P I S M O

S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E

Ś R O D O W I S K A

G Ó R N I C Z E G O

Temat na czasie
Rozmowa z Andrzejem
Czerwińskim, ministrem
Skarbu Państwa:
Nie chodzi o to,
by pomagać
firmom w krótkim
terminie.
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Wydobycie
w Knurowie-Szczygłowicach
wraca do normy
JSW SA.
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Podsumowanie akcji
ratowniczej na ruchu
Śląsk

Najdłuższa akcja ratownicza po
tąpnięciu w historii polskiego
górnictwa.
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Śmieciowy egzamin
na trójkę
Odpady komunalne.
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Nowy silnik Astry
Informacje motoryzacyjne.
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W poniedziałek, 29 czerwca, premier Ewa Kopacz spotkała się ze związkowcami. Jej zdaniem
ponaddwugodzinne rozmowy były konstruktywne. – Zapytałam, czy jest chociaż jedna osoba na tej
sali, która jest przeciwna wdrożeniu programu dla Śląska, który przywieźliśmy. Nie było ani jednej –
powiedziała premier Kopacz w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Niepewność cementuje
Prekariat. Ten temat mojego felietonu na łamach Nowego Górnika sprzed mniej więcej trzech lat wzbudził sporo
kontrowersji. Koledzy związkowcy krzywili się, że używa
się słów dla przeciętnego Polaka nieznanych. Znajomi
politycy zarzucali mi populizm. Komputerowa autokorekta podkreśliła to słowo na czerwono, co oznacza,
że popełniłem błąd. Nie popełniłem błędu. To program
komputerowy i politycy nie znali słowa, którym określa
się osoby, które nie mogą znaleźć stabilnej pracy, choć
są do niej bardzo dobrze przygotowani. W kilkanaście
lat powstała w Polsce bardzo wielka grupa społeczna,
dla której życie składa się z pracy od umowy do umowy.
Ich kariera zawodowa to wyłącznie okresy próbne. Niektórzy dochodzą do 40. roku życia, a jeszcze w życiu nie
mieli stałej umowy o pracę. Praca nie daje im poczucia
stabilizacji i nie gwarantuje, że unikną ubóstwa.

O

d 2008 roku w Polsce rośnie statystyczny dobrobyt, a w tym czasie przybyło osób żyjących
w skrajnej biedzie. Wtedy dotykała ona 2,1 mln
osób. Teraz kłopoty z zapewnieniem podstaw egzystencji ma 2,8 mln osób, w tym 700 tys. dzieci. Nie
przytaczam tu opracowań przygotowanych na zlecenie
partii politycznych. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego – informacje wynikające z badania budżetów
gospodarstw domowych, które GUS prowadzi co roku
wśród kilkudziesięciu tysięcy rodzin. To badania znacznie lepsze niż te, które prowadzą wyspecjalizowane
instytuty Unii Europejskiej, ponieważ w Polsce są one
regularne i bardzo dokładne. W rejonach północno-wschodnich Polski są gminy, w których 30 proc. ludzi
korzysta z pomocy społecznej. Wśród nich jest duża
grupa tych, którzy pracują, ale zarabiają tak nędznie,
że nie mogą utrzymać rodzin. Z czego to wynika? Jeżeli
ktoś pracuje za nędzną płacę, to ledwie utrzyma siebie,
nie wspominając o rodzinie.
To zjawisko dotyczy nie tylko Polski. W krajach
tak zwanego Zachodu stało się problemem, o którym

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Od 2008 roku
w Polsce rośnie
statystyczny
dobrobyt, a w tym
czasie przybyło
osób żyjących
w skrajnej biedzie.

politycy głośno rozmawiają i szukają lekarstwa. U nas
refleksja nastąpiła po przegranych przez Bronisława
Komorowskiego wyborach. Dzieje się to w czasach,
kiedy 85 najbogatszych ludzi ma tyle, ile połowa ludności
świata. Coraz mniej osób pracuje na pełnych etatach,
z gwarancjami pracowniczymi i perspektywą emerytury.
Są słabo opłacani i kiedy firma spodziewa się jakichkolwiek kłopotów, zwalnia ich bez najmniejszej rekompensaty. Nieważne, czy ktoś jest inżynierem, prawnikiem,
lekarzem czy handlowcem. Znam inżynierów, którzy
przez wiele lat pracują jako kierowcy albo sprzedawcy
w marketach budowlanych. I to nie w Anglii, ale w Polsce. Czy ci ludzie wrócą kiedyś do swoich wyuczonych
profesji? Nie. Ich wiedza i zapał zostały bezpowrotnie
zmarnowane.
Prekariusze otrzymują pensje, ale nie będą mieć
emerytur, nie dostają płatnych urlopów ani chorobowego. Biorą kredyty, żeby przeżyć, a nie po to, aby
podnieść standard życia. Nie inwestują, nie oszczędzają. Każda przeciwność życiowa to dla nich dramat.
Popadają w rodzaj niewolnictwa, bo wciąż są winni
pieniądze znajomym, rodzinie, bankom, parabankom.
Nie płacą za wodę, prąd i gaz. Żeby choć częściowo
spłacić długi, godzą się na najgorsze warunki pracy.
Z tego wynika ich stosunek do państwa. Skoro państwo
ich olewa, partie polityczne udają, że nie wiedzą o ich
istnieniu, to oni odpłacają tym samym. Tak samo traktują tymczasowego pracodawcę. Identyfikacja z firmą
to dla nich puste hasło. „Tak identyfikujemy się z firmą,
jak firma identyfikuje się z nami” – mówią wprost.
Propagandziści chcą nam wmówić, że to zjawisko dotyczy młodych. Bzdura. Jest masa 40–50-latków, którzy
niemal całe życie zawodowe pracują na śmieciówkach.
Ci, od lat pomijani, teraz się jednoczą. Już teraz widać,
że nie jest to solidarność pokoleniowa. To solidarność
wynikająca z niepewności. Ona bardziej cementuje niż
metryka. Jeżeli partie polityczne tego nie zrozumieją,
zostanie po nich tylko wspomnienie. 
l

Kij w mrowisko

C

hciałbym podkreślić, że z innej puli ma być 1 mld
euro na wykorzystanie węgla w sposób ekologiczny. To oznacza, że w sam surowiec zainwestujemy
4 mld złotych. To najsensowniejsza inwestycja, ponieważ
zostaną opracowane i wdrożone metody wykorzystania
węgla w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
Paliwa ciekłe i gazowe, surowce dla przemysłu chemicznego i nowoczesne sposoby spalania węgla dają szansę
polskiemu górnictwu. Nie da to efektu natychmiastowego, ale na pewno przez długie lata będzie nam przynosiło korzyści. Wiem, że górnicy niecierpliwie oczekują
na efekty dotychczasowych decyzji rządu. Cel jest jeden
– uratować branżę na przekór światowemu kryzysowi.
To niełatwe zadanie w sytuacji, kiedy na przykład tylko
w górnictwie węgla koksowego na świecie 40 proc. kopalń przynosi straty. Podobnie jest w górnictwie węgla

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Śląsk otrzyma
w latach 2014–
–2020 3,5 mld
euro z funduszy
europejskich.

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Rada pracowników
KW rozpoczęła pracę

R

ada pracowników III kadencji w Kompanii Węglowej
pracuje. Chcemy spotkać się z zarządem, żeby omówić
najpilniejsze sprawy. Na pierwszym posiedzeniu powołano
prezydium. Przewodniczącym rady pracowników KW
został Dariusz Potyrała. W skład prezydium weszli:
przewodniczący Potyrała, wiceprzewodniczący rady
pracowników Jerzy Demski i Bogusław Hutek oraz sekretarz
rady pracowników Krzysztof Stanisławski. Ustaliliśmy
z zarządem Kompanii Węglowej zasady współpracy. Żeby
nie wdawać się w szczegóły prawne, zapewnię tylko,
że zgodnie z porozumieniem podpisanym przez członków
rady i przedstawicieli Kompanii Węglowej mamy mieć
wgląd i odpowiedni czas na opiniowanie wszystkich decyzji
istotnych dla firmy.

T

eraz najistotniejszy jest problem restrukturyzacji.
Dlatego rada pracowników zwróciła się
do kierownictwa Kompanii Węglowej z wnioskiem
o przekazanie informacji o sytuacji ekonomicznej naszej
firmy. Chcemy poznać jej wpływ na funkcjonowanie
Kompanii oraz planowane działania, które mają
ją poprawić. Oczekujemy także na przedstawienie zasad
tworzenia Nowej Kompanii Węglowej, a także działań, które
zapewnią prawa pracownicze. Terminy, procedury, zasady
działania – to wszystko ma znaczenie. Zbyt często jesteśmy
skazani na przekazy medialne. Wielokrotnie okazywało się,
że tego samego dnia różne redakcje podawały sprzeczne
ze sobą komunikaty. Wiem, że proces przekształcenia tak
dużej firmy nie jest prosty, ale wiem także, że kilkadziesiąt
tysięcy osób czeka na konkrety, a nie na domysły.

N

Pieniądze dla Śląska
Śląsk otrzyma w latach 2014–2020 3,5 mld euro z funduszy europejskich. Żaden inny region w Polsce nie
dostanie tak dużo pieniędzy. Zostaną one przeznaczone na rozwój przemysłowy, na innowacyjne technologie i tworzenie miejsc pracy. To zgodne z logiką,
która nakazuje, aby wsparcie funduszy europejskich
obejmowało te obszary, które najbardziej przyczyniają
się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą
przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu. Nowy budżet
przewiduje więcej pieniędzy na innowacje, badania
czy odnawialne źródła energii.

