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Temat na czasie
Adam Gawęda: Zasady
wynagradzania muszą
być powiązane
z efektami spółek,
organizacja pracy
nie może być
sztywna.
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Podróże marzeń.

„Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości” – to myśl przewodnia jubileuszu 90-lecia
działalności Głównego Instytutu Górnictwa. – Chcemy, żeby Główny Instytut Górnictwa realizował
dewizę Stanisława Staszica – być narodowi użytecznym – mówił prof. Józef Dubiński, naczelny
dyrektor GIG, w czasie jubileuszowych uroczystości 15 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
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Pięścią w stół

Nabijanie w młodość
Mamy kryzys polityczny. Kilku kelnerów, handlarz węglem i mistrz geszeftu wszelakiego rozwalają scenę
polityczną. Pani premier nie ma wyjścia, musi grać, jak
jej zagrają, i tańczyć z każdym, kto krzyknie: odbijany.
Jej poprzednik, Donald Tusk, zostawił rząd i Platformę Obywatelską z niezłym bałaganem. Naobiecywał
i wyjechał do ważniejszych zadań.

N

a przykład obiecał, że dochody z gazu łupkowego zasilą fundusz emerytalny i niektórzy poczuli
się tak, jakby w niedalekiej przyszłości mieli
żyć niczym niemieccy emeryci w dobrych czasach.
Stabilizacja, co miesiąc niezła kasa i kilka razy w roku
ciekawa wycieczka. Gaz łupkowy okazał się kiełbasą
wyborczą. Firmy, które miały go dla nas wydobywać,
zwijają interes jedna po drugiej. Ponoć nie ma gazu,
który opłacałoby się czerpać. Nie będziemy Katarem.
To nic. Będziemy za to cieszyć się młodością. Po porażce Bronisława Komorowskiego rządzący odkryli,
że młodzież ma prawa wyborcze i postanowili młodym
tak ulżyć, żeby zdobyć ich głosy. Opozycja też chce, aby
młodzi mieli znacznie lepiej. Jedni i drudzy obiecują.
Wielką kampanię na rzecz młodości można streścić
w kilku zdaniach. Polskę starych oddać w ręce młodych. Zmniejszyć średnią wieku w rządzie. Opracować
programy pomocy dla młodych pracowników, rodziców, naukowców i bezrobotnych. Wybrać młodych
do Sejmu i Senatu. Napisać programy polityczne tak,
aby młodzi je zrozumieli. Mówić językiem młodych,
nosić się jak młodzi i mieć taki gust jak oni. To recepta
na wygranie wyborów parlamentarnych czy na rozluźnienie atmosfery w tak zwanej przestrzeni publicznej?
Trzeba młodzieży ułatwić start nie po to, żeby wygrać
wybory, ale po to, żeby społeczeństwo funkcjonowało

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Młodym
obywatelom
wciska się
ciemnotę
w szkołach,
na wyższych
uczelniach
i w pracy.

Komentuje Sławomir Starzyński
normalnie. Zamiast tworzyć propagandowe programy,
trzeba zadbać o to, aby były jasne reguły wprowadzania młodzieży w dorosłe życie. Na razie pokolenie
50-latków wzorem nie grzeszy. Knajpiane skandale,
obietnice bez pokrycia, zamiłowanie do drogich zegarków i intryg – to ma być wzór i sposób wprowadzania
w dorosłe życie?
Jak młodzi mają planować założenie rodziny, skoro pracują na śmieciówkach? Dzieje się tak od wielu
lat, a ja czytam opinie poważnych dziennikarzy i socjologów, którzy sprawiają wrażenie zaskoczonych,
że istnieją młodzi Polacy.
Młodym obywatelom wciska się ciemnotę w szkołach, na wyższych uczelniach i w pracy. Od przedszkola
po uczelnie wyższe trwa wytwarzanie produktu, a nie
kształcenie i wychowywanie. Polityka odkrywania
młodych obywateli skończy się tym, że za jakiś czas
będziemy świadkami ostrego konfliktu pokoleniowego.
Doprowadzą do niego tępi politycy, którzy są na dobrej drodze, aby ogłosić: Polska tylko dla młodych
Polaków. To będą ci sami politycy, którzy zachwycali
się, że młodzież zna angielski i bez problemu dogaduje
się z szefem na budowie w Londynie albo w podłej
garkuchni, w której pracuje na zmywaku. Do tej pory
programy polityczne ułatwiające życie młodym Polakom skończyły się tym, że ok. 2 mln wyjechało za chlebem. W górnictwie też stawiano na młodych. W wielu
szkołach reaktywowano klasy górnicze. Podpisywano
porozumienia o zatrudnianiu absolwentów. Okazało
się, że porozumienie to żadna obowiązująca umowa
ani gwarancja. Dlatego apeluję do polityków: Skończcie z programami dla starych i młodych, a weźcie się
za takie rządzenie, które pozwoli wszystkim realizować
swoje aspiracje.
l

Kij w mrowisko

Postawmy na przyzwoitość
Jestem w trudnej sytuacji. Chcę zaapelować o rozsądek w czasie, kiedy jego brak stał się cnotą. Chcę zaproponować chłodną analizę polityczną zaraz po tym,
kiedy wytrawni komentatorzy życia politycznego
powołują się na słowa, których nikt nigdy nie wypowiedział i na tej podstawie udzielają reprymendy
politykom. Marzy mi się wywód o konkretach krótko
po tym, jak partia, której nie ma, znalazła się w czołówce sondaży. Zdaję sobie sprawę, że podjąłem się trudnego zadania. Jednak nie zniechęcam się. Spróbuję.

R

ozsądek podpowiada, że podejmując decyzję wyborczą, warto by podsumować efekty działania
koalicji rządzącej i opozycji. Z opozycji został
tylko PiS. Reszta to partie w rozsypce albo kanapowe.
Część społeczna programu największej partii opozycyjnej, która wiąże się z wydatkami budżetowymi, jest
przelicytowana. Same zapowiedzi prezydenta-elekta
to jakieś 200 mld złotych. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że może to być nawet około 300 mld złotych. Nie
wiadomo, ile wyjdzie w czasie kampanii wyborczej, ale
wątpię, aby była to mniejsza suma. Co państwo polskie zrobi, jeżeli będzie musiało zrealizować obietnice
na przykład za 400 mld złotych? Zostanie zmuszone
tak ustawić podatki, aby do budżetu wpłynęły te pieniądze. Można oczywiście się zadłużać, ale przykład
Grecji pokazuje, że nie jest to najlepsza metoda. Można też po wyborach powiedzieć, że to nie był element
programu, ale informacja o potrzebach. Tak było 10 lat
temu w przypadku mieszkań. Politycy PiS mówili, że według partyjnego programu mieszkaniowego „Rodzina
na swoim” każda rodzina powinna dysponować samodzielnym mieszkaniem. „W ciągu najbliższych ośmiu lat
należy wybudować od 3 do 4 mln mieszkań” – mówili

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Marzy mi się
wywód
o konkretach
krótko po tym,
jak partia, której
nie ma, znalazła
się w czołówce
sondaży.

politycy Prawa i Sprawiedliwości. Odbiorcą programu
budownictwa społecznego miały być rodziny o średnich i niskich dochodach, których nie stać na kupno
lokalu na wolnym rynku. PiS rządził połowę kadencji.
Czy w tym czasie wybudował choćby 500 tys. tanich
mieszkań? Nie wybudował. Ówczesny wiceminister
budownictwa Piotr Styczeń poinformował, że w programie Prawa i Sprawiedliwości nie było deklaracji budowy 3 mln mieszkań. Według niego PiS mówił jedynie
o tym, że Polsce potrzebne jest ich wybudowanie. Jedna
zgrabna wypowiedź i problem rozwiązany.
Naginanie rzeczywistości do własnych wyobrażeń
stało się tak powszechne, że pani redaktor Monika
Olejnik, uznawana za diwę polskiego dziennikarstwa,
raczyła poinformować w felietonie, jakoby były minister Bartłomiej Sienkiewicz mówił w restauracji Sowa
i Przyjaciele o państwie polskim „chuj, dupa, kamieni
kupa”. Mówił to o stanie organizacyjnym Polskich Inwestycji Rozwojowych, które mają wspierać rozwój
przemysłu. Zdaniem redaktor Olejnik Elżbieta Bieńkowska w tej samej restauracji powiedziała, że nie
jest możliwe, żeby ktoś pracował za 6 tys. złotych,
bo albo złodziej, albo głupi. Wypowiedź dotyczyła
pracy na eksponowanym stanowisku w ministerstwie,
a nie jakiejkolwiek innej pracy.
Na koniec kilka zdań o efektach rządów koalicji.
To między innymi wzrost płacy minimalnej. W 2007
roku wynosiła ona 936 złotych. Obecnie jest prawie dwukrotnie wyższa. To jedno z osiągnięć tych ośmiu lat. Spada
bezrobocie. Firmy inwestują w rozwój. Przyzwoita analiza minionych ośmiu lat jest więcej warta od słowotoku
i figur retorycznych stada prawicowych, lewicowych
i centrowych propagandzistów. Na przekór wszystkim
postawmy na przyzwoitość nawet w propagandzie.  l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Wszyscy jesteście
Napoleonami

C

hyba minął czas, kiedy menedżer górniczy był
uznawany za wroga górników tylko dlatego,
że proponował powiązanie płacy z efektami spółki
górniczej i przekonywał do elastycznego czasu
pracy. Coraz odważniejsi są ci, którzy twierdzą, że nie
można przez długi czas wydobywać węgla ze stratą,
bo to oznacza upadek spółki węglowej. Im dłużej trwa
kryzys, tym więcej zwolenników zmian. Szkoda, że tak
późno, bo koszty byłyby mniejsze.

P

rzez mniej więcej osiem lat najlepszym sposobem
zarządzania zmianą w polskim górnictwie było
zostawianie wszystkiego po staremu. Propozycje
prof. Andrzeja Karbownika były uznawane za zbyt
radykalne. Nie wdając się w szczegóły – profesor
proponował zastosowanie pakietu osłonowego, redukcję
zatrudnienia i skoncentrowanie sił i środków w kopalniach,
które miały szansę osiągnąć rentowność. Jesienią i zimą
2014 roku z profesorem zgadzała się grupa liderów
związkowych. „Niech rząd da odprawy, niech zacznie się
restrukturyzacja. Nawet niech to będzie restrukturyzacja
zgodnie z koncepcją prof. Karbownika” – mówili. To samo
mówili szeregowi, ale doświadczeni górnicy. Niestety,
w czasie górniczych protestów zwyciężyli ci, którzy
wmawiali warszawskim politykom, że górnikom nazwisko
Karbownik źle się kojarzy. Wymyślono koncepcję, która jest
realizowana mozolnie, ale bez wiary.

