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Rozmowa na czasie
Tadeusz Skotnicki, wiceprezes
zarządu KHW SA: Wszyscy
uważamy, że warto
się bić, bo
walczymy o los
kilkunastu tysięcy
rodzin
górniczych.
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Energia z gazu
ARCHIWUM

Rozmowa
ze
Zdzisławem
Bikiem, prezesem FASING SA,
i Aleksandrą Dubiel, dyrektor
do spraw marketingu FASING SA.
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W sierpniu będzie
Nowa Kompania
Węglowa?
Wojciech Kowalczyk, wiceminister Skarbu Państwa i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego, był 29
lipca na uroczystości
oficjalnego otwarcia
bloku energetycznego w koksowni
Przyjaźń. W rozmowie z dziennikarzami zapewnił,
że Nowa Kompania Węglowa
powstanie do końca sierpnia, chociaż jako termin podawał także koniec września.
– Do końca sierpnia – takie
zadanie postawiła mi pani premier – ma powstać Nowa
Kompania Węglowa. Nie rozmawiamy w tym momencie o kwestiach płynnościowych, bo to nie
są problemy. Rozmawiamy o rozwiązaniach docelowych. Mamy
deklaracje inwestorów (chodzi
o sfinansowanie powstania NKW
– przyp. red.), których nie mogę
ujawnić ze względu na poufność
rozmów – poinformował wiceminister. Relacja z konferencji
prasowej prezesa KW Krzysztofa
Sędzikowskiego na s. 5.
strona 5

Słodka woda
na wagę złota
W Polsce mamy coraz mniej
wody.

Wypoczynek
i edukacja
Wakacje z dofinansowaniem
Funduszu.
strona 8

Nowy blok energetyczny o mocy elektrycznej 71 MWe jest układem czysto kondensacyjnym, czyli
wytwarza wyłącznie energię elektryczną, bez produkcji ciepła użytkowego. Jako paliwo do opalania
kotła stosowany jest gaz koksowniczy, będący produktem ubocznym produkcji koksu. Gaz dostarczany
jest z sieci zakładowej koksowni Przyjaźń.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Dzieci wychodzą z laboratorium
Nawet gdyby historia oceniła prezydenturę Bronisława
Komorowskiego jako najlepszą po 1989 roku, to i tak
dobrze, że wygrał Andrzej Duda. Porażka wyborcza
prezydenta spowodowała, że politycy zaczęli słuchać
tego, co mówią zwykli obywatele. Przestali nas obrażać, a zaczęli szukać sposobów, jak nasze niezadowolenie złagodzić.

N

ie wiem, kiedy zobaczymy efekty tej zmiany.
Jednak wierzę, że wśród obywateli na długo
zostanie poczucie siły i wiary, że władzę można
zmusić do zajęcia się sprawami najważniejszymi. Niestety, znaczna część kadencji obecnie rządzącej ekipy
została zmarnowana na walkę między partyjnymi koteriami. Zbyt często mieliśmy do czynienia z atmosferą
na poziomie magla. Czy premier Ewa Kopacz zmieni
wizerunek koalicji rządzącej? Nawet nie próbuję zgadywać, bo łaska wyborców na pstrym koniu jeździ.
Wielki wpływ na wynik wyborów będzie miało
pokolenie, które urodziło się po 1989 roku. Z pobłażaniem spoglądają na rodziców, którzy opowiadają,
jak ciężko budowali kapitalizm. Tak zaangażowali się
w tę budowę, że tyrali po kilkanaście godzin na dobę,
podnosili swoją efektywność, dyspozycyjność i lojalność wobec firmy, a teraz dziwią się, że nie zostali
kapitalistami. Byliśmy królikami doświadczalnymi,
na których ekonomiści przeprowadzali eksperymenty.
To dziwne, że większość z nas przeżyła. Nasze dzieci
nie chcą już być tymi królikami i wychodzą z laboratorium. Dziwią się, że przez tyle lat się nie burzyliśmy.
Czerwona kartka dla Bronisława Komorowskiego
to naprawdę drobiazg w porównaniu z tym, co działo
się kilka lat temu w Hiszpanii, Francji i Grecji. Dzięki
buntowi nad urnami wyborczymi zaczynamy poważną

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Kiedy w Polsce
trwał spór,
czy podnieść
o kilkadziesiąt
złotych płacę
minimalną,
w państwach
rozwiniętych
trwała dyskusja
o wprowadzeniu
dochodu
podstawowego.

dyskusję o tym, że płace w Polsce są za niskie w porównaniu z wydajnością i wzrostem PKB. Produkt
krajowy brutto jest jednym ze wskaźników poziomu
zamożności kraju. Nam ten wskaźnik rośnie, a płace
wloką się w ogonie. Kilka razy na łamach Nowego
Górnika dowodziłem, że niskie płace hamują rozwój
technologiczny, ponieważ firmom nie opłaca się inwestować w nowoczesne technologie, skoro mają tanich
robotników. Niedawno ze zdziwieniem obserwowałem
serię debat medialnych, w których dokładnie to samo
mówili bardzo bogaci biznesmeni, uznani ekonomiści, a nawet politycy, którzy jeszcze kilka miesięcy
temu zachwycali się, że Polska konkuruje z innymi
państwami tanią siłą roboczą. Szkoda, że refleksja
przyszła tak późno.
Kiedy w Polsce trwał spór, czy podnieść o kilkadziesiąt złotych płacę minimalną, w państwach rozwiniętych (do których zalicza się także nasz kraj) trwała
dyskusja o wprowadzeniu dochodu podstawowego.
W tej koncepcji zakłada się, że każdy obywatel otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo,
kwotę pieniędzy. Zapewniałaby ona minimum egzystencji. Drodzy Czytelnicy, zwróćcie uwagę – my dyskutujemy o płacy minimalnej, która nie zawsze zapewnia minimum egzystencji rodzinie, kiedy pracuje tylko
jedna osoba, a obok nas trwa dyskusja na poziomie dla
nas niewyobrażalnym. W 2013 roku powstała Europejska Inicjatywa Obywatelska na rzecz Bezwarunkowego
Dochodu Podstawowego. W Szwajcarii zebrano ponad
100 tys. podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie
referendum w sprawie wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jestem realistą, dlatego
proponuję, abyśmy zaczęli od walki o godne zarobki.
Z dochodem podstawowym możemy poczekać. l

Kij w mrowisko

Mikołajkowe obietnice
Dziś banki otwarte po raz pierwszy od trzech tygodni. Nadal obowiązuje dzienny limit wypłat – 60 euro.
Niemożliwe jest dokonywanie przelewów pieniężnych za granicę, z wyjątkiem środków finansowych
przeznaczonych dla studiujących poza Grecją i osób
chorych. Jednak i w tych przypadkach obowiązują limity. Ze środków finansowych napływających do kraju
z zagranicy zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogą
korzystać w 80 proc.

T

o tylko niektóre tytuły i fragmenty informacji
na temat sytuacji w Grecji po zawarciu porozumienia na temat pomocy finansowej dla tego
kraju. Grecy musieli sobie radzić przez trzy tygodnie
bez pieniędzy. Teoretycznie mogli wypłacać niewielkie sumy z bankomatów, ale trzeba było mieć dużo
zdrowia, aby stać w kolejce. W dodatku nie było łatwo
znaleźć bankomat z gotówką. To wszystko działo się
w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej dłużej
niż Polska i jest w elitarnym klubie państw strefy euro.
Ku zaskoczeniu Greków okazało się, że ani Unia, ani
euro nie chronią przed kryzysem.
Grecja przez lata pracowała na to, aby stać się bankrutem w potocznym rozumieniu tego słowa. Grecy
przez dziesięciolecia żyli ponad stan. Cieszyli się, że pracownicy budżetówki dostają 14 pensji, premie za mycie rąk i niespóźnianie się do pracy, a nawet dodatek
za rozgrzewanie silnika w służbowych samochodach.
Minimalne wynagrodzenie przekraczało 50 proc. średniej płacy. Choć trwał kryzys, pensja minimalna wciąż
rosła do 2012 roku. W przeliczeniu na złotówki wynosiła
około. 3,5 tys. złotych. Kiedy niecałe dwa lata temu
obniżono ją do około 2,8 tys. złotych, długo trwała fala
protestów. Grecki kryzys jest lekcją dla Polski – nie

HENRYK
SIEDLACZEK
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Za kryzys
odpowiadają
także wyborcy,
którzy wolą
mikołajkowe
obietnice
od realnych
programów.

można bezkarnie żyć ponad stan. Wszystkim, którzy
z zachwytem słuchają cudownych recept na dobrobyt,
polecam ten przypadek. Minęło kilkanaście dni, a w naszej pamięci już zatarły się relacje z Aten i kilku innych
miast. Znów ci, którzy obiecują złote góry, stają się
idolami. Założenie, że wszystkie problemy znikną w momencie, kiedy zaczniemy wydawać więcej, niż mamy,
jest ryzykowne. Jestem przekonany, że argument grecki
powinien być lekcją dla nas. Grecy przez lata wybierali
polityków, którzy wcielali się w rolę świętych Mikołajów
i obiecywali każdemu życie zasypane prezentami. Poparcie wyborców w zamian za prezenty doprowadziło
do tego, co się dzieje. Nie tylko politycy odpowiadają
za kryzys. Odpowiadają także wyborcy, którzy wolą
mikołajkowe obietnice od realnych programów.
Czy kryzys w Grecji będzie miał wpływ na sytuację w Polsce? Nie wiadomo, bo wiele zależy od rozwoju wypadków w Hiszpanii i Portugalii. Były wiceprezes NBP, prof. Krzysztof Rybiński powiedział
Polskiej Agencji Prasowej, że na razie mamy więcej
czynników pozytywnych niż negatywnych, jeśli chodzi
o wpływ kryzysu greckiego na polską gospodarkę.
„Osłabienie się złotego istotnie wspiera polskich eksporterów oraz poprawia ich marże i pomaga polskiej gospodarce w wyjściu ze strefy spowolnienia”
– podkreślił Rybiński. „Kluczowe jest również to,
czy Portugalia uniknie kryzysu zaufania na rynkach
finansowych. To zależy od władz tego kraju, od rządu
i opozycji, czy w najbliższych dniach zdecydują się
na przedstawienie jeszcze bardziej ambitnego planu
budżetowego niż obecny” – dodał. Jeżeli Portugalia
i Hiszpania zaczną mieć wielkie kłopoty, następne
w kolejce są Włochy. Tak się wychodzi na mikołajkowych obietnicach.
l

Komentuje Zenon Dąbrowski
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Jestem populistą?
Jestem, bo mi wolno

P

olskie kopalnie węgla kamiennego padają. Obcy
kapitał zapowiada budowę nowych kopalń. Wśród
potencjalnych inwestorów są także polskie firmy.
To sytuacja dziwna. Firmy Skarbu Państwa chylą się
ku upadkowi, a prywatnie widzą interes w węglu. „Jak
to możliwe?” – pytają mnie koledzy. „Brzydko mi to pachnie”
– odpowiadam. Moim zdaniem są dwie możliwości: albo
właściciel, czyli Skarb Państwa, nie potrafi zarządzać swoją
własnością, albo górnictwu grozi całkowity upadek i warto
zainwestować w nową kopalnię, bo węgiel zawsze będzie
potrzebny. Obie możliwości są przerażające.