Komentuje Jerzy Sawczuk

energetycznego. Oczywiście mam na myśli kopalnie
głębinowe. Mimo tragicznych wyników nasze górnictwo
mieści się w trendach światowych. To marne pocieszenie, ale przecież chodzi o to, aby jak najprecyzyjniej
określić, w jakim miejscu jesteśmy.
Światowy kryzys w górnictwie węgla kamiennego
nie będzie trwał wiecznie. Czy można się do niego dostosować? Jeżeli ktoś myśli, że dostosujemy się z kosztem
wydobycia tony do około 50 dolarów, to jest zbytnim
optymistą. Jednak można wydobyty węgiel przerabiać.
I właśnie na to między innymi rząd chce przeznaczyć
pieniądze. To proces pracochłonny, czasochłonny i drogi, ale jedyny, żeby utrzymać wydobycie na obecnym
poziomie. W praktyce oznacza to, że będziemy tworzyć
nową gałąź przemysłu na potrzeby górnictwa.
Czy damy radę? Nie mamy wyjścia. Przypominam,
że nasi polityczni oponenci przez osiem lat mówili, jak
to nie potrafimy wykorzystać pieniędzy z Unii Europejskiej. Potrafimy. Według danych Eurostatu PKB
Polski w 2007 roku wynosił 313,6 mld euro, a w 2014
roku był o 100 mld euro wyższy. Eksperci nie mają
wątpliwości, że pieniądze z Unii pomogły nam dokonać cywilizacyjnego skoku. Z analiz zamówionych
przez resort infrastruktury i rozwoju wynika, że dzięki
funduszom nasz wzrost PKB rocznie mógł być wyższy
nawet o 1 pkt proc. W latach 2007–2014 skumulowany
wzrost gospodarczy w Polsce sięgnął niemal 33 proc.,
a średnio w UE – niecałe 4 proc. Rozwijaliśmy się
osiem razy szybciej niż średnia europejska. To zdaniem
opozycji jest dowód na to, że rządy są złe?
l

ie tak dawno zostaliśmy zaskoczeni informacją,
że termin powołania Nowej Kompanii Węglowej
został przesunięty. Zgodnie z planem rządowym
przekształcenie miało być sfinalizowanie pod koniec
czerwca albo na początku lipca. Tymczasem Polska
Agencja Prasowa podała komunikat, w którym informuje,
że koniec lipca lub początek sierpnia to obecnie
realny termin utworzenia tzw. Nowej Kompanii
Węglowej, a rozmowy z potencjalnymi inwestorami,
którzy mieliby zaangażować się finansowo, trwają.
Zdaniem przedstawiciela zarządu zapowiadany termin
utworzenia Nowej Kompanii Węglowej na koniec czerwca
od początku był zbyt ambitny.

Z

tej informacji nic nie wynika poza tym, że pół roku
temu ustalono mało realne terminy. Jest też coś
jeszcze – wciąż nie ma inwestorów, którzy zapewniliby
pieniądze na funkcjonowanie. A to już najwyższy czas,
aby wiedzieć, kto będzie naszym partnerem. Na razie trwa
wymiana dyplomatycznych wypowiedzi, które są bardzo
miłe dla górnictwa, ale nigdy nie kończą się konkretami.
Przypominam, że czas leci. Nie bardzo przekonuje mnie
także zwyczaj informowania nas poprzez Polską Agencję
Prasową, ponieważ niemal za każdym razem pojawia
się hasło, że „rozmowy i ustalenia są objęte klauzulą
poufności”. Jaka tu może być poufność? Jaki jest koń,
każdy widzi. Potrzeba decyzji i działań. Szczególnie
działań, bo najważniejsze decyzje zapadły na szczeblu
rządowym pół roku temu. Albo rząd jest w stanie
wyegzekwować to, co postanowił, albo nie jest w stanie
tego zrobić. Będziemy się temu przyglądać. Musimy też
przyjrzeć się polityce zatrudnienia w każdej kopalni.
Dlatego spotkanie z zarządem KW jest konieczne.
Kompania Węglowa to miejsce pracy kilkudziesięciu
tysięcy osób. Nie można w sposób przypadkowy
przeprowadzać czegokolwiek, bo pod hasłem „zmiany
organizacyjne” kryją się zmiany dla ponad 40 tys.
pracowników. 
l
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Śląsk 2.0

Rząd przyjął w Katowicach
program dla Śląska
Premier Ewa Kopacz poinformowała, że rząd
ma cztery miesiące na przeprowadzenie przygotowanego programu dla Śląska i całą przyszłą kadencję, bo wierzy, że po wyborach będzie kierować nowym rządem. We wtorek, 30
czerwca przyjęto program Śląsk 2.0. Rząd obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach. – Zamierzam dobre zmiany dla Polski przeprowadzać przez kolejne cztery lata
ze swoim rządem – powiedziała premier.

Premier Ewa Kopacz prezentuje program Śląsk 2.0
MACIEJ ŚMIAROWSKI / KPRM

Od 29 do 30 czerwca premier Ewa Kopacz
i członkowie rządu przebywali w województwie śląskim. W Katowicach 30 czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rada Ministrów przyjęła program Śląsk 2.0. Dotyczy
on rozwoju regionu i wsparcia dla górnictwa,
a został zapowiedziany w styczniu tego roku
w czasie górniczych protestów.
W poniedziałek, 29 czerwca, premier spotkała się ze związkowcami. Jej zdaniem ponaddwugodzinne rozmowy były konstruktywne.
– Zapytałam, czy jest chociaż jedna osoba na tej
sali, która jest przeciwna wdrożeniu programu
dla Śląska, który przywieźliśmy. Nie było ani
jednej – powiedziała premier Kopacz w czasie
poniedziałkowej konferencji prasowej.
Pytana przez dziennikarzy o to, czy ratowanie górnictwa może się opłacać, powiedziała: – Dobrze wdrożony program i propozycje,
które będą przede wszystkim służyć tworzeniu
nowych miejsc pracy, wspieranie sektorów
wysokoenergochłonnych, restrukturyzacja
kopalń, czyli ochrona miejsc pracy i szukanie
nowych rynków zbytu dla polskiego węgla, zagospodarowanie węgla, który leży na hałdach
– te rzeczy wskazują na to, że ta reanimacja
się powiedzie – powiedziała premier Kopacz.
– Nigdy, kiedy byłam na „radach europejskich”, nie kwestionowałam tego, że polskie bezpieczeństwo energetyczne opiera się
na węglu. Zawsze powtarzałam, że opiera się
ono właśnie na polskim węglu, zawsze starałam się być konsekwentna w tych działaniach
– powiedziała premier w czasie konferencji
prasowej po wyjazdowym posiedzeniu rządu.
Co jest w rządowym programie? Ulga
w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych i zwolnienie ich z finansowania
rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych.
Jedną z najważniejszych propozycji programu dla górnictwa węgla kamiennego jest
projekt zgazowania węgla kamiennego.

Wyjazdowe posiedzenie rządu w Katowicach
Wartość inwestycji może wahać się od około
2 do prawie 4,5 mld złotych. Chodzi między
innymi o naziemną instalację w zakładach
azotowych w Kędzierzynie-Koźlu i budowę podobnych instalacji w innych zakładach chemicznych. Zdaniem Ewy Kopacz
pozwoli to ograniczyć import surowców
energetycznych potrzebnych między innymi
do produkcji nawozów sztucznych. Ułatwi

też kapitałowe zaangażowanie się sektora
chemicznego w restrukturyzację polskiego
górnictwa węgla kamiennego.
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu będzie mocniej wspierał inwestycje
i przedsiębiorczość. Wspólnie z JSW SA trwa już
realizacja inwestycji w Elektrociepłowni Radlin.
– Ten program ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa,

przedsiębiorczości i szansą dla śląskiej młodzieży. To jest bardzo konkretny plan – mówiła premier Ewa Kopacz. – Śląsk i Zagłębie
były kiedyś motorem polskiej gospodarki,
dzięki temu programowi znowu nim będą.
Program ten wynika z ogromnego szacunku
rządu dla tego regionu – dodała premier
Ewa Kopacz.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Skarga na Kompanię oddalona
Polityka cenowa Kompanii Węglowej nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję.
Spółka nie ma pozycji dominującej na rynku, który ma wymiar co najmniej europejski,
a stosowane przez nią stawki są wynikiem
strategii rynkowej w czasie kryzysu – to najważniejsze wnioski z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadzonej po skardze spółki Lubelski Węgiel
Bogdanka.

Przypomnijmy, że do UOKiK wpłynęło
zawiadomienie ze spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA, zawierające zarzuty wobec Kompanii Węglowej w zakresie naruszania prawa
antymonopolowego poprzez sprzedaż węgla
poniżej kosztów wydobycia oraz pokrywania
środkami przekazywanymi w ramach niedozwolonej pomocy publicznej różnic pomiędzy
zaniżoną ceną a kosztami wydobycia w tej
spółce. Kwestia ta stała się także przedmiotem

dyskusji publicznej przedstawicieli sektora
górnictwa węgla kamiennego oraz ekspertów.
W uzasadnieniu decyzji Urzędu czytamy m.in.: „Chcąc właściwie ocenić zachowanie Kompanii Węglowej SA, konieczne jest
ukazanie szerokiego kontekstu problemów
w polskim i światowym górnictwie. Sektor
węgla kamiennego, zwłaszcza w segmencie
energetycznym w Polsce i na świecie, musi
sobie obecnie radzić z poważnym kryzysem.

Od kwietnia 2011 roku do maja 2015 roku
ceny węgla energetycznego obniżyły się
o 50–55 proc. Spowodowało to gwałtowne
pogorszenie rentowności wydobycia węgla,
w związku z czym w wielu krajach, takich jak
np. Chiny czy Australia, zamykane są najmniej
rentowne kopalnie. W związku z opisaną powyżej sytuacją w polskim górnictwie również
podjęte zostały działania restrukturyzacyjne”.
MATERIAŁY PRASOWE KW
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Rozmowa z