C

o będzie dalej? Po wyborach powstanie nowy rząd.
Zapaść finansowa branży wymusi decyzje. Będzie
realizowany plan prof. Andrzeja Karbownika. Nieważne,
czy firmowany nazwiskiem profesora czy też nie. Pod
koniec roku nie będzie alternatywy. Chyba że zdarzy się
cud. Daj Boże! Nad stworzeniem alternatywy należało
pracować jakieś siedem lat temu. Dziwię się, że przez
tak długi czas część środowiska górniczego uważała,
że restrukturyzacja górnictwa za czasów rządu AWS była
bardzo radykalna i nic nie zrobiono, żeby sytuacja się nie
powtórzyła. Mało tego, przynajmniej połowa tego okresu
to pasmo sukcesów liderów związkowych, zarządów
spółek węglowych i polityków, którzy z niepodejmowania
decyzji uczynili cnotę. To klasyczny przykład, kiedy
długa seria sukcesów składa się na gigantyczną klęskę.
To niemożliwe? Możliwe. Przekonał się o tym Napoleon.
Teraz przekonali się o tym zwolennicy nicnierobienia.
Szanowni państwo, bez urazy, ale wszyscy jesteście
Napoleonami.

M

usimy stawić czoła problemom, które
mogą pojawić się w sytuacji, gdy wskutek
czynników ekonomicznych nie będzie można pokryć
zapotrzebowania energetyki na węgiel z krajowego
wydobycia. Warto jednak pamiętać, że w gospodarce
rynkowej koszt produkcji jest podstawowym elementem
określającym pozycję przedsiębiorstwa na rynku
surowców – przypomina w rozmowie opublikowanej
przez portal nettg.pl prof. Jan Pyka, członek Rady
Społecznej przy Metropolicie Katowickim i były rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prof. Pyka
mówi także o modernizacji zarządzania operacyjnego.
– To cały arsenał metod i środków usprawniania
organizacji, motywowania i kierowania. Takie zarządzanie
zasadza się m.in. na prowadzeniu wydobycia zgodnie
z zasadą efektywności. Dotyczy ono również zachowań
liderów branży, nie tylko tych, którzy nią kierują, ale
także kierowników średnich szczebli i przywódców
związkowych – tłumaczy profesor. Adam Gawęda,
prawicowy polityk, w rozmowie z Nowym Górnikiem
(s. 7) mówi niemal to samo. Późno powstał chór tak samo
myślących.
l
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Personalny pasjans

KHW: Restrukturyzacja
zatrudnienia
bez drastycznych kroków

Istotnym sprawdzianem bezkolizyjnego
przebiegu tego procesu– zdaniem wiceprezesa zarządu spółki ds. pracy, Tadeusza Skotnickiego – będzie to, czy bez niepotrzebnej
mitręgi zostaną przyznane urlopy górnicze
tym zainteresowanym i uprawnionym pracownikom ruchu Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła, których wraz z wydzielonym
obszarem tego zakładu z szybem Łokietek
na przełomie maja i czerwca przekazano
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Przenosiny objęły 285 pracowników. Niedługo
w większej skali podobna operacja zostanie
przeprowadzona w odniesieniu do zainteresowanych pracowników ruchu Boże Dary.
Dlatego potraktowanie mysłowiczan, poza
sprawnością tego manewru, będzie miało
też znaczenie psychologiczne.
– Jeśli wszystko zagra dobrze i sprawnie
i pracownicy spełniający ustawowo przewidziane kryteria znajdą się na wybranym
świadczeniu socjalnym, to zarówno kanałami
związkowymi, jak i poprzez koleżeńskie kontakty rzecz się rozejdzie. Pomoże to rozwiewać
obawy tych spośród pracowników Bożych
Darów, których trapią rozmaite lęki przed
przejściem do restrukturyzacyjnej spółki –
tłumaczy Tadeusz Skotnicki.
W myśl ustawy na urlop górniczy mogą
liczyć ci z pracowników dołowych, którzy legitymują się minimum 21-letnim stażem pod

ziemią, czyli do emerytury pozostały im cztery
lata lub mniej. Pozostawanie na świadczeniu
(75 proc. wynagrodzenia) nie wyklucza podjęcia odmiennej, pozagórniczej pracy, a uzyskany w ten sposób zarobek nie będzie wpływał
na jego wysokość. Zbliżony system świadczeń
obejmuje również przeróbkarzy. Podkreślmy: oprócz woli pracownika do skorzystania
z pakietu w każdym przypadku konieczna jest
zgoda kierownika ruchu zakładu górniczego.

W K azimierzu -J uliuszu
węgiel pozamiatany
Od października ubiegłego roku w obrębie Spółki Restrukturyzacji Kopalń pozostaje kopalnia Kazimierz-Juliusz. Z końcem
maja – wobec sczerpanego już złoża – SRK
przesądziła o zakończeniu w niej wydobycia
węgla. W ciągu tych ośmiu miesięcy fedrunek – na zasadzie powierzenia pracy – prowadziło w sosnowieckim zakładzie około
600 pracowników KHW, głównie z kopalń
Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. Około,
ponieważ wraz z topniejącym wydobyciem
kurczyła się jednocześnie liczba pracowników.
Najstarsi stażem wraz z nabywaniem uprawnień przechodzili na emerytury, zaś pozostali systematycznie wracali do wymienionych
kopalń. Poprzedzającą roboty likwidacyjne
konieczną obsługą produkcyjnie nieczynnego
już zakładu zajmuje się 157-osobowa grupa
pracowników KHW. Tak pozostanie do czasu,
aż przejmie ją wyłoniona w rozpisanym przez
SRK przetargu firma, czyli przypuszczalnie
jeszcze przez trzy miesiące.

C ałościowe podejście
Najbardziej złożonym fragmentem restrukturyzacyjnej operacji – także w zatrudnieniowej warstwie – będzie przekazanie do SRK ruchu Boże Dary kopalni

Murcki-Staszic. Ma to nastąpić na przełomie
czerwca i lipca. W ostatnią fazę weszły prace
nad wydzieleniem płaszczyznami poziomymi
i pionowymi przeznaczonego do przekazania
fragmentu złoża. KHW chce bowiem zachować dostępność do złoża tzw. Murcek głębokich, czyli do pokładów grup 400 i 500 byłej
kopalni Murcki.
Spośród załogi Murcek-Staszica w samych
Bożych Darach jeszcze w ub.r. pracowało 1850
osób. To mniej więcej tyle, o ile według założeń planu techniczno-ekonomicznego na 2015
rok ma zmniejszyć się zatrudnienie w skali
całej firmy. Wiceprezes Tadeusz Skotnicki
zwraca uwagę na całościowe podejście do restrukturyzacji zatrudnienia, aby nie powstało
wrażenie, że dotyczy ona wyłącznie pracowników tego ruchu. Zatem w całym KHW około 800 pracowników naturalną koleją rzeczy
odejdzie na emerytury. Do SRK – przypomnijmy – już przeszła 285 osobowa grupa
z ruchu Mysłowice.
– Zbliżony do oczekiwanego na koniec
roku stan zatrudnienia nasza firma uzyska
po przejściu do spółki restrukturyzacyjnej
wraz z wydzielonym majątkiem tej części
pracowników ruchu Boże Dary, którzy będą
zainteresowani świadczeniami, jakie umożliwia nowa ustawa. To zainteresowane jest
spore – informuje Tadeusz Skotnicki.

zarządu firmy, ale i jego społecznych partnerów. I taką postawę rozumnego ważenia
między dobrem załogi z jednej a dbałością,
aby spółka radziła sobie na rynku i utrzymywała racjonalną liczbę miejsc pracy z drugiej
strony, powinna wykazywać strona społeczna
– akcentuje Tadeusz Skotnicki.
Wiceprezes ds. pracy zapewnia jeszcze,
że mimo zmniejszania zatrudnienia Holding
dotrzyma zobowiązania wobec absolwentów
szkół górniczych, z którymi zawarł umowy
na kształcenie, i przyjmie ich do pracy w swoich kopalniach. W grę wchodzi około 120
młodych ludzi, ale praktyka poprzednich lat
dowodzi, że zazwyczaj nie każdy z absolwentów podejmuje pracę w kopalni.
– Na pewno ich nie zawiedziemy, choć
być może nie znajdą zatrudnienia tuż po otrzymaniu świadectw, lecz dopiero w trzecim lub
czwartym kwartale – deklaruje.
JERZY CHROMIK
TOMASZ JODŁOWSKI

W pierwszych dniach czerwca załoga Katowickiego Holdingu Węglowego liczyła
15 920 pracowników. Optymalne zatrudnienie w firmie w końcu roku miałoby nieco tylko przekraczać 14 tys. osób. W grę wchodzi
więc spora redukcja, a przy tym ma ona zostać przeprowadzona – jak w skrócie określił
tę operację jeden z działaczy związkowych
– po ludzku.

R oztropność po obu
stronach
Restrukturyzacja zatrudnienia nie jest,
oczywiście, rodzajem buchalterii, w której
odejmuje się i dodaje słupki z ludźmi. Zawsze
towarzyszy temu niepokój wśród załogi, poczucie niepewności, a nieraz krzywdy.
– Aby przeprowadzić tę operację, o ile
to możliwe – bezboleśnie i bezkonfliktowo,
konieczna jest rozwaga i roztropność nie tylko

Pierwsze górnictwo świata

Chiny na czele klasyfikacji
Kanadyjski portal górniczy Mining.com opublikował listę 10 liderów światowego górnictwa. Kryterium przyjętej klasyfikacji było
zaangażowanie każdego z górniczych krajów
w wydobycie podstawowych surowców mających znaczenie dla światowej gospodarki
w punktacji od 1 do 10.