N

iedobrze, że przez lata rozmów na poziomie
Unii Europejskiej żaden z polskich rządów nie
wynegocjował zmiany nastawienia unijnych urzędników
do węgla kamiennego. Ostatnio modnym tematem jest
Grecja. W Polsce komentatorzy wieszają psy na polityce
greckiej, bo ona doprowadziła do krachu finansowego.
Możliwe. Jednak tak zadłużony kraj wynegocjował
ostatecznie pomoc finansową, chociaż przez lata łamał
unijne przykazania, wskaźniki i procedury. My niczego
nie łamiemy i dlatego nie mamy prawa chronić swojego
przemysłu. Już słyszę, jak wszyscy mądrale krzyczą,
że jestem populistą. Jestem. Wolno mi. Wolę być populistą
niż bezwolnym robocikiem przyjmującym polecenia
od urzędników w Brukseli. Mnie się marzy, aby polscy
politycy potrafili pokazać figę urzędnikowi. Kim jest
jakiś urzędnik przy polityku mającym mandat społeczny
obywateli sporego kraju?

T

o nieprawda, że JSW SA nie cierpi z powodu polityki
unijnej. Od wielu miesięcy banki traktują nas jak
zadżumionych. Podobno dlatego, że w węglu jest kryzys.
Moim zdaniem nie tylko. Unia Europejska wykreowała
modę na nieudzielanie kredytów firmom żyjącym
z wydobycia węgla kamiennego. Dla niektórych jest
to powód do dumy i publicznie chwalą się, że kredytów
nie będą dawać. Nie szykanują producentów wódki, wina,
papierosów i niezdrowej żywności. Szykanują górników.
Czy nasi politycy zabrali głos w tej sprawie? Nie. Koalicja
rządząca i opozycja położyli uszy po sobie i lamentują nad
ciężkim losem branży górniczej. Kochani, mniej lamentów,
a więcej działania.

P

odobno powodem trudnej sytuacji jest opór związków
zawodowych przed zmianami. Tak, boimy się zmian,
które mogą doprowadzić do tego, że załogi górnicze
zostaną na lodzie. Jednak widzimy, że trzeba szukać
sposobów, aby przeżyć. W JSW trwają rozmowy między
innymi o warunkach pracy w soboty. Nikt nie powiedział
„nie”. Natomiast negocjujemy warunki. Szukamy także
sensu. Przecież ani związkom, ani zarządowi nie chodzi
o to, aby popracować na przykład rok we wszystkie soboty,
wybrać węgiel, a potem stać parę miesięcy, aż pokończymy
roboty przygotowawcze i udostępnimy kolejne ściany
brygadom wydobywczym. Propagandą można załatać
braki intelektualne polityka. Braku frontu wydobywczego
nie załata żadna propaganda.

D

ługo mógłbym tak narzekać, ale widzę także
pozytywne sygnały. Trwają rozmowy z zarządem.
Nie kłócimy się, nie obrażamy ani nie podkładamy sobie
świń. Związki są otwarte na propozycje. Teraz chodzi o to,
aby ktoś pomógł górnikom. Niech spółki górnicze będą
traktowane na przykład tak jak koncerny samochodowe
kilka lat temu. Samochody też zatruwają atmosferę,
tak jak węgiel, a koncerny w trudnym czasie korzystały
z miliardów euro pomocy publicznej. Nikt nie dochodził,
czy jest ona dozwolona czy nie. Tak samo było z bankami.
Ja domagam się równości i sprawiedliwości. 
l
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Grupa JSW

Blok energetyczny
w koksowni Przyjaźń
W grudniu 2014 roku przeprowadzono pierwszą synchronizację z siecią energetyczną nowego bloku energetycznego w koksowni
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Do tej pory
wytworzono w nim 250 tys. MWh energii
elektrycznej. Inwestycja jest częścią projektu, dzięki któremu JSW SA stanie się samowystarczalna energetycznie. 29 lipca w koksowni
Przyjaźń odbyła się uroczystość podsumowująca to wydarzenie.

Nowy blok energetyczny o mocy elektrycznej 71 MWe jest układem czysto kondensacyjnym, czyli wytwarza wyłącznie energię
elektryczną, bez produkcji ciepła użytkowego. Jako paliwo do opalania kotła stosowany jest gaz koksowniczy, będący produktem
ubocznym produkcji koksu. Gaz dostarczany
jest z sieci zakładowej koksowni Przyjaźń.
Przewiduje się, że na potrzeby nowego bloku rocznie zużyje się do 350 mln Nm3 gazu
koksowniczego.
Blok przyłączony jest do linii energoelektrycznej 110 kV OSD Tauron Dystrybucja,
co umożliwia sprzedaż energii elektrycznej
do dowolnego odbiorcy przyłączonego do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Po uruchomieniu nowego bloku łączna
moc zainstalowanych w elektrociepłowni koksowni Przyjaźń urządzeń prądotwórczych
wynosi 110 MWe. Jest to jedna z największych
elektrociepłowni przemysłowych w Polsce.
Wykorzystanie własnych zasobów gazu
koksowniczego do wytwarzania energii

elektrycznej jest zgodne ze strategią Grupy
Kapitałowej JSW. Jest również elementem
dywersyfikacji zagospodarowania nadwyżek
gazu koksowniczego.
Uwzględniając prognozy w zakresie wielkości krajowego zapotrzebowania na energię
elektryczną oraz uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne i ekologiczne związane z jej produkcją, gaz koksowniczy należy traktować jako
cenne paliwo, za to wytworzona energia elektryczna jest atrakcyjnym towarem rynkowym.
W dobie coraz większej dbałości o środowisko naturalne bardzo istotnymi czynnikami
zwiększającymi przewagę bloku opalanego
gazem koksowniczym nad innymi blokami
są ekologiczne właściwości procesu spalania gazu koksowniczego. Wykorzystanie go
jako paliwa w bloku energetycznym o mocy
71 MWe w koksowni Przyjaźń w skali roku
przynosi wymierne efekty ekologiczne. Emisja
CO2 z tego bloku w porównaniu do produkcji
tej samej ilości energii w blokach energetycznych na węgiel brunatny jest niższa o ok. 350
tys. ton w ciągu roku, na węgiel kamienny
o ok. 240 tys. ton w ciągu roku, a na gaz ziemny o ok. 45 tys. ton w ciągu roku.
W uroczystości otwarcia wzięli
udział m. in. wiceminister skarbu Wojciech
Kowalczyk, prezydent Zabrza – Małgorzata
Mańka-Szulik, prezydent Dąbrowy Górniczej – Zbigniew Podraza, prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, do której należy koksownia,
Edward Szlęk i prezydent Euracoal oraz prezes
KHW – Zygmunt Łukaszczyk. 
l

Wykorzystanie własnych zasobów gazu koksowniczego do wytwarzania energii elektrycznej jest zgodne
ze strategią Grupy Kapitałowej JSW

JSW SA

Krupiński i Pniówek
razem?
Wydobycie w soboty?

– Przyszłość Krupińskiego nie jest łatwa.
To żadna tajemnica,
bo wszystkie kopalnie
węgla energetycznego
mają trudności. Trwają
prace nad różnymi rozwiązaniami. Na przykład
sygnalizujemy energetyce, że możemy sprzedać im kopalnię Krupiński, ale teraz na rynku
jest wiele kopalń do sprzedaży. Interesuje nas
autentyczny inwestor, a nie taki, który chce
kooperować na zasadzie np. wykorzystania

naszego szybu do prowadzenia własnego wydobycia – mówił Edward Szlęk, prezes JSW.
– Połączenie Krupińskiego z Pniówkiem
pozwoliłoby przesuwać potencjał inwestycyjny w stronę Pniówka, który jest naszą sztandarową kopalnią węgla koksowego. Prowadzimy rozmowy ze związkami zawodowymi
w kwestii prowadzenia wydobycia cennego
dla spółki najlepszego węgla koksowego
z najefektywniejszych ścian także w soboty.
Mam na myśli pracę na zasadzie dobrowolności, z jasno ustaloną stawką za daną sobotę. Wspólnie ze stroną społeczną chcemy
ją ustalić racjonalnie, aby zachęcić górników
do pracy, ale nie załamać ekonomicznego
uzasadnienia dodatkowego wydobycia. Myślę, że uda się nam rozpocząć dodatkowe
wydobycie od września – podsumował prezes JSW.
ST

NOWY GÓRNIK

– Kopalnie Krupiński i Pniówek mogą zostać połączone – powiedział Edward Szlęk,
prezes JSW SA. Na razie to jedna z możliwości. Rozważa się także wydobycie
w soboty. Trwają rozmowy ze związkami
zawodowymi.