A ndrzejem C zerwińskim , ministrem Skarbu Państwa

Nie chodzi o to, by pomagać firmom
w krótkim terminie
XXNowy Górnik: Zna pan doskonale sytuację górnictwa. Nie obawiał się pan przyjąć
teki ministra skarbu? Branża jest w dramatycznej sytuacji.
Andrzej Czerwiński:
Rząd przygotował program dla górnictwa. Jest
on realizowany i uważam, że dzięki temu uratujemy branżę. Trzeba
było między innymi ten
proces wziąć na barki
i ja to zrobiłem z pełną
świadomością.
XXRząd przygotował program dla jednej firmy, dla Kompanii Węglowej.
– Mamy program dla górnictwa, a nie
tylko dla Kompanii Węglowej. Nasze wysiłki są związane z koniecznością stworzenia
perspektywy rozwoju dla całej branży górniczej. KW, jako największe przedsiębiorstwo
górnicze, było w najtrudniejszej sytuacji.
MSP monitoruje również sytuację płynnościową innych nadzorowanych spółek. Przygotowaliśmy i – po konsultacjach ze stroną
społeczną – wdrażamy plany naprawcze
w JSW i KHW.
XXKompania sprzedaje węgiel bardzo tanio. Pozostałe spółki węglowe tracą rynek
i pieniądze. Zdaniem krytyków rządu tak
wygląda naprawa górnictwa.
– Nie chcę się wypowiadać na temat polityki cenowej, ale o tej sytuacji na pewno będę
rozmawiał z prezesem KW Krzysztofem Sędzikowskim. Obowiązkiem każdego zarządu
jest podejmowanie codziennych decyzji oraz
utrzymywanie płynności finansowej spółki.
Cenę zawsze kształtuje rynek. Jeśli ktoś uważa,
że konkurent oferuje ceny poniżej kosztów

produkcji, może takie praktyki zgłosić do odpowiednich organów.
XXKopalnie Bogdanka i Silesia mają przez
taką politykę cenową kłopoty. Katowicki Holding Węglowy rozpoczął realizację
planu restrukturyzacji. Zarząd przyjął założenie, że utrzyma cenę 10–10,50 złotych
za gigadżul. Holding miał podpisane umowy z energetyką, ale teraz są one zrywane.
Po co energetyka ma płacić o około 3 złotych więcej za węgiel, skoro zapłaci karę
umowną i ma taniutkie dostawy z KW?
– Będę rozmawiał z przedstawicielami
zarządów na temat sytuacji w poszczególnych
spółkach. Jestem pewien, że nadal można
zmniejszyć koszty wydobycia. Trzeba szukać
rozwiązań, dzięki którym poprawi się efektywność tych spółek.
XXJeżeli Kompania Węglowa przyzwyczai
odbiorców do tak niskich cen, Nowa Kompania Węglowa nie ma szans na przeżycie.
Będzie trzeba dołożyć do każdej wydobytej tony ponad 80 złotych.
– Analizuje pan koszty wydobycia w starej Kompanii Węglowej. Koszty te w Nowej
Kompanii Węglowej mają być niższe – to jeden z filarów nowej firmy. Wysiłek górników
skoncentruje się na wydobyciu węgla, na który
jest największy popyt na rynku. Inwestorzy,
którzy będą finansować start nowej firmy,
powinni być pewni, że ich pieniądze nie zostaną zmarnowane.
XXW jednym z wywiadów powiedział pan,

że rząd będzie szukał sposobów finansowania JSW. To oznacza, że państwo wesprze spółkę?
– Najpierw trzeba stworzyć plan rozwoju firmy i znaleźć najtańsze sposoby jego

sfinansowania. Zarząd JSW to świetni fachowcy. Jestem przekonany, że dzięki ich
wiedzy i doświadczeniu powstanie program
rozwoju firmy i zostaną określone najtańsze
źródła jego finansowania. Podkreślam, że nie
chodzi o to, by firmom pomagać w krótkim
terminie. Przygotowana przez nas ustawa
stwarza warunki do tego, by fachowcy w zarządzie Kompanii Węglowej i pozostałych
spółkach węglowych systemowo rozwiązali
problemy swoich firm. Zarządy muszą podejmować decyzje ekonomicznie uzasadnione. Nie mogą kierować się polityką, tym
bardziej że JSW jest spółką giełdową i jej
funkcjonowanie zależy od woli wszystkich
akcjonariuszy.
XXDotychczasowe doświadczenie uczy,
że o karierze członków zarządu bardziej
decydują polityka i umiejętność zachowania spokoju społecznego. Jak pan przekona menedżerów, że tym razem będzie
inaczej?
– Górnictwo jest w takiej sytuacji, że tylko
najlepsi profesjonaliści są w stanie rozwiązać
jego problemy.
XXRatunkiem dla górnictwa może być
karbochemia?
– Jedną z rozważanych koncepcji jest
budowa instalacji poligeneracyjnej w Kędzierzynie-Koźlu. To pomysł sprzed kilku
lat, który trzeba dostosować do współczesnych wymagań. Wszystko wskazuje na to,
że to projekt opłacalny. Instalacja mogłaby
przerabiać znaczną ilość węgla kamiennego
i wytwarzać z niego wodór czy metanol –
ważne surowce dla przemysłu chemicznego. Jeżeli podobne instalacje powstawałyby
w innych polskich zakładach chemicznych,
moglibyśmy przerabiać nawet kilka milionów

ton węgla rocznie. Musimy szukać sposobów
na przyjazne dla środowiska wykorzystanie
węgla, bo na świecie rośnie nacisk na ten
aspekt, mówi o tym nawet ostatnia papieska
encyklika. Jednak w tej kwestii chodzi także
o wymiar ekonomiczny. Przerabiając węgiel
w zakładach chemicznych, otrzymywalibyśmy gaz syntezowy na przykład do produkcji nawozów. Budowa tej instalacji to także
sposób na utrzymanie poziomu wydobycia
węgla. Jeżeli będziemy go wyłącznie spalać,
zużycie będzie maleć. Dzięki nowym metodom jego wykorzystania, jak przeróbka
chemiczna, moglibyśmy utrzymać wydobycie na obecnym poziomie, czyli 70 mln ton
rocznie. Instalacja poligeneracyjna w Kędzierzynie-Koźlu to projekt przyszłościowy,
dzięki któremu polska gospodarka stanie się
bardziej innowacyjna.
XXSądzi pan, że górnicy zgodzą się, aby górnictwo, branża dyktująca warunki, stało się
wyłącznie zapleczem surowcowym dla nowoczesnej energetyki i chemii?
– Mamy do wyboru: albo pozostawienie
branży górnictwa w takiej formie jak dotąd,
przez co za kilka lat będziemy potrzebować
tylko około 50 mln ton, albo podjęcie działań, dzięki którym nadal będziemy zużywać
70 mln ton rocznie. Rząd chce realizować
tę drugą koncepcję. To działania długofalowe.
Ponadto górnictwo i węgiel jeszcze długo będą
dla nas oznaczać ciepło w domach.
XXJak przekonać związki zawodowe, że nie
ma innej możliwości?
– Odpowiedzialni liderzy związkowi
o tym wiedzą. Jestem przekonany, że ci, którzy chcą być gwiazdami w polityce i mediach,
będą świecić krótko.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Interpelacja do prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój

Czy władze miasta
mogą pomóc absolwentom?
Sytuacja absolwentów szkół jest nieciekawa.
Wydawało się, że w Jastrzębiu-Zdroju przynajmniej ci, którzy kończyli klasy górnicze
albo kierunki przydatne w górnictwie, będą
mieli zapewnione zatrudnienie w JSW. Tak
się nie stało. Nadszedł kryzys i okazało się,
że umowy między branżą górniczą a szkołami to jedynie niezobowiązujące deklaracje
dobrych chęci.

Dlatego w kwietniu tego roku złożyłem interpelację w sprawie porozumienia pomiędzy
prezydentem miasta a prezesem JSW SA w zakresie przyjęcia do pracy w zakładach JSW SA
absolwentów klas o specjalności górniczej.
Przytaczam treść tej interpelacji i odpowiedź
prezydent Anny Hetman.

T reść
interpelacji
„W związku ze zmianą na stanowisku
Prezesa JSW SA pragnę Panią Prezydent zapytać, czy planuje Pani spotkanie poświęcone
problemowi zatrudnienia absolwentów kierunków górniczych, szkół i uczelni z terenów
miasta w zakładach JSW SA. Porozumienie
na ten temat zostało zawarte kilka lat temu.
Młodzi obywatele naszego miasta uwierzyli
w nie i kształcili się z myślą o pracy w JSW
SA. Ich rozczarowanie i uzasadnione pretensje
podważają zaufanie do osób, które z racji pełnionych funkcji nie powinny stwarzać nadziei
mających wpływ na podejmowanie decyzji
w momencie startu w dorosłe życie.

Jestem przekonany, że taka rozmowa
powinna się odbyć, ponieważ młodym obywatelom należy pokazać, że włodarze Jastrzębia-Zdroju traktują poważnie młodych
wyborców.”

O dpowiedź
na interpelację
„Odpowiadając na Pana interpelację
zgłoszoną 23 kwietnia 2015 roku, uprzejmie
informuję, że 12 marca 2015 roku odbyło się
spotkanie poświęcone współpracy Miasta
z Jastrzębską Spółką Węglową SA w zakresie
organizowania praktycznej nauki zawodu dla
uczniów klas o specjalnościach górniczych
i ewentualnej możliwości zatrudnienia absolwentów. W spotkaniu uczestniczyli: Anna

Hetman – Prezydent Miasta, Jerzy Borecki –
p.o. Prezesa Zarządu JSW, Andrzej Pawłowski
– Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Andrzej
Sobczak – Zastępca Dyrektora Biura Zatrudnienia Płac i Polityki Społecznej.
W trakcie spotkania strony zadeklarowały
chęć dalszej współpracy. Obecnie trwają konsultacje z JSW Szkolenie i Górnictwo Spółka
z o.o., która realizuje zadania szkoleniowe
i rekrutacyjne JSW SA, w celu uzgodnienia
i podpisania nowego porozumienia, które będzie obejmować uczniów rozpoczynających
naukę w roku szkolnym 2015/2016.”
RYSZARD PIECHOCZEK,
RADNY MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
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E dwardem S zlękiem , prezesem JSW SA

