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Temat na czasie
Jastrzębska Spółka Węglowa
walczy o przeżycie. Jest
porozumienie związków
z zarządem.
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K atowice . Targi górnictwa

Absolwenci
podejmują pracę
w kopalniach KHW

Kurs na nowe rynki

Dwudziestu siedmiu absolwentów wyższych uczelni, którzy
w okresie studiów pobierali stypendia fundowane przez kopalnie
Katowickiego Holdingu Węglowego, otrzymało w roku 2015 zgodę
zarządu KHW SA na podjęcie
pracy w firmie.
Zgody takie uzyskało także
128 absolwentów szkół średnich
i zawodowych, z którymi spółka
w ubiegłych latach zawarła porozumienie o kształceniu specjalistów w zawodach górniczych
na jej potrzeby. W tej grupie 28
absolwentów było stypendystami
kopalń – za dobre wyniki w nauce.
Pracę rozpoczęło już 24 absolwentów wyższych uczelni.
Uczniowie szkół średnich, którzy
zakończyli naukę w tym roku,
czekają na uzyskanie dyplomów
określających ich uprawnienia zawodowe. Niezależnie od obecnej
restrukturyzacji i przekształceń
trzeba bowiem planować przyszłość – w tym naturalne odejścia
i wymianę kadr.
KHW SA wywiązuje się ze zobowiązań i obietnic złożonych
młodym ludziom uczącym się
w zawodach górniczych. Współpracuje z czterema szkołami średnimi – dwiema w Katowicach,
jednej w Mysłowicach i jednej
w Sosnowcu.

NOWY GÓRNIK

N umerze
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Szansa na poprawę
komfortu życia
mieszkańców Śląska

Prace rekultywacyjne w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego SA.
strona 8

Tango narodziło się
w Buenos Aires
Podróże marzeń.

strona 10

Zdobywanie nowych rynków, poszerzanie oferty dla innych gałęzi gospodarki, ciągła restrukturyzacja
i unowocześnianie produkcji – to odpowiedzi producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa na kryzys
w polskich spółkach węglowych.
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Pięścią w stół

Prezydent dał świadectwo
Podobno mamy wielką siłę w Rzeczypospolitej. Tak
przynajmniej mówił prezydent Andrzej Duda w czasie
uroczystości upamiętniających wydarzenia sprzed 35
lat, zakończone podpisaniem porozumień jastrzębskich. Zdaniem prezydenta wielką siłę mają: górnictwo, związki zawodowe i Śląsk jako region. Przyznam,
że wystąpienie głowy naszego państwa zrobiło na mnie
duże wrażenie. Bez zbędnego nadęcia dał świadectwo
wielkiego uznania dla naszego regionu i górnictwa.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

A

ndrzej Duda ocenił, że postawa śląskich i zagłębiowskich górników miała decydujący wpływ
na sukces negocjacji w Gdańsku i Szczecinie.
– Nie byłoby zwycięskiego Sierpnia, gdyby Wybrzeże
nie zostało poparte przez Śląsk. Nie byłoby, bo Śląsk
miał i ma wielką siłę w Rzeczypospolitej – powiedział
prezydent.
Jego zdaniem Polska powinna bronić węgla w relacjach z innymi państwami. – Dziś, niestety, wiele mówi
się w Unii Europejskiej o „dekarbonizacji” gospodarki,
o tym, żeby odchodzić od węgla. Otóż chcę powiedzieć:
różne kraje mają w wielkiej przestrzeni energetycznej
– w przestrzeni biznesowej, oczywiście – różne interesy. Ale my, Polacy, też mamy swoje interesy. A mamy
węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat. I to jest nasz,
w tej chwili, podstawowy surowiec energetyczny, który zapewnia nam dużą część naszej energetycznej
suwerenności. I mówię to jasno: obowiązkiem władz
polskich, które chcą pilnować suwerenności naszego
kraju, jego pomyślności i jego bezpieczeństwa, jest
walka o polski węgiel – podkreślił Andrzej Duda.
Niestety, na próżno czekałem, aż pochwały godna
postawa prezydenta zostanie wzmocniona deklaracjami
polityków, którzy mają w ręku władzę wykonawczą albo

Potrzebujemy
rządu, który
zrealizuje to,
o czym mówił
prezydent pod
pomnikiem
stojącym
naprzeciwko
kopalni Zofiówka.
Żeby to zrobić,
trzeba mieć
program. Gdzie
jest ten program?

chcą ją sprawować. Wkład rządzącej koalicji w uzdrawianie górnictwa oceniałem wiele razy na łamach Nowego Górnika i zawsze była to ocena negatywna. Dlatego z niecierpliwością czekałem na program dla branży
autorstwa opozycji spod sztandaru PiS. Poza ogólnymi
frazesami nie usłyszałem do tej pory żadnego konkretu. To niedobrze, bo warto byłoby wiedzieć przed
wyborami, jak PiS chce rozwiązać ten problem. Mają
rację politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówią,
że górnictwo jest bardzo ważną gałęzią gospodarki.
Posłanka Beata Szydło mówi szczerą prawdę, kiedy
oskarża koalicję o to, że chce zostawić nierozwiązane
problemy górnictwa węgla kamiennego i w ten sposób
utrudnić start rządowi po wyborach. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że PiS ten rząd będzie tworzył, warto
byłoby wiedzieć, jak ma zamiar wyjść z tej pułapki.
Prezydent dał piękne świadectwo znajomości trudności w branży górniczej. Jednak to nie on będzie podejmował konkretne decyzje ekonomiczne i organizacyjne, bo te są w kompetencjach rządu. Chciałbym, aby
nie powtórzyła się sytuacja, z jaką mamy do czynienia
od ośmiu lat – niechęć do podejmowania decyzji, dzięki którym górnictwo stanęłoby na nogi. Bezczynność
doprowadziła do ruiny. Związki zawodowe chciałyby
wiedzieć, czy ekipa szykująca się do objęcia władzy
wie, co chce zrobić, czy też chce tylko poprzestać
na tym, że ogłosi, kto doprowadził do tragedii. Wiemy,
kto do niej doprowadził. Chcielibyśmy też wiedzieć,
kto i jak uzdrowi branżę. Potrzebujemy rządu, który
rozwiąże problemy, a nie ograniczy się do wskazania
winnych. Potrzebujemy rządu, który zrealizuje to,
o czym mówił prezydent pod pomnikiem stojącym
naprzeciwko kopalni Zofiówka. Żeby to zrobić, trzeba
mieć program. Gdzie jest ten program?
l

Kij w mrowisko

Zawsze z wami
Przez kilka dni byłem w centrum uwagi polskich mediów, ponieważ z trybuny sejmowej zapytałem, dlaczego premiera kolejnej części sagi „Gwiezdne wojny”
ma tylko w Polsce być 25 grudnia, choć wszędzie zaplanowano ją tydzień wcześniej. Poważni dziennikarze
uznali tę interpelację za bardzo ważną.

B

yli jednak tacy, którzy zaczęli szukać skandalu.
Ponoć największym skandalem miało być to,
że poseł interweniuje w sprawie czegoś, co jest
zjawiskiem w kulturze masowej. A w jakich sprawach
ma interweniować, jak nie w sprawach masowych?
„Gwiezdne wojny” są sagą popularną wśród sześćdziesięciolatków i dwudziestolatków. Sam pamiętam
plakat, który wisiał w moim pokoju. Zdobyłem go
za koszmarną sumę. Do dziś, gdy jestem w szampańskim nastroju, żegnam się z najbliższymi przyjaciółmi
pożegnaniem z kosmicznej sagi: „Niech moc będzie
z tobą”. Nawet w poważnych debatach wielu polityków
używa określenia, że ktoś jest po dobrej albo złej stronie mocy. Zakładam, że niektórzy nawet nie wiedzą,
że „mówią gwiezdnymi wojnami”. Nie muszą wiedzieć.
Dla mnie to bardzo ważne zjawisko kultury masowej i nie należy go na siłę zderzać z wielkim świętem, jakim jest dzień Bożego Narodzenia. To dzień,
w którym cieszymy się z radosnej nowiny w rodzinnym gronie. Można pogodzić rozrywkę z tradycją.
Po co „Gwiezdne wojny” miałyby odciągać od świątecznego stołu albo świąteczny stół miałby odgradzać od „Gwiezdnych wojen”? Mam wielką satysfakcję,
że udało się zapobiec niepotrzebnym niezręcznościom,
bo dystrybutor obiecał, że premiera w Polsce będzie
w takim samym terminie jak wszędzie. Małe zwycięstwo, a cieszy. Tym bardziej, że do tego wystąpienia

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Zawsze byłem
posłem spraw
zwykłych ludzi,
bo najlepiej
czuję się wśród
swoich sąsiadów.
Jestem z wami
w sprawach
wielkich i małych.

skłoniły mnie głosy moich wyborców zdziwionych
takim poślizgiem.
Czasem dziennikarze wyzłośliwiali się nad fanami
„Gwiezdnych wojen”, między innymi moimi wyborcami. Nie można rechotać z ludzi, którzy świetnie się
bawią w czasie dobrze zrobionego filmu. Nie można
rechotać ze zjawisk kultury masowej, bo to tak, jakbyście rechotali z każdego, kto za jakiś czas pójdzie
do urny wyborczej – tłumaczyłem wielu dziennikarzom. O dziwo, większość zrozumiała, że mam rację.
W byciu posłem najważniejsza jest identyfikacja
ze swoimi wyborcami. Nigdy nie wstydziłem się występować w sprawach górnictwa. Domagałem się, aby
władza centralna pomagała rozwiązywać problemy
lokalne. Często rechotali ze mnie ci parlamentarzyści,
którzy nosząc mandat, uważali, że są wybrani po to, aby
zajmować się wyłącznie sprawami wielkimi. Ja zajmowałem się zawsze sprawami ludzi. Na każdym spotkaniu z wyborcami mówiłem – jestem zawsze z wami.
Mam głęboko zapuszczone korzenie, bo moi
przodkowie z dziada pradziada są stąd, z Marklowic
i okolic. Tutejsi z dziada pradziada najlepiej rozumieją
mieszkańców. Nie potrzebujemy mądrości spadochroniarzy. Wystarczy nam nasza. Z tej mądrości wynika
między innymi przywiązanie do tradycji, solidnej roboty i do górnictwa.
Zawsze byłem posłem spraw zwykłych ludzi,
bo najlepiej czuję się wśród swoich sąsiadów. Jestem
z wami w sprawach wielkich i małych. W tej kadencji,
wśród między innymi 218 interpelacji, wielu zapytań
i prawie 90 oświadczeń mojego autorstwa, są wyłącznie tematy istotne dla społeczności z mojego okręgu
wyborczego. Dobrze być zawsze z wami i z daleka
od napuszonego blichtru.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Pobożne życzenia.
A gdzie plan?