Po uruchomieniu nowego bloku łączna moc zainstalowanych w elektrociepłowni koksowni Przyjaźń
urządzeń prądotwórczych wynosi 110 MWe

W grudniu 2014 roku przeprowadzono pierwszą synchronizację z siecią energetyczną nowego bloku
energetycznego w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
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Z dzisławem B ikiem , prezesem FASING SA,
i A leksandrą D ubiel , dyrektor do spraw marketingu FASING SA
Rozmowa ze

Prowadzenie interesów polega
na uzupełnianiu się z konkurencją,
a nie na konfliktach
XXNowy Górnik: Jest kolejny trudny rok dla
górnictwa. Jak firma FASING radzi sobie
z kryzysem?
Zdzisław Bik: Podpisaliśmy kontrakty na dostawę łańcuchów do kopalń
należących do Shenhua
Group. Jest to jedna
z największych na świecie grup kapitałowych
zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego i wytwarzaniem
energii elektrycznej. Dzięki tym kontraktom
mamy zamówienia na kwotę około 9 mln euro.
Sądzę, że w tym roku nasze kontrakty z chińskim górnictwem osiągną rekordowy poziom.
Rozwój tej współpracy oznacza, że FASING
ma bardzo dobrą ofertę dla chińskich kopalń,
które w czasie kryzysu chcą wydobywać węgiel jeszcze taniej niż do tej pory i w jeszcze
bezpieczniejszy sposób.
Pytał pan, jak FASING radzi sobie z kryzysem w światowym górnictwie. Nauczeni
doświadczeniem płynącym z kryzysów w minionych latach uznaliśmy, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z nim jest ciągłe
udoskonalanie produkcji, szybkie wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań i troska o to, aby
górnicy dostawali łańcuchy, dzięki którym
będą mogli pracować efektywniej i bezpieczniej. Bez względu na koniunkturę unowocześniamy naszą produkcję i dbamy o to, aby
oferować naszym partnerom jak najkorzystniejszą cenę za innowacyjne wyroby. Kryzysy
są czymś naturalnym i należy się do nich przygotowywać w czasie koniunktury. My to robiliśmy przez wiele lat.
XXFASING brał udział w targach górniczych
i konferencji naukowej w Xian. Byliście państwo jedyną polską firmą, która zdecydowała się na wyjazd. Inne zrezygnowały, ponieważ uznały, że czas kryzysu nie sprzyja

kontaktom handlowym. Warto było wybrać
się w tak daleką podróż?
Aleksandra Dubiel:
To była bardzo ciekawa i udana konferencja.
Wzięło w niej udział
około 120 przedstawicieli chińskich firm górniczych. Byli wśród nich reprezentanci zjednoczeń,
z którymi już współpracujemy, i przedstawiciele firm, z którymi spotkaliśmy się po raz pierwszy. Miałam okazję,
by nawiązać około 70 kontaktów handlowych
i inwestycyjnych. Można więc powiedzieć,
że w marcu przystąpiliśmy do kolejnego etapu
budowania relacji z chińskimi partnerami.
Konferencje są jednym z najskuteczniejszych
sposobów promocji na chińskim rynku.
Przedstawiciele firmy FASING mogą zaprezentować najnowsze łańcuchy i opowiedzieć
o ich zaletach. Przedstawiciele chińskich firm
górniczych mogą pytać o szczegóły. FASING
od wielu lat oferuje chińskim partnerom łańcuchy dobierane do konkretnych warunków
panujących w konkretnej kopalni. W czasie konferencji jest okazja do rozmów na te
tematy.
XXW 2016 roku FASING będzie obcho-

dził dziesięciolecie stworzenia Shandong Liangda Fasing Round Link Chains,
firmy joint venture w Chinach. Jak pan
ocenia ten etap współpracy z chińskim
górnictwem?
Z.B.: FASING jest jedną z pierwszych polskich firm pracujących dla górnictwa, która
zdecydowała się na stworzenie joint venture
w Chinach. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja. Dzięki współpracy z chińskimi
udziałowcami zdobyliśmy doświadczenie,
którego nie można kupić. Nawet najlepszy
doradca nie zastąpi bezpośrednich kontaktów

i codziennego wspólnego rozwiązywania problemów. Nie ma lepszego sposobu na budowanie zrozumienia między partnerami niż
wspólna i ciężka praca, która ma służyć jak
najlepszej produkcji.
Nigdy nie żałowałem decyzji o stworzeniu
chińsko-polskiej firmy. Oczywiście, dzisiaj
jestem mądrzejszy o dziesięć lat doświadczeń
i na pewno uniknąłbym wielu błędów. Jednak
bez względu na doświadczenie w prowadzeniu
interesów w Chinach ważna jest cierpliwość.
FASING zaczął mieć dochody z chińskiej spółki dopiero po siedmiu latach jej działalności.
To oznacza, że przez ten czas uczyliśmy się,
płaciliśmy za tę naukę i wierzyliśmy, że warto
tę cenę ponieść. Teraz mogę z dumą powiedzieć, że efekt chińsko-polskiej współpracy
jest bardzo dobry. Chińsko-polska firma i europejskie fabryki FASING rozszerzają współpracę z chińskimi kopalniami. Nasze łańcuchy
trafiają do ponad 100 chińskich kopalń, które
należą do około 50 grup i zjednoczeń. Co więcej, w Chinach byłem ponad 100 razy i każda
podróż to nowa nauka, nowe doświadczenie
i okazja do poszerzenia wiedzy. Nie ma wyjazdu, z którego nie wróciłbym bogatszy o nowe,
cenne informacje.
XXPani bardzo często mówiła o tym, że FASING nie tylko chce sprzedawać swoje wyroby, ale także współpracować z chińskim
górnictwem. Współpraca ogranicza się tylko do firmy joint venture?
A.D.: Współpraca dotyczy całej naszej
grupy i postawę tę reprezentują wszystkie
nasze fabryki. Współpracujemy z każdą kopalnią, która jest zainteresowana naszymi
łańcuchami. Zawsze tłumaczymy klientom,
że chcemy produkować łańcuchy dobrane
do konkretnych warunków i dlatego współpraca jest niezbędna. Partnerzy przekazują
nam informacje o warunkach panujących
pod ziemią, o specyficznych wymaganiach

dotyczących na przykład odporności na czynniki powodujące korozję, a my proponujemy,
jak ten problem rozwiązać. Poznajemy się,
identyfikujemy swoje potrzeby i możliwości.
Wspólnie z chińskimi górnikami chcemy tworzyć produkt idealnie dostosowany do konkretnych warunków.
Dążymy do tego, by nasz odbiorca brał
udział w procesie projektowania rozwiązania
dla niego. Tylko wtedy będzie on zadowolony
z jakości, a my będziemy mieli satysfakcję,
że spełniliśmy wszystkie oczekiwania. Taka
polityka wymaga czasu poświęconego na dokładne poznanie się. Nie jeździmy do Chin,
by realizować pojedyncze transakcje. Firmie
FASING zależy na budowaniu związków
partnerskich. Nie tylko myślimy o tym, aby
dostarczyć produkt. Zależy nam, aby nasz
partner rozwijał się i żeby mógł w pełni wykorzystać zalety naszych łańcuchów, które
mają ograniczyć jego koszty i zwiększyć jego
konkurencyjność.
Z.B.: Producenci łańcuchów w Chinach
potrafią to, co my potrafiliśmy kilka lat temu.
Nie ma sensu, żebyśmy ścigali się albo konkurowali z nimi w sposób przypominający wojnę. FASING i chińscy producenci mają ten
sam cel – dostarczać jak najlepsze łańcuchy
do chińskich kopalń. Chińskie firmy spełniają
część oczekiwań górników, my spełniamy inne
oczekiwania i dzięki temu się uzupełniamy.
Zawsze uważałem, że prowadzenie interesów
polega na uzupełnianiu się, a nie na konfliktach.
A.D.: Najważniejszym celem dla firmy
produkującej maszyny i urządzenia dla górnictwa powinno być służenie poprawie wydajności pracy i bezpieczeństwa. Na każdej
konferencji naukowej w Chinach dzielimy się
naszymi doświadczeniami z chińskimi partnerami. Kierownictwo firmy FASING doskonale
wie, że tylko efektywne i bezpieczne górnictwo
jest gotowe na innowacje.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Nowoczesne łańcuchy pomogą chińskim górnikom pracować bezpiecznie i wydajnie

Współpraca firm FASING
i Shenhua Group
FASING podpisał z chińskimi partnerami dwie
umowy na dostawę łańcuchów. Do kopalń
należących do koncernu Shenhua Group fabryki Grupy Kapitałowej FASING dostarczą
łańcuchy górnicze podwójnie płaskie linii
Master Profile.

Ten ich typ nie jest jeszcze stosowany
w Chinach na dużą skalę, a charakteryzuje się

znacznie lepszymi parametrami użytkowania w porównaniu do łańcuchów okrągłych.
– Ten kontrakt jest bardzo ważny, ponieważ koncern Shenhua Group to jedna z największych państwowych spółek górniczych
i energetycznych w Chinach. Na świecie
zajmuje drugą pozycję wśród największych
firm wydobywających węgiel kamienny –
powiedział Zdzisław Bik, prezes FASING

SA. Zamówienia te mają wartość 9,4 mln
euro. Łańcuchy, które dostarczy FASING, nie
są jeszcze stosowane w Chinach na dużą skalę. Mają znacznie lepsze parametry w porównaniu do łańcuchów okrągłych. Są trwalsze,
bezpieczniejsze i tańsze w eksploatacji niż
łańcuchy tradycyjne. – Mamy dla chińskich
partnerów innowacyjne produkty. Innowacyjność jest najlepszym sposobem na rozwój

współpracy chińskiego i polskiego górnictwa
– powiedział Zdzisław Bik.
FASING chce eksportem zminimalizować wpływ kryzysu w branży górniczej na
wyniki firmy. Chiny są jednym z najważniejszych rynków zagranicznych dla fabryk
wchodzących w skład grupy kapitałowej
FASING.
ST
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Konferencja prasowa prezesa Kompanii Węglowej

– Nowa Kompania Węglowa musi powstać
do końca sierpnia – powiedział to wprost
Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompanii Węglowej. Żeby poinformować o tym, że KW
nie ma pieniędzy na funkcjonowanie dłużej
niż do końca sierpnia, wypowiedział wiele
gładkich zdań. Nawet najgorsze informacje brzmiały jak zapowiedź wielkich sukcesów. Dziennikarze nie zadawali wielu pytań.
Było widać, że konferencja nie jest zorganizowana dla nich, ale przede wszystkim
po to, aby do Warszawy dotarła informacja:
„Nie ma kasy. Jak się nie znajdzie, to będzie
dramat”.

– Kończą się możliwości kontynuowania
działalności bez dodatkowego kapitału, tzw.
equity. Przetrwaliśmy dłużej, niż planowaliśmy, ale kończą się biznesowe możliwości
ratowania płynności. Muszą wejść inwestorzy,
żeby ten projekt miał sens i żebyśmy mogli
dalej się restrukturyzować – mówił prezes
Sędzikowski. Trzy dni wcześniej Ministerstwo
Skarbu poinformowało, że powstanie Nowej
Kompanii Węglowej planuje się na połowę
sierpnia i jest domykany proces zapewniający
finansowanie dla nowej spółki. Dialog prezesa
Sędzikowskiego, realizującego plan rządowy, z przedstawicielami rządu, od których
najbardziej zależy jego powodzenie, można
uznać za udany.

