzkach
skażonej azbestem ropy. Trzeba było utylizować także skażoną glebę.
– Na terenach po Izolacji rośnie trawa.
Są przeznaczone na działalność gospodarczą.
Pod jednym warunkiem – zgodnie z przepisami musi upłynąć pięć lat od rekultywacji.
W tym przypadku karencja dla tego gruntu
minie w przyszłym roku – podkreśla Dariusz
Ptaś.

Z ostało
trochę dachów
Pomimo że azbest sukcesywnie znika
z dachów domów i zabudowań gospodarczych, to jeszcze sporo zostało do utylizacji.
Dzięki zmianie przepisów prawnych
w statystykach będzie mniej odpadów do usunięcia, ponieważ obecnie można zostawić
w ziemi rury azbestowo-cementowe z wyłączonych z użytkowania wodociągów oraz
dróg utwardzonych odpadami zawierającymi
azbest.
BARBARA WARPECHOWSKA
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Rozmach wraca do Poznania

Skoda ogłosiła ceny nowego Superba – poziom wejścia to 79 500 złotych

Odświeżona nowa Toyota Auris

Przemysł motoryzacyjny widzi chyba perspektywę powolnej odbudowy rynku w Polsce,
gdyż motoryzacyjne targi w Poznaniu odzyskują wigor sprzed kryzysu. W tym roku około 200 wystawców samochodów, motocykli
i akcesoriów zajęło 50 tys. mkw. powierzchni.
Na targach pojawiły się nie tylko premierowe
auta, ale i kilka może nie najnowszych, ale
interesujących prototypów.

zaoferujemy bardzo atrakcyjne warunki zakupu modelu Astra w wersjach Active oraz
Energy, a także wprowadzimy nową ofertę
leasingu – powiedział Wojciech Mieczkowski,
dyrektor generalny General Motors Poland.
Jeszcze w tym roku zadebiutuje Opel Karl –
najmniejszy w gamie marki samochód miejski,
który pojawi się w polskich salonach sprzedaży
już w czerwcu.
Swój sukces świętowała też w tym czasie
fabryka w Gliwicach. Z jej taśmy zjechał dwumilionowy samochód – Holden Cascada z turbodoładowanym silnikiem 1,6 litra o mocy
170 KM. Marka wskazuje, że ten elegancki
kabriolet w niebieskim kolorze Deep Sky jest
przeznaczony na rynek australijski. Pierwszy
samochód, model Astra Classic (konstrukcja
pierwszej generacji), został wyprodukowany
w Gliwicach 31 sierpnia 1998 roku.

D obry okres O pla
w  P olsce
W pierwszym kwartale roku sprzedaż
Opla w Polsce wzrosła o 24 proc. rok do roku,
dochodząc do 8579 samochodów. Liderem
sprzedaży jest model Corsa – 2776 sztuk,
tuż za nim uplasowała się Astra z wynikiem
2423 egzemplarzy, a trzecie miejsce wywalczył nowy bestseller Opla – model Mokka
– 1248 sztuk. – W najbliższych miesiącach
będziemy kontynuować ofensywę produktową. Właśnie wprowadzamy na polski rynek
kolejne wersje naszych samochodów miejskich
– sportowe Corsę OPC i Adama S oraz minicrossovera Adama Rocks. Ponadto od kwietnia

M otoryzacja rozwodzi
się z hostessami ?

Odnowiony Ford C-Max

ostatnio zmieniać podejście do tego „elementu” imprez.
Według prasowych doniesień organizatorzy wyścigów World Endurance Championship postanowili w tym sezonie usunąć
z torów tzw. grid girls – piękne, skąpo odziane
dziewczyny od lat stanowiące stały punkt programu takich imprez. Podobno uznano, że ich
nie do końca ubrane ciała odwracają uwagę
od samochodów i ich kierowców.
Chiński rząd także wyraził niedawno zaniepokojenie wzrostem wulgarności w mediach. Pierwszy krok ku zmianie tej sytuacji
może być podjęty podczas tegorocznego
salonu samochodowego w Szanghaju, gdzie
piękne modelki w seksownych kreacjach nie
będą już mogły się wdzięczyć do samochodów.
Mają je podobno zastąpić właściwie ubrani
konsultanci ds. sprzedaży. Chińczycy poszli
jednak jeszcze dalej – przewidując wielkie
zainteresowanie i dużą liczbę odwiedzających,
zakazali wstępu na targi dzieciom.
W Poznaniu dopuszczalne są jeszcze i hostessy, i dzieci, ale kto wie, jak długo jeszcze,
więc… patrzcie, dopóki można.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE OPEL

Dotąd wydawało się, że piękne hostessy są nieodłącznym elementem samochodowych imprez – salonów, zlotów czy
wyścigów. Menedżerowie zdają się jednak
MATERIAŁY PRASOWE