R

ada pracowników Kompanii Węglowej dostała
dokument zatytułowany Plan Restrukturyzacji
Kompanii Węglowej SA. Poinformowaliśmy zarząd
KW, że czekamy na konkretne informacje, ponieważ
przedstawione materiały zawierają wiele luk,
niedomówień i pobożnych życzeń.

P

rzesyłanie prezentacji i twierdzenie, że są to rzetelne
materiały o przyszłej Nowej Kompanii Węglowej,
jest mało eleganckie. Tak samo nieeleganckie jest
określanie ogólników mianem Planu Restrukturyzacji
Kompanii Węglowej SA. Jestem ciekawy, czy takie same
informacje dostawali potencjalni inwestorzy, którzy
mieli zaangażować się finansowo w NKW. Obawiam się,
że tak i teraz już wiem, dlaczego nikt nie chciał wyłożyć
pieniędzy. Dawać 1,5 mld złotych za serię slajdów
w programie PowerPoint byłoby rozrzutnością. Ostatecznie
rząd musiał zdecydować, że Towarzystwo Finansowe Silesia
da te pieniądze, ale wcześniej dostanie akcje od Skarbu
Państwa, żeby Silesia miała zastaw na kredyty. Czy ten
wysiłek finansowy ma służyć chwilowemu załataniu
dziury czy ma być początkiem stawiania na nogi potężnej
firmy, która w przyszłości będzie odgrywać znaczącą
rolę w gospodarce regionu i całej Polski? Obawiam się,
że politycy chcą na chwilę odsunąć problem. To wielki
błąd, bo my chcemy konkretnych działań, które pozwolą
nowej firmie funkcjonować bardzo długo i efektywnie.
Jesteśmy bombardowani medialnymi zachwytami nad
działalnością rządu, ale rada pracowników KW wciąż
negatywnie ocenia przesłaną prezentację. Brakuje w niej
informacji, dzięki którym moglibyśmy ocenić jej realność
i rzetelność. Sloganami niczego się nie załatwi. Górnicy
czują wstręt do pustosłowia i okrągłych, propagandowych
haseł. Mamy obawy, że jesteśmy ofiarami manipulacji.
Kluczowe założenia planu gwarantujące powodzenie NKW
wymagają pełnej znajomości programu i zaangażowania
pracowników.

Z

arząd KW zakłada wzrost wydajności, racjonalność
kosztową prowadzonego wydobycia, planuje
się wydłużenie czasu pracy, ale nie ma wyliczalnych
efektów ekonomicznych. Jak pracownicy KW mają
zaangażować się w realizację planów, skoro nie będą
wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi? To oni będą
musieli ponosić największy ciężar ratowania firmy.
W porozumieniu z 17 stycznia 2015 roku postanowiono,
że „tworzenie nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii
Węglowej, ma się odbywać w trybie pełnych konsultacji
ze stroną społeczną”. To oznacza, że musimy być jasno
informowani, a nie zasypywani ogólnikami.

N

ie można zgodzić się na sposób potraktowania
spraw pracowniczych per noga. Tylko na jednej
kartce opisano skutki wynikające dla pracowników
z procesu tworzenia Nowej Kompanii Węglowej.
Na przykład zapowiada się wprowadzenie ujednolicenia
oraz zmian warunków zatrudnienia, ale ta zapowiedź nie
znajduje odzwierciedlenia w programie przedstawionym
radzie pracowników KW. W tej sferze wymagana jest
pełna transparentność, ponieważ zagadnienia te dotyczą
prawie 40 tys. pracowników. Ukrywanie planowanych
zmian, wprowadzanie ich bez odbycia uprzedniej dyskusji
spowoduje opór wśród górników. Już dziś do rady
pracowników docierają informacje o wprowadzaniu przez
zarząd zmian organizacyjnych jeszcze przed ostatecznym
zakończeniem procesu konsultacji. Takie postępowanie
niepotrzebnie podgrzewa atmosferę. Jestem za tym, aby
był inwestor, i chciałbym, żeby zastał klarowną sytuację.
My działamy w interesie inwestora i załogi. Zapewniam,
że te interesy nie są sprzeczne.
l
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Jastrzębska Spółka Węglowa walczy o przeżycie. Jest porozumienie związków z zarządem

Czy banki odpuszczą
Zarząd JSW negocjuje z bankami porozumienie w sprawie obligacji. Ponieważ Spółka
nie dotrzymała wszystkich warunków umowy zawartej przy ich emisji, zachodzi wielkie ryzyko, że 21 września będzie musiała
wykupić od ING Banku Śląskiego obligacje
o wartości 75 mln złotych. Jeżeli inne banki
zażądałyby wcześniej pieniędzy, JSW groziłaby nie tylko utrata płynności finansowej, ale
także upadek. Zarząd JSW przygotował plan
restrukturyzacji firmy, którego elementem
jest zawieszenie części uprawnień pracowniczych do różnego rodzaju wypłat. Plan i zgoda związków na ten plan to warunek, żeby
ING Bank Śląski wstrzymał się z żądaniem
przedterminowej spłaty.

Negocjacje i konsultacje w tej sprawie
odbywały się nawet w sobotę i niedzielę. Porozumienie między związkami a zarządem
JSW miało być podpisane najpóźniej 15 września. Zostało podpisane dzień później. Wśród
związków zawodowych zdania były podzielone. – Boję się, że polityka i gierki w ramach
kampanii wyborczej mogą nas dobić – powiedział jeden ze związkowców.
Józef Myrczek, który kieruje pracami
zarządu JSW, poinformował związkowców,
że jeżeli w Spółce nie dojdzie do porozumienia i banki nie dostaną wiarygodnego planu
restrukturyzacji firmy, może być tak, że trzeba
będzie wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie
upadłości. Gdyby banki zażądały pieniędzy,
JSW musiałaby w krótkim czasie oddać około
1,3 mld złotych. Takich pieniędzy firma nie
ma i nie ma także szans, aby pożyczyć taką
kwotę.

P oseł pyta
Ryszard Zbrzyzny, poseł SLD, działacz
związkowy w KGHM, znający sytuację w JSW
SA, przygotował kilkanaście dni temu wystąpienie do ministra skarbu. Przytaczamy
jego obszerny fragment. „Kilka tygodni temu
odbyła się ciekawa wymiana opinii. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, pan wiceminister
Wojciech Kowalczyk, twierdził, że sytuacja
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA jest trudna,
ale pod kontrolą i firmie nie powinna grozić
utrata płynności finansowej. Przedstawiciele
zarządu Spółki mówili, że szukają pieniędzy,
aby w czwartym kwartale firma nie utraciła
płynności finansowej. Od tego czasu zaszła
zasadnicza zmiana. ING Bank Śląski rok
temu wykupił obligacje Jastrzębskiej Spółki
Węglowej o wartości 200 mln złotych. Teraz
zażądał od JSW wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka wyemitowała obligacje, żeby
kupić od Kompanii Węglowej za 1,5 mld
złotych kopalnię Knurów-Szczygłowice. Te
pieniądze miały uratować Kompanię Węglową. Nie uratowały. Natomiast ta transakcja
pogrążyła finansowo firmę JSW SA, która
jest notowana na giełdzie i w której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
Teraz JSW ma problem. Jest on tym większy,
że ING Bank Śląski był tylko jedną z tych
instytucji, które w ubiegłym roku objęły znaczącą emisję obligacji JSW. W sumie Spółka
wyemitowała papiery o wartości (w przeliczeniu na złotówki) za około 1,33 mld złotych.
Terminy wykupu obligacji ustalono na 22–77
miesięcy. Jest jeden warunek – jeżeli JSW
do 30 lipca 2015 roku nie przeprowadzi emisji obligacji na międzynarodowych rynkach

kapitałowych, to banki otrzymają prawo
żądania wcześniejszego wykupu papierów
wartościowych. JSW nie przeprowadziła
emisji. Może zostać zmuszona do oddania
1,33 mld złotych plus odsetki tylko dlatego,
że wcześniej została zmuszona przez większościowego akcjonariusza do ratowania
Kompanii Węglowej.
W związku z niepokojącymi informacjami, które ostatnio zostały upublicznione
w mediach, zwracam się o udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach: Czy
w IV kwartale tego roku grozi JSW SA utrata płynności finansowej? Czy Spółka ma zabezpieczone środki na wypłatę drugiej raty
14. pensji we wrześniu oraz wypłaty drugiej
raty deputatu węglowego dla pracowników
JSW SA w październiku? Na jakim etapie
znajdują się negocjacje z bankami dotyczące
spłaty emisji obligacji JSW SA wypuszczonych w 2014 roku? Jakie strategiczne decyzje
zarząd zamierza wprowadzić w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki,
nie naruszając porozumień obowiązujących
w JSW SA? Jakie założenia dotyczące dalszego funkcjonowania w ramach JSW SA KWK
Krupiński chce realizować zarząd JSW SA?”.