N ie było pieniędzy ,
zostały ambicje
Czego może obawiać się prezes Sędzikowski? Pewnie kolejnej zmiany terminu. W maju
Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu
i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, informował,
że Nowa Kompania Węglowa powinna zacząć
działać na przełomie czerwca i lipca. Miesiąc
później Krzysztof Sędzikowski zapowiadał,
że NKW rozpocznie działanie na przełomie
lipca i sierpnia.
Zbieranie pieniędzy na nową spółkę idzie
jak po grudzie. Co prawda rząd ponad pół
roku temu dał sobie czas do jesieni na powołanie NKW, ale już pod koniec zimy było wiadomo, że w połowie roku zabraknie pieniędzy
na utrzymanie Kompanii Węglowej. Dlatego
zarząd KW chciał, aby przyspieszyć proces
tworzenia nowej firmy. Żeby nie wzbudzać
sensacji, informował, że to jedynie ambitny
plan, a nie linia śmierci. Zabrakło chętnych
do sfinansowania ambicji.
Dopiero kilkanaście dni temu udało się
uzyskać w miarę pewne źródła finansowania

nowej spółki. Pieniędzy i zebranych obietnic wystarczy na sfinansowanie działalności Nowej Kompanii Węglowej mniej więcej
do końca pierwszego kwartału 2016 roku. Nie
wiadomo, co się stało, że tak niewielka suma
może wystarczyć na tak długo. Żeby NKW wystartowała bezpiecznie i można było spłacać
zobowiązania, potrzeba około 3,5 mld złotych.
Prezes Sędzikowski zapewnia, że dostawcy
KW otrzymają należne pieniądze. Dostawcy
z kolei pytają: jak to możliwe, skoro Nowa
Kompania Węglowa będzie drożej wydobywać
węgiel, niż go sprzedawać?
Na konferencji prasowej nie rozważano
tego problemu. Z wykresów zaprezentowanych przez prezesa Sędzikowskiego wynikało,
że będzie dobrze, a w najgorszym przypadku
nie najgorzej.

B ramy piekła otwarte
W skład Nowej Kompanii Węglowej
ma wchodzić 11 rentownych kopalń. – Każda
z nich musi być rentowna, bo jeśli nie będzie,
to Spółka Restrukturyzacji Kopalń czeka – powiedział prezes KW. Na razie nie ma planów
przekazania SRK żadnego zakładu, ale nie
można wykluczyć, że pewne ich części (ruchy)
mogą tam trafić, jeżeli okaże się, że będą zbyt
obciążać firmę. Jeżeli w ciągu kilku miesięcy
kopalnie nie obetną kosztów, może się okazać,
że Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie największą firmą górniczą w Unii Europejskiej.
Kompania Węglowa ma kłopoty z zebraniem pieniędzy na wypłaty. Wypłata 10 lipca
miała być ostatnia. Takie były nieoficjalne
informacje. W sierpniu też będzie. – Nie
ma zagrożenia dla wypłaty sierpniowej pensji. Zakładaliśmy, że gotówka skończy się nam
w czerwcu. Tymczasem nadal żyjemy. Wypłaciliśmy czternastą pensję, na konta górników
przelaliśmy lipcową wypłatę – dodał prezes
Sędzikowski.
Jednak podkreślił, że więcej pomyłek nie
będzie, bo pieniądze w sierpniu naprawdę się
skończą. – Jedyną szansą jest stworzenie Nowej Kompanii Węglowej i uzyskanie zewnętrznych inwestorów. Na oferty będziemy czekać
do końca lipca. NKW musi powstać do końca
sierpnia. Jeśli nie powstanie, to nie będzie już
ani nowej, ani starej Kompanii – powiedział
prezes Sędzikowski.

K to zainwestuje w NKW
Kto miałby zainwestować w Nową Kompanię Węglową? W czasie konferencji prasowej 16
lipca prezes nie chciał powiedzieć. – Na razie
inwestorzy proszą o zachowanie tajemnicy

Wyniki KW

Jest źle, ale za to dobrze
W pierwszym półroczu KW uzyskała wynik
EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek
od kredytów, podatków i amortyzacji) na poziomie 240,4 mln złotych. Jest wyższy od zaplanowanego o 21 mln złotych.

KW sprzedała w pierwszej połowie roku
14,8 mln ton węgla. Przychody ze sprzedaży
były wyższe od planowanych o 138 mln złotych. Sprzedaż krajowa była wyższa o 2 proc.,
a eksport był wyższy o 17,2 proc. Kompania

zmniejsza stan zapasów. Niesprzedany węgiel
to około 3 mln ton. Zdaniem prezesa optymalny poziom zapasów powinien wynosić 0,5
mln ton. – Proces restrukturyzacji przebiega
dobrze, operacyjnie poprawiamy swoje wyniki, zmniejszamy koszty jednostkowe. KW,
a szczególnie Nowa Kompania Węglowa,
nie jest trupem ani Titanikiem – zapewniał
w czasie konferencji prasowej prezes Krzysztof
Sędzikowski.
ST

NOWY GÓRNIK

Koniec sierpnia to linia śmierci

– tłumaczył. Skoro wszystko miało być wiadomo do końca lipca, może w końcu ujawnią
się ci, którzy uratują największą firmę górniczą w UE. Wiadomo, że NKW będzie tworzył
między innymi Weglokoks, bo już wpłacił 500
mln złotych zaliczki za kopalnie, które wciąż
są w KW. Stworzono Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Na początek współfinansują go Bank Gospodarstwa Krajowego
i Polskie Inwestycje Rozwojowe. – Jest kilku
kandydatów na inwestorów. Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy. Do końca lipca
REKL A M A

powinni przedstawić coś w rodzaju ofert opracowanych na bazie przeprowadzonych przez
nich badań spółki – powiedział prezes KW.
Z jego wypowiedzi wynikało, że oprócz 500
mln złotych od Weglokoksu w NKW zostanie
zainwestowane 1,5 mld złotych. Musi je zebrać
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. –
Nie będziemy od razu potrzebować całej sumy.
Do końca roku wystarczy 800 mln złotych,
a do końca I kwartału 2016 roku kolejnych 700
mln złotych – poinformował prezes Sędzikowski. 
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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K atowicki H olding W ęglowy . – Załoga, związkowcy

i zarząd KHW wspólnie borykają się i walczą z trudnym
otoczeniem ekonomicznym. Nasza walka przypomina mecz
bokserski, w którym nie ma określonej liczby rund. Przeciwnikiem
jest cięższy, silniejszy i większy zawodnik, który w dodatku
ustala reguły walki. Jednak wszyscy uważamy, że warto się bić,
bo walczymy o los kilkunastu tysięcy rodzin górniczych – mówi
w rozmowie z Nowym Górnikiem Tadeusz Skotnicki, wiceprezes
zarządu KHW SA do spraw pracy.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Na wiosnę wydawało się,
że zarząd KHW opanował na tyle sytuację,
że spółka powinna utrzymać płynność finansową. Między innymi wyprzedaż zapasów przez KW spowodowała, że ceny węgla
spadły. Czy spadek ten sprawił, że zarząd
proponuje załodze większe wyrzeczenia,
aby ratować firmę?
Tadeusz Skotnicki: Pod
koniec zeszłego roku zarząd przygotował plan
naprawczy. Obecne wyniki ekonomiczne odbiegają od przyjętych założeń. Nie wynika to jednak
z błędów w planie naprawczym. Rzeczywiście wyprzedaż zapasów
węgla przez Kompanię Węglową spowodowała, że KHW odczuł tę operację na swoich
wynikach sprzedaży. Doradcy z firm konsultingowych oceniali, że w planie naprawczym
przyjęliśmy bardzo ostrożne prognozy cenowe
na rok 2015. Analitycy spodziewali się, że ceny
będą korzystniejsze, niż my to założyliśmy.
Nikt nie spodziewał się wyprzedaży. To spowodowało, że chociaż konsekwentnie realizujemy założenia planu naprawczego, efekty
finansowe są gorsze od oczekiwań. KHW został zmuszony do renegocjowania cen z energetyką. W sytuacji kiedy jest nadpodaż węgla
na rynku i w dodatku największy producent
obniża ceny, nasza pozycja negocjacyjna była
słaba. Musieliśmy zgodzić się na obniżkę cen.
Natomiast plan działań naprawczych ustalono
w ramach wspólnych rozmów ze związkami
zawodowymi już w 2014 roku i trzymamy się
go. Oczywiście jest ryzyko, że niektóre rozwiązania trzeba będzie wprowadzać w szybszym
tempie, jednak wierzę, że umiejętność rozmowy pracodawcy ze związkami zawodowymi
pozwoli na zawarcie porozumienia nawet
w najtrudniejszych sprawach.
XXW mediach relacje między zarządami
firm górniczych a związkami zawodowymi są przedstawiane jak wielka wojna, nieustający konflikt i wrogość.
– Nie powinno być wrogości w sytuacji,
kiedy od wspólnych działań związków zawodowych, całej załogi i zarządu spółki zależy
przyszłość firmy. W Katowickim Holdingu
Węglowym nie walczymy między sobą, ale
wspólnie bronimy się przed niesprzyjającymi warunkami w otoczeniu ekonomicznym.
Nie mamy żadnego wpływu na ceny węgla.
Możemy jedynie koncentrować się na obniżeniu kosztów. Jednak nie może ono polegać
na mechanicznych i bezrefleksyjnych cięciach.
Dlatego tak ważna jest aprobata społeczna dla
propozycji zarządu.
Do tej pory udało się wynegocjować
ze związkami zawieszenie na trzy lata, do 2017
roku, wypłaty deputatów węglowych dla emerytów i rencistów, zmieniły się także zasady
naliczania 14. pensji i barbórki. Po zmianach
barbórka będzie liczona jako średnia z całego
roku. Zdarzało się tak, że ktoś brał zwolnienie
lekarskie we wrześniu, a w październiku miał
dużo nadgodzin i dostawał wysoką barbórkę,