Pierwsze miejsce na tej liście zajmują Chiny z 216 punktami. Na drugim miejscu znalazła się Australia – 144 punkty. Różnica między
nimi jest bardzo wyraźna. Odpowiada ona
połowie punktacji Australii i jednej trzeciej
Chin. Na trzecim miejscu jest Rosja mająca
134 punkty, czyli tylko 10 mniej od Australii.
Podobnie niewielkie różnice – od 92 do 83
punktów – są pomiędzy kolejną trójką państw,

do których należą USA, Kanada i Republika
Południowej Afryki. Listę zamykają Indie, Brazylia, Peru i Meksyk z punktacją od 68 do 37.
Nie znalazł się na niej żaden kraj europejski.
Wynika z niej, że Chiny, jako druga gospodarka świata, swoją pozycję zawdzięczają
też rozwiniętemu sektorowi górniczemu.
Zajmuje on pierwsze miejsce na świecie
w wydobyciu złota, cynku, ołowiu, molibdenu, rudy żelaza, węgla, cyny, wolframu,
metali ziem rzadkich, grafitu, wanadu, antymonu i fosforanów. Na drugim miejscu jest
pod względem wydobycia miedzi, srebra,
kobaltu, boksytu i manganu. Tylko w dwóch
kategoriach Chiny uplasowały się na dalszych miejscach – diamenty i chrom. Na liście znalazły się wszystkie kraje należące

do ugrupowania BRICS, czyli: Brazylia,
Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki.
Portal Mining.com uzupełnia tę listę zestawieniem urealniającym przyszły rozwój
górnictwa w Chinach na tle zasobów surowcowych na świecie. Przy obecnej eksploatacji
surowców w Chinach zasobów złota wystarczy
zaledwie do pięciu lat, podobnie ołowiu, cynku i srebra – do 10 lat. Najdłużej prowadzone będzie wybieranie węgla (do około 30 lat)
i molibdenu (do 40 lat).
Świat pod tym względem wyprzedza Chiny tylko w produkcji węgla (do 110 lat), aluminium (do 120 lat), rudy żelaza (do 60 lat) i kobaltu (do 65 lat). Te ostatnie liczby, szczególnie
odnoszące się do świata, na pewno jeszcze się

zmienią, gdyż stale odkrywane są nowe złoża
w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, a także w Australii. Jedynie Stary Kontynent jest już pod tym względem wystarczająco
zbadany i nowe odkrycia o dużej skali są mało
prawdopodobne.
Z tego powodu Chiny intensywnie inwestują w nowe złoża potrzebnych im surowców na całym świecie. W minionym roku
nabyły one poza swoimi granicami aktywa
górnicze za 10,6 mld dolarów, w tym jedną
z największych kopalń miedzi Las Bambas
w Peru. Niskie obecnie ceny surowców powodują, że chińska ekspansja w przejmowaniu złóż surowców na świecie jeszcze się
zwiększy.
ADAM MAKSYMOWICZ
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Główny Instytut Górnictwa

NOWY GÓRNIK

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia
Jubileusz 90 lat istnienia Głównego Instytutu Górnictwa wiąże się z faktem powstania
1 kwietnia 1925 roku Kopalni Doświadczalnej Barbara (z inicjatywy Wyższego Urzędu Górniczego i Górnośląskiego Związku
Przemysłowców).

W dwudziestoleciu międzywojennym
była to jedyna górnicza instytucja naukowo-badawcza istniejąca na Górnym Śląsku.
W okresie powojennym od 1945 roku Barbara stała się ważną jednostką Instytutu. W tej
chwili jest jedynym w Europie podziemnym
poligonem doświadczalnym, gdzie można
w pełnej skali prowadzić symulację katastrof górniczych związanych z wybuchami
metanu oraz pyłu węglowego, a także testować skuteczność różnych technik i środków
profilaktycznych.
W swojej historii GIG może poszczycić
się własnymi szkołami naukowymi, prowadzonymi pod kierunkiem tak znakomitych
uczonych jak: Wacław Cybulski, Marcin Borecki, Tadeusz Laskowski, Błażej Roga, Oktawian Popowicz, Henryk Bystroń, Andrzej
Lisowski, Bronisław Zyska, Adam Lipowczan,
Józef Dubiński, Władysław Konopko, Paweł
Krzystolik, Kazimierz Lebecki i wielu innych,
równie doskonałych naukowców, wielkich
luminarzy polskiej nauki górniczej i współtwórców podstaw nowoczesnego górnictwa.

G órnictwo i geoinżynieria
Misją Głównego Instytutu Górnictwa pozostaje niezmiennie służba sprawom polskiego
górnictwa, rozumianego szeroko jako górnictwo różnych surowców mineralnych. Najważniejszym wyzwaniem Instytutu na przestrzeni
wszystkich lat jest wciąż bezpieczeństwo pracy
w górnictwie i w jego obrębie koncentruje się
corocznie wiele unikalnych zadań i projektów badawczych. Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć prace nad wytworzeniem
i wdrożeniem nowych, bezpiecznych technologii zwalczających zagrożenia naturalne
i techniczne występujące w kopalniach węgla
kamiennego. To w GIG powstały nowoczesne
metody prognozowania i zwalczania zagrożeń
wybuchami gazów i pyłów, metody prognozowania, oceny i przeciwdziałania tąpaniom,
zawałom, pożarom podziemnym, zagrożeniu
wodnemu i radiacyjnemu, a także udoskonalone systemy wentylacji oraz klimatyzacji.
Należy podkreślić, że wiele z tych rozwiązań
może być z powodzeniem wykorzystywanych w ogólnie rozumianym bezpieczeństwie
przemysłowym.
Kolejnym ważnym wyzwaniem współczesnego górnictwa są działania pozwalające
na racjonalne obniżanie kosztów produkcji
górniczej. Instytut w swoich pracach badawczych w tym zakresie zajmuje się zarówno
projektowaniem eksploatacji górniczej, jak
i odpowiednim doborem infrastruktury technicznej dla robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Zainteresowania współczesnej geoinżynierii rozwijanej w GIG są także
ukierunkowane na problem przywracania
terenom zdegradowanym działalnością górniczą walorów użytkowych i krajobrazowych.
W ostatnich latach za priorytetowe zadanie
górnictwa uznano zintensyfikowanie rekultywacji i zagospodarowania składowisk odpadów powęglowych oraz naprawę obiektów
infrastruktury naziemnej i podziemnej naruszonych w wyniku eksploatacji górniczej.
Takie działania mają istotne znaczenie dla

są dzisiaj wspomniane już czyste technologie
węglowe (CTW) – przez to pojęcie rozumiemy różne technologie przemysłowe wykorzystujące węgiel jako paliwo.
Dla ich rozwoju w 2013 roku otwarto
w GIG Centrum Czystych Technologii Węglowych, którego infrastruktura laboratoryjno-badawcza, o ogólnej powierzchni użytkowej
wynoszącej ponad 9000 m2, pozwala na prowadzenie doświadczeń w różnych skalach
– od podstawowych badań laboratoryjnych,
poprzez badania stanowiskowe, aż do badań
w skali pilotowej, co znacząco zbliża prace
naukowe do ich przemysłowego wdrożenia.

Z miany i kadra

dalszego rozwoju gospodarki regionu Górnego
Śląska oraz lokalnych społeczności.

I nżynieria środowiska
Doświadczenie techniczne i technologiczne GIG w sferze górniczej inżynierii środowiska jest z powodzeniem wykorzystywane
w innych sektorach gospodarki – dlatego Instytut świadczy dziś usługi dla firm ze wszystkich praktycznie branż przemysłu. Rozwinięta
przez GIG inżynieria środowiska obejmuje
praktycznie wszystkie jego elementy, w tym
gospodarkę odpadami, wodą i ochronę powietrza, a rynkiem dla tych usług nie jest tylko
Śląsk i górnictwo, ale cała Polska. Nowo powstałe Centrum Inżynierii Środowiska prowadzi kompleksowe prace badawczo-rozwojowe
i usługowe w zakresie inżynierii środowiska
i tzw. zielonej gospodarki, dzięki czemu klienci
i partnerzy GIG otrzymują pełną ofertę usług
środowiskowych.
Opracowywane są nowe technologie,
produkty i rozwiązania ograniczające skutki oddziaływania człowieka na środowisko,
wspomagające ochronę zasobów naturalnych
i ich użytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podejmowane badania
obejmują praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość środowiska: od szczegółowych analiz poszczególnych elementów
środowiska, poprzez ocenę stanu powietrza,
gleby, wód, ścieków i osadów, poprzez monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po badania produktów rolnych
i spożywczych.
Ważnym wydarzeniem w ostatnich latach
było otwarcie w 2012 roku Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii
Goeppert-Meyer, pochodzącej z Katowic
laureatki nagrody Nobla z 1963 roku w dziedzinie fizyki. Centrum to najnowocześniejsze
tego typu laboratorium w Polsce. Zajmuje
się badaniami promieniotwórczości naturalnej oraz skażeniami promieniotwórczymi
w środowisku pracy, domach mieszkalnych
i środowisku naturalnym. Centrum prowadzi
ciągły monitoring skażeń promieniotwórczych
przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego w ramach ogólnopolskiej sieci wczesnego
wykrywania awarii obiektów jądrowych, nadzorowanej przez Państwową Agencję Atomistyki. Wykonuje także rutynowe pomiary
skażeń promieniotwórczych w próbkach wody
pitnej oraz w artykułach spożywczych. Nowoczesna aparatura może być wykorzystywana

przy okazji badań wykonywanych w trakcie
wydobywania gazu z łupków oraz w wielu
innych obszarach.

J akość i edukacja
Od 2004 roku Jednostka Certyfikująca
GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej nr 1453 w zakresie trzech ważnych
dyrektyw: 94/9/WE (ATEX), 98/37/WE
(maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), uprawniających
do przeprowadzania procesu certyfikacji wyrobów na europejski znak „CE”. To również
rozszerza bazę klientów Instytutu, ponieważ
zagrożenie wybuchem istnieje w różnych zakładach, nie tylko w kopalniach. Wybuchy
występują w elektrowniach, w przemyśle petrochemicznym, samochodowym, stoczniowym, rolniczym, spożywczym i innych.
Sukcesem ostatnich lat jest uzyskanie
przez GIG w 2010 roku międzynarodowej
akredytacji IECEx, co otwiera nowe możliwości w sferze certyfikacji polskich maszyn
i urządzeń przeznaczonych do pracy w warunkach atmosfery zagrożonej wybuchem i kierowanych do sprzedaży na rynki poza Unią
Europejską. Dzięki temu wydawane przez
Główny Instytut Górnictwa certyfikaty według schematu IECEx są honorowane w wielu
krajach na całym świecie, bez konieczności
dokonywania dodatkowej oceny.
GIG swoje osiągnięcia badawcze i posiadaną wiedzę stara się szeroko upowszechniać
poprzez prowadzenie różnych form działań
edukacyjnych. Należą do nich prowadzone
przez Instytut studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy i szkolenia, a także projekty
szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, np. przez NFOŚiGW. We wszystkich
rodzajach zajęć edukacyjnych w 2014 roku
uczestniczyło 2708 osób.