A naliza historyczna
nie wystarczy
Debaty między związkowcami a zarządem
o sposobach ratowania JSW często były przerywane analizami historycznymi. Szukanie
winnych, oskarżenia, wytykanie błędów i niekompetencji w żaden sposób nie przyspieszało
negocjacji. Nawet najlepsza analiza przeszłości
nie miała wpływu na poprawę sytuacji JSW.
Część związkowców postanowiła bez ogródek
poinformować załogę o zagrożeniu. – Upadłość, przejęcie przez obcy kapitał, porządki
w firmie na modłę wielkiej korporacji i zero
dyskusji w dotychczasowym stylu – tak streścił nam górnik z jastrzębskiej kopalni jedno
z wystąpień lidera związkowego na masówce.
– Obcy kapitał szybko wytłumaczy, że mamy
zapieprzać, a nie politykować – dodał.
Zarząd JSW, kierowany przez Józefa Myrczka, zwrócił się do związków zawodowych
o czasowe ograniczenie części przywilejów
pracowniczych. Myrczek zaapelował o zrozumienie sytuacji. Do związkowców wysłał list,
przez radiowęzeł tłumaczył, jakie zagrożenia
wiszą nad Spółką. Przypomniał, że od dwóch
lat dramatycznie spadają ceny węgla koksowego, co powoduje radykalne pogorszenie
kondycji ekonomicznej firmy. W połowie
2013 roku w programie antykryzysowym
ograniczono koszty działalności i nakłady inwestycyjne. Okazało się, że to nie wystarcza.
W dodatku był okres pogorszenia wyników
produkcyjnych. Dlatego zarząd JSW poprosił o zgodę na czasowe ograniczenie części
świadczeń pracowniczych. Józef Myrczek
przekonywał, że to jeden ze sposobów ratowania firmy przed upadłością.

P odpiszą , nie podpiszą ?
podpisali
We wtorek, 15 września, był gotowy tekst
porozumienia. Do JSW przyjechał Wojciech
Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa. Oczekiwano,
że porozumienie zostanie podpisane. Nie
zostało. W środę od rana w Spółce trwały
rozmowy, a w kopalniach masówki. Liderzy
wahający się ze złożeniem podpisu chcieli

wysondować nastroje wśród załogi. Duże,
reprezentatywne związki ryzykowały, że małe
organizacje będą wykorzystywać to porozumienie do oskarżeń o zbytnią uległość.
Od kilku miesięcy trwa wojna propagandowa
przeciwko dużym związkom. Jedna z małych
organizacji uważa, że powinna zająć ich miejsce i walczyć z zarządem w imieniu załogi.
O co? O wszystko i do upadłego.
– Albo nasi koledzy zrozumieją, że sytuacja
jest dramatyczna, albo za jakiś czas będą negocjować z przedstawicielem obcego kapitału.
Wszyscy zaczynamy patrzeć na siebie podejrzliwie. Coraz częstsze są oskarżenia o reprezentowanie interesów tych, którzy chcą nas przejąć
za symboliczną złotówkę. Przyznam, że ja też
nie wykluczam, że mogą być tutaj lobbyści, którzy grają przeciwko naszej firmie. Naturalnie,
wśród związkowców także – powiedział jeden
z liderów reprezentatywnego związku.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``W tekście nie podawałem imion i nazwisk
rozmówców. Atmosfera w JSW przypomina
polowanie na czarownice. Nie podawałem
nazw związków. Nie chcę, aby doszło do
waśni. Pewnie jeszcze 16 września rozpoczęła
się kampania przeciwko reprezentatywnym
organizacjom związkowym. Ktoś ogłosił, że
wystarczy sprzedać budynek zarządu JSW i będą
pieniądze. Czy ten budynek zdaniem jednego
z działaczy niereprezentatywnego związku jest
wart przynajmniej 1,3 mld złotych? Absurd,
ale najmniejszy w zbliżającym się festiwalu
absurdów. Zaraz po ukazaniu się informacji
o podpisaniu porozumienia akcje JSW zdrożały
o około 30 proc. Zdaniem inwestorów firma
złapała oddech. Trzeba modlić się, aby na
zewnątrz nie wyciekła informacja o tym, że jeden
z niereprezentatywnych związków nie widzi
niczego złego w upadłości. Ponoć ma to być
tylko instrument, a nie zagrożenie. Dla rynków
kapitałowych to rzeczywiście instrument. Dla
pracowników to zagrożenie.

Jest historyczne
porozumienie!

Związki zawodowe
zgodziły się na
propozycje zarządu
JSW SA
W środę, 16 września 2015 roku, zarząd
JSW oraz Reprezentatywne Organizacje
Związkowe działające w JSW, tj. Zakładowa
Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność JSW SA, Związek Zawodowy Kadra
Pracowników JSW SA i Federacja Związku
Zawodowego Górników JSW SA, podpisały
porozumienie, które dotyczy ograniczenia części świadczeń na rzecz pracowników Spółki.
Będzie to miało istotny wpływ na poprawę
płynności finansowej JSW w okresie najbliższych trzech lat.
Łączny szacunkowy pozytywny efekt
ograniczenia kosztów pracy za lata 2016–2018
z tytułu zawartego porozumienia oraz porozumienia z lutego 2015 roku wyniesie ok.
2 mld złotych.
Zgodnie z porozumieniem pracownicy JSW otrzymają należną część 14. pensji
za 2014 rok do końca tego tygodnia oraz drugą
część deputatu węglowego do końca października 2015 roku. Nagroda Barbórkowa za rok
2015 zostanie wypłacona w dwóch równych
ratach – do 4 grudnia 2015 roku i do 1 marca
2016 roku.
Porozumienie zostało zawarte na okres
trzech lat. Począwszy od 2016 roku, zostaje
wstrzymana m.in. wypłata 14. pensji i deputatu węglowego, natomiast do tzw. Nagrody
Barbórkowej nie są uprawnieni pracownicy
administracji oraz ci, z którymi w okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowę
o pracę.
l

Komunikat Reprezentatywnych Organizacji Związkowych

Ratujemy firmę
Po kilkudniowych, wielogodzinnych rozmowach i negocjacjach z zarządem JSW SA,
a w dniu 15 września, po długim i burzliwym
spotkaniu z pełnomocnikiem rządu RP ds.
reformy górnictwa, ministrem Wojciechem
Kowalczykiem, Reprezentatywne Związki
Zawodowe działające w JSW SA w dniu 16
września 2015 roku podjęły decyzję o podpisaniu porozumienia, które umożliwi przetrwanie i dalsze funkcjonowanie naszej Spółce.
Decyzja ta została podjęta po stwierdzeniu,
że pełnomocnik rządu do spraw górnictwa,
reprezentujący większościowego właściciela
– Skarb Państwa, nie ma propozycji, która
mogłaby pomóc JSW SA w tej dramatycznej
sytuacji. Stwierdziliśmy, że jesteśmy zdani
tylko na siebie. Decyzje rządu doprowadziły
do tragedii nie tylko w JSW SA. Zdajemy sobie
sprawę, że podjęliśmy decyzję bardzo trudną
i bardzo bolesną dla naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że w tej dramatycznej sytuacji podjęcie jej uchroni naszą Spółkę przed

upadłością, przejęciem jej przez obcy kapitał,
a pracowników przed konsekwencjami upadłości. Wiemy, że winni tej sytuacji na dzień
dzisiejszy nie ponoszą żadnych konsekwencji
i mają się dobrze. My zrobimy wszystko, żeby
odpowiedzialni za błędne decyzje zostali rozliczeni. Podjęliśmy decyzję z pełną odpowiedzialnością, wierząc, że w obecnej sytuacji jest
jedynie słuszna. Czas pokaże, czy mieliśmy
rację. Chcemy podkreślić, że po unormowaniu się sytuacji ekonomicznej JSW SA mamy
pełną wolę rozwiązać trudną sytuację pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice. Ci,
którzy nie zgadzają się z naszą decyzją, nie
zaproponowali żadnego rozwiązania, które
dawałoby szanse naszej Spółce. Pełną treść
porozumienia z jego omówieniem przedstawimy w najbliższych dniach w naszej prasie
związkowej.
Z górniczym pozdrowieniem
„Szczęść Boże”
REPREZENTATYWNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE
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FASING

Odpowiedzią na załamanie rodzimego rynku
górniczego jest rozwój eksportu, innowacyjne produkty i dywersyfikacja działalności producentów maszyn. Grupa Kapitałowa
FASING od wielu lat restrukturyzowała się,
aby jak najlepiej przygotować się do ewentualnego kryzysu.

To, że on nadejdzie, było pewne. Nikt
nie wiedział kiedy. Dlatego zawsze trzeba być
przygotowanym tak, jakby miał on nastąpić
już jutro. – Sytuacja w polskim górnictwie
węgla kamiennego jest trudna. Dlatego GK
FASING zdobywa nowe rynki, oferuje innowacyjne rozwiązania i kładzie nacisk na nowe
przedsięwzięcia, aby zdywersyfikować źródła
przychodów – mówi Zdzisław Bik, prezes
FASING SA. Łańcuchy dla górnictwa są podstawowym produktem Grupy. Jednak z myślą
o przyszłości firma kupiła 40 proc. udziałów

NOWY GÓRNIK

Odpowiedź na kryzys
w spółce joint venture Electron Poland – znanego ukraińskiego producenta tramwajów
niskopodłogowych. Ukraińcy chcieliby wejść
na rynek UE. GK FASING ma doświadczenie
w produkcji i serwisie urządzeń elektromechanicznych, co na pewno ułatwi w przyszłości
produkcję tramwajów.
FASING konsekwentnie realizuje swoje
plany. Należy do czołówki polskich spółek,
które prowadzą działalność w Chinach. Kilka
lat temu postronni obserwatorzy uważali zakładanie spółki joint venture w Państwie Środka za przedsięwzięcie dość ekstrawaganckie.
Czas pokazał, że konsekwencja się opłacała.
FASING z roku na rok powiększa swój udział
w rynku chińskim. – Musimy dostosowywać
się do rynku, szukać nowych kontrahentów
i oferować innowacyjne produkty. To jedyny
sposób, aby utrzymać firmę – mówi prezes
Bik. ST

W fabryce FASING SA odbyło się uroczyste uruchomienie automatycznej linii do zginania łańcuchów okrągłych
i płaskich. Bardzo wysoka jakość, powtarzalność, zwiększona wydajność, precyzja i możliwość wytwarzania
łańcuchów o średnicy do 60 milimetrów pozwalają firmie rozszerzyć asortymentowo produkcję i walczyć
o wzrost eksportu. Do tej pory proces zaginania nie był zautomatyzowany. Tak zwane ręczne zaginanie
łańcuchów płaskich ograniczało możliwości produkcyjne. W ten sposób można było wytwarzać je do średnicy
48 milimetrów. Dzięki maszynie SCB-60 do zaginania łańcuchów FASING rozszerzy ofertę innowacyjnych
produktów przeznaczonych dla kopalń węgla kamiennego na całym świecie

Nowoczesna trasa łańcuchowa to efekt współpracy firm FASING i Patentus. Łańcuch potrójnie niski
42 x 146–100 zajmuje tyle miejsca co okrągły 30 x 108, jednak może przenosić obciążenia o 120 proc.
większe niż łańcuch tradycyjny. Dzięki zastosowaniu tego łańcucha można zmniejszyć wymiary zgrzebła,
a konstrukcja przenośnika może być niższa. Górnictwo dostaje do dyspozycji maszynę z niższą trasą
łańcuchową, ale wytrzymalszą i wydajniejszą. Na zdjęciu Aleksandra Dubiel, dyrektor ds. marketingu,
i Zdzisław Bik, prezes FASING SA

Na Wujku uruchomiono nową stację odmetanowania

Udostępniając pokład 405 w polu L w Obszarze Górniczym Giszowiec, kopalnia Wujek
stanęła wobec problemu występującego tam
zagrożenia metanowego. W pierwszej kolejności w listopadzie 2013 roku uruchomiono dołową stację odmetanowania. Do lipca
2015 roku stacja ujęła ze ściany i jej okolicy
13 mln metrów sześć. mieszanki gazowej –
około 8 mln metrów sześć. metanu. Kopalnia
dzierżawi stację od podmiotu zewnętrznego,
który zapewnił również jej obsługę.