bo na podstawie zarobków z października była
wyliczana wypłata barbórkowa. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty tak zwanej 14. pensji, która została obecnie nazwana nagrodą roczną.
Wcześniej była naliczana na podstawie pensji
z trzech ostatnich miesięcy danego roku, teraz
zostanie uśredniona i wyliczana na podstawie
całego roku.
Szacujemy, że roczne oszczędności
po tych zmianach wyniosą około 50 mln złotych. Zanim te porozumienia były możliwe,
musieliśmy odwołać się do sądów, bo zdaniem
Państwowej Inspekcji Pracy były to zmiany
niezgodne z prawem – to jest wypowiedzianym w 2000 roku ponadzakładowym układem
zbiorowym pracy z 1991 roku.
XXMimo że związki zawodowe zgadzały się
na nie?
– Na tym polegał kłopot. Państwowa Inspekcja Pracy uważała, że powinniśmy gwarantować węgiel nawet tym, którzy jeszcze nie
zostali przyjęci do pracy, ale kiedyś staną się
pracownikami KHW i z naszej firmy przejdą na emeryturę. Już wtedy powiedzieliśmy,
że będziemy rozmawiać o zmianach w systemie wynagradzania. Ponieważ w KHW obowiązuje holdingowy układ zbiorowy, należało
zmienić jego zapisy.
I w tym momencie pojawiły się problemy.
Chociaż ze związkami uzgodniliśmy zmiany,
to PIP stał na stanowisku, że w górnictwie
obowiązuje ponadzakładowy układ zbiorowy pracy z 1991 roku i zgodnie z tą interpretacją próby dokonania zmian w HUZ były
niemożliwe, jeżeli były mniej korzystne niż
zapisy z 1991 roku. Sytuacja była dziwna, ponieważ układ z 1991 roku został skutecznie
wypowiedziany i skreślony z rejestru układów ministra pracy i polityki społecznej. PIP
koncentrował się na zapisie, że układ będzie
obowiązywał do czasu spisania nowego układu dla górnictwa. To oznaczało, że prawo
z 1991 roku miało obowiązywać wiecznie.
Interpretacja absurdalna, ale przez nią traciliśmy czas i energię.
XXPIP upierał się przy takiej interpretacji,
mimo że związki zgadzały się na zmiany?
– Tak. Na szczęście znalazł się sąd, który
uznał nasze racje i racje strony społecznej.
W tej chwili możemy rozmawiać o zmianach w systemie wynagradzania. Żeby dojść
do tego etapu rozmów ze stroną społeczną,
musieliśmy wspólnie przebrnąć przez gąszcz
prawnych sporów, w których bardzo długo
nie liczyły się wyrok sądowy, skreślenie układu z rejestru i zgoda związków na zmiany.
Ten przykład chyba najlepiej obrazuje skalę
trudności, które musimy pokonać wspólnie
ze związkami zawodowymi, aby dostosować
zapisy prawa do treści porozumień, jakie wypracowujemy, i do sytuacji w otoczeniu firmy,
która zmusza nas do zmian w HUZ.
XXJest opinia, że to tylko związki są hamulcowym zmian.
– Związki nie mogą godzić się na zmiany,
które oprotestuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Proszę sobie wyobrazić lidera związkowego,
który staje przed załogą i mówi, że zgodził

Mamy si

chcem

Do 30 czerwca 2015 roku kopalnie KHW SA wydobyły 5 276 400 ton węgla. Jego zapasy na zwałach wyniosły (na 30 czerw
się na ograniczenia pracownicze, ale są one
niezgodne z prawem. To byłoby samobójstwo.
Równie samobójczy byłby pomysł wprowadzania zmian w firmie bez akceptacji związków
zawodowych. Liderzy związkowi mają stały
kontakt z załogą, potrafią racjonalnie wytłumaczyć górnikom niektóre decyzje, na pozór
sprzeczne z interesem załogi. Oczywiście, panuje w mediach moda na konfrontowanie zarządów firm ze związkami. My w Katowickim
Holdingu Węglowym nie ulegamy tej modzie.
Wspólnie ze związkami zawodowymi apelujemy o stworzenie warunków, w których będzie
można godzić interes firmy i interes załogi
w zgodzie z prawem.
XXZarząd będzie przekonywał liderów
związkowych do jeszcze mocniejszego zaciskania pasa?
– Nie ma takich planów. Natomiast zastanawiamy się wspólnie ze stroną społeczną,
w jaki sposób odciążyć finanse i jednocześnie
nie powodować strat finansowych u załogi.
Takim tematem jest na przykład wypłata 14.
pensji. W górnictwie przełom roku jest bardzo
ciężki finansowo, ponieważ w grudniu płacimy
barbórkę i wypłatę, w styczniu wypłatę i 14.
pensję, a 10 lutego normalną pensję. W ciągu

niespełna 80 dni musimy wypłacić pięć wypłat. W czasach przyzwoitej koniunktury jest
to wielkie obciążenie, a w czasach kryzysu
to dramat. Dlatego często po porozumieniu
ze związkami przesuwamy termin płatności czternastki. Teraz proponujemy, aby była
wypłacana w ratach przez cały rok. Dla firmy
byłaby to wielka ulga.
XXNa konferencji prasowej zarząd mówił
o stworzeniu Centrum Usług Wspólnych –
samodzielnej firmy. Rozmawia pan o tym
ze związkami?
– Rozmawiam o wielu propozycjach,
które spowodowałyby oszczędności. Od wielu miesięcy zmniejsza się zatrudnienie pod
ziemią, bo część górników skorzysta z programu osłonowego po przejściu do SRK,
wielu górników odchodzi na emerytury,
a przyjęcia nowych pracowników są ograniczone. Nie można w takiej sytuacji udawać, że poziom zatrudnienia na dole nie
ma wpływu na zatrudnienie na powierzchni.
Są dwie możliwości – albo zwalniać, albo
szukać sposobów na obniżenie kosztów.
CUW jako firma samodzielna zmniejszyłaby koszty i mogłaby świadczyć usługi także
poza KHW.
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my przeżyć
KHW SA

Wynik po
pierwszym
półroczu 2015

Osiągnięty przez Katowicki Holding Węglowy
SA współczynnik EBIDTA (zysk przed spłacanymi odsetkami od kredytów, podatkami i amortyzacją) za pierwsze półrocze 2015
roku wyniósł 396 134 038 złotych, nakłady
inwestycyjne – 316 642 810 złotych, a wolne przepływy pieniężne (free cash flow) –
79 491 228 złotych.

wca) 804,5 tys. ton. KHW sprzedał w tym czasie 5149 tys. ton węgla, uzyskując średnią cenę 11,60 zł/GJ
XXZarząd zapowiadał zmiany w sposobie
wynagradzania. Takie informacje zawsze
denerwują związkowców.
– System płac w górnictwie jest bardzo
skomplikowany. Stawka osobistego zaszeregowania stanowi 24 proc. wynagrodzenia
górnika. Reszta to różnego rodzaju dodatki,
premie, wypłaty jubileuszowe itp. Powstał
system, który składa się z ponad 20 pozycji.
Zarząd i związki zawodowe zastanawiają się,
co zrobić, żeby górnik wiedział, za co dostaje
wypłatę. Chodzi także o to, aby lepsza i wydajniejsza praca była lepiej wynagradzana. Górnik musi widzieć na tak zwanym pasku, że lepsza praca oznacza lepszą płacę. Żeby uprościć
system wynagradzania, potrzebne są zmiany
w HUZ. O tym rozmawiamy ze związkami.
Musimy wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne dla pracowników, a firmie da
możliwość premiowania za efekty pracy. Rozmowy toczą się w dobrej atmosferze.
Mówił pan o obrazie medialnym, z którego wynika, że w górnictwie jest wyłącznie
konflikt między zarządami a związkami zawodowymi. Mało kto zwraca uwagę, że system prawny powoduje, że wspólne działania
wszystkich pracowników na rzecz ratowania
firmy mogą być utrudnione. Przypadek z PIP

jest dowodem, że nieracjonalna obrona martwych zapisów, które nijak się mają do rzeczywistości ekonomicznej, może wyrządzić
wielkie szkody. W KHW, dzięki rozsądkowi
i mądrości załogi i liderów związkowych, udało się nam tę pułapkę ominąć. Myślę, że jest
to także dowód na to, że KHW jako firma kieruje się przede wszystkim mądrością. Załoga,
związkowcy i zarząd KHW wspólnie walczą
z trudnym otoczeniem ekonomicznym. Nasza
walka przypomina mecz bokserski, w którym
nie ma określonej liczby rund. Przeciwnikiem
jest cięższy, silniejszy i większy zawodnik, który w dodatku ustala reguły walki. Jednak wszyscy uważamy, że warto się bić, bo walczymy
o los kilkunastu tysięcy rodzin górniczych.
XXNależy pan do pokolenia, które pamięta
czasy, kiedy tona węgla była niewiele droższa niż tona piasku używanego w kopalniach do podsadzki. Potrafi pan zaszczepić
wiarę, że można przeżyć nawet taki czas?
– Zawód górnika jest specyficzny. Nasza kariera to między innymi ciągła walka
z przeciwnościami natury. Zawsze przekonuję,
że w tym doświadczeniu należy szukać siły.
Załoga KHW ma siłę i będzie walczyć, żeby
przeżyć. My chcemy przeżyć.
l

Wynik finansowy spółki netto za pierwsze
półrocze wyniósł minus 109,5 mln złotych.
Jest następstwem stale spadającej ceny węgla i ostrej walki konkurencyjnej na polskim
rynku.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku kopalnie KHW SA wydobyły
5 276 400 ton węgla. Jego zapasy na zwałach
wyniosły (na 30 czerwca) 804,5 tys. ton.
KHW sprzedał w tym czasie 5149 tys. ton
węgla, uzyskując średnią cenę 11,60 zł/ GJ.
Wielkość tę osiągnął dzięki wysokiej jakości
produktu oferowanego nabywcom. Średnia
kaloryczność węgla z KHW SA to ponad
24 tys. kJ/kg, podczas gdy średnia dla węgla na rynku krajowym (dane za rok 2014,
z uwzględnieniem KHW SA) jest o 1,5 tys.
kJ/kg niższa.
Dostosowując się do zmiennej sytuacji
gospodarczej, Holding skupia się na wydobywaniu węgla o najlepszych parametrach.
Zasada stawiania na gigadżule, a nie tony, oraz
uzyskiwania jak największej ilości najbardziej
poszukiwanych na rynku sortymentów średnich i grubych jest podstawą dla jego dalszego
rozwoju.
Z tego powodu KHW SA rezygnuje
z eksploatacji pokładów, w których z różnych
przyczyn – związanych głównie z bezpieczeństwem pracy i jakością produktu – koszt wydobycia przewyższa cenę, jaką można uzyskać
za węgiel.
Kolejnym krokiem jest wycofywanie
się z wydobycia węgla z rejonów, w których
ze względu na infrastrukturę miejską trzeba
robić to drogim systemem na podsadzkę.
Przekazanie Spółce Restrukturyzacji Kopalń ruchu Mysłowice kopalni