N owe wyzwania badawcze
Podejmowane nowe tematy badawcze
są odpowiedzią na wyzwania współczesnej
gospodarki polskiej i europejskiej. Dotyczą
one takich tematów jak: czyste technologie
węglowe, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, niskoemisyjne technologie wytwarzania energii z paliw kopalnych, technologia CCS – wychwytywania i składowania CO2,
podziemne zgazowanie węgla, zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego,
zagospodarowanie wód kopalnianych i szereg
innych. Niewątpliwie kluczowym wyzwaniem

Podstawą przyjętych w GIG kierunków
rozwoju jest bardzo dobra znajomość potrzeb
przemysłu, które znajdują priorytetowe miejsce w corocznym planie działalności statutowej GIG, podlegającemu zaopiniowaniu przez
Ministerstwo Gospodarki.
Instytut w okresie 25 lat transformacji
ustrojowej i gospodarczej w naszym kraju
przeszedł bardzo głęboki proces restrukturyzacji, której celem było dostosowanie kluczowych sfer jego działalności do powstających
nowych warunków funkcjonowania polskiej
gospodarki i nauki. Wymagało to szybkiego
podejmowania często bardzo trudnych decyzji
w sferze zatrudnienia, rezygnacji z pewnych
kierunków badawczych uznanych w istniejących warunkach za nieopłacalne i koncentracji
potencjału badawczego na tym, co uznano
za priorytetowe, ważne i rozwojowe w perspektywie najbliższych lat. Obecnie 50–60
proc. przychodów Instytutu pozyskiwanych
jest ze sfery czysto rynkowej.
Siłą Instytutu i podstawowym czynnikiem
wszelkich sukcesów jest przede wszystkim
nasza kadra naukowo-badawcza i inżynieryjno-techniczna, wspomagana przez sprawnie
działające służby finansowo-ekonomiczne,
informacyjne i inne pomocnicze.
Obecnie liczba pracowników z wyższymi cenzusami naukowymi, a więc doktorów,
doktorów habilitowanych i profesorów, wynosi
około 130 pracowników, co stanowi 25 proc.
ogółu pracowników. Od momentu istnienia
GIG wykształcił: 55 profesorów, 72 doktorów
habilitowanych, 296 doktorów w dyscyplinach
„górnictwo i geologia inżynierska” (od 1961
roku) oraz „inżynieria środowiska” (od 1998
roku).
Średnio rocznie zespoły badawcze GIG
realizują ponad 100 zadań statutowych, około 50–100 projektów badawczych różnego
typu i blisko 4500 prac usługowo-badawczych
zamówionych przez klientów rynkowych polskich i zagranicznych.
W latach 1951–2014 GIG uzyskał 1684
patenty, 587 prawa ochronne na wzory użytkowe, a ponadto zgłoszono 1602 projekty
racjonalizatorskie.
Corocznie wzrasta liczba projektów finansowanych przez instytucje zagraniczne,
w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach
kolejnych Programów Ramowych UE i Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Dzisiaj GIG
jest poszukiwanym partnerem w projektach
górniczych przez europejskie uniwersytety
i instytuty. Do jego partnerów należy wiele
firm i instytucji międzynarodowych z Wielkiej
Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, USA, Chin, Japonii, Tajwanu, Australii, Republiki Czeskiej,
Słowenii, Ukrainy i wielu innych.
SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR
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Osobowość 90-lecia GIG

Pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa
przyznali profesorowi Józefowi Dubińskiemu,
naczelnemu dyrektorowi GIG, tytuł osobowości dziewięćdziesięciolecia. W ten sposób
dziękują za zaangażowanie, profesjonalizm
i wkład w rozwój Instytutu. Naczelny dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa od 2001 roku
jest wybitnym specjalistą z zakresu geofizyki
i geomechaniki górniczej, autorem prawie
400 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, kilkunastu patentów oraz dużej liczby
opracowań naukowo-badawczych i badawczo-usługowych. Wiele rozwiązań i projektów
jego autorstwa zostało wdrożonych w praktyce, przynosząc wymierne efekty ekonomiczne, społeczne, a przede wszystkim poprawę
stanu bezpieczeństwa pracy. Od wielu lat
współpracuje z licznymi organizacjami naukowymi na świecie. Cieszy się dużym autorytetem w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych oraz wśród przedstawicieli
przemysłu jako uznany specjalista w zakresie
nauk górniczych i jeden z nielicznych polskich
naukowców w obszarze nauk górniczych, którzy mają bardzo szeroką wiedzę o większości
podstawowych problemów współczesnego
górnictwa.

Profesor Dubiński jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk
Przyrodniczych, członkiem Komisji i Sekcji
Górnictwa i Energetyki Polskiej Akademii
Umiejętności. Ma także doktorat honoris
causa Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku – najstarszej uczelni górniczej
na Ukrainie.
W Głównym Instytucie Górnictwa
stworzył i nadal prowadzi własną szkołę

naukową z obszaru geofizyki górniczej, która wykształciła liczne grono doskonałych,
cenionych w świecie geofizyków. Wiele rozwiązań i projektów jego autorstwa zostało
wdrożonych w praktyce, przynosząc wymierne efekty ekonomiczne, społeczne, a przede
wszystkim poprawę stanu bezpieczeństwa
pracy. Takim rozwiązaniem jest na przykład
Górnicza Skala Intensywności Sejsmicznej –
empiryczna skala oparta na korelacji danych
sejsmometrycznych, zarejestrowanych przez
wielopunktową sieć powierzchniowych stanowisk pomiarowych, z odczuciami drgań
przez ludzi i ewentualnymi uszkodzeniami,
jakie zaistniały w obiektach budowlanych
po określonych wstrząsach. To rozwiązanie
ma istotny walor o znaczeniu społecznym,
pozwala bowiem obiektywnie oceniać szkodliwość określonych zjawisk sejsmicznych,
a tym samym umożliwiać racjonalny dialog
pomiędzy kopalniami a mieszkańcami terenów górniczych.
Profesor Dubiński pełni szereg ważnych
funkcji z wyboru w polskich i międzynarodowych organizacjach, m.in. prezydenta Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych oraz Fundacji
Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu
Górnictwa PAN, przewodniczącym Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach,
przewodniczącym Międzynarodowego Biura
Mechaniki Skał, członkiem Centralnej Komisji
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych,
członkiem specjalistycznych komisji górniczych powoływanych przez prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
przez Prezydenta RP.
SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR
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Profesor dr hab. inż.
Józef Dubiński
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związane z energetyką, górnictwem, polityką klimatyczną, polityką
regionalną, finansowaniem innowacji to bardzo złożone problemy,
ale bez wątpienia kluczowe dla naszego regionu – województwa
śląskiego. Bez wzmożonego wysiłku, bez właściwego podejścia
nie wykorzystamy szansy, którą dają nam środki UE w nowej
perspektywie. Śląsk musi z niej teraz skorzystać, bo za 20–30 lat
spółki wydobywcze i cały sektor paliwowo-energetyczny na pewno
się zmienią.
ADAM GAWĘDA

Dzisiaj dają wiele miejsc pracy, dlatego
górnictwo trzeba „zaprogramować” w perspektywie do roku 2050, biorąc pod uwagę
otoczenie unijnych regulacji, a także widząc
potrzebę rozwoju województwa śląskiego
w symbiozie z tą branżą. Choć dla Śląska
problemy górnictwa i polskiej energetyki pozostaną sprawami najważniejszymi, to bez
wątpienia tematy rozwoju i przyszłość młodych ludzi są ściśle powiązane z efektywnym
i racjonalnym wykorzystaniem środków
w Polsce i na Śląsku. Dobrze zainwestowane
środki unijne wzmocnią naszą gospodarkę,
przyspieszą rozwój, z kolei źle wykorzystane
– zadłużą samorządy i doprowadzą do społecznych problemów.
Jedną z propozycji wzmocnienia potencjału gospodarczego UE była tzw. reindustrializacja. Jest ona jednak różnie postrzegana
i nie zawsze znaczy to samo. W części krajów
UE, w tym Polsce, pod tym pojęciem rozumie
się odrodzenie przemysłu i ustabilizowanie
branży wydobywczej. Niektóre kraje UE pod
tym terminem rozumieją rozwój tzw. zielonego przemysłu, głównie OZE, produkcję
turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych. Moim zdaniem jedno nie wyklucza
drugiego – najlepsze byłoby połączenie obu
pomysłów i stworzenie warunków do rozwoju
firm nowoczesnych technologii. Nie tylko jest
to możliwe – to konieczność.
W Polsce istnieją obawy, że realizacja polityki energetyczno-klimatycznej UE doprowadzi m.in. do wzrostów cen energii, co negatywnie odbije się zarówno na odbiorcach
indywidualnych, jak i na kondycji przemysłu.
Przewijają się opinie, że zostaliśmy przez kraje
„starej Europy” po prostu wystawieni. Musimy
mocno podkreślać, że polityka surowcowa UE
powinna uwzględniać narodowe – polskie
interesy oraz zapewniać większą niezależność
od rosyjskich dostaw. Ostatnie decyzje komisarza, nakładające karę na Gazprom, pokazują,
że można osiągać sukcesy również na trudnym
energetycznym polu.

Z agrożenia
Obecnie wyznaczone limity technicznie
są nieosiągalne. Jeżeli Unia będzie się ich trzymać, to dla branży stalowej oznacza to koniec.
Unikniemy wyprowadzania hutnictwa
do innych regionów, jeżeli firmy zobaczą, że
ustalanie celów klimatycznych jest bardziej
realistyczne.

G órnictwo – i co dalej ?
Górnictwo pozostaje na Śląsku ważną
branżą i istotnym pracodawcą.
Warte podkreślenia są zapowiedzi szefów
firm produkujących maszyny i urządzenia dla
górnictwa o wychodzeniu na rynki zagraniczne i konieczności rozwoju.
Trzeba oferować węgiel, na który jest
zbyt, i dostosować produkcję do potrzeb
klientów. Polscy producenci węgla borykają się z wieloma problemami. Nadpodaż
tego surowca na rynku i jego niskie ceny nie
sprzyjają procesom restrukturyzowania spółek górniczych.

Węgiel kamienny pozostanie jeszcze przez
najbliższe dwie, może trzy dekady surowcem
strategicznym. Dlatego ważne jest, by stworzyć warunki dla ustabilizowania tego sektora,
określając zapotrzebowanie na surowce energetyczne w dłuższej perspektywie czasowej.

Górnictw

rozwój

I nnowacje – przyszłością

JACEK FILIPIAK
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rozwoju
Istnieje wiele technologii, które mogą zbliżyć energetykę opartą na węglu kamiennym
do wymagań pakietu klimatycznego.
Gospodarka niskoemisyjna nie musi
oznaczać eliminacji z niej węgla. Wiele czystych technologii węglowych, które dotąd nie
znajdują zastosowania w przemyśle, mogą być
w praktyce wykorzystane.
Potrzeba zachęt dla inwestorów, aby
chętniej podejmowali ryzyko wdrożenia
technicznych innowacji. W tej perspektywie
środki unijne mają być wydatkowane przede
wszystkim przez przedsiębiorstwa. To może
pozwolić na wdrożenie wielu innowacyjnych
technologii.