Pole L będzie jednak eksploatowane
przynajmniej przez najbliższych kilka lat.
Według planów – do roku 2022. Dlatego postanowiono wybudować stację odmetanowania
na powierzchni. Jest to – w dłuższym okresie

– rozwiązanie tańsze, bardziej efektywne,
a przede wszystkim bezpieczniejsze. Taka stacja może regulować wydajność w granicach 2
do 40 m3/min przy koncentracji 50 proc. metanu w ujmowanym gazie. Gdyby zaszła potrzeba
zapewnienia ciągłości pracy czy umożliwienia
przyjęcia większej ilości mieszaniny gazowej,
stację wyposażono w dwie sprężarki.
Ponieważ stacja – podobnie jak ruch
Wujek kopalni Wujek – znajduje się na zabudowanym terenie miejskim, konstrukcję
dostosowano do dopuszczalnych norm hałasu.
Stacja na powierzchni daje możliwość
sprzedaży metanu – dla uzyskania energii
elektrycznej i ciepła. Odbiorcą będzie ZEC Katowice SA, na podstawie długoletniej umowy.
l
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Pierwsze w Polsce sprzęgła wysokoelastyczne do silników elektrycznych o mocy 1000 kilowatów. Udoskonalone
wersje tradycyjnych wyrobów. Ponad sto lat tradycji, szukanie nowych rynków zbytu, współpraca z kontrahentami
spoza branży górniczej – to sposoby firmy MOJ SA z Grupy Kapitałowej FASING na minimalizowanie skutków kryzysu
w górnictwie. – Musimy dostosować się do rynku. Robimy to, aby firma mogła funkcjonować. Nasze nowości świadczą,
że potrafimy walczyć o swoją pozycję – mówi Marian Bąk, prezes MOJ SA

Firma MOJ potrafi walczyć
o swoją pozycję
Spółka aktywnie działa na rynkach zagranicznych w poszukiwaniu nowych odbiorców.
Ponad stuletnie doświadczenie, wysoka jakość oferowanych wyrobów i usług pozwalają zaspokajać potrzeby nie tylko przemysłu
wydobywczego, ale także energetycznego,
papierniczego i cementowni.

– Dostarczamy nasze wyroby bezpośrednio i pośrednio poprzez największych krajowych producentów maszyn i urządzeń. Nasze
urządzenia pracują w Rosji, Kazachstanie,
Białorusi, Ukrainie, Turcji, Kolumbii, Bośni
i Hercegowinie, Serbii, Czechach i Meksyku
– mówi Marian Bąk, prezes MOJ SA.
– Oprócz regularnych dostaw do stałych
zagranicznych odbiorców udaje nam się pozyskiwać nowych kontrahentów zainteresowanych współpracą z MOJ SA oraz użytkowaniem naszych wyrobów – dodaje prezes.
Spółka oferuje szeroką gamę wyrobów
i usług, posiada ciągle modernizowany park
maszynowy oraz własne biuro konstrukcyjne.

A gregat hydrauliczny
typu AG z wyłącznikiem
stycznikowym
ognioszczelny typu

WSM

Agregat hydrauliczny jest przeznaczony
do zasilania urządzeń górniczych, a w szczególności: do zasilania takich urządzeń jak
kotwiarki hydrauliczne, wiertarki hydrauliczne, pompy i inne urządzenia z napędem
hydraulicznym.
Może być stosowany w podziemnych
zakładach górniczych zaliczanych do stopnia A, B i C niebezpieczeństwa wybuchu
metanu oraz A i B zagrożenia wybuchu pyłu
węglowego.
Jest produkowany w dwóch wersjach:
– z pompą jednostrumieniową,
– z pompą dwustrumieniową.
Agregat hydrauliczny typu AG wyposażono w wyłącznik stycznikowy ognioszczelny
typu WSM. Jest on przeznaczony do podłączenia, sterowania i zabezpieczania silnika
agregatu oraz chroni agregat przed wysoką
temperaturą oraz niskim poziomem medium
roboczego za pośrednictwem zamontowanych
czujników wewnątrz zbiornika oleju. W zależności od zamówienia przystosowany jest
do zasilania napięciem przemiennym 400,
500, 660 i 1000 woltów z pojazdowych stacji
transformatorowych z izolowanym punktem
zerowym po stronie niskiego napięcia.
Wyłącznik stycznikowy ognioszczelny
typu WSM zapewnia ochronę silnika agregatu
przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii
prądu obciążenia oraz nadmiernego wzrostu
temperatury. Kontroluje rezystancję izolacji
torów głównych, zapobiegając podaniu napięcia na uszkodzony odcinek sieci energetycznej,
oraz zapewnia kontrolę ciągłości uziemienia,
co sprawia, że każde uszkodzenie okablowania powoduje natychmiastowe wyłączenie

agregatu, co wyklucza możliwość porażenia
elektrycznego.
Wyłącznik WSM wyposażony jest w wyświetlacz, który umożliwia odczyt i sprawdzanie ilości przepracowanych roboczogodzin
agregatu, co ułatwia zaplanowanie i przeprowadzenie przeglądów okresowych. Z kolei po wystąpieniu usterki na wyświetlaczu
operator otrzymuje informację o przyczynie
wyłączenia agregatu, np. o uszkodzonym
przewodzie elektrycznym, ubytku oleju itp.
Ułatwia to lokalizację uszkodzeń i skraca czas
potrzebny na znalezienie przyczyny usterki.
Agregat hydrauliczny typu AG to rozwiązanie, które inżynierowie MOJ przygotowali
na podstawie analizy potrzeb użytkowników.
Jest urządzeniem mobilnym, ułatwiającym
szybkie zmiany miejsc zabudowy. Może
być wykonany w kilku wersjach zarówno
mocy silników elektrycznych, jak i pomp
hydraulicznych.

W iertarka G órnicza
H ydrauliczna typu WGH-7
Wiertarka Górnicza Hydrauliczna typu
WGH-7 przeznaczona jest do ręcznego obrotowego wiercenia otworów w skałach twardych przy użyciu narzędzi składających się
z żerdzi spiralnej zakończonej raczkiem. Maksymalna średnica wierceń to Ø48 milimetrów.
Wiertarka może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych i innych
obiektach zaliczanych do klasy A, B, C zagrożenia wybuchem metanu oraz w klasach
A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Wyposażona jest w blok sterujący zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia zasilania. Zastosowany blok
jest chroniony wzorem użytkowym nr 66763.
Dodatkowo dla wiertarki zaprojektowano
nowe zabezpieczenie w postaci specjalnego
sprzęgła. Jego podstawową funkcją jest zabezpieczenie operatora przed nagłym zwiększeniem momentu obrotowego, spowodowanym
zakleszczeniem żerdzi w górotworze podczas
wiercenia.
Po przekroczeniu wartości ustawionej
przez producenta wiertarki gwałtowny skok
momentu spowodowany zakleszczeniem
żerdzi nie jest przenoszony na jej rękojeść,
a tym samym na operatora, co eliminuje
ryzyko wykręcenia rąk. Następuje rozłączenie układu przenoszącego moment obrotowy. Po uwolnieniu żerdzi w górotworze
i włączeniu wiertarki sprzęgło samoistnie
zasprzęgla układ, umożliwiając dalsze
wiercenie.
Wiertarka jest zmodernizowaną wersją produkowanych przez MOJ wiertarek
hydraulicznych typu WGH. Została skonstruowana zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i po rozmowach z nimi. Powstała
w celu zwiększenia efektywności pracy oraz
podniesienia poziomu bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji.
l
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„GO GLOBAL” – Grupa FAMUR SA poszerza swoją ofertę i zwiększa ekspansję zagraniczną

NOWY GÓRNIK

Dzięki ciągłej restrukturyzacji
Famur zachowuje stabilną pozycję
Czy Famur w swoich planach bierze pod uwagę możliwość upadku polskiego górnictwa?
– Zdobywanie nowych rynków, poszerzanie
oferty dla innych gałęzi gospodarki, ciągła
restrukturyzacja i unowocześnianie produkcji
jest odpowiedzią na to pytanie – powiedział
w czasie konferencji prasowej Mirosław Bendzera, prezes FAMUR SA. W trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego Katowice 2015
Grupa FAMUR SA zaprezentowała swoją poszerzoną ofertę oraz plany zwiększenia ekspansji zagranicznej. Stanowią one podstawę
realizowanego w Grupie programu „GO GLOBAL”, który jest odpowiedzią spółki na aktualną sytuację w branży górniczej.