Mysłowice-Wesoła oraz znacznej części ruchu
Boże Dary (z wyłączeniem fragmentów, które
mogą być w przyszłości potrzebne do eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Murcki-Staszic) to jeden z elementów wdrażanego
programu naprawczego. Nieustająco analizuje
się stan spółki i szuka się kolejnych rozwiązań
pozwalających dostosować ją do bardzo trudnej sytuacji na polskim rynku producentów
węgla.
Poszerzając proponowany asortyment,
KHW – specjalizujący się przede wszystkim
w węglu energetycznym – sprzedał w tym
roku dwie partie węgla spełniającego parametry węgla koksowego do jednej z polskich
koksowni.
Holding cały czas stara się zracjonalizować zatrudnienie. 1 lipca 2015 roku było ono
o prawie 1440 osób mniejsze niż 31 grudnia
2014 roku. W strukturze zatrudnienia KHW
SA 75 proc. to pracownicy dołowi.
Trwają prace nad wprowadzaniem zmian
w holdingowym układzie zbiorowym pracy.
Chodzi o uelastycznienie zapisów i dostosowanie dokumentu do przekształceń, jakie
zachodzą w otoczeniu gospodarczym.
KHW uzyskał trzy prawomocne wyroki
sądu rejonowego, stwierdzające nieobowiązywanie ponadzakładowego układu zbiorowego
pracy w górnictwie. Dotychczas – zdaniem
Państwowej Inspekcji Pracy – uniemożliwiało
to wprowadzanie zmian w HUZ. W obliczu
zmiany podejścia prace nad uaktualnieniem
układu holdingowego nabrały sensu.
– Ogólnie sytuacja po połowie roku
jest trudna. W związku ze spadkiem cen
na rynku węgla musimy szybko podejmować decyzje, których efekty będziemy mogli
zweryfikować dopiero za jakiś czas – powiedział prezes zarządu KHW SA, Zygmunt
Łukaszczyk. – Jednak wyraźnie już widać,
że obrany przez nas kierunek zmian jest
zasadny. Gdyby nie te zmiany, gdyby nie
wysiłek wkładany w spółce w kolejne przekształcenia, znajdowalibyśmy się na znacznie
gorszej pozycji.
l
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W Polsce mamy coraz mniej wody. Zaledwie tyle, co w Egipcie.
Więcej wody ma nawet Hiszpania

Słodka woda na wagę złota
Woda darem życia. Nie myślimy o niej w ten
sposób. Po prostu odkręcamy kurek w łazience czy w kuchni. Nie uświadamiamy sobie,
że słodka woda należy do najrzadszych zasobów naturalnych na naszym globie, a blisko 20 proc. mieszkańców naszej planety nie
ma do niej dostępu.

Zajmuje ponad 70 proc. naszej planety.
Jednak ponad 97 proc. zasobów wodnych
to wody morskie, a zaledwie 2,5 proc. to woda
słodka. Jednak blisko trzy czwarte wody słodkiej występuje w postaci lodu, a pozostałą
część stanowi wilgoć ziemi lub woda ukryta
w podziemnych zbiornikach. Tylko 0,6 proc.
jest dostępne dla ludzi – czytamy w raportach Światowego Szczytu Zrównoważonego
Rozwoju.
Szacuje się, że w ciągu dwóch następnych
dziesięcioleci średnie zużycie wody wzrośnie
o ok. 40 proc.

T ysiące
projektów
Zasoby wodne w Polsce przypadające na jednego mieszkańca są mniejsze niż
w krajach sąsiednich i znacznie niższe niż
średnia europejska. Wskaźnik dostępności plasuje nasz kraj na jednym z ostatnich

miejsc w Europie. Z danych Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej wynika,
że na jednego mieszkańca Polski przypada
średnio ok. 1,6 tys. metrów sześc. na rok,
podczas gdy średnie europejskie to ponad
4 tys. metrów sześc.
Aby zmienić tę sytuację, potrzebne są inwestycje. Duże i małe. Na przykład w zbiorniki
retencyjne, gromadzące wodę w czasie powodzi, która może być wykorzystywana w okresach suszy. Obecnie gromadzimy ok. 6 proc.
wód powierzchniowych w różnych zbiornikach retencyjnych. Mamy osiągnąć poziom
ok. 12 proc.
Poldery i zbiorniki retencyjne powstaną
na Odrze i górnej Wiśle, a także na innych
rzekach.
Jednak ważne są też inne projekty. Chodzi
o sadzenie lasów, odtwarzanie oczek wodnych
czy stawów, które pozwalają m.in. na podniesienie poziomu wód głębinowych. Mimo
że pojedyncze przedsięwzięcia nie są drogie,
to potrzebne są ich tysiące.

C zystsza woda
Polska stara się poprawić jakość wody.
Mamy jedne z najlepszych na świecie technologii do uzdatniania wody czy oczyszczania
ścieków.

Zgodnie z unijnymi dyrektywami, m.in.
Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku powinniśmy osiągnąć dobry stan czystości wód
powierzchniowych i głębinowych. Według
Ministerstwa Środowiska ten proces będzie
trwał jednak trochę dłużej.
Warto przypomnieć, że w ciągu dekady
od przystąpienia do Unii Europejskiej na modernizację czy budowę oczyszczalni i budowę
kanalizacji wydaliśmy 50 mld złotych. Efekty
widać – jakość wód w rzekach i jeziorach się
poprawia.
Pamiętam, jak cieszył się prezes Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
ponieważ do strumieni: Ruptawka, Jastrzębianka i Szotkówka wróciło życie biologiczne. Wcześniej to były kanały, a w tej chwili
z powrotem są rzekami. Pojawiły się raki
i bobry. Takie przykłady można wymieniać
prawie w każdej gminie, gdzie realizowano
projekty służące uporządkowaniu gospodarki
wodno-ściekowej.

O szczędzaj
krople
Gasimy światło, wybieramy lepszej klasy
lodówkę, nosimy ekologiczne torby na zakupy.
A z wodą wciąż jesteśmy na bakier. 17 litrów –
tyle wody marnujemy dziennie, jeżeli z kranu

kapie jedna kropla na sekundę. Jednak tutaj
także widzimy zmiany. Szczególnie wtedy,
gdy otrzymujemy rachunki za wodę i ścieki
z lokalnych wodociągów.
Dlatego Polacy coraz częściej wybierają prysznic zamiast wanny i częściej sięgają
po nowoczesne technologie, np. krany na fotokomórkę. Wcześniej stosowano je jedynie
w obiektach użyteczności publicznej, teraz
powoli wchodzą do domów. Pokazują to rosnące o kilkanaście procent wyniki sprzedaży
baterii bezdotykowych.
Potrzebę zmniejszenia zużycia wody
dostrzegli też wytwórcy innych elementów
wyposażenia łazienek, m.in. spłuczek toaletowych oraz pralek. Spłukiwanie toalet
zajmuje drugą pozycję pod względem ilości
zużywanej wody w domu – 30 proc., a pranie
20 proc.
Na wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań zyskują nie tylko użytkownicy produktów, które zużywają mniej wody i energii
elektrycznej, ale także środowisko naturalne.
Specjalnie opracowane funkcje i programy pozwalają uzyskać dobre efekty prania czy zmywania przy mniejszym zużyciu wody i energii
elektrycznej. Szkoda tylko, że najczęściej tego
typu sprzęt wytrzymuje pięć–sześć lat.
BARBARA WARPECHOWSKA

ARCHIWUM

Wakacje z dofinansowaniem Funduszu

Wypoczynek i edukacja
Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju 21 lipca był celem kolejnego wyjazdu studyjnego organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Andrzej Pilot – prezes Funduszu,
Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy, Anna Socha-Korendo – wicestarosta
myszkowski oraz zaproszeni goście i przedstawiciele mediów.

Odwiedzający harcerski ośrodek w Poraju
poznali warunki, w jakich wypoczywają dzieci
i młodzież z województwa śląskiego oraz prowadzone podczas trwania obozu programy
edukacyjne. Prezes katowickiego Funduszu
odczytał zebranym list marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi adresowany
do uczestników i organizatorów obozu. Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, z uznaniem
odniósł się do wakacyjnej oferty ZHP oraz
prowadzonych działań z zakresu edukacji
ekologicznej. – Cieszę się, że WFOŚiGW
w Katowicach współpracuje z takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że także
w przyszłości uda nam się zrealizować wiele
wspólnych ciekawych działań – powiedział
prezes Pilot.
Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju jest
jednym z wielu miejsc, w których organizowany jest wakacyjny wypoczynek dofinansowany
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Od 1997 roku Fundusz dofinansował ZHP
Chorągiew Śląską kwotą 10 694 095 złotych.
Środki były przeznaczone na zadania z zakresu: profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz
z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie

wakacji i ferii zimowych, edukacji ekologicznej. W roku 2015 Fundusz wsparł wyjazdy
na ferie zimowe kwotą 128 000 złotych, a wyjazdy wakacyjne kwotą 660 000 złotych. Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w roku 2015
około 3840 dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów specjalnych. Wnioskodawca organizuje wyjazdy dla dzieci do miejscowości
czystych ekologicznie. Zadanie realizowane
jest w Harcerskich Ośrodkach Obozowych
znajdujących się na terenie całej Polski (szczególnie nad morzem i w górach). Organizowane
obozy sprzyjają teoretycznemu i praktycznemu doskonaleniu się w wędrówce, żeglowaniu,
pływaniu, odbywają się na nich także zajęcia
terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Odpowiednia dieta sprawia, że dzieci
i młodzież prawidłowo się rozwijają. Na obozach podejmowane są działania o charakterze
poznawczym i prewencyjnym oraz zadania
związane z ochroną środowiska, takie jak:
sortowanie śmieci, składowanie w workach,
wywóz śmieci poza obręb lasu, oczyszczanie
zbiorników wodnych. Organizuje się konkursy
ekologiczne, spotkania z leśnikami i zwiady
terenowe. Uczestnicy obozu zapoznają się
ze sposobami utylizacji odpadów i zabezpieczaniem terenów przed skażeniem gleby.
Edukację ekologiczną Fundusz dofinansował
kwotą 503 345 złotych. Została przeznaczona
między innymi na: zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie konkursów ekologicznych, zakup i wręczenie nagród laureatom
konkursów, zakup materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia warsztatów oraz zakup
pomocy dydaktycznych.
l

Uczestnicy obozu zapoznają się ze sposobami utylizacji odpadów i zabezpieczaniem terenów przed
skażeniem gleby

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW (z lewej): Cieszę się, że WFOŚiGW w Katowicach współpracuje z takimi
partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że także w przyszłości uda nam się zrealizować wiele wspólnych
ciekawych działań

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 S I E R P N I A 2 015

M O T O R Y Z A C J A

9

Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Mocniejsze Mercedesy AMG

CLA 45 4matic przyspiesza teraz od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy, o 0,4 sekundy szybciej niż poprzednik

Design Alhambry to wyważone proporcje i czyste linie

Mercedes-AMG zmodernizował modele CLA
45 4matic, CLA 45 4matic Shooting Brake
oraz GLA 45 4matic, a więc wersje napędzane
czterocylindrowym silnikiem turbo o pojemności 2 litrów. Po modernizacji jest on o 21
KM mocniejszy – obecnie generuje moc 381
KM. Maksymalny moment obrotowy wzrósł
o 25 Nm – do 475 Nm.