E nergetyka
i ciepłownictwo
– szanse i zagrożenia
Firmy z branży energetycznej potrzebują
długoterminowej pewności. Brak regulacji
prawnych spowoduje zatrzymanie kolejnych
inwestycji w nowe elektrownie węglowe.
Szansą jest zwiększenie udziału wykorzystania przy produkcji energii elektrycznej
ciepła odpadowego, nazywanego kogeneracją,
oraz budowa elektrowni poligeneracyjnych.
To szansa na czystsze powietrze, tańszą energię i ciepło sieciowe, czyli uporanie się z problemem niskiej emisji.
Ciepłownictwo systemowe ma duży potencjał. Wysoka efektywność energetyczna
kogeneracji niemal dwukrotnie przewyższa
efektywność klasycznych bloków energetycznych. To 85–90 proc. energii efektywnie
wykorzystanej, podczas gdy nawet najnowszy
blok w Kozienicach osiąga 45,6 proc. Ponadto
nie możemy nie dostrzegać faktu biznesowych
korzyści płynących ze stosowania kogeneracji
oraz tego, że rozproszona po miastach może
stanowić rezerwę na wypadek wystąpienia
większej awarii systemu energetycznego.

R ozwój województwa
śląskiego – program
dla Ś ląska
Program dla Śląska powinien być tworzony przy udziale ekspertów, polityków, samorządowców i przedsiębiorców, czyli wszystkich
stron. Niemożliwe jest wypracowanie dobrego
programu w zaciszu gabinetu z perspektywy
Warszawy, bez dialogu i wsparcia.
Program dla Śląska powinien być programem polityki konkretów.
Samorządowcy czekają na program dla
całego Śląska, potrzebna jest nie tylko restrukturyzacja górnictwa. Gospodarka, przemysł,
ekologia i edukacja są podstawą działania naszego regionu, dlatego trzeba w tych kwestiach
zaproponować nowe rozwiązania. Program
dla Śląska powinien być równocześnie częścią
programu dla Polski.

Widzę szansę dla polskiego górnictwa, jednak dzisiaj potrzebna jest dobra
współpraca na wszystkich szczeblach rządu, samorządu, biznesu i nauki, by podjąć
konieczne działania modernizujące polskie
górnictwo.
Trudna sytuacja branży nakazuje podjęcie zdecydowanych działań. Restrukturyzacja
górnictwa jest trudnym i złożonym procesem.
Ceny surowców energetycznych nadal pozostają na niskim poziomie i nie widać symptomów odbicia, co przy dużej konkurencji
na krajowym rynku węgla skutkuje poważnymi problemami.
Zauważalny jest brak spójności pomiędzy
zapowiadanym impulsem dla polskiej gospodarki a dalszym ograniczaniem wykorzystania
węgla w energetyce i ciepłownictwie. Moim
zdaniem to poważny problem.

P owinniśmy zmienić
filozofię podejścia
do węgla
Zmieniając filozofię podejścia do węgla,
musimy zmienić systemowo sposób jego spalania, podnosząc efektywność i ograniczając
negatywne oddziaływanie na środowisko.
Większy udział kogeneracji, budowa nowoczesnych elektrowni poligeneracyjnych, podnoszenie wydajności, lepsze wykorzystanie
posiadanych technologii i potencjału ludzkiego i maszynowego – to przyszłość polskiego
górnictwa i energetyki.
Ponadto należy lepiej skoordynować sektory energetyczny i paliwowy. Trzeba wiedzieć, czego, ile i za ile wyfedrować, by dobrze
gospodarować zasobami, które nieuchronnie
się wyczerpują. Bez wątpienia już w niedalekiej przyszłości posiadanie surowców i własnych elektrowni będzie poważnym atutem.
Górnictwo musi jednak być bezpieczne, efektywne i wydajne.
Filarem rozwoju naszego regionu są środki UE w nowej perspektywie. Stwarzają
szansę na poprawę infrastruktury, rozwoju

komunikacji, budowy dróg i obwodnic. Musimy mądrze je zainwestować.

T rzeba finansować
inwestycje innowacyjne
i konkurencyjne
Pieniądze z perspektywy 2014–2020 powinny być inwestowane w projekty tworzące
gospodarkę konkurencyjną, innowacyjną, rozwijające region, a przez to otwierające rynek
zatrudnienia. To spowoduje poszukiwanie dobrych fachowców, ekspertów, specjalistów itp.
Nie będzie trzeba określać najniższą pensję
– rynek wymusi odpowiednie reakcje również
w tym obszarze.
Zbyt dużo środków unijnych przeznaczono na projekty tzw. miękkie i konsumpcyjne. Oczywiście, są one potrzebne, ale
były realizowane bez odpowiednich analiz
ekonomicznych, mam tu na myśli koszty
późniejszego utrzymania takich obiektów
przez samorządy. Z jednej strony, implikuje
to dzisiaj konieczność spłaty zaciągniętych
zobowiązań, nie stwarza warunków tworzenia miejsc pracy oraz generuje dodatkowe
koszty utrzymania tych obiektów. Z drugiej
strony, zamyka dla lokalnego biznesu możliwość tworzenia zachęt, choćby w postaci
niższych podatków.
Śląsk potrzebuje programu rozwoju
uwzględniającego współistnienie sektora
górniczego i energetycznego. Winien on
obejmować rozwiązania systemowe dla miast
i powiatów, w których górnictwo ma dłuższą
perspektywę funkcjonowania, ale również
musi być otwarty dla tych miast, w których
kopalnie kończą swoją eksploatację lub zakończyły ją i borykają się z wielkim systemowym
bezrobociem. Dzisiaj to poważny problem dla
tych ośrodków. Zmniejszone wpływy do ich
budżetów oraz sztywne, archaiczne mechanizmy rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
pogórniczych prowadzą do niszczenia majątku, do jego rozkradania i do „wymierania”
miast czy dzielnic.
l
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A damem G awędą , radnym prawicy Sejmiku Województwa Śląskiego

Górnictwo jest problemem
społecznym. Posłużmy się ekonomią,
żeby go rozwiązać
XXNowy Górnik: Zorganizował pan konferencję „Górnictwo – perspektywa 2050
w aspektach unijnych regulacji. Rozwój województwa śląskiego w symbiozie z górnictwem”. Po co kolejna konferencja o węglu,
skoro górnictwo pada?
Adam Gawęda: Celem
spotkania było pokazanie perspektyw górnictwa węgla kamiennego.
Dyskutowaliśmy o tym,
co nas niepokoi i co należy zrobić, aby sektor mógł
dobrze funkcjonować.
XXPo każdej konferencji są identyczne
wnioski: węgiel jest potrzebny, polska energetyka jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie go wykorzystywać, górnictwo może
być nowoczesne i dochodowe, a przemysł
pracujący dla górnictwa jest ważną częścią gospodarki regionu i Polski. Na razie
nikt nie powiedział, skąd wziąć pieniądze
na przeżycie.
– To prawda. Jednak zanim zaczniemy mówić o źródłach finansowania, należy
wiedzieć, ile węgla będziemy potrzebować.
Na to pytanie poznamy odpowiedź po rzetelnym bilansie opracowanym dla konkretnej
polityki energetycznej. Ustawodawstwo unijne
jest antywęglowe i dlatego inwestorzy nie chcą
finansować górnictwa ani energetyki wykorzystującej węgiel. Z drugiej strony, jeżeli nawet
od jutra zaczęlibyśmy gigantyczne inwestycje
w tak zwaną energetykę odnawialną, to i tak
potrzeba przynajmniej 20 lat, żeby radykalnie
zmienić proporcje udziału paliw.
XXOdpowiedź na pytanie: „Czy węgiel jest
potrzebny?” nie wnosi nic nowego do dyskusji. Trzeba znaleźć sposób na to, jak górnictwo może zarobić na przeżycie.
– Górnictwo jest obciążone wieloma podatkami. Trzeba zastanowić się nad tym, jak
je zmniejszyć. Przecież podatki nakładane

na spółki mogą być w znacznej części uzależnione od koniunktury. Na przykład górnictwo
australijskie skorzystało na tym, że państwo
zmniejszyło, zawiesiło albo zniosło niektóre
podatki na czas kryzysu.
XXPan mówi o relacjach między biznesem
a państwem. U nas wciąż jest to relacja między państwem a firmą państwową. Tam biznesmeni powiedzieli, że zamkną interes,
jeżeli państwo nie ograniczy swoich apetytów. U nas żaden prezes tego nie powie nawet wtedy, gdy ten interes pada.
– Dlatego proponuję, abyśmy zastanowili się, jak można zarobić na przeżycie
(nie zapominając o roli państwa), zamiast
głowić się, skąd i od kogo wziąć pieniądze.
Nie ma skuteczniejszego rozwiązania niż
poprawa efektywności, wydajności i organizacji pracy. Trzeba wydobywać węgiel,
który jest poszukiwany na rynku. Jednak
państwo musi ustalić zasady gry. Spółki węglowe mogą poprawić wszystkie parametry,
ale nie poprawią sposobu myślenia urzędników Unii Europejskiej. Państwo polskie
musi wywalczyć na poziomie unijnym prawo
do decydowania o tym, z czego będziemy
wytwarzać energię. Może wspierać rozwój
przemysłu, tak aby opłacało się przetwarzać
węgiel na czyste paliwo. Możemy rozwijać
przemysł karbochemiczny.
Ja nie bronię najprostszego spalania węgla. Chciałbym, aby był on ważnym surowcem dla energetyki i przemysłu chemicznego.
Wiele mówi się o reindustrializacji Europy,
o planie Junckera i Polskich Inwestycjach Rozwojowych. Mają być setki miliardów złotych
na rozwój nowoczesnego przemysłu, w tym
także w Polsce. Czy złym pomysłem jest inwestowanie w przetwórstwo węgla i nowoczesną
energetykę węglową? Mamy zaplecze naukowe
i wybitnych specjalistów. Niestety nie wdrażamy nowych technologii. Na razie jest pomysł,
żeby zniszczyć górnictwo węgla kamiennego.
Czy to jest pomysł na przeżycie?