G órnictwo ?
B anki ostrożne
Mirosław Bendzera,
prezes zarządu FAMUR SA: Ostatnie miesiące to niewątpliwie
trudny okres dla całej
branży górniczej. Zarówno spadek wydobycia
węgla, jak i mocno odczuwalne obniżki cen surowców na rynkach
światowych powodują stałe pogarszanie się
kondycji sektora wydobywczego w Polsce.
W konsekwencji wpływają na redukcję budżetów lub wręcz całkowite zahamowanie
inwestycji w firmach eksploatujących surowce. Niestabilność całej branży pogłębiana
jest dodatkowo przez zadłużenie kopalń
i ich problemy płatnicze, a także opóźnienia
w procesie tworzenia tzw. Nowej Kompanii
Węglowej.
Problemy branży znajdują swoje odzwierciedlenie w restrykcyjnym i zachowawczym
podejściu inwestorów do skali oraz zakresu finansowania projektów poświęconych
polskiemu górnictwu. Świadomość skomplikowanej sytuacji w branży wydobywczej
zmusiła FAMUR do poszukiwania sposobów
mogących zapewnić stabilność i rozwój całej
Grupy. Naszą odpowiedzią jest program „GO
GLOBAL”.

T rzeba wychodzić
poza górnictwo
„GO GLOBAL” zakłada działania FAMURU zmierzające zarówno do poszerzenia
oferty produktowo-usługowej, jak i do dywersyfikacji rynków. Ma to pozwolić na zwiększanie zaangażowania zagranicznego wszystkich
podmiotów wchodzących w skład Grupy.
Realizacja programu przewiduje także wykorzystanie okresu spowolnienia rynkowego
w celu poszukiwania spółek stanowiących
potencjalny cel kolejnych procesów akwizycyjnych FAMUR, tym samym rozszerzając
portfolio Grupy. Konsekwentne wdrażanie
„GO GLOBAL” jest możliwe między innymi
dzięki wprowadzonemu w 2014 roku programowi integracji operacyjnej, który wzmocnił
podstawy organizacyjno-finansowe Grupy
FAMUR oraz przygotował ją do poszerzania
własnej oferty i szerokiego wyjścia na rynki
zagraniczne.

Grupa FAMUR utrwala swoją pozycję w krajach WNP, na czele z Rosją i Kazachstanem
Rozszerzanie portfela produktowego
Grupy FAMUR odbywa się zarówno poprzez wdrażanie nowych, innowacyjnych
rozwiązań opracowywanych w ramach prac
badawczo-rozwojowych, jak również w wyniku prowadzonych procesów akwizycyjnych. Modelowym przykładem jest przejęcie w 2014 roku Famaku przemianowanego
na FAMUR FAMAK SA. Dzięki tej operacji
Grupa uzyskała zdolność do realizacji zleceń m.in. dla górnictwa odkrywkowego,
sektora energetycznego, w tym transportu
i przeładunku. Wymiernym efektem tych
działań jest podpisanie dwóch kontraktów
modernizacyjnych dla elektrowni w Kozienicach i w Opolu, które pokazują potencjał
Grupy do realizacji projektów poza branżą
górniczą.

K ompleksowa oferta
– Znaczącą przewagą konkurencyjną
Grupy FAMUR jest nasza kompleksowa
oferta. Jesteśmy jednym z kilku podmiotów
na świecie, który jest w stanie wyprodukować
i dostarczyć kompleks ścianowy dopasowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych producentów węgla. Co więcej, nasze
wieloletnie doświadczenia oraz znajomość
specyfiki poszczególnych krajów i wymagań
klientów pozwalają nam przygotować nie tylko ofertę produktową, ale także rozwiązania
inwestycyjne. Możemy zaproponować naszym
partnerom pełen zakres usług od doradztwa
technicznego, przez szeroki zakres szkoleń,
aż po dopasowane rozwiązania techniczne oraz instrumenty finansowe, konieczne

do zrealizowania inwestycji – dodaje Mirosław
Bendzera.

U mocnić pozycję
za granicą
Kluczowym aspektem programu „GO
GLOBAL” jest wzrost ekspansji eksportowej.
Konsekwentna realizacja tego celu wiąże się
między innymi ze wzmacnianiem obecności
Grupy tam, gdzie urządzenia FAMUR są już
obecne. Grupa utrwala swoją pozycję w krajach WNP, na czele z Rosją i Kazachstanem.
Wyniki finansowe wskazują, że w ostatnich
latach to kraje WNP są jednym z najistotniejszych pod względem realizowanych obrotów
składników wartości współpracy zagranicznej
Grupy. Utworzenie spółek Famur Rosja i Famur Kazachstan pozwoliło Grupie FAMUR
wzmocnić pozycję, zwiększyć sprzedaż oraz
udoskonalić serwis, czego efektem było podpisanie kilku dużych kontraktów w tych krajach, między innymi umowy z SUEK-Kuzbass
o wartości 25,9 mln euro na dostawy urządzeń
kompleksu ścianowego.
Grupa FAMUR jest obecna w kilkunastu
krajach na całym świecie. Wybór konkretnych rynków jest oparty na skali i potencjale
wydobywczym, a także wciąż występującym
w wielu krajach ujemnym bilansie energetycznym. Powoduje on zapotrzebowanie
na uruchamianie nowych zasobów energetycznych i w konsekwencji zwiększanie udziału energii elektrycznej w miejscowych miksach
energetycznych.
Taka sytuacja sprawia, że celem ekspansji Grupy FAMUR stają się również kraje

azjatyckie, takie jak Indie, Indonezja czy Wietnam, a także państwa Ameryki Południowej
i Centralnej oraz Bliskiego Wschodu. Dla
przykładu rok temu FAMUR zawarł z indonezyjską spółką PT Pesona Khatulistiwa
Nusantara umowę o wartości 13,5 mln dolarów, której przedmiotem były: przygotowanie
projektu, dostawa urządzeń, nadzór nad ich
montażem oraz rozruch i szkolenie personelu
obsługującego kompletny system przeładunku
węgla.

Z większyć eksport
– W pierwszym półroczu 2015 roku
Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane
przychody ze sprzedaży na poziomie 436
mln złotych, co stanowi wzrost o 39,5 proc.
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto Grupy wyniósł 33 mln
złotych, a EBITDA 96 mln złotych. Co istotne, wzrost przychodów Grupy w pierwszych
sześciu miesiącach br. dotyczył zarówno rynku krajowego, jak i rynków zagranicznych.
Osiągane wyniki oraz dalsza, konsekwentna
realizacja programu „GO GLOBAL” są podstawą naszych najbliższych planów, które będą
skoncentrowane wokół dalszej penetracji rynków eksportowych, poszukiwaniu możliwości
zwiększania eksportu oraz zintensyfikowaniu działań marketingowych na kluczowych
rynkach. Zamierzamy również aktywnie promować rozwiązania z zakresu trade finance, a także w dalszym ciągu optymalizować
procesy i naszą pracę wewnątrz całej Grupy
– zapowiada prezes Bendzera.
NA PODSTAWIE MAT. PRAS. FAMUR SA
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Kopex na Międzynarodowych Targach Górnictwa w Katowicach

Kompleksowe rozwiązania
dla górnictwa
Na Międzynarodowych Targach Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2015 Grupa Kopex zaprezentowała m.in.
kompleks ścianowy Mikrus II, wóz odstawczy
Shuttle Car, wirówkę oraz kilkanaście innych
maszyn, urządzeń i rozwiązań technicznych.

MTGPEiH tradycyjnie odbyły się w katowickim Spodku i jego okolicach. Podczas
Targów ofertę przedstawiło kilkuset wystawców z kilkunastu krajów.

Z aufanie świata
Hasło przewodnie prezentacji Kopeksu
brzmiało: „Polegaj na naszym doświadczeniu”.
– Chcemy podkreślić, że innowacyjność naszej
oferty jest oparta właśnie na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Dzięki temu nasze maszyny
i usługi cieszą się zaufaniem na całym świecie
– tłumaczył Józef Wolski, prezes Grupy Kopex.
Na stoisku Grupy można było zobaczyć m.in. kompleks ścianowy Mikrus II
do urabiania pokładów cienkich, pociętych
uskokami i pofałdowanych. Jego pierwsza wersja z powodzeniem pracuje w ruchu Jas-Mos
(JSW SA). Druga wersja zaprojektowana jest
do urabiania pokładów jeszcze cieńszych –
o miąższości 0,87–1,51 metra.

– Prezentowana na Targach oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów sektora
węglowego. Pokazujemy, że mamy kompetencje w tworzeniu kompleksowych rozwiązań
– począwszy od udostępnienia złoża, poprzez
wyposażenie kopalni, aż po przeróbkę mechaniczną węgla – tłumaczył Józef Wolski.
Ciekawostką dla zwiedzających był Shuttle Car, czyli wóz odstawczy 2011SS, elektryczny pojazd służący do odstawy urobku bezpośrednio z kombajnu chodnikowego. Jego
ładowność to 16 ton, a prędkość maksymalna to 10 km/h. Operator wozu ma w kabinie
dwa siedzenia skierowane w przeciwnych
kierunkach. Dzięki temu nie musi zawracać
w wąskim wyrobisku, tylko przesiada się w zależności od kierunku jazdy. Wozy odstawcze
2011SS pracują już w australijskich kopalniach,
a od ubiegłego roku są produkowane w zakładach Kopex Machinery w Zabrzu.
Na stoisku Kopeksu uwagę zwracały: wirówka wibracyjna WOW-1,3Z, czyli jeden
z elementów linii przeróbki mechanicznej
węgla, powłoka cylindrów hydraulicznych Durachrom, przewyższająca pod każdym względem tradycyjne powłoki galwaniczne, oraz
system monitoringu ciśnienia EH-PressCater. Umożliwia on prawidłowe utrzymanie

ciągłości stropu wyrobiska przez obudowę
zmechanizowaną.
Przez cały czas trwania Targów na stoisku
Kopeksu inżynierowie i handlowcy objaśniali
zwiedzającym przeznaczenie i działanie poszczególnych maszyn i rozwiązań technicznych. Stoisko miało powierzchnię 800 metrów
kw. i było największe na Targach.

W spółpraca
na rynku chińskim
Grupa Kopex będzie oferowała swój
kompleks Mikrus na rynku chińskim razem
z Xi’an Coal Mining Factory, jednym z największych producentów maszyn górniczych
w Chinach. Umowę w tej sprawie podpisano
podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
Katowice 2015.
Zarząd Grupy Kopex liczy na uzyskanie
dostępu do szerokiej bazy kontrahentów chińskiej firmy. –Xi’an Coal Mining Factory jest
jednym z największych producentów maszyn
górniczych na chińskim rynku. Jako firma
chińska ma na tym rynku olbrzymią przewagę
nad podmiotami zagranicznymi, takimi jak
Grupa Kopex. Teraz możemy to wykorzystać
– mówił prezes Józef Wolski.