Silniki nowej generacji są do 15 proc.
oszczędniejsze i wydajniejsze, spełniają normy Euro 6. Alhambra ze 115-konną jednostką
2.0 TDI będzie zużywała ok. 5 litrów paliwa
na 100 kilometrów i emitowała 130 gramów
CO2/km. Najmocniejszy diesel ma mieć moc
184 KM.

S eat zmienia A lhambrę
Nowa stylizacja, nowe silniki oraz innowacyjne rozwiązania techniczne to przykłady
odmładzania przez Seata rodzinnej Alhambry.
Design Alhambry to wyważone proporcje i czyste linie. Masywna bryła nie pozwala
poszaleć z liniami nadwozia, więc Seat „zainwestował” w przedni pas – maskę w kształcie
strzały, osłonę chłodnicy i przedni wlot powietrza. Dodatkowo Alhambra zyskała nowe
światła z tyłu w technologii LED, ciekawsze
wzory felg oraz nowe odcienie lakierów.
Kierowca otrzyma funkcję MirrorLink
i będzie mógł korzystać z telefonu za pośrednictwem wyświetlacza na desce rozdzielczej.
W zakresie bezpieczeństwa Alhambra zyskała m.in. hamulec pokolizyjny, czujnik martwego pola i asystenta parkowania trzeciej
generacji, który ostrzega przed zbliżającym
się samochodem podczas wyjeżdżania z miejsca parkingowego. Dla większej przyjemności z jazdy Alhambra będzie miała również
adaptacyjne zawieszenie DCC z możliwością
ustawienia trybu jazdy na komfortowy lub
sportowy.

A bsurdalna T esla S

P ies pod specjalnym
nadzorem
Wyjazd na wczasy z psem to wielopiętrowy problem. Nie dość, że część ośrodków czy
pensjonatów nie lubi psiaków, bo szczekają,
to jeszcze trzeba takiego delikwenta nad morze
czy w góry dowieźć, a samochody przygotowane są przede wszystkim dla ludzkich pasażerów.
Skoda pomyślała o tym, żeby właścicielom aut
nieco ułatwić życie, i proponuje dla nich specjalne akcesoria. Najciekawszym są specjalne szelki, które można przypinać do pasów
bezpieczeństwa. Dzięki nim także pies może
skorzystać z dobrodziejstwa pasów, co zwiększy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale wszystkich pasażerów. Specjalna mata przypinana
do mocowania zagłówków chroni tapicerkę
przed psimi pazurami i zanieczyszczeniami.
Psy podróżujące w bagażniku można będzie
chronić siatkami – jedna oddziela bagażnik
od kabiny, a druga podzieli bagażnik na część
dla walizek i strefę dla psa.
PIOTR MYSZOR

Tesla podłubała trochę w Modelu S i nieco poprawiła mu osiągi

MATERIAŁY PRASOWE

Tesla podłubała trochę w Modelu S i nieco
poprawiła mu osiągi. Z jednej strony, zmodyfikowany pakiet akumulatorów 90 kWh pozwoli
na przejechanie dodatkowych 24 kilometrów.
Z drugiej – nowy tryb przyspieszania rozpędzi samochód od 0 do 100 km/h w czasie 2,8
sekundy i pozwoli mu na pokonanie ćwierć
mili w 10,9 sekundy. Nowy tryb przyspieszania
nazwano Ludicrous Mode, czyli „tryb absurdalny” – i nie chodzi tylko o niebywałą dynamikę tego elektrycznego ściganta. Do ceny
nowego auta trzeba doliczyć 10 000 dolarów.
Ciekawe jest to, że mogą z tej modernizacji
skorzystać także posiadacze samochodów.
Będą musieli zapłacić 5000 dolarów za technologię i pokryć koszty robocizny potrzebnej
do jej zastosowania.
Jest też dobra wiadomość dla tych, którzy
takiej dynamiki nie potrzebują. Cena Modelu
S z akumulatorem 70 kWh spadła o 5000 dolarów, co w połączeniu z programem dopłat

rządowych obniża ostateczną cenę auta
do około 60 000 dolarów.
Tesla wciąż będzie rozwijać gamę modeli.
We wrześniu wprowadzi do sprzedaży Model
X, natomiast Model 3 pojawi się na rynku
za około dwa lata. Premiera modelu Tesla
Roadster odbędzie się za cztery lata.

MATERIAŁY PRASOWE

Dzięki niemu CLA 45 4matic przyspiesza teraz od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy,
o 0,4 sekundy szybciej niż poprzednik. Model
Shooting Brake przyspiesza w 4,3 sekundy,
a GLA w 4,4 sekundy. Zużycie paliwa udało
się utrzymać na dotychczasowym poziomie.
Charakterystykę działania jednostki napędowej, przekładni i układu kierowniczego kompaktowych modeli Mercedes-AMG
można zmieniać za pomocą pokrętła dzięki
montowanemu w standardzie systemowi trybów jazdy AMG Dynamic Select. Kierowca
ma do wyboru cztery lub pięć programów:
Comfort, Sport, Sport+ oraz Individual,
a w połączeniu ze sportowym zawieszeniem
AMG Ride Control – także Race. Osiągi
to również zasługa seryjnej, siedmiostopniowej przekładni AMG Speedshift DCT.
Kolejną nowością jest pakiet AMG Dynamic Plus. Jednym z jego głównych elementów jest blokada przedniego dyferencjału.

Do pakietu należy również sportowe zawieszenie AMG Ride Control z programem jazdy Race oraz dwoma trybami adaptacyjnego
tłumienia do wyboru.

Specjalne szelki, które można przypinać do pasów bezpieczeństwa
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Podróże marzeń

Śniadanie nad Bosforem
Stambuł, nazywany niegdyś Konstantynopolem, to położone na dwóch kontynentach
miasto, którego historia sięga czasów Cesarstwa Bizantyjskiego. Dawniej krzyżowały się
tutaj szlaki handlowe, karawany ze Wschodu
przywoziły jedwab, przyprawy i porcelanę.
Dzisiejsi mieszkańcy z dumą kultywują kupieckie tradycje. Na gwarnych bazarach toczy
się życie miasta.

– Dobra cena, specjalnie dla ciebie – zachwala swój towar sprzedawca na Wielkim Bazarze. – Tylko obejrzyj, nie musisz nic kupować!
Wśród wystawionych bibelotów moją uwagę przykuwa oko proroka – niebieskie szkiełko
z namalowaną pośrodku źrenicą, mającą odganiać złe spojrzenia. Nie warto się przejmować, jeśli amulet pęknie – będzie to oznaczało, że spełnił swoje zadanie. Po zwyczajowym
targowaniu się, bez którego trudno wyobrazić
sobie udaną transakcję, sprzedawca zaprasza
do swojego kramu na czaj i pogawędkę.

T urecka viagra

P erła bizantyjskiej
architektury
Wskakuję w podjeżdżający tramwaj i jadę
kilka przystanków do dzielnicy Sultanahmet,
gdzie mieszczą się najstarsze zabytki Stambułu. Wśród nich Hagia Sofia – Kościół Mądrości Bożej. Bazylika została wzniesiona w VI
wieku w ciągu zaledwie pięciu lat i była najważniejszym kościołem Bizancjum – siedzibą
patriarchy Konstantynopola. Po zdobyciu miasta przez Turków w 1453 roku świątynię przekształcono w meczet. Dobudowano do niej
minarety, a wizerunki aniołów podtrzymujących kopułę przykryto tynkiem. Miejsce
krzyża zajął półksiężyc. Od 1935 roku bazylika
pełni funkcję muzeum. Odwiedzający ją turyści chętnie zatrzymują się obok „płaczącej
kolumny”, na której umieszczona jest stela
św. Grzegorza. Podobno jeśli włożymy kciuk

w otwór w kolumnie i wykonamy ręką pełny
obrót, spełni się nasze życzenie.
Naprzeciw Hagii Sofii wznosi się Błękitny
Meczet, zawdzięczający swoją nazwę ceramicznym płytkom zdobiącym jego wnętrze. Ufundował go sułtan Ahmed I, który chciał uzyskać
przebaczenie Allaha za niewłaściwe prowadzenie się w młodości. Budowlę wyróżnia sześć minaretów. Ich liczba jest wynikiem nieporozumienia pomiędzy sułtanem a architektem – władca
zażyczył sobie cztery złote minarety, ale ponieważ po turecku słowo „złoto” brzmi podobnie
do „sześć”, budowniczy przekręcił polecenie.
Wywołało to oburzenie władz Mekki, świętego
miasta Islamu, w którym również znajdował się
meczet z sześcioma minaretami. Żeby udobruchać imamów w Mekce, Ahmed I zapłacił im
za dobudowanie siódmego minaretu.

