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SA: Rok 2015 był czasem
wykorzystanych
szans i skutecznej
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KWK J ankowice . Bezpieczna Kopalnia

Są rezerwy, trzeba je
wykorzystać

Zwyciężyli po raz czwarty

w

NOWY GÓRNIK

Specjalnie dla
Nowego Górnika
komentuje Adam
Gawęda, senator
RP, kierownik grupy
audytorów.

strona 5

Kryzys w górnictwie
coraz bardziej niszczy
otoczenie
Kolejny rząd zmaga się
z kryzysem w górnictwie.
Na razie widocznych sukcesów
nie ma.
strona 6-7

Podstawowe zadanie
to obrona praw
pracowniczych

Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Związku
Zawodowego Górników
w Polsce przy KWK Jankowice.
strona 7

Dziecięca czereda
u ptasiego
pospólstwa

Radzionków: WFOŚiGW sprzyja
rozbudzaniu ekologicznej
ciekawości i zachowań
najmłodszych w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym.
strona 8

KWK Jankowice została po raz czwarty zwycięzcą konkursu Bezpieczna Kopalnia. Od lat nie doszło
w niej do śmiertelnego wypadku.
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Pięścią w stół

Łatwo przyszło, łatwo poszło
Po drugiej wojnie światowej Śląsk z kopalniami węgla
kamiennego został włączony do Polski. Zrujnowana
Europa potrzebowała węgla dla przemysłu i gospodarstw domowych. Alianci uznali, że Polska zagwarantuje te dostawy.

G

dyby było inaczej, Śląsk byłby poza granicami
Polski. Węglem z polskich kopalń spłacaliśmy
zobowiązania na przykład wobec Francji za
znacjonalizowane mienie po 1945 roku. Wysyłaliśmy
węgiel do ZSRR, bo towarzysze radzieccy uznali, że
w ten sposób Polska ma spłacać dług wdzięczności.
Wcześniej Sowieci wywieźli ze Śląska tysiące górników,
którzy musieli niewolniczo pracować w syberyjskich
kopalniach węgla kamiennego. Jeszcze w latach 70. słyszałem opowieści starych górników, którzy wspominali
Władysława Gomułkę. Opowiadali, jak pierwszy sekretarz zapowiadał, że pojedzie do ZSRR i każe zapłacić
za każdą tonę polskiego węgla, który przez ponad 10
lat wysyłaliśmy tam prawie za darmo.
Przypominam te migawki z historii, bo warto pamiętać, że węgiel ze śląskich kopalń był surowcem
strategicznym, który służył naszemu krajowi przez lata.
Teraz Polska jest znudzona węglem. W poprzednim
numerze Nowego Górnika obiecałem, że postaram
się wyjaśnić, dlaczego coś, co jest na wyciągnięcie
ręki, traci wartość. Moim zdaniem wyjaśnienie jest
proste – ponieważ węgiel był łatwo dostępny, nikt nie
wysilał się, żeby racjonalnie nim gospodarować. Przez

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Politykom
wydawało się,
że górnikom
wystarczy wcisnąć
trochę kitu i będą
zadowoleni.

dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się, że wystarczy wydobyć, spalić albo wysłać za granicę i pieniądze same
pchają się w ręce. Przypominam sobie czas tak zwanej
pierwszej Solidarności (lata 1980–1981), kiedy oprócz
postulatów socjalnych górnicy domagali się racjonalnej
gospodarki węglem. Nic z tego. Przez ponad 30 następnych lat nie potrafiliśmy z górnictwa uczynić branży,
która nie kojarzyłaby się z zatruwaniem środowiska,
niszczeniem krajobrazu i zmianą klimatu. Skojarzenia niesprawiedliwe, ale propagandowo nośne. Tak
samo nośne było oskarżanie związków zawodowych
o torpedowanie zmian w górnictwie. Teraz mamy do
wyboru – albo ratować branżę górniczą, albo pod
pretekstem kryzysu pozwolić na zagładę.
Na górnictwie połamały sobie zęby wszystkie ekipy
rządowe, począwszy od 1980 roku. Politykom wydawało się, że górnikom wystarczy wcisnąć trochę kitu
i będą zadowoleni. Nie może być zadowolenia, jeżeli
branża jest w złym stanie. Jeżeli ktoś poważnie zastanawia się, jak rozwiązać problemy społeczne narosłe
wokół górnictwa, powinien wiedzieć, że najprostszym sposobem jest uczynienie z tej gałęzi przemysłu
prężnego sektora gwarantującego stabilne miejsca
pracy i otwartego na nowoczesne technologie. Paliwa,
żywność i woda zawsze będą strategicznymi zasobami naturalnymi. O węglu trzeba myśleć w sposób
strategiczny. Wtedy łatwiej będzie pokonać trudności
ekonomiczne. Jeżeli stanie się inaczej, powiemy sobie
wkrótce – łatwo przyszło, łatwo poszło. 
l