Doraźne działania nie wystarczą,
potrzebne są trwałe rozwiązania
XXNowy Górnik: Na jednej z konferencji
prasowych powiedział pan: „Rok 2015 będzie czasem przetrwania zapaści w 2014
roku i kolejnych spadków cen węgla w tym
roku, których nie możemy przewidzieć, ale
mówi się o spadku cen węgla koksowego
o kilka USD w trzecim kwartale. Do tej trudnej sytuacji rynkowej chcemy się dopasować i tak optymalizować wydatki, by przetrwać, nie tracąc płynności”. Co JSW musi
zrobić, żeby dopasować się do tej sytuacji?
Edward Szlęk: Zadaniem zarządu jest przeprowadzenie Spółki
przez ten trudny okres.
Dlatego też każde rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo
JSW i daje gwarancje
zachowania miejsc pracy oraz utrzymania produkcji na właściwym
poziomie, jest wdrażane. Pozytywne efekty
tych działań już widać. Proces restrukturyzacji w Spółce trwa i będzie kontynuowany,
bo zbyt wiele jest niewiadomych dotyczących rozwoju gospodarki w tym i w kolejnych latach. Nie wiemy, jak kształtować się
będzie koniunktura w gospodarce światowej,

a od niej zależy skala zamówień w sektorze stalowym, który jest odbiorcą naszych
produktów.
Musimy wdrożyć pogłębiony program
restrukturyzacji, który pozwoli w istotny sposób ograniczyć koszty działalności. Będziemy
dążyli do zejścia z kosztami produkcji do 80
dolarów za tonę, a więc o ponad jedną czwartą. Tylko taki koszt w dłuższym horyzoncie
czasowym pozwoli nam pozostać konkurencyjnym na rynku europejskim.
XXJak zaangażować załogę w proces dostosowywania firmy do sytuacji rynkowej?
– Chyba wszyscy już zdali sobie sprawę
z powagi sytuacji. W końcu pracownicy widzą,
co się dzieje, jak tniemy inwestycje i wszelkie
inne wydatki. To konieczność, bo albo zdecydujemy się na radykalne działania, albo dojdzie do utraty płynności finansowej. Jesteśmy
zdeterminowani, by do tego nie dopuścić.
Załoga i działające u nas związki zawodowe muszą zaangażować się w realizację programu restrukturyzacji. Zależy
mi na tym, by ludzie mieli świadomość
kierunku, w jakim zmierzamy. Struktura firmy musi być prosta, ludzie muszą
wiedzieć, co należy do ich obowiązków

i za co ponoszą odpowiedzialność. Sporo
już oddali z dotychczasowych przywilejów,
które zostały zawieszone na dwa lata. Jednak
trzeba iść dalej, bo poza doraźnymi działaniami potrzebne są trwałe rozwiązania,
pozwalające na wzrost wydajności i efektywności pracy. Wydajność musi wzrosnąć
z obecnego poziomu 617 ton węgla rocznie
na pracownika i to w sposób znaczny. Potrzebne jest więc zrozumienie dla zmian
i zaangażowanie w poszukiwanie wspólnych
rozwiązań. Kryzys na rynku węgla trwa już
czwarty rok i nie widać końca. Potrzebne
są radykalne działania, bo nikt nam nie pomoże. Rozpoczęliśmy niedawno rozmowy
ze związkami zawodowymi na temat wspólnego zakładowego układu zbiorowego pracy.
Pora się dogadać, jesteśmy przecież jedną
firmą. ZUZP powinien być nowoczesny,
elastyczny, a przede wszystkim dostosowany
do otaczających nas realiów.
XXJSW to nie tylko węgiel. To przecież firma, która wydobywa surowiec i przerabia go. Czy to jest perspektywa dla Grupy
JSW? Co zrobić, żeby firma w powszechnej
świadomości nie była kojarzona wyłącznie z węglem?

– Będziemy kojarzeni z węglem,
bo to nasz sztandarowy produkt – główne źródło przychodów firmy – i tego nie zamierzamy
zmieniać. Chodzi jednak o węgiel koksowy,
a nie energetyczny. Na to zostały ukierunkowane inwestycje, musimy jak najszybciej
uzyskać wzrost wydobycia węgla koksowego,
tak by udział węgla energetycznego w naszej
produkcji spadł poniżej 20 proc.
Oczywiście JSW to nie tylko węgiel. Pracowały nad tym kolejne zarządy spółki, krok
po kroku tworząc grupę węglowo-koksową.
Teraz musimy wykorzystać efekty synergii,
maksymalizując sprzedaż produktów wysokomarżowych i większe wykorzystanie naszego węgla przez nasze koksownie. Zamierzamy inwestować w segment koksowniczy
i energetyczny, by maksymalnie wykorzystać
wszystkie paliwa dostępne w grupie – metan, niskokaloryczne muły węglowe oraz gaz
koksowniczy, by produkować z nich energię.
Oczywiście do realizacji wielu z tych inwestycji będzie konieczne wsparcie ze strony
inwestorów strategicznych, ponieważ sami nie
dysponujemy wystarczającą ilością środków
finansowych.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

JSW SA

NOWY GÓRNIK

Wydobycie w Knurowie-Szczygłowicach
wraca do normy
Wydobycie węgla w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice stopniowo wraca do normy. W piątek,
26 czerwca ruszyła ściana XV w pokładzie
405/1, której możliwości wydobywcze szacowane są na niemal 4000 ton węgla na dobę.
I co najważniejsze, jest to węgiel koksowy,
na który jest duże zapotrzebowanie na krajowym i europejskim rynku koksowniczym.

Ściana XV miała zostać uruchomiona
znacznie wcześniej, bo już w lutym tego roku.
Niestety stało się to niemożliwe z powodu
pożaru w sąsiedniej ścianie XIV, do którego
doszło w lutym, w okresie przeszło dwutygodniowego postoju związanego ze strajkiem
w całej JSW. Zasięg zagrożenia pożarowego
był tak duży, że kopalnia straciła nie tylko
eksploatowaną już ścianę XIV, ale nie mogła
też oddać zgodnie z planem przygotowywanej
do eksploatacji pobliskiej ściany XV.
Po strajku JSW musiała skorygować swój
plan techniczno-ekonomiczny, gdyż jasne
było, że kopalnia Knurów-Szczygłowice nie
będzie mogła zrealizować nałożonych na nią
zadań, a trzeba zaznaczyć, że charakteryzuje
się ona jednymi z najniższych kosztów produkcji wśród kopalń JSW.
– Dzięki intensywnym pracom profilaktycznym, ogromnemu zaangażowaniu załóg

i sprzyjającym warunkom naturalnym udało
się opanować zagrożenie w rejonie, zlikwidować pole pożarowe i stworzyć bezpieczne
warunki dla wydobywania węgla z tej ściany.
Walka z zagrożeniem pożarowym w podziemnych wyrobiskach kopalni jest niezwykle

trudna, dlatego tak szybki powrót do bezpiecznych warunków eksploatacji należy
uznać za sukces – chwali kopalnię Jerzy Borecki, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.
Po uruchomieniu ściany XV i odzyskaniu
pełnych zdolności wydobywczych kopalnia

ma wszelkie przesłanki, by zrealizować –
mimo wcześniejszych trudności – plan wydobycia na 2015 rok, podobnie jak cała JSW.
Obecnie kopalnia prowadzi wydobycie w pięciu ścianach.
l
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N ajdłuższa akcja ratownicza po tąpnięciu
w historii polskiego górnictwa . W ruchu Śląsk

kopalni Wujek 1050 metrów pod ziemią doszło do najsilniejszego
wstrząsu od ponad 30 lat. Z rejonu wstrząsu wycofano
pracowników. Dwóch górników nie wyjechało na powierzchnię.
Zostali w odciętym rejonie kopalni. Natychmiast rozpoczęła się
akcja ratunkowa pod ziemią. Zakończyła się po 67 dniach.
Ciała górników ratownicy odnaleźli 15
czerwca, a tydzień później wydobyli je na powierzchnię. Dotarli do poszukiwanych dzięki temu, że wydrążono specjalny chodnik
o długości 743 metrów. Z powierzchni został
także wywiercony otwór o głębokości 1054
metrów. Ratownicy mieli nadzieję, że w ten
sposób dostarczą poszkodowanym napoje
i pożywienie. Chociaż otwór precyzyjnie sięgał
rejonu katastrofy, w którym mogli być zaginieni, nie stwierdzono, aby znajdowali się tam
dwaj górnicy.
Ratownicy poszukiwali 36-letniego sztygara, który trzy lata przepracował na Śląsku,
i 44-letniego ślusarza, który na Śląsku przepracował prawie 25 lat. O wypadku powiadomiono najbliższe rodziny. Pojechali do nich
przedstawiciele kopalni, aby przekazać informację o katastrofie. Chodziło o to, aby żony
nie dowiadywały się z mediów o wypadku.
Członkowie rodzin zostali otoczeni pomocą
psychologiczną.
– Gdy rozpoczynaliśmy akcję ratunkową,
nie spodziewaliśmy się, że zniszczenia będą
tak wielkie. Jednak nikt nawet przez chwilę nie
zastanawiał się, czy akcja ratunkowa ma sens.
Ratownicy górniczy i wszyscy, którzy byli zaangażowani w akcję na powierzchni, kierowali
się świętą zasadą w górnictwie: Idziemy po żywych – mówił Zygmunt Łukaszczyk, prezes

KHW SA, w czasie konferencji prasowej
podsumowującej akcję ratunkową na ruchu
Śląsk. Złożył wyrazy kondolencji rodzinom
górników i podziękował uczestnikom akcji,
w tym zwłaszcza ratownikom z kopalń KHW
oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i strażakom.
Warunki, w jakich pracowali ratownicy,
były skrajnie trudne. Zagrożenie metanowe,
zagrożenie wstrząsami wtórnymi i wysoka
temperatura powodowały, że jeden zastęp
ratowniczy przebywał w rejonie katastrofy
niespełna godzinę.
– To najdłuższa i najtrudniejsza akcja
po wstrząsie – powiedział Zenon Jerzyk
z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu.
Na dole pracowało siedem, później pięć
zastępów pięcioosobowych, w temperaturze
bliskiej 50 stopni Celsjusza i dużej wilgotności.
Akcja ratownicza trwała 67 dni. Ponad
1000 osób, w tym 742 ratowników, pracowało,
aby dotrzeć do uwięzionych pod ziemią górników. Starali się przedrzeć do rejonu, w którym
zniszczenia były porównywalne do detonacji
w górniczym wyrobisku tony trotylu. To była
największa i najdłuższa akcja ratownicza po
tąpnięciu w powojennej historii polskiego
górnictwa.

Podsumowa

na ruch

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Akcja ratownicza w ruchu Śląsk
KWK Wujek – kalendarium
najważniejszych wydarzeń
18 kwietnia 2015 roku, godz. 0.16 – silny
wstrząs wysokoenergetyczny rzędu 4 x 10
9J (magnituda 4,10 wg pomiarów GIG).