Wśród krajowych premier zaprezentowały
się Skoda Superb, Toyota Avensis, Hyundai
Tucson, Renault Kadjar i Espace. Volkswagen
i Fiat przygotowały użytkowe debiuty – produkowany w Poznaniu Caddy, który w trzecim kwartale roku trafi do polskich salonów,
oraz nowe Doblo. Skoda ogłosiła ceny nowego
Superba – poziom wejścia to 79 500 złotych
za auto z silnikiem 1,4 TSI z dwustrefową klimatyzacją i elektrycznie sterowaną pokrywą
bagażnika.
Było także kilka premier wersji specjalnych czy aut po modernizacjach. W tej kategorii pojawiły się np. Volkswageny Golf i Passat
w hybrydowych wersjach GTE i odnowiony
Sharan, Fordy C-Max i Grand C-Max po

modernizacji, Fiat 500 Vintage ‘57, zmodernizowana Toyota Auris, odświeżone Hyundaie i30 oraz i40, a także Nissany Juke i 370Z
w wersji Nismo.
Wisienki na torcie to sportowe superauta, takie jak przedpremierowy Jaguar XE,
McLaren czy polska Arrinera Hussarya, która
w Poznaniu pojawiła się w jeszcze testowej,
ale podobno już w pełni sprawnej i funkcjonalnej wersji.

Dwu milionowy opel z Gliwickiej fabryki.
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Podróże marzeń

W Sydney wrzuć na luz
Słynny gmach opery i parki narodowe z dziko
żyjącymi zwierzętami. Nowoczesne wieżowce
dzielnicy biznesowej oraz szerokie plaże przyciągające amatorów surfingu. Sydney to jedna
z niewielu metropolii, gdzie w parę minut można przenieść się z wielkiego centrum wprost
na łono natury.

Symbolem miasta jest biały budynek
Sydney Opera House, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przypomina wzniesione żagle jachtów wpływających
do zatoki. Mało kto wie, że projektanta Jørna
Utzona zainspirowały… kawałki pomarańczy.
Wewnątrz, oprócz sali koncertowej wyposażonej w największe na świecie organy mechaniczne, mieszczą się sala operowa, studio nagrań, garderoby, restauracje, a nawet
kino. Bilety na spektakle trzeba rezerwować
ze sporym wyprzedzeniem, ale żeby dostać się
do środka, wystarczy skorzystać z wycieczki
pod opieką przewodnika. Godzinna wyprawa
po zakamarkach opery to koszt 37 dolarów
australijskich.

Wspinaczka po moście

Z aklęte
w kamień
Blue Mountains, czyli Góry Błękitne, oddalone są od miasta o niecałe 100 kilometrów.
Swoją nazwę zawdzięczają porastającym tutejsze zbocza eukaliptusom. Ulatniające się
z nich olejki eteryczne sprawiają, że oglądane
z daleka góry wydają się spowite niebieskawą
poświatą. Ich najbardziej znanym szczytem
jest formacja o nazwie Trzy Siostry. Według
legendy są to miejscowe piękności, w których
zakochali się trzej bracia z wrogiego plemienia. Chcąc ustrzec siostry przed zakazanym
uczuciem, szaman zamienił je w kamień.
Obowiązkowym przystankiem podczas
wyprawy w góry jest rezerwat przyrody Featherdale. Jego główną atrakcją jest możliwość
zrobienia zdjęcia z koalą. – Jest tylko jedna
zasada, o której musicie pamiętać – uprzedza
nas Daniel, opiekun zwierząt. – Gdy koala
śpi, nie wsadzajcie mu palców do oczu, żeby
go obudzić!
Można tu także przyjrzeć się z bliska zwyczajom kangurów. Przyjazne torbacze chętnie
dają się karmić z ręki. Ich widok przypomina
nam, że naprawdę znaleźliśmy się po drugiej
stronie globu.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Do Australii najlepiej wybrać się podczas polskiej zimy, gdyż pory roku
są odwrotne niż w Europie.
Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Waluta: Dolar australijski; 1 dolar = 2,86
złotych.
Wiza: Obywatele polscy muszą posiadać
wizę turystyczną. Wniosek należy złożyć przez
Internet i wydrukować potwierdzenie.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Wskocz na prom w Circular Quay i udaj
się w rejs po okolicznych wyspach. Warto popłynąć do Taronga Zoo, żeby obejrzeć występ
ptaków na tle panoramy miasta.
Odwiedź Royal Botanic Gardens, wspaniały ogród botaniczny położony tuż obok gmachu opery. Można tu podziwiać ponad 8000
gatunków roślin z Australii i spoza kontynentu.
Odpocznij na Bondi Beach – szerokiej plaży, będącej popularnym miejscem piknikowym.
Wybrzeże opanowane jest przez miłośników
surfingu – za niewielką opłatą wypożyczymy
deskę surfingową.
MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Po przeciwnej stronie zatoki, na wprost
opery, wznosi się kolejna ikona Sydney