Kij w mrowisko

Górnictwo w planie rozwoju
Rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie zwany planem Morawieckiego. W ciągu
kilku dni media sprzyjające opozycji skrytykowały go.
Część dziennikarzy chyba nie przeczytała tego planu.
Pewnie wyszli z założenia, że łatwiej krytykować coś,
o czym nie ma się zielonego pojęcia. Niestety, czytałem także teksty wyjątkowo pochlebne, jakby autorzy
recenzowali świętą księgę, a nie założenia, które trzeba
wypełnić treścią. Zaślepieni krytycy i bezrefleksyjni
klakierzy są równie szkodliwi.

T

rzeba pamiętać, że Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który 16 lutego 2016 roku został
przyjęty przez rząd, składa się z kilku programów
rozwojowych. Mają one napędzić polską gospodarkę,
ale żeby tak się stało, należy stworzyć odpowiednie
instytucje i narzędzia do jego realizacji. Jednym z programów jest Polski Kombajn Górniczy, którego celem
ma być zdobycie przez polski przemysł liczącej się
pozycji na globalnym rynku maszyn górniczych.
Nie tylko o eksport chodzi. Polski Kombajn Górniczy przysłuży się także do unowocześnienia polskiego
górnictwa. Na powtórne uprzemysłowienie polskiej
gospodarki wydamy setki miliardów złotych z różnych
źródeł. Mówi się nawet o bilionie złotych. Oczywiście,
nie za jednym zamachem, ale przez wiele lat. W końcu doczekamy się instytucji, która będzie wspierała
eksport – powstanie Agencja Wspierania Eksportu.
Wielkim problemem dla Polski jest zaniechanie
sprzed wielu lat, przez które wciąż nie mamy jasnej
koncepcji na rozwój energetyki. Zapewnienie, że będzie
oparta na węglu, to zbyt mało. Sektor energetyczny
to nie tylko źródła energii pierwotnej. To także precyzyjny plan rozwoju sektora wytwarzania energii.
To nieprawda, że musi być ostra konkurencja między
energetyką klasyczną a rozbudowywanym sektorem
energetyki odnawialnej. Moim zdaniem państwo poprzez odpowiednią politykę powinno zadbać o równowagę. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy bez
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Wbrew
obiegowym
opiniom obecny
kryzys to nie
tylko wina spółek
górniczych.

opamiętania będziemy rozwijać i dotować energetykę
odnawialną, żeby za jakiś czas przekonać się, że mamy
energię tylko w sprzyjających warunkach. Wiatraki
potrzebują wiatru, a panele fotowoltaiczne słońca.
Co w sytuacji, kiedy nie będzie wiatru ani słońca?
Innowacje mają napędzać gospodarkę. Także innowacje w dziedzinie górnictwa węgla kamiennego
i w przemyśle maszynowym pracującym dla niego.
Krytycy planu Morawieckiego twierdzą, że sektor górniczy (wydobycie węgla i przemysł maszyn górniczych)
są pominięte. Nie są. Te zagadnienia trzeba rozwiązywać na poziomie konkretnych, bardzo wąskich planów, między innymi rządowych, tak aby wpisywały się
w ogólną koncepcję. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
producenci maszyn i urządzeń górniczych korzystali
z szansy na rozwijanie eksportu, na wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań i aby brali udział w unowocześnianiu polskiego górnictwa. Sama branża chyba
nie ma zamiaru zatrzymać się w rozwoju technologicznym. Nie chodzi tylko o produkcję paliw z węgla.
Chodzi także o bardziej efektywne wydobycie surowca,
o automatyzację i informatyzację kopalń.
Górnictwo chce się rozwijać. To dobrze. Kryzys
nie będzie trwał wiecznie. A po nim branża nie będzie
taka jak trzy lata temu. Teraz toczy się walka o przetrwanie branży górniczej. Wbrew obiegowym opiniom
obecny kryzys to nie tylko wina spółek węglowych.
Przynajmniej 60 proc. kopalń głębinowych na świecie
jest deficytowych. Oznacza to, że mamy do czynienia
z kryzysem globalnym. Czy w takim razie przynajmniej
60 proc. światowego górnictwa pójdzie do likwidacji?
Nie. Państwa wspierają je, bo nawet w czasie kryzysu
napędza gospodarkę. Myślę, że jednym z istotnych elementów programu naprawy branży górniczej powinno
być umiejętne wkomponowanie jej w Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. To musi zrobić samo
górnictwo. Musi się wkomponować w rozwój polskiej
gospodarki.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Podróże w czasie