Kilkanaście minut wcześniej wyjechało
z rejonu 18 górników; zostało dwóch – 36-letni sztygar i 44-letni ślusarz. Pracowali przy
ścianie 7.
50 sekund przed wstrząsem zarejestrowano nieskuteczną próbę łączenia z powierzchnią z telefonu ustawionego pod sekcjami.
Godz. 2.10 – po stwierdzeniu, że brakuje
dwóch pracowników – oficjalne rozpoczęcie
akcji ratowniczej.
Poszukiwani pracownicy:
– dozorca (sztygar), 36 lat, trzy lata i siedem miesięcy pracy w kopalni; żonaty,
– ślusarz, 44 lata, 24 lata i 10 miesięcy
pracy w kopalni; żonaty, jedno dziecko (córka).
Godziny poranne – zgodnie z procedurą
przewidzianą w takich sytuacjach nawiązanie
przez kopalnię kontaktu z rodzinami.
Godz. 7.45 – stwierdzenie zaciśnięcia
i występowania metanu w dowierzchni badawczej 1 – zniszczony system odmetanowania prowadzący tamtędy z rejonu ściany 7.
Przed godz. 13.00 – spenetrowanie drugiego chodnika prowadzącego w kierunku
ściany (dowierzchni centralnej); ok. 16.30 –
dojście ratowników do całkowitego zaciśnięcia
i zawału.
Godz. 13.00 – potwierdzenie przez kierownictwo akcji, że priorytetem jest jak najszybsze dotarcie do pracowników pozostających w rejonie objętym skutkami wstrząsu.

Jednak w obu dowierzchniach stwierdzono zaciśnięcie: odległość od spągu do stropu
zredukowana z prawie 4 do maksymalnie
1,2 metra – przestrzeni zawalonej skałami
i wszystkim, co znajdowało się w chodnikach.
Rozpoczęcie przez ratowników przebierania dowierzchni centralnej – budowania
„chodnika ratowniczego”, czyli tunelu 1 x 1 metrów. Postęp pracy od 2,5 do 1 metra na dobę
– zależnie od warunków.
19 kwietnia – decyzja o wykonaniu odwiertu z powierzchni na skrzyżowaniu chodnika 7 ze ścianą – z uwagi na zabudowanie założono, że powinna tam być wolna przestrzeń;
było to też miejsce najbliższe temu, gdzie mogli znajdować się poszukiwani górnicy.
20 kwietnia – z uwagi na problem
z przebieraniem zawału (powolne tempo)
decyzja o drążeniu kombajnem dowierzchni
ratowniczej (w osi północ–południe), równolegle do dowierzchni centralnej, 5 metrów
od niej. Co kilkanaście metrów (średnio
raz na dobę) wykonywane będą przewierty
do dowierzchni centralnej i dowierzchni
badawczej 1 – by sprawdzić, jak wygląda
w nich sytuacja.
20 kwietnia – wyznaczanie miejsca dla
odwiertu z powierzchni – teren niezabudowany, działka należąca do gminy Katowice.
22 kwietnia – kombajn zdemontowany
z ruchu Wujek, przewieziony i zmontowany
pod ziemią na ruchu Śląsk w ciągu 2,5 dnia
zaczął oczyszczać dowierzchnię centralną
i na 100. metrze od przecinki 2 (w osi wschód–
–zachód) zaczął wykonywać „skrzyżowanie”

Zygmunt Łukaszczyk, prezes KHW SA, w czasie konferencji prasowej podsumowującej akcję ratunkową na ruchu Śląsk zło
uczestnikom akcji, w tym zwłaszcza ratownikom z kopalń KHW oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i strażako
– wchodzić w węgiel, by drążyć dowierzchnię
ratowniczą.
Montaż wiertnicy na powierzchni. Następnie rozpoczęcie wiercenia otworu (razem
1054 metry).
30 kwietnia/1 maja (noc) – testowanie
w szybie opuszczania na głębokość 1000
metrów kamery zbudowanej specjalnie dla
potrzeb tej akcji; testy wypadły pomyślnie.
1 maja 2015 roku, ok. godz. 18.00 – kombajn dotarł do przecinki 3 (oś wschód–zachód); spąg wypiętrzony, przecinka jest zasypana, jej szerokość zmniejszyła się o prawie
2 metry; nie ma możliwości przejścia przez
nią w stronę ściany.
5 maja – opuszczenie kamery do otworu
badawczego; otwór trafił idealnie tam, gdzie
był zaplanowany; kamera nie pokazała ciał
ani żadnych oznak życia.
Widać było, że sekcje na ścianie stoją,
skrzyżowanie nie jest wyraźnie zrujnowane.
Opuszczenie zestawu: głośnik/mikrofon,
światło, płyny izotoniczne. Próby kontaktu
dźwiękowego przewidziano na dwa dni (prowadzono tydzień). Nie dały efektu.
12 maja – zakończenie nasłuchu
z powierzchni.

13 maja – do kopalni dotarły zamówione
specjalnie w związku z akcją wąskie, normalnie niestosowane obudowy chodnikowe („7”);
ich zastosowanie pozwoliło przyspieszyć tempo drążenia chodnika.
14 maja – ponowne opuszczenie zmodyfikowanej kamery – zeszła niżej niż poprzednio (zatrzymała się na metalowej belce bliżej
stropu), jednak i teraz widać było to samo
co poprzednio.
16/17 maja – dotarcie do przecinki 4;
stwierdzenie znacznego stężenia metanu;
dopiero w środę, 20 maja udało się obniżyć
je poniżej granicy wybuchowości i podjąć
dalsze drążenie.
21 maja – wzrost stężenia metanu, wycofanie ratowników z przecinki 4 (zawalonej
z obu stron); powrót po intensywnym przewietrzaniu i wybudowaniu szczelnych tam
zabezpieczających przed dopływem metanu.
23 maja – wejście ratowników do chodnika
badawczego 5b – stwierdzenie, że jest zaciśnięty, zawalony, nie da się nim dojść do ściany.
8 czerwca – dotarcie do przecinki 5; ponieważ przewierty wykonane do niej pokazały
rumosz skalny, podjęto decyzję, by nie łączyć
dowierzchni ratowniczej z nią, lecz wykonać
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anie akcji ratowniczej
NOWY GÓRNIK

hu Śląsk
Temperatura w tym miejscu wynosiła 52
st. C; ze względu na zaciśnięcie wyrobisk i zawał nie dało się wynieść ciał tą drogą.
Ciała znalazł zastęp ratowników z ruchu
Śląsk kop. Wujek, zastępowy Piotr Obłój.
Ratownicy spenetrowali w tym rejonie
łącznie ok. 1,5 kilometra wyrobisk.
Podjęto decyzję o wycofaniu kombajnu
i wykonaniu 10 metrów na północ od przecinki 4 przecinki ratowniczej, by przez dowierzchnię badawczą 1 (w rejonie skrzyżowania z przecinką 4 nie była zawalona) dotrzeć
do ciał i ewakuować je; przewidywana odległość od połączenia chodnika ratowniczego
z db 1 do ciał – kilkanaście metrów.
18 czerwca – kombajn zaczął drążyć
przecinkę ratowniczą; po kilkunastu metrach
pojawiły się problemy z opadaniem stropu –
co przedłużyło czas.
22 czerwca, godz. 15.50 – „zbicie” przecinki ratowniczej z dowierzchnią badawczą 1.
Przed godz. 17.00 – po przygotowaniu
połączenia wejście ratowników do db 1.
Godz. 17.21 – informacja o rozpoczęciu
ewakuacji ciał przez chodnik ratowniczy.
Godz . 18.38 – w ydanie ciał
na powierzchnię.
23 czerwca, godz. 6.44 – formalne zakończenie akcji ratowniczej.

W arto zapamiętać

ożył wyrazy kondolencji rodzinom górników i podziękował
om
skręt o 90 stopni i drążyć chodnik ratowniczy
prowadzący do ściany 7.
12 czerwca – dotarcie do dowierzchni badawczej 1 w części południowej; połączenie
spowodowało problemy z przepływem metanu.
13 czerwca – przez otwór między chodnikiem ratowniczym a db 1 ratownicy weszli
do przecinki 5 i chodnika 7; tamtędy doszli
do ściany. Cały czas poruszali się w aparatach
oddechowych.
Znaleźli kurtkę i aparat ucieczkowy jednego z pracowników.
Przeszli przez ścianę – sekcje obudowy
osiadły, jednak przejście było możliwe; zaczęli
penetrację chodników na północ od ściany.
Warunki były bardzo trudne – zaciśnięcie
chodników, temperatura powyżej 40 st. C,
pracowali cały czas w aparatach oddechowych
– do godziny od założenia do zdjęcia, to powodowało potrzebę wymieniania zastępów.
15 czerwca – penetrując rejon w jednym
z chodników, ratownicy znaleźli odwieszoną
na ociosie kurtkę drugiego z poszukiwanych.
Godz. 20.30 – w przecince 4, po drugiej
stronie zawału, który uniemożliwił wejście przecinki od strony wschodniej, czyli od dowierzchni
ratowniczej, znaleźli ciała obu poszukiwanych.

Szacunkowy koszt akcji: – ok. 21 mln złotych (netto).
Ratownicy – 14,5 tys. roboczodniówek.
Liczba ratowników (wg nazwisk) – 742
osoby, w tym lekarze i mechanicy.
Łączna liczba osób zaangażowanych
w różny sposób w obsługę akcji (z ratownikami) – ponad 1000.
Po raz pierwszy podczas akcji ratowniczej zastosowano tak głęboki odwiert z powierzchni oraz badanie miejsca kamerą (nie
„na podczerwień”, lecz wykorzystującą światło podczerwone do doświetlenia całkowicie
ciemnego otoczenia).
WOJCIECH JAROS, MAT. PRAS. KHW SA

N ajwiększe katastrofy
górnicze z powodu
tąpnięcia w minionym
ćwierćwieczu
1991 – Zginęło pięciu górników w kopalni
Halemba.
1993 – Zginęło sześciu górników w kopalni Miechowice.
1995 – Zginęło pięciu górników po tąpnięciu w kopalni Nowy Wirek.
1996 – Silne tąpnięcie i wypływ metanu
spowodowały śmierć pięciu górników w kopalni Zabrze-Bielszowice.
2006 – Po tąpnięciu w kopalni Pokój zginęło czterech górników. 
l

Wyższy Urząd Górniczy proponuje

Nagrody
dla heroicznych
ratowników
Zastęp ratowniczy, który wykazał największą determinację podczas tegorocznej akcji
w KWK Wujek, ruch Śląsk, zasługuje na szczególne uhonorowanie przez Fundację Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego.
Taki wniosek złożono podczas Zgromadzenia Fundatorów tej organizacji, działającej
nieprzerwanie od 1997 roku przy Wyższym
Urzędzie Górniczym.

Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego odbywają się raz lub dwa razy do roku.
Podczas ostatniego posiedzenia przyjęto
sprawozdanie z działalności zarządu Fundacji
za 2014 rok i zaakceptowano planowane zamierzenia na najbliższe miesiące. Zarząd w obecnym składzie (Krzysztof Cybulski – prezes oraz
Józef Koczwara i Jacek Romuk – członkowie)
uzyskał jednogłośnie absolutorium. Wszyscy
w Fundacji pracują społecznie.
– Światowe górnictwo zmienia się
i my musimy podążać za nowymi trendami,
zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa
pracy. Nie żałujcie pieniędzy przekazywanych
Fundacji, ponieważ są one wykorzystywane
dla poprawy bezpieczeństwa w całym polskim
górnictwie. Fundacja już od kilku lat wychodzi
poza dawne ramy górnictwa węgla kamiennego, co uwidacznia się w organizowanych przez
nią konkursach i ustanawianych nagrodach
– mówił prof. Józef Dubiński, prezydent Zgromadzenia Fundacji, prowadzący posiedzenie.
Prof. Krzysztof Cybulski przedstawił
szczegółowe sprawozdanie z ubiegłorocznej
działalności Fundacji wraz z rozliczeniem
finansowym wpływów i wydatków. Przypomniał wszystkie nagrody i wyróżnienia
przyznane w minionym roku za promocję
i poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładach
górniczych.
– Ciągle szukamy nowych form oddziaływania. Jedną z nowych inicjatyw jest udział
naszej Fundacji w finale konkursu dla młodzieży, konkursu wiedzy o BHP w górnictwie „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”.
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, które
kształcą kadry dla górnictwa. Ufundowaliśmy
dwie nagrody, tablety, dla laureatów. W tym

roku planujemy rozszerzyć naszą obecność
w świadomości młodych adeptów górnictwa.
Będziemy kontynuowali współpracę z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach w ramach
konkursu dla uczniów. Podobnie jak w poprzednich latach nagradzać będziemy także
najlepsze prace dyplomowe absolwentów
studiów górniczych – mówił prof. Cybulski.
Podczas dyskusji nad sprawozdaniem
z ubiegłorocznej działalności Fundacji zgłoszono propozycję rozszerzenia przyznawanych nagród dla najbezpieczniej pracujących
oddziałów o załogi firm okołogórniczych.
Wnioskowano również o uhonorowanie
przez Fundację heroicznej postawy ratowników biorących udział w akcji poszukiwawczej
górników w KWK Wujek, ruch Śląsk, która
prowadzona była w ekstremalnie trudnych
warunkach, nieprzerwanie przez 67 dni.
W dyskusji mówiono także o strategicznym
projekcie badawczym pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, który jest już
na końcowym etapie realizacji. Proponowano
nagrodzić jedno z opracowanych rozwiązań,
które zostanie wdrożone w zakładach górniczych. Wnioski uzyskały powszechną akceptację uczestników Zgromadzenia Fundatorów
i zostaną rozpatrzone przez zarząd Fundacji
pod względem możliwości ich realizacji w tegorocznej działalności.
– Statuetki świętej Barbary, którymi honorowane są najbezpieczniej pracujące oddziały wydobywające różnorodne kopaliny,
są prestiżowym wyróżnieniem. Mają one renomę, o czym przekonałem się podczas zakładowych uroczystości barbórkowych, gdy
wręczałem je wyróżnionym. Bardzo dziękuję
w imieniu całego kierownictwa WUG za dotychczasową działalność Fundacji i jej starania
o poprawę bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Każdy rok przynosi nam w tym zakresie nowe zadania. W pierwszych miesiącach
2015 roku niepokojąco przybyło wypadków
ciężkich i śmiertelnych w innych rodzajach
górnictwa, które wcześniej uznawane były
za bezpieczniejsze niż górnictwo węgla kamiennego. Dlatego tak ważne jest rozszerzanie działalności Fundacji – podkreślał Piotr
Wojtacha, wiceprezes WUG.
JOLANTA TALARCZYK, WUG
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odpady komunalne

Śmieciowy egzamin na trójkę

Okazuje się, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie funkcjonuje właściwie. Dzikie wysypiska nie zniknęły, system się nie bilansuje, czyli dochody
od mieszkańców nie są równe wydatkom ponoszonym na jego działanie, a w wielu przypadkach nie udało się nawet obniżyć kosztów
gospodarowania odpadami.

Ź le oszacowane opłaty
Jeden z zarzutów kontrolerów NIK dotyczy opłat. Te spadły głównie w gminach
wiejskich. W 81 proc. przypadków nie przekroczyły 10 złotych miesięcznie na mieszkańca, a prawie 30 proc. mieszkańców wsi
płaci tylko 5 złotych. Dużo gorzej jest w miastach – i to nawet wtedy, gdy mieszkańcy
zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów
(stawka jest niższa niż w przypadku braku
segregacji).
Zdaniem NIK dzieje się tak, gdyż gminy
nie potrafią rzetelnie oszacować ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na ich
terenie i większość z nich asekuracyjnie je zawyża. Samorządy wolą przeszacować wysokość opłat pobieranych od mieszkańców, niż
później dopłacać z własnych budżetów. Tymczasem według obowiązujących przepisów
system powinien funkcjonować na zasadzie
samofinansowania, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez
gminę z opłat od właścicieli nieruchomości
– zauważa NIK.
Jednak w żadnej ze skontrolowanych gmin
nie udało się zbilansować systemu gospodarowania odpadami. W ponad połowie z nich
(14) stwierdzono nadwyżkę dochodów nad
wydatkami. Oznacza to, że ich mieszkańcy
płacą za wywóz śmieci więcej, niż faktycznie
powinni. Co więcej, nawet w takich sytuacjach
gminy nie kwapią się do obniżenia opłat.
Kontrolerów NIK niepokoi też ryczałtowy sposób rozliczeń z firmami śmieciowymi,
na który zdecydowało się aż 61 proc. gmin.
W przypadku przeszacowania ilości odpadów
gmina rozliczająca się ryczałtowo płaci więcej,
niż powinna, a firma odbierająca śmieci pobiera opłatę za to, czego nie wywiozła.

N ierzetelne sprawozdania
Słabym punktem nowego systemu jest
sprawozdawczość. Ministerstwo Środowiska
nie analizowało aktualnych danych o tym, jak
wdrażany jest system gospodarowania odpadami i jakie przynosi efekty.
Kontrola NIK wykazała, że złożone ministrowi roczne sprawozdania marszałków
województw za 2012 rok były weryfikowane
z ogromnym opóźnieniem – po 184 lub nawet
274 dniach od ich złożenia. Sprawozdaniami
za rok 2013 ministerstwo nie zdążyło się zająć
do listopada 2014 roku.

Dodatkowo dokumenty za 2012 rok
sprawdzano nierzetelnie – po weryfikacji
nadal brakowało wielu danych.

P rzybywa dzikich
wysypisk
Sprzątanie lasów kosztuje blisko 15 mln
złotych rocznie. W 2012 roku służby leśne
wywiozły 140 tys. metrów sześc. śmieci, rok
później – 125 tys. metrów sześc. śmieci, zaś
w 2014 roku – 120 tys. metrów sześc. Na leśnych wysypiskach można znaleźć nie tylko
odpady komunalne, lecz także materiały budowlane i rozbiórkowe oraz elektrośmieci.
Jak wynika z raportu NIK na koniec 2013
roku, w kontrolowanych gminach było 894
dzikich wysypisk, a we wrześniu 2014 roku już
1452, czyli o ponad 60 proc. więcej. Tendencję
wzrostową potwierdzają także dane GUS oraz
Ministerstwa Środowiska.
Większość gmin usuwa dzikie wysypiska
na bieżąco. Jednak w tych samych miejscach
szybko powstają nowe składowiska, bo działania gmin nie są skuteczne. Brakuje przede
wszystkim stałych, systematycznych kontroli.
Inną przyczyną powstawania dzikich
wysypisk jest zaniedbywanie przez gminy
obowiązku tworzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Mają do nich trafiać
bezpłatnie m.in. te posegregowane śmieci,
które nie mieszczą się w domowych workach
lub pojemnikach, oraz meble, AGD, leki czy
pozostałości po remontach.
W wielu gminach ich tworzenie idzie jak
po grudzie – wynika z badania przeprowadzonego przez resort środowiska. Na 2176 gmin, które
odpowiedziały ministerstwu, PSZOK-i utworzyły 1582 – wynika z ankiety przeprowadzonej
na początku 2015 roku. W trakcie tworzenia
punktów jest kolejnych 235 gmin. Tych, które
tego dotąd nie zrobiły i – co więcej – nie mają
tego na razie w planach, jest 358.
Podobne wyniki uzyskał NIK. Z odpowiedzi ponad 2 tys. gmin wynika, że aż 362
gminy nie utworzyły punktów selektywnego
zbierania odpadów.

Z adzwoń , napisz , zgłoś
W czasach powszechnych komórek z aparatami wiele osób wysyła zdjęcia do redakcji
gazet i radia, a także portali internetowych. Te
sygnały najczęściej przekazywane są do straży miejskiej lub odpowiednich wydziałów
w urzędach gmin.
Jak gminy naszego regionu radzą sobie
z dzikimi wysypiskami?
Sosnowiec jest jednym z pierwszych miast
w regionie, które uruchomiło specjalny adres
emailowy oraz alarmowy numer telefonu, pod
którym należy zgłaszać wszystkie problemy
z zalegającymi śmieciami.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy takie apele
są skuteczne.
Urząd Miejski w Sosnowcu rozpoczął
akcję pod koniec marca. Wtedy uruchomiono specjalny numer telefonu oraz adres, pod
który można zgłaszać tereny wymagające
uprzątnięcia. Magistrat apeluje, by informować o miejscach, jednakże zgłoszenie takie
powinno zawierać nazwę, numer działki, ulicy
oraz numer nieruchomości.
– Aby przyspieszyć reakcję, zgłoszenie
powinno zawierać nazwę, numer działki, ulicy
oraz numer nieruchomości. Numer działki
można znaleźć za pomocą Sosnowieckiego

Systemu Informacji Przestrzennej. W przypadku kiedy podanie numeru posesji lub
działki nie jest możliwe, prosimy o określenie
charakterystycznego punktu, dzięki któremu
możliwe będzie ustalenie lokalizacji dzikiego
wysypiska śmieci – tłumaczył Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Informacje o akcji sosnowieckiego magistratu ukazały się we wszystkich mediach.
Jaki był efekt?
Pod koniec czerwca, czyli zaledwie
po trzech miesiącach, wpłynęło 214 zgłoszeń.
– Niektóre lokalizacje dzikich wysypisk
wielokrotnie się powtarzały. W 35 przypadkach uporządkowano te miejsca, gdyż
znajdowały się na terenie gminy. Natomiast
133 to tereny prywatne – informacje o nich
przekazano do straży miejskiej w celu wyegzekwowania uporządkowania przez właścicieli
– powiedział nam Rafał Łysy, rzecznik Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu.
Jeśli właściciel sam nie sprzątnie terenu w odpowiednim czasie, służby oczyszczą
działkę, a on otrzyma mandat i zostanie obciążony kosztami uprzątnięcia.
Poprzez takie działania każdy zgłaszający
będzie miał bezpośredni wpływ na poprawienie wizerunku swojego otoczenia. Zyska
na tym środowisko i estetyka gminy – przekonują w Sosnowcu.