XXPańskie argumenty są nie do zbicia. Jednak ja proponuję prostsze rozwiązanie. Wystarczy, aby wydobycie tony węgla kosztowało mniej, niż wynosi cena rynkowa tego
paliwa. Czego nie kupią polskie elektrownie, kupią niemieckie albo austriackie.
– Gdyby było to takie proste, to kopalnie w Australii, Chinach, a nawet w Rosji nie
przeżywałyby kryzysu. Spółki surowcowe
nie są w stanie szybko reagować na zmiany
warunków rynkowych. To dotyczy nie tylko polskich kopalń węgla kamiennego. Jest
to prawo uniwersalne, które dotyczy także kopalń złota i diamentów. Uważam, że państwo
polskie – tak jak inne państwa – ma prawo
i obowiązek dbać o dostęp do zasobów surowcowych i o bezpieczeństwo energetyczne.
Chciałbym też zaapelować, abyśmy skończyli
z nowomową, a zaczęli podejmować decyzje.
XXKonferencja była zorganizowana pod
szyldem Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że jak zacznie rządzić PiS z Pawłem Kukizem, wspólnie uratujecie górnictwo? Sypniecie pieniędzmi?
– Przed problemami górnictwa nie
ucieknie żaden rząd. Wierzę, że władzę
obejmie zjednoczona prawica i nowy rząd
naprawi branżę górniczą. Pieniędzmi nikt
nie sypnie, bo UE na to nie pozwoli. Może
pozwolić na wsparcie, ale tylko wtedy, gdy
będą z tego wynikały korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla Polski i dla
Unii Europejskiej. Trzeba mieć plan, który
to udowodni.
XXPana zdaniem górnictwo węgla kamiennego to problem bardziej ekonomiczny czy
społeczny?
– Bardziej społeczny. Gdyby chodziło
tylko o ekonomię, to sprawa jest prosta.
Ograniczamy wydobycie i zatrudnienie,
zostaje kilka kopalń i po kłopocie. Żeby
rozwiązać problem społeczny (bezrobocie,
więcej dzielnic nędzy, upadek przemysłu

okołogórniczego), należy szukać rozwiązań
ekonomicznie bardziej zaawansowanych. Widzę, co się dzieje w Wodzisławiu na osiedlu
1 Maja, na osiedlach w Bytomiu czy choćby
w Pszowie. Nie chcę, aby wyłącznie ekonomia
decydowała o rozwiązywaniu problemów
górnictwa. Prawica chce narzędziami ekonomicznymi rozwiązać problem społeczny.
Jednak żeby to zrobić, należy uświadomić
sobie, że na przykład zasady wynagradzania
muszą być powiązane z efektami spółek, organizacja pracy nie może być sztywna. Nie
da się dzisiaj kontynuować modelu sprzed
kilkudziesięciu lat.
XXWpada pan w pułapkę. Mówi pan jak
prezes Jarosław Zagórowski, który został uznany za głównego wroga związków
zawodowych.
– W związkach zawodowych są światli
ludzie i na pewno rozumieją konieczność
zmian. Nie chcę komentować relacji między
Jarosławem Zagórowskim a związkowcami
w JSW. Proszę przyjrzeć się Kompanii Węglowej. Gdyby nie zgoda związków zawodowych
na wiele trudnych rozwiązań, nasza firma już
dawno by padła. Moim zdaniem należy uzdrawiać górnictwo, wykorzystać zasady ekonomii, aby rozwiązywać problemy społeczne –
w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
Ponieważ jestem nie tylko politykiem szczebla
wojewódzkiego, ale także pracownikiem Kompanii Węglowej, nie mogę wchodzić w kompetencje przedstawicieli zarządu mojej firmy ani
rzecznika prasowego. Jednak mogę zapewnić,
że ten proces już się zaczął.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``Adam Gawęda jest prawicowym radnym
Sejmiku Województwa Śląskiego. Zorganizował
konferencję „Górnictwo – perspektywa
2050 w aspektach unijnych regulacji.
Rozwój województwa śląskiego w symbiozie
z górnictwem”, która odbyła się 18 maja 2015 roku
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.
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Prestiżowa nagroda w ekologicznym konkursie EMAS Awards

Ekolider z Tychów
Zielony Oskar po raz pierwszy w historii trafił
do polskiej firmy. Prestiżową nagrodę w ekologicznym konkursie EMAS Awards otrzymało
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach.

Zielone Oskary wręczono 21 maja w Barcelonie podczas konferencji organizowanej
przez Komisję Europejską. Spółka z Tychów
otrzymała nagrodę w kategorii małych organizacji sektora publicznego. Doceniono
ją za innowacyjne rozwiązania stosowane przy
wytwarzaniu odnawialnej energii z biogazu.
Firma jest krajowym i europejskim liderem
w sektorze gospodarki wodno-ściekowej pod
względem wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – informuje Ministerstwo Środowiska.
– To największe wyróżnienie, jakie nasza
spółka mogła otrzymać w kategorii promowania ekologicznych rozwiązań. Jesteśmy bardzo
dumni, że nasze działania zostały zauważone
w Europie i są wzorem do naśladowania –
podkreśla prezes Zbigniew Gieleciak. Komisja
Europejska doceniła też optymalizację procesów, wdrażanie rozwiązań technologicznych
oraz skuteczność w promowaniu świadomości
ekologicznej i społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR).

T o było wyzwanie

I nny świat
Na początku wieku tyska oczyszczalnia
zatrudniała 49 osób. I to – delikatnie mówiąc
– nieposiadających wysokich umiejętności
i kwalifikacji. Mało kto chciał tutaj pracować.
Od tego czasu jednak wiele się zmieniło.
Obecnie Centrum nie ma problemu
ze znalezieniem fachowców. W tyskiej firmie
pracuje 110 osób.
– Ułatwiamy im rozwój zawodowy oraz
zdobywanie dodatkowych umiejętności
przy realizacji różnych projektów, za które
odpowiada nasza spółka – mówi Zbigniew
Gieleciak.
Dzięki wymianie urządzeń na mniej energochłonne i wprowadzeniu nowoczesnych
rozwiązań oraz automatyki i sterowania pracą oczyszczalni i 34 przepompowni RCGW
zużywa o 25 proc. mniej energii niż kiedyś.
I to pomimo dwukrotnego wzrostu liczby
zamontowanych urządzeń.
Jednym z przykładów są dmuchawy.
Nowe są pięciokrotnie mniejsze, zużywają
o 37 proc. mniej energii i pozwalają zmniejszyć o 20 dB poziom hałasu. Nie mają łożysk,
a właśnie one powodowały awarie, bo zużywały się najczęściej.
Zbigniew Gieleciak zobaczył nowe
dmuchawy na targach. RCGW wprowadziła ten sprzęt jako pierwsza firma w Europie.
Teraz w Polsce zainstalowano już ok. 50
egzemplarzy.
Tyska firma wprowadza usprawnienia
we wszystkich obszarach działania. I jak podkreśla prezes, takie postępowanie przynosi
wymierne korzyści finansowe.
Spółka może się też pochwalić realizacją
innych przedsięwzięć. W latach 2005–2010
była odpowiedzialna za projekt „Gospodarka
ściekowa w Tychach”. Wybudowano ponad
367 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, uregulowano ok. 33 kilometrów
rowów i potoków oraz zmodernizowano część
osadową tyskiej oczyszczalni ścieków. Koszt

inwestycji to ponad 140 mln euro, z czego
ponad 75 mln euro stanowiło dofinansowanie
z Funduszu Spójności UE.
Sprawdzony podczas realizacji tej inwestycji model zarządzania został wykorzystany
w kolejnym zadaniu o strategicznym znaczeniu, czyli przebudowie drogi krajowej DK-1
i DK-86 w granicach miasta Tychy.

P ark wodny
Spółka jest inwestorem budowanego
w Tychach parku wodnego. Będzie gotowy
w pierwszym kwartale 2017 roku. Dzięki
sprzedaży do sieci nadwyżki energii elektrycznej udało się w ciągu 10 lat zgromadzić
fundusze na budowę parku. Część z nich pochodzi również z inwestowania w bezpieczne
instrumenty finansowe.
– Nasze doświadczenie na rynkach finansowych wykorzystaliśmy także, pozyskując wsparcie. Oprocentowanie obligacji,
które wyemitujemy w celu sfinansowania
połowy inwestycji, wynosi tylko 2,39 proc.
– mówi Aneta Dąbrowska, dyrektor ds.
ekonomiczno-finansowych.
Eksploatacja parku wodnego ma być tańsza, bo energia i ciepło będą produkowane
z biogazu. Kolejne oszczędności przyniesie
sposób zarządzania. Nie będzie osobnej
spółki.
– Jeden prezes, zarząd, rada nadzorcza
i jedna administracja zamiast dwóch to mniejsze wydatki. Koszty wynagrodzeń pracowników, księgowości, kadr, zamówień publicznych będą przypisywane do parku wodnego
bądź oczyszczania ścieków, w odpowiedniej
proporcji do wykonanej pracy. W naszych
analizach oraz prowadzonych działaniach bazujemy na przykładach wszystkich parków
wodnych w Polsce, by nie powielać błędów
– podkreśla Zbigniew Gieleciak.

EMAS
to coś więcej
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej produkuje miesięcznie z biogazu 150 proc. energii potrzebnej do pracy
oczyszczalni ścieków. To najlepszy bilans

wykorzystania energii dla przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjnego w Polsce i jeden
z najlepszych wyników w Europie. Bieżące
monitorowanie wskaźników energetycznych
umożliwia system zarządzania wg normy
ISO 50001:2011. Obecnie RCGW jest jedyną
spółką w branży komunalnej w Polsce, która
ma wdrożony i certyfikowany „System zarządzania energią”.
Spółka (w ramach konsorcjum) wzięła udział w konkursie Programu Gekon,
czyli Generatora Koncepcji Ekologicznych
(realizowanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
i uzyskała 3,6 mln złotych dofinansowania
do planowanych badań naukowych i prac
rozwojowych, których koszt szacowany jest
na 4,5 mln złotych. W ramach projektu zostanie opracowana nowatorska technologia
zgazowania osadów ściekowych, dobrane
urządzenia i odpowiednie substraty do procesu zgazowania. Takie rozwiązanie pozwoli
na dalsze zwiększanie ilości produkowanej
energii elektrycznej.
– EMAS, czyli System Ekozarządzania
i Audytu, to coś więcej niż tylko przestrzeganie
norm i procedur. Firmy wpisane do rejestru
EMAS to elita przedsiębiorstw i instytucji,
które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i zapobiegania
powstawania zanieczyszczeń. Wszystkie dane
dotyczące działalności muszą być transparentne i przekazywane w całości – akcentuje
Zbigniew Gieleciak.
I dodaje: – W Europie toczy się wręcz
pewna rywalizacja o wpisanie do systemu
EMAS. Myślę, że z czasem trafi ona również
do Polski.
W tegorocznej edycji EMAS Awards Komisja Europejska uhonorowała osiągnięcia organizacji, które wyróżniają się na polu ekoinnowacji. Wśród 22 nominowanych (w sześciu
kategoriach) znalazły się trzy firmy z Polski.
Oprócz tyskiej były to: Cemex Polska oddział
Chełm i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.
BARBARA WARPECHOWSKA
ARCHIWUM

Zbigniew Gieleciak tyską firmą kieruje
od 2000 roku. To był zły czas dla oczyszczalni.
Mieszkańcy skarżyli się na uciążliwy odór.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska
nałożył na spółkę 5 mln złotych kary.
– Miałem być tylko trzy miesiące, a upłynęło 15 lat. Trochę się zasiedziałem – żartuje
prezes.
I dodaje: – To było miejsce niedoinwestowane, ale też umożliwiające kreowanie
nowych rozwiązań i technologii oraz wyzwań. Opracowałem program modernizacji
oczyszczalni i podzieliłem go na trzy etapy
– opowiada prezes.
Doświadczenie zawodowe Zbigniew Gieleciak wywodzi z kopalni Czeczott. Kierował
w niej działem mechanicznym, a po wypadku na dole i dwuletniej rehabilitacji został

rzecznikiem patentowym i rzeczoznawcą
z zakresu transferu technologii i wdrażania
innowacji technicznych.