K

toś zafundował mi podróże w czasie. Bez mojej
zgody. Teraz przesunięto mnie do roku 2015.
Rada pracowników Kompanii Węglowej SA znów
musiała ponaglić zarząd KW i nacisnąć bezpośrednio
na premier Beatę Szydło, aby w końcu coś zaczęło się
dziać w sprawie powołania nowej firmy górniczej, której
bazą ma być obecna KW. W 2015 roku ponaglaliśmy rząd
w sprawie tak zwanej Nowej Kompanii Węglowej, teraz
w sprawie Polskiej Grupy Górniczej. W ciągu roku udało
się ustalić jedynie nazwę nowej firmy. To mało. Nowa
firma ma powstać, trwają poszukiwania inwestorów,
trwa restrukturyzacja Kompanii Węglowej, podnoszenie
efektywności, szukanie pieniędzy, zmiany w zarządzie.
Długo można wyliczać. Na początku 2016 roku wszystko
było prawie dopięte. Teraz jakieś złośliwe siły cofnęły mnie
do chwili, w której wszystko ma być dopięte za jakiś czas.

T

o, co napisałem, byłoby śmieszne, gdyby nie
fakt, że chodzi o los kilkudziesięciu tysięcy
rodzin górniczych i kilkuset tysięcy rodzin, które mają
środki do życia dzięki temu, że utrzymują się z usług
świadczonych dla górnictwa. Mając na uwadze dobro
wszystkich, których los zależy od kopalń KW, rada
pracowników Kompanii Węglowej postanowiła zaapelować
do premier Beaty Szydło o osobiste zainteresowanie
się procesem tworzenia Polskiej Grupy Górniczej
(PGG). Wskazaliśmy, że obecnie jest to najważniejsze
przedsięwzięcie w krajowym górnictwie, od powodzenia
którego zależy funkcjonowanie całego regionu śląskiego
oraz dalszy los setek tysięcy pracowników.

P

ozwolę sobie zacytować treść pisma do pani
premier. „Rada pracowników Kompanii Węglowej
SA po wysłuchaniu Pani wystąpienia wygłoszonego
w Jaworznie w dniu 22 lutego 2016 roku informuje
Panią Premier, że sytuacja w Kompanii Węglowej SA
diametralnie odbiega od przekazu, jaki został przesłany
do szerokiej opinii publicznej.

P

oprzez niewypłacenie 14. pensji w całości pracownikom
zostało złamane przez zarząd KW SA prawo i została
o tym poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. Dialog
pomiędzy zarządem KW SA a stroną społeczną nie jest
prowadzony rzetelnie. Rada pracowników omijana jest
w rozmowach poprzez sponsorowane artykuły w prasie.
W Kompanii Węglowej SA trwa obecnie spór zbiorowy,
który jest wynikiem braku podpisania zasad wynagradzania
pracowników na 2016 rok. Nieprawdą jest, że związki
zawodowe uczestniczą w pracach komisji powołanej przez
ministra energii opracowującej zasady funkcjonowania
nowej struktury – PGG. Rada pracowników obawia
się, że rozbieżności pomiędzy tezami Pani wystąpienia
a stanowiskiem związków zawodowych mogą wynikać
z niepełnej informacji, jaka dociera do Pani Premier. Jako
przedstawiciele pracowników Kompanii Węglowej SA
apelujemy o osobiste zainteresowanie się procesem
tworzenia nowej grupy węglowej PGG. Jest to obecnie
najważniejsze przedsięwzięcie, od powodzenia którego
zależy funkcjonowanie całego regionu oraz setek tysięcy
pracowników”.