C zujne oko
Są niewidoczne i reagują na ruch. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na obszarze 18 tys.
hektarów lasu ukryło fotopułapki. Kamery
rejestrują obraz w dzień i w nocy. Czujne oko
ma pilnować porządku w lesie i likwidować
nielegalne wysypiska śmieci oraz pomagać
w łapaniu złodziei np. drewna.
Podobne fotopułapki zamontowano
na Żywiecczyźnie. Łapią śmieciarzy na gorącym uczynku. Są niewielkie, prawie niezauważalne, zwłaszcza w nocy, kiedy pod osłoną
ciemności najczęściej dochodzi do podrzucania śmieci. Im noc nie przeszkadza, aby
zrobić wyraźne zdjęcia – na tyle wyraźne,
żeby zidentyfikować sprawcę.
Na Żywiecczyźnie są stałe miejsca, gdzie
śmieci podrzuca się najczęściej. Większość
znajduje się wokół Jeziora Żywieckiego.

– Bywa, że przez pewien czas jest czysto, ale jak tylko pojawi się tam pierwszy worek ze śmieciami, zaraz obok lądują kolejne.
Widocznie takie śmieci działają jak zachęta
i ośmielają kolejnych do podrzucania – tłumaczą strażnicy z Żywca.
W centrum miasta dzikich wysypisk już
nie ma, ale bardzo często reklamówki wypełnione domowymi lub firmowymi śmieciami
podrzuca się do ulicznych koszy. Kiedy się nie
mieszczą, kładzie się obok. Na takich śmieciarzy strażnicy również polują.
– Kosze są po to, żeby wrzucać do nich
podręczne śmieci, chusteczki, opakowania
po czymś do jedzenia, plastikowe butelki, a nie
torby czy reklamówki pełne śmieci wynoszonych z domu czy firmy.
Podobne problemy z podrzucaniem śmieci do miejskich koszy mają w Wodzisławiu czy
Rudzie Śląskiej.
Ostatnio kłopotem staje się też odbiór
odpadów zielonych. Szczególnie w gminach,
gdzie czyni się to rzadziej niż co dwa tygodnie. Nie wszyscy mają odpowiednio duże
działki czy chęci, aby przerabiać skoszoną
trawę na kompost.

S połeczny plebiscyt
Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła plebiscyt
Czysta Gmina 2015, by wyróżnić te gminy,
które nie tylko dbają o utrzymanie czystości
na swoim terenie, ale w czynny sposób reagują
na potrzeby swoich mieszkańców.
Gminy można wybierać, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: ogólny ład i porządek,
należyte informowanie społeczności lokalnych
o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez
mieszkańców nieprawidłowości w zakresie
utrzymania czystości.
Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska.
Do 18 września każdy może oddać głos
na wybraną gminę lub gminy za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej rEKOnesans oraz
poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl.
BARBARA WARPECHOWSKA
ARCHIWUM

Dzikich wysypisk przybywa, zamiast ubywać,
a mieszkańcy przepłacają za wywóz śmieci –
wynika z raportu NIK. Najwyższa Izba Kontroli
zbadała, jak działa wprowadzona dwa lata
temu znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Nałożyła
na nie obowiązek przygotowania oraz wdrożenia systemu, który zapewni selektywne
zbieranie odpadów, doprowadzi do ograniczenia składowania i w konsekwencji umożliwi jak najlepsze ich zagospodarowanie, zapobiegając nielegalnemu pozbywaniu się
śmieci.
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy silnik Astry

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

Opel Astra zyska jesienią nową, oszczędną
jednostkę napędową – benzynową 1,4 Ecotec
Direct Injection Turbo. Silnik będzie dostępny
w dwóch wersjach mocy – 125 KM i 150 KM.
Konstrukcyjnie czterocylindrowa jednostka
jest większym bratem trzycylindrowej o pojemności 1 litra.

której silniki mają moce 211 KM i 116 KM.
Ma trafić do sprzedaży w Europie w połowie
września.

Mercedes GLK wkrótce zostanie zamieniony na GLC, które nadwoziem nawiązuje do aut coupe. Tyle że nie chodzi
o linię karoserii, tylko o jej przetłoczenia
i rysunek okien. Rozstaw osi powiększono
o 11,8 centymetrów – do 187,3 centymetrów,
co poprawia zachowanie na drodze i zwiększa wolne miejsce we wnętrzu. Bagażnik także jest większy – o 50 litrów. Auto wejdzie
na rynek w czterech wersjach silnikowych
– od diesla o mocy 170 KM po hybrydę,

Infiniti pokazało zakamuflowane jeszcze zdjęcia auta, które ma być przebojem
i lokomotywą rynkową tej marki w Europie.
Jeszcze w tym roku ma trafić do sprzedaży,
po debiucie podczas salonu samochodowego
we Frankfurcie, więc trzeba było zacząć fazę
testów na drogach. Infiniti postanowiło więc
pokazać zdjęcia w kamuflażu, by zmniejszyć
liczbę fotografów polujących na testowane
auta.
Dla Infiniti to ważny model – zaprojektowany w Europie i produkowany głównie z myślą o tym kontynencie ma podwoić sprzedaż
samochodów tej marki. Modele Q30 i QX30

R enault wchodzi
w duże pick - upy
Podczas salonu samochodowego w Sao
Paulo Renault zaprezentowało pierwszego
dużego pick-upa koncernu. Występujący
w Europie jako Dacia model Oroch zaprojektowano w Brazylii na podstawie Dustera.
Na razie nie ujawniono szczegółów technicznych. W ramach kuszenia stylizacją zaprezentowano jednak specjalny bagażnik na deski
do kitesurfingu.
Renault spodziewa się, że nowy pick-up
ma szansę stać się jednym z najpopularniejszych samochodów koncernu w tym regionie.
Ten segment aut to 900 000 sztuk rocznie.

PIOTR MYSZOR

Astra ma być produkowana w Gliwicach

MATERIAŁY PRASOWE

N owy
M ercedes GLC

I nfiniti Q30
– ostatnie kuszenie ?

wejdą do sprzedaży w Europie na początku
roku 2016 i celem jest sprzedaż średnio 30
tys. tych aut w Europie.

MATERIAŁY PRASOWE

Według wstępnych danych maksymalny
moment obrotowy silnika ma wynosić do 245
Nm. Silnik z funkcją Start/Stop ma zużywać
zaledwie 4,9 litrów benzyny na 100 kilometrów w cyklu mieszanym i zapewnić emisję
CO2 na poziomie 114 g/km.
– Nowy turbodoładowany, czterocylindrowy silnik 1.4 z centralnym bezpośrednim
wtryskiem paliwa należy do rodziny nowo
zaprojektowanych małych silników benzynowych i ma wszystkie ich atuty: wysoką moc,
sprawność oraz kulturę pracy. Wykonana

w całości z aluminium jednostka jest nie tylko
przyjazna dla środowiska, ale także wyznacza
nowe standardy komfortu jazdy — powiedział
Christian Müller, wiceprezes ds. konstrukcji
zespołów napędowych w europejskim oddziale General Motors.

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

Nowy Jork nie zasypia
Wielonarodowy tygiel będący najludniejszym
i najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem w Stanach Zjednoczonych. Żółte taksówki, legendarna Statua Wolności i hot dogi
sprzedawane z wózków na rogach ulic. Nowy
Jork nie bez powodu nazywany jest miastem,
które nigdy nie śpi.

Rozstawiam statyw przed złotą rzeźbą
Prometeusza, znajdującą się przy Rockefeller Center. Natychmiast podbiega do mnie
umundurowany ochroniarz.
– Przepraszam, tutaj nie wolno robić
zdjęć ze statywem – zwraca mi uwagę.
– Dlaczego? – dopytuję.
– Ponieważ niedawno ktoś potknął
się o własny statyw i wytoczył nam proces
– wyjaśnia.
Nic dziwnego. Jesteśmy przecież w kraju, którego mieszkańcy wygrywają wielomilionowe odszkodowania za poparzenie się
zbyt gorącą kawą. Posłusznie pakuję statyw
do pokrowca i ruszam Piątą Aleją w kierunku
Empire State Building.

M iasto z lotu ptaka

M ekka turystów
Serce miasta bije na Times Square, placu położonym na skrzyżowaniu Broadwayu
i Siódmej Alei. Jego nazwa pochodzi od dziennika New York Times, którego redakcja mieściła się w trójkątnym wieżowcu usytuowanym
u zbiegu ulic. Dziś przypomina ogromny słup
ogłoszeniowy. Kolorowe neony i krzykliwe
billboardy przyciągają rocznie ponad 40 mln
turystów. Najlepiej podziwiać je z okien restauracji R Lounge hotelu Renaissance.
W Magnolia Bakery, cukierni zawdzięczającej swoją popularność serialowi „Seks
w wielkim mieście”, kupuję aromatyczną kawę
i marchewkową babeczkę cupcake. Pachnące cynamonem ciastko pokryte jest warstwą

kremowego serka i posypane orzechami włoskimi. Mam nadzieję spalić nadprogramowe
kalorie podczas spaceru po Central Parku.