– strzelisty Harbour Bridge, most nazywany
przez tubylców Wieszakiem. Został ukończony w 1932 roku. Znacznie później ktoś wpadł
na pomysł udostępnienia jego stalowych łuków zwiedzającym.
Od tej pory wspinaczka na położone
na wysokości 134 metrów nad powierzchnią wody przęsła stała się jedną z głównych
atrakcji turystycznych miasta. Przejście całej
konstrukcji zajmuje ok. 3,5 godziny, a rozciągający się z góry widok zdecydowanie wart
jest wysiłku.
Schodząc z Harbour Bridge, docieramy
do portowej dzielnicy The Rocks, zamieszkiwanej niegdyś przez marynarzy i prostytutki.
W odrestaurowanych budynkach o niepowtarzalnym klimacie powstało wiele barów
i restauracji.
Warto zajrzeć do Phillip’s Foote – lokalu,
gdzie samodzielnie usmażymy na grillu soczyste steki i ryby. Obsługa chętnie udziela
wskazówek na temat czasu przyrządzania
poszczególnych rodzajów mięsa.
Na deser wybierzmy się do położonej
w sąsiedztwie naleśnikarni Pancakes On The
Rocks na puszyste naleśniki Devil’s Delight
z bitą śmietaną, lodami czekoladowymi i truskawkami. Są fenomenalne!

Promy na okoliczne wyspy odpływają z Circular Quay

Gmach opery w Sydney nazywany bywa białym łabędziem Australii

Wspinaczka po Harbour Bridge gwarantuje niezapomniane wrażenia

W obrębie centrum miasta można zwiedzać parki narodowe z dzikimi zwierzętami, wspinać się, plażować
i surfować
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Krzyżówka panoramiczna nr 8
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Pod koniec 2014 roku pracowało prawie
43,8 proc. Polaków w wieku 55–64 lat.
W ostatnich latach wzrosła liczba pracujących
Polaków 55+, ale i tak daleko nam do średniej
krajów OECD. Obecnie konieczne jest przygotowanie oferty szkoleń dostosowanej do tej
grupy wiekowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
W międzynarodowych badaniach kompetencji
starsi Polacy wypadają znacznie słabiej niż ich
rówieśnicy z innych krajów OECD – pod względem znajomości języków obcych, IT, a nawet
podstawowych umiejętności zrozumienia tekstu
czy analizy matematycznej. Aktywność zawodowa osób starszych w naszym kraju staje się
tematem poważnych debat, gdyż w 2050 roku
odsetek Polaków po 65. roku życia wzrośnie
do 63 proc.
W sezonie 2014/2015 przeciętny mieszkaniec naszego kraju może zjeść nawet
o jedną trzecią jabłek więcej niż przed
rokiem. Polska jest trzecim największym pro-

ducentem tych owoców na świecie – po USA
i Chinach. Do sierpnia 2014 roku Rosja była
największym rynkiem eksportowym naszych
jabłek – trafiało tam ponad 1 mln ton. Po wprowadzeniu embarga Związek Sadowników RP
próbuje znaleźć dla naszych owoców nowe
rynki zbytu. Szczególnie duży potencjał widzi w Afryce Północnej, a także w Arabii
Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Kuwejcie. W br. rozpoczął eksport
do Indii, a w 2016 roku nasze jabłka mogłyby
ruszyć do Chin. W Polsce również wzrosło
ich spożycie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Miłej wielkanocy”.
Nagrodę wylosowała: Maria Kowolik z Katowic.

W latach 2014–2018 globalna sprzedaż
produktów farmaceutycznych będzie
rosła o 6,9 proc. rocznie, a to oznacza,
że przychody tego sektora w 2018 roku
mogą sięgnąć 1,61 bln dolarów. Najszyb-

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Polsko-czeska przyjaźń
Na polskim rynku browarniczym dominują
piwa dolnej fermentacji, czyli lagery. Ich ciekawym gatunkiem jest pils, który swoje korzenie ma w Czechach. W naszym kraju jego
produkcją może poszczycić się między innymi Browar Pilsweiser. Trunki w nim warzone,
ze względu na narodowość właściciela, można uznać za modelowy przykład piw typu pils.