Na mocy podpisanego porozumienia
w Chinach będą produkowane według dokumentacji Kopeksu wybrane elementy systemu
Mikrus, m.in. konstrukcje stalowe obudowy
ścianowej. – To najbardziej masywne elementy kompleksu ścianowego. Bezpośrednimi
efektami podpisanego porozumienia będą
więc obniżenie kosztów i większa konkurencyjność Mikrusa – tłumaczył prezes Grupy.
Jak podkreślał, znaczenie dla chińskich
kopalń ma również to, że system produkowany jest częściowo w Państwie Środka.
W Chinach poza konstrukcją stalową obudowy hydraulicznej wytwarzane będą też inne
elementy. Niektóre części, takie jak kable,
agregaty wodne, łańcuchy, też będą pochodziły z Chin. – W Polsce będą produkowane
najbardziej zaawansowane technologicznie
elementy systemu Mikrus, jak głowica urabiająco-ładująca oraz systemy zasilenia i sterowania – tłumaczył prezes.
Xi’an Coal Mining Factory znajduje się
w Xi’an, stolicy prowincji Shaanxi w północno-środkowych Chinach. Od 50 lat produkuje
elementy systemów ścianowych dla największych chińskich firm górniczych, takich jak
Grupa Shenhua, China Coal, Shaanxi Coal
i szeregu innych.
l

NOWY GÓRNIK

System EH-PressCater, kompleks ścianowy Mikrus II i wirówka WOW-1,3Z
nagrodzone podczas targów górniczych w Katowicach
Oferowany przez Grupę Kopex system monitoringu ciśnienia EH-PressCater został
Produktem Roku w kategorii Napędy i sterowanie. Drugie miejsce w konkurencji Innowacyjne technologie zdobył Mikrus II, a w kategorii Nowe maszyny drugie miejsce zajęła
wirówka WOW-1,3Z.

– Jesteśmy przekonani o jakości i innowacyjności naszych produktów. Jednak zawsze
jest niepewność, czy zostaną one docenione
przez jury. Cieszę się szczególnie z docenienia
systemu EH-PressCater. To niepozorne urządzenie ma kolosalne znaczenie w zapewnieniu
bezpieczeństwa pod ziemią – mówił prezes
Grupy Kopex, Józef Wolski.
System monitoringu ciśnienia EH-PressCater umożliwia prawidłowe utrzymanie ciągłości stropu wyrobiska przez obudowę zmechanizowaną kompleksu ścianowego.
To najważniejszy parametr zapewniający
bezpieczeństwo załogi i decydujący o efektywności procesu eksploatacji. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu wymiany
danych system może nieprzerwanie pracować – nawet ponad rok – bez konieczności
wymiany źródeł zasilania w urządzeniach
bezprzewodowych.
Mikrus II, czyli kompleks ścianowy z głowicą urabiająco-ładującą GUŁ-350, służy
do urabiania pokładów cienkich i pofałdowanych. To rozwiązanie innowacyjne na skalę
światową. Jest wypełnieniem niszy rynkowej
w dziedzinie efektywnych kompleksów ścianowych do wydobywania cienkich pokładów.
Jego atut to pełna automatyzacja procesu

Mikrus II, czyli kompleks ścianowy z głowicą urabiająco-ładującą GUŁ-350, służy do urabiania pokładów cienkich i pofałdowanych. To rozwiązanie innowacyjne
na skalę światową
wydobywczego. Umożliwia ona kierowanie
pracą maszyn z chodnika przyścianowego,
co radykalnie poprawia bezpieczeństwo pracy załogi. Możliwość zdalnego operowania
urządzeniami, w tym głowicą urabiająco-ładującą z komfortowej pozycji w chodniku,
zapewnia ponadto zdecydowanie zwiększoną

percepcję i sprawność obsługi oraz pełną kontrolę wszystkich parametrów diagnostycznych.
Wirówka WOW-1,3Z jest elementem
szerokiej oferty Grupy Kopex na kompletne
linie przeróbki mechanicznej kopalin. W jej
skład wchodzą urządzenia kruszące i rozdrabniające, klasyfikujące oraz inne urządzenia

odwadniające. WOW-1,3Z to wirówka o innowacyjnym rozwiązaniu konstrukcyjnym
elementu roboczego. Elektrowibratorowy
napęd bezwładnościowy wprowadza w ruch
drgający jedynie układ kosza ze stożkiem
wprowadzającym.
l
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prace rekultywacyjne w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Szansa na poprawę komfortu
życia mieszkańców Śląska
W powszechnej opinii Śląsk często kojarzony jest z szarym, industrialnym krajobrazem zniszczonym przez wydobycie węgla.
Mimo że w wielu przypadkach nie ma to zbyt
wiele wspólnego z prawdą, a Katowice są jednym z bardziej zielonych polskich miast,
nietrudno jednak znaleźć przykłady silnego
oddziaływania przemysłu wydobywczego
na środowisko.
W ostatnim czasie Katowicki Holding
Węglowy SA opracował strategię ograniczania negatywnych skutków oddziaływania
na środowisko dostosowaną do wymogów
Unii Europejskiej. Wiąże się to ze znacznym
ograniczeniem wytwarzanych odpadów
wydobywczych i możliwie największym ich
zagospodarowywaniem na powierzchni poprzez zwiększenie prac rekultywacyjnych oraz
w podziemnych wyrobiskach kopalń.
Przyjęta strategia zakłada również minimalizowanie przyszłych wpływów eksploatacji górniczej poprzez prowadzenie
jej w sposób ograniczający deformacje powierzchni terenu oraz stosowanie profilaktyki górniczej.
Od lat Katowicki Holding Węglowy
prowadzi rekultywację terenów przekształconych działalnością górniczą, niwelując
je za pomocą własnej skały płonnej i zagospodarowując w taki sposób, aby przywrócić
ich wartości użytkowe. Jednocześnie KHW
SA promuje „produktowy” wizerunek odpadów wydobywczych. Dotychczas prowadzona
gospodarka skałą płonną polegała na maksymalnym ograniczeniu jej powstawania oraz
na jej gospodarowaniu. Obecnie z odpadów wydobywczych produkuje się również
kruszywa.

P race rekultywacyjne

ARCHIWUM KHW SA

Dzięki działaniom KHW SA łączna powierzchnia dotychczas zrekultywowanych terenów
przekształconych działalnością górniczą wynosi 158,4 hektarów i ciągle się zwiększa. Czy
jest realna szansa na zmianę postindustrialnego krajobrazu?

w poszczególnych
kopalniach
Największe prace rekultywacyjne prowadzone były w KWK Mysłowice-Wesoła, ruch
Wesoła. Zrekultywowano i zagospodarowano
tu teren zalewiska – zapadliska przy ulicy Spacerowej w Mysłowicach-Wesołej. Dzięki tym
działaniom mieszkańcy okolicznych miejscowości zyskali atrakcyjne tereny rekreacyjne.
Poprawiły się mikroklimat i jakość gruntów,
a także uregulowano stosunki wodne i zmniejszono emisję niezorganizowaną pyłów.
Zrekultywowano i zagospodarowano w ten
sposób 14,5 hektarów terenów, nadając im charakter leśny i leśno-parkowy. W ramach rekultywacji biologicznej nasadzono blisko 10 tys.
sztuk drzew oraz ponad 7 tys. sztuk krzewów,
a także uregulowano ciek wodny na odcinku
prawie 1 kilometra. Do rekultywacji wykorzystano 974,6 tys. ton odpadów wydobywczych.
KWK Murcki-Staszic, ruch Boże Dary
przeprowadziła rekultywację terenu poprzemysłowego Wiesia III w Katowicach-Murckach o powierzchni 14,4 hektarów. Zakres prac
obejmował rekultywację techniczną polegającą
między innymi na wypełnieniu niecki odpadami wydobywczymi oraz rekultywację biologiczną. Łącznie zasadzono na tym terenie
około 100 tys. sztuk drzew i krzewów. KWK
Murcki-Staszic, ruch Boże Dary przywróciła
również powierzchnię lustra stawu Barbara
w Katowicach-Giszowcu do jego stanu pierwotnego, tzn. zmniejszono zalewisko z 7,5
hektarów do około 2,4 hektarów. KWK Murcki-Staszic zagospodarowała także zwałowisko
w Katowicach-Murckach na terenie około 20
hektarów. Na nim oraz terenach przylegających
prowadzone są prace ziemne, których celem
jest odwodnienie ukształtowanej powierzchni
oraz zagospodarowanie w ramach tworzenia
miejsca upamiętnienia poprzez urządzenie
dróg, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, a także wprowadzenie zieleni.

Zazielenione 27 hektarów zwałowiska w Katowicach-Kostuchnie
KWK Murcki-Staszic, ruch Boże Dary
zrekultywowała tereny po byłych osadnikach
Krystyna. Efektem tych działań było przywrócenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego o powierzchni 14,4 hektarów. KWK
Murcki-Staszic, ruch Staszic zrekultywowała
także teren hałdy o powierzchni 1,25 hektara
zlokalizowanej przy szybie III kopalni. Wysadzono tam ponad 7 tys. drzew i krzewów.
KWK Wieczorek zagospodarowała zrekultywowany teren w rejonie Stawu V, gdzie zadrzewiono powierzchnię 7,8 hektarów i przywrócono
zdegradowany teren do prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Katowice. KWK
Wieczorek zrekultywowała i zagospodarowała
również zalewiska na terenach leśnych w rejonie stawu Bolina II, a także usunęła zagrożenie
powodziowe spowodowane obniżeniem terenu
w rejonie przepustów potoku Bolina Południowa
pod magistralą piaskową i ulicą Mysłowicką.

R ekultywacja jako
złożony proces
Rekultywacja, zwłaszcza w przypadku terenów pogórniczych, jest dość złożonym procesem, a dobór jej metody zawsze musi być
poparty szczegółową analizą uwarunkowań,
możliwości technicznych i ekonomicznych,
a także zdeterminowany przyszłym przeznaczeniem zrekultywowanego terenu. Realizacja prowadzonych prac rekultywacyjnych

przyczynia się między innymi do przywrócenia
pierwotnego poziomu wód gruntowych oraz
odbudowy zniszczonych ekosystemów.