Tyska oczyszczalnia ścieków jest całkowicie samowystarczalna energetycznie, a średniomiesięczna produkcja
energii odnawialnej przekracza poziom 150 proc. w stosunku do zużycia energii na potrzeby własne

Oczyszczalnia ma najlepszy bilans wykorzystania energii dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
w Polsce i jeden z najlepszych wyników w Europie
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Rynek nowych aut
będzie się zmieniał

Długość nowej generacji Astry wynosi 4,37 metrów, czyli o prawie 5 centymetrów mniej od obecnej generacji

Pod maską nowej Astry mają być montowane jednostki napędowe z całkowicie nowej gamy silników

Sytuacja na samochodowym rynku jest nietypowa – sprzedaż aut dla firm rośnie, a dla
nabywców indywidualnych spada. Zdaniem
specjalistów musi to doprowadzić do zmian
w ofercie dealerów. Nabiorą znaczenia nowe
formy finansowania, a także handel samochodami używanymi.

A stra jedenasta
Opel pokazał oficjalnie nową, 11. już
generację Astry, która ma być produkowana w Gliwicach. Samochód ma być lżejszy,
oszczędniejszy i zwrotniejszy, a przy tym jeszcze bardziej komfortowy od obecnego.
– Nasi inżynierowie rozpoczęli pracę nad
modelem od tak zwanej czystej kartki. Nowa
Astra jest nawet o 200 kilogramów lżejsza
od poprzedniczki, co wyraźnie widać w jej
sportowej sylwetce. Mimo mniejszych wymiarów zewnętrznych znacznie poprawiły
się przestronność i komfort wnętrza. Pod
maską Astry będą montowane wyłącznie silniki najnowszej generacji. Liczne technologie
i systemy z wyższych segmentów wspomogą
kierowcę oraz zwiększą komfort i bezpieczeństwo osób podróżujących tym autem. Natomiast osobisty asystent łączności i usług Opel
OnStar, ultranowoczesne interfejsy umożliwiające integrację telefonu z samochodem
oraz nowe i przełomowe matrycowe reflektory
LED IntelliLux czynią z niej prawdziwego pioniera na rynku — powiedział dr Karl-Thomas
Neumann, dyrektor generalny Grupy Opel.
Auto ma nowe wymiary, a przez to nieco
inny, bardziej zwarty i sportowy charakter. Długość nowej generacji Astry wynosi 4,37 metrów,
czyli o prawie 5 centymetrów mniej od obecnej generacji. Wysokość 1,46 metrów to mniej
o 2,6 centymetrów. Zmienione wymiary mają
oczywiście wpływ na własności aerodynamiczne i sprawność, z jaką nowa Astra pokonuje

opór powietrza — współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi niespełna 0,30.
Pod maską nowej generacji Astry mają być
montowane jednostki napędowe z całkowicie
nowej gamy, rozwijające moc od 95 do 200
KM. Będą to silniki wysokoprężne i benzynowe o pojemności nieprzekraczającej 1,6 litra.
Samochód ma debiutować podczas salonu
samochodowego we Frankfurcie.

C itroen traci

Astra ma być produkowana w Gliwicach

MATERIAŁY PRASOWE

pneumatyczne zawieszenie
Według nieoficjalnych informacji w nowej
generacji limuzyny C5 Citroen ma zrezygnować z hydropneumatycznego zawieszenia,
które przez dekady było jego dumą i znakiem
rozpoznawczym. Obecnie stosowane są dwa
rozwiązania – hydropneumatyczne i mechaniczne. Układ Hydractive III+ steruje prześwitem w czasie rzeczywistym, aby pozostał
on niezmienny niezależnie od obciążenia samochodu. Zawieszenie dostosowuje poziom
sztywności i amortyzacji do prędkości jazdy
i stanu nawierzchni. Automatyczne zmniejszenie prześwitu przy dużej prędkości poprawia
aerodynamikę auta. Zmienny prześwit pomaga również przy załadunku dzięki możliwości
zmniejszenia lub zwiększenia wysokości progu
bagażnika. Rozwiązanie to jest jednak znacznie droższe od mechanicznego i coraz mniej
popularne – w ubiegłym roku sprzedaż spadła
do 10 tys. sztuk.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Zdaniem Marka Koniecznego, prezesa Związku Dealerów Samochodów, czeka
nas rewolucja w finansowaniu zakupu samochodów. – Coraz częściej pojawiają się
oferty finansowania z wysokim wykupem,
a więc tzw. kredyty balonowe czy leasing
konsumencki. Do tej pory te formy działały
głównie w segmencie samochodów premium, oferowały takie programy np. BMW,
Mercedes czy Audi. Grupa Volkswagena
zdecydowała się na wyjście z tymi programami także do niższych segmentów.
Ostatnio mocno promuje się ofertę sprzedaży Volkswagena Passata. Teraz podobne programy zaczynają być realizowane
w Skodzie, pojawiają się w Oplu – mówi
Marek Konieczny i dodaje, że choć to rozwiązanie może pozwolić na ożywienie rynku dla klienta indywidualnego, to wymaga
czasu. Przede wszystkim na przełamanie
bariery w mentalności – Polacy chcą być
właścicielami aut. Konieczny uważa jednak,
że to może się szybko zmienić, podobnie jak
miało to miejsce w Czechach i na Słowacji,
gdzie tego typu program jest realizowany

przez Skodę. – Czesi mieli mocne obawy,
czy społeczeństwo przyjmie taki produkt.
Okazał się on jednak strzałem w dziesiątkę
i rozwija się bardzo dobrze. Upowszechnienie tego typu programów w przypadku
samochodów popularnych, np. w Skodzie,
Oplu, Toyocie czy markach francuskich,
może w dużym stopniu ożywić rynek aut dla
nabywców indywidualnych – mówi Marek
Konieczny.
Krótszy okres użytkowania nowych
samochodów i szybsza wymiana zwiększa
liczbę aut używanych dostępnych na rynku.
– To jest segment, który musi u nas rosnąć.
Obecnie wskaźnik sprzedaży aut używanych
do nowych jest czterokrotnie mniejszy niż
w rozwiniętych gospodarkach zachodnich
czy w Ameryce. Zatem to również jeden z obszarów, któremu będziemy poświęcali dużo
uwagi. Popyt na używane samochody jest
i będzie, a takie rozwinięcie oferty dodatkowo buduje lojalność klientów – mówi Adam
Pietkiewicz, prezes Holdingu 1, do którego
należy Grupa PGD.
Obaj eksperci uważają, że obecna proporcja sprzedaży niedługo się odwróci. Rynek
aut dla firm nieco się nasyci, a oczekiwanie
na zmiany przepisów dotyczących odliczania
VAT spowoduje, że w przyszłym roku popyt
na samochody dla firm się zmniejszy. Z kolei
poprawa sytuacji gospodarczej społeczeństwa
pozwoli większej liczbie ludzi na kupowanie
nowych aut.

W nowej generacji limuzyny C5 Citroen ma zrezygnować z hydropneumatycznego zawieszenia
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Podróże marzeń

Światła Hongkongu
Ani miasto, ani wyspa, ani kraj. Dawniej kolonia brytyjska, dziś autonomiczna enklawa na wschodnim wybrzeżu Chin. Gąszcz
wielkich instytucji finansowych, drapaczy
chmur i luksusowych hoteli. Hongkong to legendarne miejsce, gdzie Wschód spotyka się
z Zachodem.

Niedziela rano. W parku naprzeciwko
hotelu dziesiątki kobiet rozkłada na trawie
koce, wyjmuje przekąski z koszy piknikowych. – To filipińskie gosposie – tłumaczy
Wei, koleżanka z Hongkongu. – Przychodzą
tutaj co tydzień.
Z trudem przeciskamy się do stacji metra.
Hongkong należy do najbardziej zatłoczonych
miast świata. Mieszka w nim ponad 7 mln
osób. Gęstość zaludnienia jest tutaj 50 razy
większa niż w Polsce. Z tego powodu ceny
mieszkań osiągają astronomiczną wysokość
– 300 tys. złotych za metr kwadratowy!

Drewniane wagoniki

P ierożki z gwiazdką
M ichelin
Dim sum oznacza „dotknięcie serca”, czyli
lekką przekąskę podawaną do popołudniowej herbaty. Te gotowane na parze pierożki są flagowym daniem kuchni kantońskiej.
Postanawiamy skosztować ich w Tim Ho
Wan – najtańszej na świecie restauracji nagrodzonej gwiazdką Michelin. Po złożeniu
zamówienia na naszym stoliku lądują bambusowe koszyki z pierożkami. Przez cieniutkie
ciasto prześwituje farsz z krewetek i trawy
cytrynowej. Próbujemy także specjalności
lokalu – słodkich bułeczek wypełnionych…
gulaszem wieprzowym.
Podczas posiłku w lekką konsternację
wprawia nas widok sąsiadów ze stolika obok,
zajadających kurze nóżki. Zgodnie z chińskim
zwyczajem obiad kończą donośnym beknięciem.

108 utrapień
Następnego dnia ruszamy na wyspę Lantau, zieloną oazę z dala od przeludnionego
centrum Hongkongu. Znajdują się tutaj buddyjski klasztor Po Lin i największy na świecie

posąg Siedzącego Buddy, do którego prowadzi 268 schodów. Wykonany z brązu pomnik
waży 250 ton i wznosi się na 35 metrów. Budda
przedstawiony został w momencie osiągnięcia
nirwany.
Umieszczony wewnątrz posągu dzwon
rozbrzmiewa co siedem minut – 108 razy
w ciągu dnia, symbolizując 108 utrapień
ludzkości.
Chińczycy nie byliby jednak sobą, gdyby
u stóp Buddy nie wybudowali turystycznego miasteczka pełnego restauracji i sklepów
z pamiątkami. W jednym z nich kupujemy
porcelanowego kota z uniesioną w górę łapką. Ma nam zapewnić pomyślność i odegnać
złe duchy.