Browar początkowo nosił nazwę Grybów
– od miejscowości, w której mieści się jego
siedziba. Tradycja piwowarska tego regionu sięga pierwszej dekady XIX wieku. Tutaj
w 1887 roku Franciszek Paschek, z pochodzenia Węgier, rozpoczął warzenie piwa. Produkowano tu przede wszystkim piwo Marcowe,
Bock i Porter. Był to zakład rodzinny, którego trunki podbiły serca wielu ludzi nie tylko
w kraju, ale także poza jego granicami. Dobra passa browaru trwała do czasów II wojny
światowej, podczas której, jak większość firm,
trafił w ręce Niemców. Po zakończeniu walk
na chwilę wrócił w posiadanie pierwszego
właściciela, ponieważ rok później podległ on
nacjonalizacji i stał się częścią Okocimskich
Zakładów Piwowarskich.
Kolejne lata były burzliwe. Przedsiębiorstwo ciągle zmieniało właścicieli. Mimo
to browarnicy nie zaprzestawali swojej pracy
i wciąż warzyli piwo. Roczna produkcja grybowskiego browaru na początku lat 70. XX
wieku wynosiła 80 tys. hektolitrów. Wreszcie, wraz z wprowadzeniem w Polsce nowego ustroju, powstał Browar Grybów, który
już w 1990 roku otrzymał status spółki. Pod
tą nazwą zakład funkcjonował do 2007 roku.

Wówczas od dwóch lat był już w posiadaniu
Czecha Ivana Chovaneca, który zmienił nazwę
na Browar Pilsweiser. W prowadzeniu zakładu
pomaga mu jego syn Andrej. Przeprowadzili
w nim wiele zmian: podreperowali finanse,
postawili go na nogi oraz rozbudowali i wprowadzili nowe technologie.
Wytwarzane tu piwa to przede wszystkim
lagery typu pils. Można podzielić je na trzy
kategorie. Pierwszą z nich stanowią piwa regionalne brązowe. Wśród nich znajdziemy
Góralskie, które jest umiarkowane pod względem zawartości alkoholu. Ma złoty, klarowny
kolor i smak, w którym słodowość miesza się

z lekką goryczką. Inną propozycją jest Naturalne Niepasteryzowane, o orzeźwiającym
zapachu i 6 proc. alkoholu. Możemy wybrać
również Lacha, który ma bursztynową barwę,
chmielowy zapach i zrównoważony smak.
Kolejną grupę stanowią piwa ekskluzywne białe. Tutaj na uwagę zasługuje Pilsweizer
Premium. Od pierwszej chwili zostaniemy
zauroczeni jego złotą barwą i słodowo-chmielowym zapachem. W ofercie znajdują się także
Pilsweizer Exclusive oraz Pilsweizer Strong.
Ciekawą propozycją są trunki smakowe: Aloes&Miód oraz Trzcinowe Słodowe. Są doskonałe dla piwoszy, którzy lubią nowe doznania
i piwne przygody.
Ostatni typ trunków to mocne. Nadają
się dla konsumentów lubujących się w piwach
o większej zawartości alkoholu. Na pewno
warto sięgnąć po Pilsweizera Szwejkowego,
który ma prawie 7 proc. alkoholu i jest niefiltrowany. Inną opcją jest Bock. Leżakuje on
aż sześć tygodni, dzięki czemu zyskuje swoją moc, wynoszącą ponad 8 proc. alkoholu.
Ma złotą barwę i słodowy smak.
Obecnie browar może poszczycić się
w wytwarzaniu swoich trunków wykorzystywaniem samych naturalnych składników,
do których należą chmiel, jęczmień oraz woda
pochodząca z własnych źródeł głębinowych.
Do tego dochodzi tradycyjna receptura połączona z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych. Ważnym atutem tych
trunków jest fakt, że są to produkty w pełni
naturalne i zdrowe, pozbawione sztucznych
surowców.
ŹRÓDŁO: WWW.PRESS.PL

szego tempa wzrostu należy się spodziewać
w Azji i Australii (10 proc.), w Chinach aż
18 proc. rocznie. W tym samym czasie Europa
Zachodnia zanotuje wzrost o 2,2 proc. rocznie. Sektor biotechnologiczny do 2019 roku
ma szansę wzrastać w tempie 9 proc. rocznie,
a to oznacza, że jego przychody sięgną 444,9
mld dolarów.
Sprzedaż papierosów w Polsce maleje.
Nieco ponad 9,7 mld sztuk sprzedały koncerny tytoniowe w I kwartale 2015 roku.
To o 6,8 proc. mniej niż przed rokiem. Niestety nie jest to jedynie wynik ograniczenia
wypalanych papierosów, ale w dużym stopniu
skutek ich nielegalnego sprowadzania. Tylko
w IV kwartale 2014 roku udział nielegalnych
papierosów w sprzedaży sięgnął 17,2 proc. i był
o 2,7 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Papierosy tracą też przez rosnący popyt na e-papierosy. Używa ich 1,8 mln Polaków.
D W U T Y G O D N I K
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