N agrody
Działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA prowadzone w zakresie rekultywacji terenów przekształconych działalnością
górniczą od wielu lat są doceniane i nagradzane wieloma nagrodami i certyfikatami.
Do ostatnio otrzymanych należą: nagroda
główna w konkursie w 2011 roku za realizację
przedsięwzięć proekologicznych pn. Rekultywacja terenów przekształconych działalnością
górniczą w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego SA; nagroda Ekolaur w kategorii
Całokształt działalności firmy na rzecz ochrony środowiska za działania proekologiczne
realizowane w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA przyznana w 2012 roku
oraz Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla
Województwa Śląskiego. Ekolaur w kategorii
Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami za rekultywację, zagospodarowanie
terenów przekształconych działalnością górniczą w kopalniach KHW SA wraz z zabudową i uruchomieniem linii technologicznej
przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane w KWK Wujek – to nagroda, którą
firma odebrała w 2014 roku.
OPRAC. NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KHW SA

Nie tylko dla pasjonatów hydrotechniki

Jednym z najciekawszych obiektów hydrotechnicznych Kanału Gliwickiego jest śluza
w Rudzińcu. Wojewoda śląski, samorządowcy
i dziennikarze mieli okazję zobaczyć ją podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez
WFOŚiGW w Katowicach.

Śluza Rudziniec jest jedną z sześciu śluz
Kanału Gliwickiego. Została zbudowana i oddana do użytku wraz z kanałem w 1939 roku.
Obecnie jest po modernizacji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który
jest administratorem kanału, dokonał, dzięki
środkom z Unii Europejskiej, jej remontu. Wyremontowano komory śluzy, wzmocniono grunt
wokół komór oraz uruchomiono urządzenia
służące do oszczędnościowych śluzowań. Dzięki
tej modernizacji przez wrota śluzy woda może

przepływać z prędkością 40 kubików na sekundę i w krótkim czasie napełniać komorę śluzy,
podnosząc poziom wody o około 6 metrów.
Kilka lat temu Kanałem Gliwickim codziennie
spławiano kilkadziesiąt barek z węglem. Obecnie
tą drogą nie przeprawia się ładunków, mimo że
jest to najtańszy i czysty rodzaj transportu. Natomiast ruch małych turystycznych jednostek jest
spory – tylko w sierpniu przez śluzę przepłynęło
ich ponad 130. Do turystyki szlakiem wodnym
zachęca możliwość prowadzenia ciągłej żeglugi,
niezależnie od występowania okresów suszy czy
wzmożonych opadów deszczu, a dzięki połączeniu sieci dróg wodnych można stąd dopłynąć
do Amsterdamu czy Berlina. Atrakcjami śluzy
w Rudzińcu są zachowane pierwotne mechaniczne układy napędu, silniki i przekładnie zasuwy między komorami śluzy.
l

NOWY GÓRNIK

Wizyta w Rudzińcu

Śluza w Rudzińcu po remoncie przeprowadzonym w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich
na odcinku będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”,
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007–2013
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy Hyundai Tucson w Polsce

W kabinie znajdziemy trzy wersje kolorystyczne do wyboru i bogatsze wyposażenie

Samochód będzie produkowany w fabryce w Gliwicach

Hyundai Tucson zadebiutował w Polsce.
Ma nowe, większe nadwozie z nową stylizacją i 11 kolorami lakieru. W kabinie
znajdziemy trzy wersje kolorystyczne
do wyboru i bogatsze wyposażenie, które
ma w opcjach m.in.: odchylane i podgrzewane tylne oparcia, automatycznie otwieraną klapę tylną, elektryczny hamulec postojowy, wspomagający parkowanie system
SPAS z funkcją parkowania równoległego
i prostopadłego, a także nawigację z siedmioletnim, darmowym programem aktualizacji MapCare.

CVVL o mocy 163 KM i turbodieslem 1,7
CZDi o mocy 171 KM.

A stra
Ponad 3300 metrów kwadratowych będzie miało stoisko we Frankfurcie, na którym
Opel zaprezentuje nową Astrę. Karl-Thomas
Neumann, dyrektor generalny Opla, zapewnia, że ten model to skok jakościowy. Lżejsza
konstrukcja i nowe silniki mają wprowadzić
nową Astrę w nową erę efektywności. Samochód będzie produkowany w fabryce
w Gliwicach, a w jej sąsiedztwie można już
pewnie oglądać nowe samochody podczas
jazd próbnych.

D o E uropy wjedzie
nowa K ia O ptima
Nową generację pokazano w kwietniu
podczas salonu samochodowego w Nowym
Jorku. Nieznacznie wydłużył się rozstaw osi.
Większe są zresztą wszystkie wymiary samochodu, a co za tym idzie – wymiary wnętrza.
Mimo tego Optima nadal ma usportowiony
image.
Nowa Optima debiutuje podczas salonu
samochodowego we Frankfurcie, ale do sprzedaży wejdzie pod koniec roku. Będzie wówczas oferowana w dwóch wersjach silnikowych – z dwulitrowym silnikiem benzynowym

D rogowcy budują korki

Lżejsza konstrukcja i nowe silniki mają wprowadzić nową Astrę w nową erę efektywności

MATERIAŁY PRASOWE

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli
to błędy drogowców i niechlujne planowanie prac są przyczyną korków podczas
wakacyjnych czy weekendowych wyjazdów.

W raporcie po kontroli sześciu oddziałów
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad NIK stwierdził, że drogowcy niedostatecznie koordynują remonty i prace
utrzymaniowe na drogach, tak aby były jak
najmniej uciążliwe dla kierowców i w jak najmniejszym stopniu powodowały korki. Takie
problemy zdarzały się zwłaszcza w łódzkim
oddziale GDDKiA. – W rezultacie dopuszczono do zajmowania przez wykonawców
robót pasa ruchu w porach największego natężenia ruchu. Uznawano, że jedynymi wyznacznikami dla rozpoczęcia robót są dobra
pogoda i to, by prace nie kolidowały z innymi
na danym odcinku drogi – twierdzą kontrolerzy NIK. Według serwisu Samar NIK
zwraca także uwagę na potrzebę podawania
w komunikatach internetowych aktualnych
informacji o utrudnieniach, tak by kierowcy mieli szanse na optymalne zaplanowanie
podróży.
PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Wśród pięciu wersji silnikowych dwie
to benzynowe GDI o pojemności 1,6 litra
oraz mocach 132 KM i 177 KM (wersja turbo
dostępna także z siedmiobiegową skrzynią
dwusprzęgłową 7DCT). Trzy pozostałe to turbodiesle: 1,7 o mocy 115 KM oraz dwulitrowe o mocach 136 KM i 185 KM. Najsłabszy

turbodiesel będzie oferowany tylko z napędem
na przednią oś.
Najpierw do sprzedaży trafia specjalna,
limitowana wersja Tour de France z napędem
4WD i silnikami 1,6 T-GDI o mocy 177 KM
oraz dwulitrowym CRDI o mocy 185 KM.

Nowa Optima debiutuje podczas salonu samochodowego we Frankfurcie

10

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –3 0 W R Z E Ś N I A 2 015

R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Tango narodziło się w Buenos Aires
Założone przez imigrantów z Europy Buenos
Aires to nie jedno miasto, ale 47 barrios, różniących się od siebie stylem i zabudową. Kolejne
fale uciekinierów ze Starego Kontynentu zasiedlały całe dzielnice, upodabniając je do Paryża
(Recoleta), Sycylii (Palermo) czy Sztokholmu
(Puerto Madero). Nowo przybyli najczęściej
lądowali jednak w portowej dzielnicy La Boca.
To właśnie w niej narodziło się tango.

Historia tanga argentyńskiego sięga XIX
wieku. Pierwsze kroki stawiano w domach
publicznych, a partnerkami były wyłącznie
damy lekkich obyczajów. Wkrótce taniec
opanował całe Buenos Aires. Początkujący
powinni zapoznać się z etykietą – do tańca
zawsze prosi mężczyzna, rzucając spojrzenie
z odległości kilku metrów. Żeby zaakceptować
zaproszenie, wystarczy lekkie skinienie głową.
Podstawy tanga można opanować dosłownie
wszędzie. Wystarczy zapisać się na kurs tańca
do jednej z licznych szkół lub… dać się porwać
w ramiona ulicznemu mistrzowi.

S potkanie
z M aradoną

R aj dla
mięsożerców
Poza tańcem i piłką nożną Argentyńczycy
pasjonują się jedzeniem. Tutejsza kuchnia jest
smaczna i prosta, a jej podstawą jest wołowina. Lokalnych specjałów najlepiej spróbować
w restauracji La Cabrera w dzielnicy Palermo.
O popularności tego miejsca świadczy kolejka
przed wejściem. Na szczęście czekanie umilają
kolejne kieliszki wina z Mendozy serwowane
na koszt lokalu.
Po zajęciu stolika zamawiamy tutejszą
specjalność – Ojo de Bife, czyli soczysty
stek z antrykotu podawany z sałatką z ziemniaków, grillowanymi pieczarkami i marynowaną papryką. Z przystawek wybrać
można wieprzową kiełbasę chorizo, pierogi
empanadas lub szynkę jamón crudo z serem mozzarella, suszonymi pomidorami
i rukolą. To zdecydowanie nie jest kraj dla
wegetarian!