King Bruce Lee, karate mistrz
Będąc w Hongkongu, nie można przegapić słynnej symfonii świateł – multimedialnego pokazu odbywającego się codziennie
na promenadzie przy zatoce Wiktorii. Widowisko najlepiej podziwiać z ciągnącej się
wzdłuż wybrzeża Alei Gwiazd.
Wzorowany na Hollywood bulwar tworzą pamiątkowe tablice z odciskami dłoni
chińskich gwiazd filmowych. Uhonorowani
zostali m.in. Jackie Chan i Bruce Lee. Znany
z „Wejścia smoka” mistrz sztuk walki doczekał
się także swojego pomnika. Jego odsłonięcie nastąpiło w 2005 roku, upamiętniając 65.
rocznicę urodzin aktora.

Robimy kilka zdjęć i po raz kolejny dajemy
ponieść się tłumowi…

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Do Hongkongu najlepiej
wybrać się pomiędzy październikiem a majem. Lato jest trudne do zniesienia ze względu
na panujący upał i wilgotność powietrza.
Język: Językami urzędowymi są chiński
i angielski.
Waluta: Dolar hongkoński; 1 dolar = 0,48
złotego.
Wiza: Nie jest wymagana przy pobycie
do 90 dni.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Popłyń do Makao – chińskiej stolicy hazardu. Jego główną atrakcją jest historyczne
centrum miasta, wpisane na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
Zrób zakupy na Ladies Market – ciągnącym się przez ponad kilometr bazarze, gdzie
sprzedawane są mniej i bardziej oryginalne
(częściej mniej) ubrania, torebki i akcesoria.
Odpocznij w ogrodzie Nan Lian, zaprojektowanym w klasycznym stylu dynastii Tang.
Wśród mostków przerzuconych nad wodą
i drzewek bonsai skrywa się zabytkowy klasztor Chi Lin.

MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Najlepszy widok na miasto rozciąga się
ze wzgórza Wiktorii, na które można wjechać zabytkowym tramwajem. Na pomysł jego
budowy wpadło dwóch Brytyjczyków, obserwując tragarzy wnoszących pod górę lektyki
z białymi turystami. Kolejka, mimo że liczy
sobie ponad 100 lat, działa bez zarzutu.
Trwa weekend, więc zanim wsiądziemy
do drewnianego wagonika, upływają dwie

godziny, ale warto poczekać. Jedziemy pośród bananowców. Widoczne z góry wieżowce
wzbijają się w niebo pod niewiarygodnym
kątem. Jeszcze większe wrażenie robią po zapadnięciu zmroku, gdy wody zatoki skąpane
są w blasku ich świateł.

W Hongkongu znajduje się więcej drapaczy chmur niż na Manhattanie

Bruce Lee, aktor i mistrz kung-fu, gotowy do ataku

Buddyjski klasztor Po Lin położony na wyspie Lantau

Posąg Buddy otoczony jest przez Sześć Doskonałości, pozwalających na osiągnięcie oświecenia i przejście
w stan nirwany
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Siedem miliardów marzeń. Jedna planeta. Konsumuj świadomie! – to aktualne
hasło kampanii ONZ na rzecz ochrony
środowiska. Piątego czerwca obchodzono
Światowy Dzień Ochrony Środowiska i z tej
okazji przypomniano o konieczności ograniczania konsumpcji, gdyż na dłuższą metę
nie wystarczy żywności, wody i energii, aby
wyżywić ludność świata. Społeczeństwa krajów rozwiniętych muszą przemyśleć własne
potrzeby pod kątem ochrony środowiska.
Przyczyną akcji są aktualne dane odnośnie
do tempa zużywania zasobów wody i energii na Ziemi. Podczas gdy zapotrzebowanie
na kosztownie wyprodukowane mięso stale
rośnie, koncerny spożywcze utylizują artykuły
spożywcze. Ok. 1,3 mld ton żywności rocznie znika w ten sposób z rynku. Jest to tym
bardziej alarmujące, że według doniesień organizacji Pomoc dla Głodujących na Świecie
co siódmy mieszkaniec planety cierpi głód.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca wzbogaca”.
Nagrodę wylosowała: Pani Jadwiga Pyka z Mysłowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwo godne koronowanych głów
Browarnictwo w Polsce ma bardzo długą tradycję. Polacy zawsze lubili piwo pod każdym
względem – nie tylko pić, ale także produkować. Trunki warzone w naszym kraju mogły (i nadal mogą) poszczycić się wspaniałym smakiem na całym świecie. Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie istniały nadal browary,
które założono wiele wieków temu. Takim
przedsiębiorstwem jest zakład w Raciborzu.

J ak się zaczęło ?
Browar Zamkowy powstał w XVI wieku, jednak wzmianki o warzeniu piwa w tym
regionie są znacznie wcześniejsze – sięgają
bowiem 1294 roku. Właściwa data powstania
zakładu w Raciborzu to 1567 rok. Już wówczas
ta okolica mogła pochwalić się własną plantacją chmielu, która wpływała na jakość wytwarzanych tu produktów. Późniejsze zmiany,
takie jak budowa nowej siedziby, zaopatrzenie
przedsiębiorstwa w maszynę parową oraz produkowanie trunków w nowych stylach, spowodowały, że piwa raciborskie zyskały uznanie
zarówno w kraju, jak i za granicą.
W czasie II wojny światowej browar zaprzestał produkcji. Wznowiono ją dopiero
w 1945 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo
zostało znacjonalizowane i znacznie zmodernizowane, dzięki czemu rocznie możliwe było
wyprodukowanie 54 tys. hektolitrów piwa.
Po zmianie ustrojowej zakład upadł, jednak
w 2003 roku znalazł się przedsiębiorca, który
wykupił nieczynny browar. To jednak nie był
koniec kłopotów. Dopiero w 2010 roku zakład
ruszył z pełną parą jako Browar Zamkowy.

P rodukty
Technologia produkowania trunków w raciborskim zakładzie sięga XIX wieku. Do warzenia piwa używa się wyłącznie naturalnych
składników: wody, słodów, chmielu oraz drożdży piwowarskich. Dużym plusem jest stosowanie otwartej fermentacji, która wpływa
na znakomity smak i aromat browarów.
Dla amatorów klasyki browarnicy przygotowali Raciborskie Klasycznie Warzone, czyli
lager. Jest ono średnio mocne, ma bowiem
5 proc. alkoholu. Ma złocisty kolor i białą pianę. W smaku dominują słody, wyczuwalna jest
jednak również goryczka. Inną propozycją
jest Raciborski Pils. Do jego produkcji użyto

dwóch rodzajów chmielu – aromatycznego
i goryczkowego. Jest słabsze od swojego poprzednika, ma 4,5 proc. alkoholu. Podobną
moc ma Raciborskie Rżnięte. Jest to piwo
o ciemnobrązowym kolorze, kremowej pianie
i słodowo-karmelowym zapachu. Po skosztowaniu czuć wyraźnie lekką słodycz i karmelowe nuty.
Piwosze, którzy znudzeni są zwykłymi
lagerami, także znajdą tu coś dla siebie. Przykładem może być piwo Raciborskie Ciemne,
które reprezentuje styl bock. Ma aż 7 proc. alkoholu, który wyraźnie wyczuwalny jest podczas jego spożywania. Podobną propozycją jest
Raciborskie Mocne – o ciemnozłotym kolorze
i przyjemnym słodowym posmaku. Ciekawym
wyborem jest Raciborskie Miodowe, do którego dodano naturalny miód gryczany. Dzięki
temu w jego smaku doskonale czuć miodowe
nuty, które idealnie komponują się z lekką
goryczką. Można sięgnąć również po zieloną
wersję raciborskiego piwa. Zielone jest dość
mętne, ma przyjemny kolor i białą pianę.
Oprócz trunków spod znaku Raciborskiego Browar Zamkowy produkuje także piwa
drugiej marki – Twierdzowe. Pierwsze z nich
to złocisty lager, który uderza swoim zbożowym i chmielowym zapachem. W smaku
wyczuwalne są chmiel, słodowość oraz nuty
zbożowe i chlebowe. Drugi produkt to Twierdzowe Ciemne Korzenne na Miodzie. Urzeka
czekoladowym kolorem, korzenno-goździkowym zapachem oraz idealnie skomponowanym smakiem. To prawdziwa uczta dla
każdego piwosza.
ŹRÓDŁO: WWW.FILIPMERYNOS.PL

W 2014 roku sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce poprawiła
się – wynika z najnowszego raportu GUS.
Czytamy w nim, że Polacy coraz więcej zarabiają, wydają i oszczędzają, a jednocześnie mieszkają w coraz większych, lepiej wyposażonych
mieszkaniach. Jednocześnie co piąta polska rodzina wydaje 127 proc. tego, co zarabia. Polskie
społeczeństwo wciąż jest mocno rozwarstwione
pod względem sytuacji materialnej. Średni rozporządzalny dochód statystycznej osoby z najbogatszej grupy (2748 złotych) był 6,5-krotnie
wyższy niż dochód osoby z grupy najbiedniejszej (430 złotych). Najbiedniejsi Polacy wydają
o ok. 28 proc. więcej, niż zarabiają. Oznacza to,
że najczęściej się zadłużają. W przypadku osób
najbogatszych wydatki stanowią jedynie 71 proc.
ich dochodów. W przypadku osób z najbiedniejszej części społeczeństwa zaspokojenie
podstawowych potrzeb pochłania 54,4 proc.
wydawanych pieniędzy, a w przypadku najbogatszych jest to 36,5 proc.
Od początku 2015 roku przez Morze
Śródziemne do Włoch przedostało się
ponad 50 tys. imigrantów. Niemal wszystkie ośrodki dla uchodźców na terenie Włoch
są już przepełnione, a bogatsze regiony z włoskiej Północy grożą, że przestaną przyjmować
uchodźców. W ośrodkach przeznaczonych dla
nich w całych Włoszech przebywa obecnie
ponad 80 tys. imigrantów. Po dramatycznych
apelach włoskich władz Unia Europejska zastanawia się nad rozmieszczeniem ich w poszczególnych krajach UE. Według wstępnych
propozycji Polska miałaby przyjąć około 4 tys.
Tymczasem nasz kraj zadeklarował możliwość
przyjęcia 60 rodzin syryjskich chrześcijan.
Mimo tych deklaracji problemy wystąpiły już
na etapie przyznawania im wiz.
D W U T Y G O D N I K
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