O aza zieleni
na M anhattanie
Podobnie jak Statua Wolności i most brooklyński, Central Park to już instytucja. Położony w centrum Manhattanu teren zajmuje
powierzchnię dwukrotnie większą niż Monako
i ośmiokrotnie większą niż Watykan. Eksperci
obliczyli, że znajdująca się tutaj ziemia warta
jest 530 mld dolarów. Poprzecinane krętymi
ścieżkami łąki, zielone pagórki i lśniące lustra
stawów otoczone ścianą nowoczesnych wieżowców sprawiają nieco surrealistyczne wrażenie.
W Central Parku nie mogło zabraknąć
polskiego akcentu. Znajdujący się tutaj pomnik Władysława Jagiełły przedstawia króla
trzymającego dwa nagie miecze ofiarowane
przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Siedmiometrową
rzeźbę z brązu ufundowano z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Ze spojrzeniem
skierowanym w stronę zamku belwederskiego
władca prezentuje się majestatycznie w otulającym park zmroku.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Nowy Jork najlepiej odwiedzić jesienią lub wiosną. Zimy są mroźne,

a w lecie panuje duża wilgotność, skutecznie
zniechęcając do zwiedzania.
Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Waluta: Dolar amerykański; 1 dolar = 3,70
złotych.
Wiza: Obywatele polscy podróżujący
do Stanów Zjednoczonych muszą posiadać
ważną wizę turystyczną. Decyzja o jej przyznaniu podejmowana jest indywidualnie przez
konsula.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Podziwiaj Statuę Wolności – posąg podarowany Amerykanom przez rząd francuski w stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Przedstawia kobietę trzymającą
w prawej dłoni pochodnię, a w lewej – tablicę
z datą uzyskania przez Stany Zjednoczone
niepodległości.
Zwiedź Strefę Zero, gdzie 11 września
2001 roku dwa samoloty uderzyły w bliźniacze
wieże World Trade Center. Dziś w miejscach,
w których stały budynki, znajdują się dwa baseny. Na ich krawędziach umieszczono imiona
i nazwiska ofiar zamachu.
Zobacz przedstawienie na Broadwayu,
gdzie oprócz dzieł amerykańskich dramaturgów wystawia się także cieszące się ogromną
popularnością musicale, takie jak Król Lew.

MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Empire State Building to jeden z najlepiej
rozpoznawalnych drapaczy chmur na Manhattanie. Zaprojektowany w stylu art déco wieżowiec powstał w niecały rok. Dzięki szybkiemu
tempu pracy codziennie przybywało jedno
piętro. Budynek ma dwa tarasy widokowe.

Odwiedzając go, lepiej nastawić się na długie
oczekiwanie w kolejkach – najpierw do kas
biletowych, następnie do kontroli bezpieczeństwa, a w końcu – do wind.
W pogodne dni rozciąga się stąd widok
na pięć sąsiednich stanów – Nowy Jork, New
Jersey, Pensylwanię, Connecticut i Massachusetts. Warto zwrócić uwagę na iluminację wieżowca, zmieniającą się w zależności od pór
roku i obchodzonych świąt. Najwyższe piętra
budynku podświetlone są na zielono z okazji
dnia św. Patryka, przybierają barwy flagi narodowej w Dzień Niepodległości i mienią się
wszystkimi kolorami tęczy podczas czerwcowej Parady Gejów.

Najlepszy widok na miasto rozciąga się z położonego na 86. piętrze Empire State Building tarasu widokowego

W miejscu, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center, utworzono muzeum i pomnik pamięci ofiar

Times Square to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych na świecie

Charakterystyczna rzeźba Love z ustawioną pod kątem literą O jest znanym symbolem popkultury
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W Polsce najtańsze są żywność i elektronika użytkowa – informuje Puls Biznesu, powołując się na najnowsze unijne
statystyki dotyczące cen detalicznych.
Polska jest też w czołówce, jeśli chodzi o najniższe ceny odzieży – wyprzedzają nas pod
tym względem tylko Bułgaria i Węgry. Natomiast najdroższa żywność jest w Danii, Austrii
i Finlandii, a najmniej płacą za nią, oprócz Polaków, Rumuni i Bułgarzy. Najwięcej za odzież
płacą Szwedzi, Duńczycy i Finowie. Alkohole
i papierosy najdroższe są w Irlandii, Wielkiej
Brytanii i Finlandii, a najtańsze – w Bułgarii,
na Węgrzech, w Czechach i Rumunii.
Poprawia się sytuacja na polskim rynku
pracy. GUS poinformował, że w maju stopa
bezrobocia spadła do 10,8 proc. z 11,2 proc.
w kwietniu. To kolejny miesiąc spadku tego
wskaźnika, który jest najlepszy od sześciu lat.
Na koniec maja 2015 roku liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła
1 mln 702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet)
i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys.
osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych
spadła o 14,3 proc. Z danych wynika, że najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (17,3 proc.),
kujawsko-pomorskim (14,5 proc.), zachodniopomorskim (14,3 proc.) i podkarpackim
(13,7 proc.). Z kolei najniższe bezrobocie było
w województwach: wielkopolskim (7,2 proc.),
małopolskim i śląskim (po 9,2 proc.). Równocześnie w maju do urzędów pracy zgłoszono 122,3
tys. ofert pracy, czyli o 10 proc. więcej niż przed
miesiącem i o 27,6 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec maja urzędy pracy dysponowały
ofertami dla 85,2 tys. osób – przed miesiącem
było to 79 tys. osób, a przed rokiem – 66,8 tys.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Żadna praca nie hańbi”.
Nagrodę wylosowała: Pan Wiktor Nowak z Chorzowa.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Gdzie król chodzi na piwo?
Jan Olbracht to postać autentyczna, która
zapisała się na kartach historii jako król Polski i Litwy, panujący w XV wieku. Pochodził
z dynastii Jagiellonów, był synem Kazimierza
Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Zmarł
bezdzietnie w Toruniu. Jednak co wspólnego może mieć ten władca z browarnictwem?
To właśnie jego imieniem nazwano jeden
z browarów w Polsce.

Pod nazwą Jan Olbracht funkcjonują dwa
przedsiębiorstwa zajmujące się warzeniem
piwa. Pierwszy z nich to Browar Staromiejski,
który ma swoją siedzibę w centrum Torunia
– miejscu bezpośrednio związanym z tym
królem. To minibrowar restauracyjny założony w 2012 roku. Nawiązuje on do tradycji piwowarskich miasta, które sięgają XIII
wieku. Niezwykłość tego miejsca wiąże się
z faktem, że współpracuje ono z piwowarami
domowymi, którzy wspierają przedsiębiorstwo innowacyjnymi pomysłami i ciekawymi
recepturami trunków.
Drugie miejsce to browar rzemieślniczy
mieszczący się w Piotrkowie Trybunalskim.
Powstał stosunkowo niedawno – funkcjonuje
dopiero od 2014 roku. Mimo niewielkiego
stażu jest już rozpoznawalny na rynku. Związane jest to między innymi z możliwościami produkcyjnymi browaru. Duży wpływ
na wyrobienie marki miał też chwyt marketingowy polegający na stworzeniu bardzo
charakterystycznych i zabawnych etykiet,
których głównym bohaterem jest król Jan.
Ich autorem jest sławny rysownik – Andrzej
Mleczko.

Piwa produkowane przez browar w Toruniu można kupić na miejscu w restauracji
i delektować się nimi w połączeniu z potrawami i przekąskami, idealnie pasującymi do podawanych trunków. Oprócz tego można też
dystrybuować produkty, co jest wygodnym
rozwiązaniem dla konsumentów mieszkających poza Toruniem. W ofercie znalazło się
piwo pszeniczne Śmietanka Toruńska. Ma ono
wyrazisty, dość ciemny kolor i słodki smak,
w którym wyczuwalna jest również delikatna
goryczka. Inną opcją jest Olbracht Pils, który
ma ponad 5 proc. alkoholu. Tutaj dominuje
chmielowy aromat, przeplatający się ze słodową nutą. Nie mogło zabraknąć także trunku

nawiązującego do toruńskiej tradycji – piwa
piernikowego o charakterystycznym smaku
i zapachu korzennych przypraw, kardamonu,
goździków oraz cynamonu. Ponadto w ofercie
Browaru Staromiejskiego co miesiąc pojawiają
się piwa specjalne, warzone wspólnie z domowymi piwowarami.
Browar rzemieślniczy w Piotrkowie Trybunalskim ma do zaoferowania konsumentom między innymi Koronę Olbrachta – jasny
trunek górnej fermentacji. Ma ciemnozłoty
kolor i białą pianę. Jest bardzo słodki, wyczuwalne są nuty karmelu i lekka goryczka.
Podobnie jak w minibrowarze, nie zabrakło
tutaj piwa pszenicznego. W Śmietance wyczuwalne są aromaty bananów i goździków,
które dominują także w smaku. Miłośnicy
nietypowych trunków mogą pokusić się o weizenbocka – Córę Koryntu. Tutaj na pierwszy plan wybijają się nuty owocowe, które
współgrają z nutami karmelu i czekolady.
W ofercie znajdziemy również stouta Królewskie Tajemnice. Do jego wyprodukowania
użyto aż pięciu rodzajów słodu. Jest to piwo
dość lekkie, ma bowiem niecałe 6 proc. alkoholu. Na uwagę zasługuje także Powrót
Króla, który reprezentuje styl American
Pale Ale. Ma złoty kolor i kremową pianę,
która po przelaniu do kufla utrzymuje się
dość długo.
Toruń i Piotrków Trybunalski to miasta, które zdecydowanie powinny znaleźć się
na wakacyjnej trasie piwoszy, którzy nie mieli
jeszcze okazji spróbować trunków spod znaku
Jana Olbrachta.
ŹRÓDŁO: WWW.SWIAT-PIW.PL

Ponad połowa Polaków (56 proc.) zna
przynajmniej jeden język obcy. Najczęściej
posługujemy się językiem angielskim, na drugim miejscu jest rosyjski – wynika z sondażu
TNS Polska. Językiem angielskim w stopniu
podstawowym posługuje się 57 proc. badanych, deklarujących znajomość przynajmniej
jednego języka obcego. Rosyjski na poziomie
co najmniej podstawowym zna co trzeci badany (34 proc.), w tym 11 proc. ocenia swoją
umiejętność przynajmniej dobrze. Trzecim
najpopularniejszym językiem obcym jest niemiecki – zna go 38 proc. respondentów, którzy
zadeklarowali znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Mniej znane wśród Polaków
są języki krajów śródziemnomorskich: francuski, włoski czy hiszpański. Z badań wynika,
że ponad jedna trzecia (38 proc.) zna jeden
język obcy, 15 proc. – dwa, a trzech na stu badanych – trzy. Niemal połowa respondentów
(44 proc.) nie posługuje się jednak żadnym
językiem poza polskim.
D W U T Y G O D N I K
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