B

ardzo mi zależy, żeby premier nie wkroczyła na śliską
i ślepą ścieżkę, po której podążała premier Ewa
Kopacz. Uchronią Panią przed tym ścisła współpraca
i konsultacje z przedstawicielami załogi. Szanowna Pani
Premier, proszę nie polegać na posłańcach przynoszących
nieprawdziwe wiadomości. Proszę zauważyć, że tylko
reprezentantom załogi zależy na stuprocentowym
sukcesie w tworzeniu Polskiej Grupy Górniczej, bo tylko
gdy będzie sukces, będziemy mieć z czego żyć. Pani, córka
górnika, doskonale to rozumie. Proszę to wytłumaczyć
innym decydentom.
l
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– Rok 2015 był czasem wykorzystanych szans i skutecznej obrony przed kryzysem.
Dzięki eksportowi złagodziliśmy skutki zapaści w polskim górnictwie
– mówi Z dzisław B ik , prezes FASING SA

Polskie górnictwo kupuje coraz mniej

XXDla FASING-u rynek chiński od wielu lat
jest strategiczny. Powinien pan się cieszyć,
że udaje się realizować politykę firmy.
– Cieszę się, ale zdaję sobie sprawę, że gdyby doszło do tąpnięcia finansowego u naszych
chińskich partnerów, odczujemy to także my.
Byłbym spokojniejszy, gdyby na przykład nie
zmniejszyła się sprzedaż na rynek amerykański,
gdybyśmy w podobnym tempie jak do Chin
zwiększali sprzedaż do kilku innych kluczowych odbiorców. Jednak nie przeskoczymy
ograniczeń finansowych sektora górniczego
spowodowanych przez kryzys. W wielu krajach
ogranicza się wydobycie. Praktycznie cały świat
górniczy ma zadyszkę.
XXProszę w takim razie powiedzieć: Jest pan
zadowolony czy nie?
– Jestem zadowolony. Rok 2015 był kolejnym rokiem, który udowodnił, że strategia rozwoju firmy FASING przyjęta kilka lat
temu się sprawdziła. Przypomnę – postawiliśmy na innowacyjność, ciągłe poprawianie
jakości i zdobywanie nowych rynków. To był
nasz sposób na łagodzenie skutków kryzysu,
który w pewnym momencie musiał nadejść.
Niestety, mieliśmy rację i kryzys nadszedł.
Mieliśmy także rację, planując sposoby łagodzenia jego skutków. Z satysfakcją informuję,
że FASING ma oddanych, przewidujących
i bardzo kompetentnych menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Mamy bardzo
dobrych handlowców i pracowników produkcji. Dzięki ich wysiłkowi zachowaliśmy
stabilność finansową. Nie jest to łatwe, kiedy
na przykład na pieniądze z polskich spółek
węglowych trzeba czekać pół roku.

XXCzego obawia się pan w 2016 roku?

– Pogłębiającego się kryzysu na rynku
węgla. Prognozy analityków są pesymistyczne.
Polskie górnictwo wciąż nie potrafi dostosować się do rynku. Ograniczanie wydatków
na zakup maszyn i urządzeń jest coraz groźniejsze, ponieważ może w najbliższym czasie
spowodować ograniczenie wydobycia. I nie
będzie to planowane ograniczenie, ale efekt
przynajmniej dwóch lat totalnego zaciskania
pasa. Nawet jeżeli koniunktura wróci, kopalnie
nie będą mogły z niej skorzystać, bo nie będzie
czym pracować. Nie przypominam sobie, aby
w przeszłości była tak dramatyczna sytuacja.
XXFirma jest przygotowana na przetrwanie
kolejnego roku bez skutków negatywnych?
– Jesteśmy przygotowani. Natomiast nie
wiem, w jakim stopniu przygotowani są nasi
kontrahenci. Wszystkie ograniczenia i potencjalne zagrożenia dla FASING-u wynikają ze słabej
kondycji sektora górniczego na całym świecie.
XXSpowolnienie ekonomiczne w Chinach