H arem sułtana
Położony na wzgórzu nad cieśniną Bosfor pałac Topkapi jest miejscem, na którego
zwiedzenie potrzeba kilku godzin. To nie jeden budynek, lecz cały kompleks pawilonów,
dziedzińców i ogrodów. Najwięcej zainteresowania wzbudza skarbiec, w którym podziwiać można 86-karatowy diament otoczony
mniejszymi kamieniami oraz rozległy harem.
Dla zwiedzających udostępniono jedynie 20
z 300 składających się na niego komnat. Kiedyś mieszkały w nim sułtańskie konkubiny,
faworyty i niewolnice, których czci pilnowali
eunuchowie. Chcąc zdecydować, z kim spędzi
noc, sułtan rzucał u stóp wybranki haftowaną
chusteczkę. Wycieczka po zakamarkach haremu odbywa się pod opieką przewodnika,

a snuta przez niego opowieść wciąga jak te
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Do Stambułu najlepiej wybrać
się późną wiosną albo wczesną jesienią, żeby
uniknąć tłumów turystów i uciążliwych upałów.
Język: Językiem urzędowym jest turecki, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Lira turecka; 1 lira = 1,41 złotego.
Wiza: Wizę turystyczną można uzyskać
przez Internet za 20 dolarów lub kupić na lotnisku za 30 dolarów. Dokument jest ważny
przez 90 dni.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Popłyń w rejs po Bosforze, podczas
którego z jednej strony rozciąga się brzeg
europejski, a z drugiej – azjatycki. Z tej perspektywy najlepiej widać dawną panoramę
Konstantynopola.
Odwiedź Zatopiony Pałac, czyli wynurzające się z wody rzędy podświetlonych kolumn,
pomiędzy którymi wiosłował James Bond
w filmie „Pozdrowienia z Moskwy”. Zbiornik
powstał jako zapasowe źródło wody dla cesarza Justyniana, na wypadek gdyby zatruto lub
zburzono akwedukty.
Zobacz wirujących derwiszy – spektakl
z udziałem mistycznego bractwa, którego
członkowie oddają cześć Bogu poprzez słynny
taniec, polegający na widowiskowym wirowaniu.
MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Wielki Bazar jest jednym z największych
krytych targowisk na świecie. Pod jednym
dachem znajduje się tutaj prawie pięć tysięcy
stoisk. W jego ciasnych alejkach można kupić
wszystko – od tureckich dywanów, przez fajki
wodne, ceramikę, tradycyjne zestawy do parzenia herbaty, aż po orientalne lampy ozdobione
kolorowymi mozaikami. Nieopodal znajduje się
Targ Korzenny. Przed sklepikami piętrzą się kolorowe kopce przypraw, aromatycznych herbat
i suszonych owoców. Kuszą chałwy, bakławy,
bloki nugatu i „turecka viagra”, czyli suszone

figi nadziewane bakaliami. Trudno się zdecydować, ale sympatyczni sprzedawcy pozwalają
wszystkiego spróbować przed zakupem.
Zanim ruszę zwiedzać miasto, zatrzymuję się na śniadanie w okolicach przystani,
z której odpływają statki kursujące po Bosforze. Na przenośnych grillach rozstawionych
przy nabrzeżu skwierczą świeżo wyłowione ryby. Kupuję balik ekmek, czyli puszystą
bułkę ze smażoną makrelą z dodatkiem sałaty i cebuli. To prawdziwie demokratyczne
danie – zajada się nim zarówno biedota, jak
i biznesmeni w garniturach od Armaniego.
Mniej głodni mogą zdecydować się na małże
– skropione sokiem z cytryny idealnie nadają
się na niewielką przekąskę.

Zwiedzając Błękitny Meczet należy pamiętać o odpowiednim stroju

Większość zabytków Stambułu znajduje się w dzielnicy Sultanahmet

Rejs pomiędzy Europą i Azją stanowi niezapomniane przeżycie

Świątynia Hagia Sophia została wybudowana podczas panowania cesarza Justyniana
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Europie grozi zapaść demograficzna,
która nie pozwoli zachować obecnego
poziomu życia. Dane Eurostatu wykazują,

że w ciągu jednego pokolenia liczba związków
małżeńskich spadła o połowę, a rozwodów
– podwoiła się. Na potomstwo decyduje się
dramatycznie mało kobiet, np. w Portugalii
przypada 1,21 dziecka na kobietę, w Polsce
– 1,29. Statystycy określają taki wynik jako
„najniższy poziom stanów niskich”: załamanie tak głębokie prowadzi do szybkiego starzenia się społeczeństwa i kurczenia się jego
liczby. Aby zapewnić prostą zastępowalność
pokoleń, statystyczna kobieta musi urodzić
2,1 dziecka. Wśród krajów Unii, które zbliżają
się do takiego stanu, są Francja (1,99 dziecka),
Irlandia (1,96) i w nieco mniejszym stopniu
Szwecja, Wielka Brytania i Belgia. Państwa te
zapewniają rozbudowany system zabezpieczeń
socjalnych, który ograniczono w ostatnich
latach. Ratunkiem dla Europy jest masowa
emigracja. Jednak doświadczenia pokazują,
że integracja przybyszy z innych kultur jest
niezwykle trudna.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jak kto robi tak ma”.
Nagrodę wylosowała: Pani Barbara Wolny z Chorzowa.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwa chmielone od serca
Aby osiągnąć w życiu szczęście, potrzebnych
jest kilka rzeczy. Rodzina, przyjaciele, dom,
poczucie stabilności i spokoju to tylko niektóre z nich. Ważne jest także, aby w życiu
zawodowym robić to, co się kocha, zarabiać
na swoim hobby. Na pewno udało się to browarnikom z Doctor Brew.

Historia tego browaru kontraktowego sięga przełomu 2013 i 2014 roku. Wówczas dwaj
wrocławscy piwowarzy domowi, Łukasz Lis
i Marcin Olszewski, zdecydowali swoją wielką
pasję przekształcić w pracę zarobkową. Trunki
postanowili warzyć w Browarze Bartek w Cieśle pod Pleszewem. Zadebiutowali trzema piwami, uwarzonymi w stylach American India
Pale Ale, Cascade India Pale Ale oraz Sunny
Ale. Już sam dobór wybranych przez browarników gatunków wywołał zainteresowanie
konsumentów i środowiska piwowarskiego.
Spodziewano się powiewu nowości na rynku piwnym, odważnego podejścia do tematu
i niekonwencjonalnych pomysłów. Browarnicy
nie zawiedli i do tej pory stają na wysokości
zadania i spełniają wymagania swoich fanów.
Piwa warzone przez Doctor Brew nie
mogą pozostać niezauważone. Dzieje się tak,
ponieważ do ich produkcji używa się mało
popularnych odmian chmielu (zwykle amerykańskich), które powodują, że nie sposób
pomylić tych trunków z innymi. Mają intensywny aromat i wysoką goryczkę. Zdecydowanym plusem jest również to, że są warzone
w niewielkich ilościach, dzięki czemu stają
się produktem ekskluzywnym i niecierpliwie
wyczekiwanym. Uwaga konsumentów skupia

się też na pomysłowym stylu wizualnym, jaki
proponuje browar. Wszystkie piwa łączy szata
graficzna. Etykiety są czarne, widnieją na nich
rzucające się w oczy nazwa i logo browaru.
Mniejszą, kolorową czcionką zapisano nazwy
produktów. Plusem jest fakt, że na etykiecie
widnieje sporo informacji dotyczących trunku
– IBU, alkohol, ekstrakt, skład.
Browarnicy w ofercie mają m.in. wspomniane wcześniej piwo American IPA.

Ma ono ponad 6 proc. alkoholu. Do jego uwarzenia użyto chmieli pochodzących z Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. W jego smaku
uderzają nuty cytrusowe i wyraźna goryczka,
które idealnie komponują się z chmielowym
zapachem. Swoim aromatem urzeka także
Kinky ALE. Po otwarciu butelki czuć wyraźnie
kwiatowo-owocowy zapach. Piwo ma kolor
zbliżony do pomarańczowego oraz białą pianę. Poza tym jest dość mętne. Konsumenci
mogą sięgnąć także po American Witbiera.
W składzie tego trunku, oprócz nowofalowych odmian chmielu i słodów, odnajdziemy płatki owsiane i pszeniczne. Jest bardzo
orzeźwiające, dzięki użyciu suszonej skórki
pomarańczy i kolendry. Do wyboru mamy
także dwa weizeny – jeden w wersji tradycyjnej, drugi to pszeniczny koźlak. Pierwszy
z nich, American Weizen, ma 5 proc. alkoholu.
Ma kremową pianę, a sam trunek jest pomarańczowo-żółty. W smaku jest dość kwaśny,
czuć także słodowość, nuty bananowe, przyprawy (przede wszystkim goździki). Nie brakuje także goryczki, która pozostaje w ustach
jeszcze chwilę po wypiciu trunku. Australian
Weizenbock jest dużo mocniejszym piwem –
ma 7 proc. alkoholu. Najbardziej charakterystyczną cechą tego piwa jest ogromna piana,
która długo utrzymuje się w kuflu.
Doctor Brew jest zdecydowanie jednym
z ciekawszych browarów kontraktowych.
Świadczą o tym liczne nagrody i wyróżnienia,
jakie przyznano im na I Krakowskim Festiwalu
Piwa i na Birofiliach w 2014 roku, oraz duże
zainteresowanie ze strony piwoszy.
ŹRÓDŁO: WWW.RATEBEER.COM

Według danych w skali całego globu
większość ludzkości ma niskie dochody (56 proc.) lub jest uboga (15 proc.)
– wynika z analizy opublikowanej przez
Pew Research Center opartej na danych
ze 111 krajów. 13 proc. osób na naszej planecie można uznać za zarabiających średnio.
Tylko 9 proc. światowej populacji to osoby
o dochodach wyższych, a zaledwie 7 proc.
jest zamożnych. Obliczenia oparto na klasyfikacji, według której do „globalnej klasy
średniej” należą osoby, które w czteroosobowym gospodarstwie domowym dysponują
10–20 dolarami dziennie na osobę. Za ubogie
uznano żyjące za mniej niż 2 dolary dziennie,
a za osoby o niskich dochodach – dysponujące 2–10 dolarami. Do grupy zamożniejszych
trafimy, jeśli dysponujemy 20–50 dolarami
dziennie, zaś bogatych, jeśli żyjemy za więcej niż 50 dolarów dziennie. Przyjęto przy
tym przelicznik siły nabywczej waluty kraju,
w którym mieszkamy, na dolary.
Co drugi Polak spędza wakacje z biurem podróży – najchętniej odwiedzamy
Grecję i Chorwację. Coraz mniej obawiamy
się wyjazdów zagranicznych i przeznaczamy
na nie więcej pieniędzy niż kiedyś. Na wakacje wybiera się 15,9 mln Polaków – o ponad
milion więcej niż w 2014 roku. W Polsce urlop
spędzi 10,8 mln osób. Zagranica jest celem
głównie młodych osób, które stać na droższy
wypoczynek. 46 proc. ankietowanych nie planuje w tym roku żadnego wyjazdu. Na urlop
pojadą głównie osoby poniżej 60. roku życia,
dobrze zarabiający mieszkańcy dużych miast,
z wyższym wykształceniem.
D W U T Y G O D N I K
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