M iasto umarłych
Recoleta uchodzi za najbardziej elitarną
dzielnicę Buenos Aires. W secesyjnych willach
i eleganckich kamienicach mieszkają najlepiej
urodzeni obywatele miasta. Zaczęli przenosić
się tutaj w XIX wieku, kiedy epidemia żółtej
febry opanowała sąsiednie San Telmo. Architektura Recolety wzorowana jest na Paryżu,
stąd szerokie aleje, parki, wystawne rezydencje
i pałacyki.
Dzielnica słynie z jednego z najpiękniejszych cmentarzy na świecie. Cementerio de la
Recoleta przypomina niewielkie miasteczko.
Wędrując jego brukowanymi alejkami, odnosi się wrażenie, że otaczają nas miniaturowe
domy, a nie grobowce. Ozdobne mauzolea
z granitu i marmuru przybierają formy pałacyków i bogato zdobionych kaplic. Pilnują ich
figury aniołów i świętych.
To tutaj spoczywają najznamienitsi obywatele Argentyny – prezydenci, przywódcy
wojskowi, znani artyści i milionerzy. Jednak
najczęściej odwiedzany jest grobowiec Evity.
Jej pogrzeb wzbudził protesty arystokracji,
która uważała, że wywodząca się z biedoty
Eva Perón nie zasłużyła na pochówek wśród
szlachetnie urodzonych. Dziś pod tablicą
z jej nazwiskiem leżą świeże kwiaty. Składają je mieszkańcy Buenos Aires, dla których
na zawsze pozostanie legendą.
Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Buenos Aires kusi swoimi
atrakcjami przez cały rok, najlepiej jednak

odwiedzić miasto latem. Należy pamiętać,
że tutejszy klimat charakteryzuje się dużym
zachmurzeniem i wilgotnością powietrza.
Język: Językiem urzędowym jest hiszpański, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Peso argentyńskie; 1 peso = 0,40
złotego.
Wiza: Obywatele polscy nie potrzebują
wizy, jeśli udają się do Argentyny na okres
do 90 dni w celach turystycznych lub
biznesowych.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Zobacz wodospady Iguazú położone
na granicy argentyńsko-brazylijskiej. Na spektakularny widok składa się 275 wodospadów,
spadających z wysokości 70 metrów. Największą kaskadą jest Garganta del Diablo (Diabelska Gardziel).
Odwiedź lodowiec Perito Moreno w Patagonii. Mieści się on na terenie Parku Narodowego Los Glaciares, wpisanego na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Warto
skorzystać z usług biur podróży oferujących
trekking po lodowcu. Na jego powierzchni
tworzą się błękitne oczka wodne, pięknie kontrastujące z bielą śniegu.
Wybierz się do Mendozy, gdzie produkowane są wyśmienite argentyńskie wina. Rejon
Cuyo jest także świetną bazą wypadową w pobliskie Andy.

MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Tango najlepiej zatańczyć w La Boca.
To najbardziej kolorowy i oryginalny zakątek
Buenos Aires. Obite blachą falistą domy pomalowane zostały na jaskrawe kolory. Kiedyś
zamieszkiwali je robotnicy z Włoch, którzy
pokryli fasady resztkami farb pozostałymi
po malowaniu statków. Na głównej ulicy Caminito czekają samozwańczy nauczyciele tańca, a wiele restauracji organizuje pokazy tanga

dla turystów. Pełno tu sprzedawców pamiątek,
kawiarenek serwujących yerba mate, a przede
wszystkim – pizzerii.
Spacerując Caminito, wpadamy na… Diego Maradonę. Sobowtór słynnego piłkarza
pozuje do zdjęć z rozbawionymi turystami.
W pobliskich sklepikach można kupić koszulki z numerem 10, dożywotnio przyznanym
zawodnikowi. Maradona rozpoczął karierę w tutejszym klubie Boca Juniors. Mecze
z udziałem drużyny do dzisiaj przyciągają
tłumy kibiców. Fani futbolu mogą obejrzeć
je na stadionie La Bombonera.

Caminito to główny deptak barwnej dzielnicy La Boca

Gran Gomero, rozłożysty kauczukowiec liczy sobie ponad 200 lat

Cementerio de la Recoleta jest najmodniejszym pośmiertnym adresem w Buenos Aires

Znajdują się tu groby najważniejszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Argentyny
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W 2014 roku 28 tys. Polaków wyemigrowało za granicę na stałe – wynika
z danych GUS. W porównaniu z 2013 rokiem liczba takich wyjazdów spadła o prawie
13 proc., ale nadal była jedną z największych
w ostatnich latach. Wiosną tego roku w raporcie Work Service aż 63 proc. Polaków do 35.
roku życia deklarowało, że rozważa emigrację
zarobkową, do której skłaniają ich perspektywa lepszych zarobków, wyższy standard życia
oraz większe szanse rozwoju zawodowego
na Zachodzie.
74,8 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających minimum jedną
osobę zanotowano na koniec II kwartału
2015 roku – podał GUS. To o 18,3 tys., czyli

32,4 proc. więcej niż pod koniec II kwartału
zeszłego roku. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym
oraz w jednostkach o liczbie pracujących
powyżej 49 osób. Najwięcej zanotowano ich
w zakładach przetwórstwa przemysłowego
oraz handlu i napraw pojazdów samochodowych. Najczęściej poszukiwano robotników
przemysłowych i rzemieślników, specjalistów, a także operatorów i monterów maszyn
i urządzeń.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca uodparnia na ból”.
Nagrodę wylosowała: Beata Szpak z Chorzowa.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Uzdrowiskowe piwo
Zachodniopomorska miejscowość Połczyn-Zdrój jest popularnym uzdrowiskiem w Polsce. Działa tutaj osiem ośrodków, które specjalizują się w leczeniu wielu chorób, m.in.
chorób ortopedycznych, reumatologicznych
czy układu nerwowego. Miasteczko to jest
jednak także dobrze znane piwoszom, ponieważ właśnie tam ma siedzibę jeden z przemysłowych polskich browarów.

S zczypta faktów
Browar Fuhrmann, znany także pod nazwą Browar Połczyn-Zdrój, to miejsce z historią. Został założony w XIX wieku. Wówczas,
w 1825 roku, Herman Fuhrmann zaciągnął
pożyczkę na pokaźną kwotę 500 reichstalarów
i wykupił miejscowy browar należący do niejakiego Seringa. Wydarzenie to stało się dla
zakładu momentem przełomowym, ponieważ właśnie w rękach rodziny Fuhrmannów
przeżył on wielki rozwój. Piwo tu produkowane, dzięki funkcjonowaniu w okolicy linii
kolejowej, znalazło uznanie na terenie całego
Pomorza, a źródła historyczne świadczą także,
że dotarło nawet do Berlina.
Rodzina Fuhrmannów zarządzała browarem do wybuchu II wojny światowej.
Po jej zakończeniu przedsiębiorcy wyjechali
do Niemiec, a zakład upaństwowiono i odtąd
funkcjonował pod nazwą Państwowy Browar
Połczyn. Był to czas trudny dla browaru. Z powodu wielu zaniedbań związanych ze złym
zarządzaniem i brakiem inwestycji powoli
podupadał. Sytuacja zmieniła się dopiero

na początku lat 90. Wtedy właśnie zakład
został wykupiony przez firmę BROK, która
włożyła dużo pracy w jego modernizację.
W późniejszym czasie jeszcze kilka razy
zmieniał się jego właściciel: była nim firma
Holsten, potem Duńskie Browary Królewskie
(na mocy umowy sprzedaży zakazano warzenia tu piwa, zajęto się więc rozlewem wody
mineralnej), a w końcu Czesi. To właśnie oni
zmienili nazwę przedsiębiorstwa na Browar
Furhmann i po pokonaniu wielu problemów
finansowych do dzisiaj warzą tu piwa.

P rodukty
Browar Fuhrmann ma w ofercie pięć marek piw, dlatego z pewnością każdy, nawet najbardziej wymagający koneser złotego trunku,
znajdzie tu coś, co go urzeknie.
Można sięgnąć po piwa spod znaku Połczyńskiego, między innymi po Połczyńskie

Zdrojowe, które jest jasnym trunkiem. Warzy
się go według tradycyjnej receptury, która
ma już prawie 200 lat. Do innych, niepodważalnych atutów należy użycie do jego
produkcji wody czerpanej ze źródeł zdrojowych. W smaku czuć wyraźnie słodowość
oraz akcenty chlebowe. Na uwagę zasługuje także Połczyńskie Prawdziwie Miodowe,
w którego składzie znajdziemy szwajcarski
miód drahimski.
Browarnicy z połczyńskiego zakładu
mają do zaoferowania także produkty marki
Brewer. Zalicza się do nich między innymi
Brewer Pils. Ma złocisty kolor i gęstą białą
pianę. W jego składzie znajdziemy jedynie
naturalne składniki: wodę, słód jęczmienny
i chmiel. Jest to piwo dość lekkie – zawiera
4 proc. alkoholu. Jednak amatorzy mocniejszych trunków również znajdą tutaj coś dla
siebie. Może to być na przykład Brewer Mocne, które ma ponad 6 proc., lub Brewer Strong
o mocy 7 proc. alkoholu.
Ciekawą opcją są trunki marki Starovar,
czyli czeskie piwa. Znajdziemy je w wersji
tradycyjnego jasnego lagera dolnej fermentacji. W jego zapachu i smaku wyczuwalny
jest dość charakterystyczny aromat słodowy.
Piwosze, którzy przepadają za ciemnymi piwami, na pewno nie zawiodą się, próbując
trunku Starovar Dark. Amatorzy piw smakowych także znajdą coś, co przypadnie im
do gustu – trunek o smaku jabłka, limonki,
żurawiny lub… tequilli.
ŹRÓDŁO: WWW.PIJESZTO.PL

Co ósmy pracodawca w Polsce zamierza
w najbliższym roku zatrudnić cudzoziemców – podaje agencja Work Service.
Dwie trzecie naszych pracodawców nie ma nawet problemu z zatrudnianiem pracowników
pochodzących z zupełnie odmiennego kręgu
kulturowego, np. pod względem religijnym,
rasowym czy etnicznym. W czołówce firm
otwartych na zagranicznych pracowników
są przedstawiciele branży usługowej, produkcji i handlu. Z badania wynika, że pracodawcy zatrudniający obcokrajowców wśród
powodów skłaniających do tego wskazują
ich sumienność, bardzo dobrą znajomość
języków obcych, międzynarodowe doświadczenie, a prawie co piąta firma docenia ich
chęć do podejmowania prac, których nie chcą
wykonywać Polacy.
Informatyka i prawo to najczęściej wybierane kierunki studiów w 2015 roku.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
opublikowało raport analizujący najpopularniejsze kierunki studiów. Maturzyści najczęściej wybierają się na uczelnie techniczne,
a w dziesiątce najpopularniejszych kierunków
są cztery inżynierskie. To dobrze rokuje dla
gospodarki, bo przemysł kreatywny potrzebuje informatyków i programistów. Wyniki
rekrutacji pokazują, że maturzyści wybierają
studia coraz bardziej odpowiedzialnie. W tym
roku najpopularniejsze były informatyka, prawo, zarządzanie, ekonomia i budownictwo.
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