spowodowało, że maleje zapotrzebowanie chińskiej gospodarki na węgiel. Zaczęła się wielka akcja zamykania kopalń. Niepokoją pana te informacje?
– Nie kooperujemy z kopalniami, o których pan mówi. Rząd chiński dąży do likwidacji małych kopalń, które są niedoinwestowane i nieefektywne. Korzystają one wyłącznie
z chińskich maszyn i urządzeń. Jednak długoterminowo widzimy inne niebezpieczeństwo.
Na rynku chińskim powstaje wiele konkurencyjnych firm. Państwo chińskie wspiera
rodzimych producentów. Musimy brać pod
uwagę politykę rządu chińskiego, który chce
zwiększać popyt wewnętrzny.
XXFASING ma swoją spółkę joint venture
w Chinach. Możecie rozwijać produkcję
w chińskiej fabryce.
– Oczywiście. Uważam, że jesteśmy firmą, która ma stabilną pozycję w Chinach
i robimy wszystko, aby umocnić się na tamtejszym rynku. Oferujemy produkty, dzięki
którym chińscy górnicy mogą pracować coraz efektywniej i bezpieczniej. To nasz atut.
Szczególnie w czasie kryzysu, kiedy poprawa
efektywności i bezpieczeństwa jest najlepszym
sposobem na coraz tańsze wydobywanie węgla. FASING wkrótce otworzy swoje przedstawicielstwo w Chinach i skład celny. To kolejny
etap zacieśniania współpracy z naszymi partnerami z Państwa Środka. Jesteśmy tam obecni od 10 lat. Jesteśmy rozpoznawalni. To daje
nam gwarancję na okres krótkoterminowy,
na jakieś pięć lat. Żeby się rozwijać, musimy
realizować projekty, które będą przynosiły
korzyści znacznie dłużej.
W Chinach też trwa kryzys na rynku
węgla. Żeby przeżyć, wiele kopalń kupuje
wyroby gorsze, ale tańsze. Jednak polityka
rządu chińskiego jest skupiona na poprawie
efektywności i koncentracji wydobycia. Są zamykane kopalnie nieefektywne, ale buduje
się nowoczesne zakłady górnicze. To dla nas
szansa. Nowoczesny i innowacyjny łańcuch
pozwala zwiększyć poziom techniki.
Jeżeli chcemy, żeby bardziej efektywne
maszyny były sprawnie napędzane w wyższych ścianach i z większym wydobyciem,
trzeba stosować bardziej wytrzymałe

i niezawodne łańcuchy. Dlatego w Chinach
coraz częściej stosuje się łańcuchy o średnicy
52 mm i 56 mm. Wykorzystuje się też łańcuchy
o średnicy 60 mm. Tylko cztery firmy na świecie są w stanie je zaprojektować i wyprodukować. Do grupy najwytrzymalszych konstrukcji
są także zaliczane łańcuchy podwójnie płaskie
i potrójnie płaskie, które mają mniejsze gabaryty i zwiększoną wytrzymałość.
Chcemy koncentrować się coraz bardziej
na tych nowych produktach. Wiem, że konkurencja będzie nas gonić. Pewne prawidłowości są uniwersalne, bez względu na branżę.
Na przykład przemysł samochodowy także
wciąż udoskonala pojazdy. Czołowe firmy
w ten sposób uciekają przed resztą konkurencji, ale rywale też stawiają na postęp. Kto nie
wytrzymuje tego wyścigu, wypada z rynku.
XXCzy FASING nie może porozumieć się
z czołowymi chińskimi producentami i ustalić – wy robicie część łańcuchów, my część
i wspólnie działamy, aby poprawiać efektywność chińskiego górnictwa?
– Do takiej współpracy potrzebne są dwie
strony. My nie przyspieszymy tych procesów.
Czekamy na ofertę chińskich partnerów,
bo oni najlepiej wiedzą, jaki rodzaj współpracy
jest dla nich najkorzystniejszy.
XXSpółka joint venture może być przyczółkiem do takiej współpracy?
– Już nim jest. Chińscy partnerzy
i my uczymy się współpracy. Proszę pamiętać,
że naszym partnerem jest firma państwowa.
Wszędzie takie firmy potrzebują więcej czasu
na podjęcie decyzji, żeby na przykład bardziej
zaangażować się we współpracę międzynarodową. To naturalne. Aby osiągnąć efekty,
potrzebne są odpowiednie kadry, innowacje,
zakup nowych maszyn, nowe produkty. Inercja
firm państwowych powoduje, że pokonanie
tych barier zajmuje dwa, a nawet trzy lata.

Potrzeby rynku zmieniają się szybciej.
Powstają nowe kopalnie, w których wydobycie
ma być możliwie najtańsze. W tym celu realizowane są duże inwestycje w mechanizację
górnictwa. To daje spore możliwości sprzedaży zarówno polskich maszyn i urządzeń,
jak i naszych rozwiązań technicznych oraz
technologicznych na tamtym rynku.
Jesteśmy w grupie firm, dzięki którym
chińskie górnictwo może być bardziej efektywne. FASING do tej pory budował swoją
mocną pozycję w segmencie produkcyjnym.
Nowe produkty, innowacje, wyroby dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców
– to wszystko mieliśmy na najwyższym poziomie. Natomiast nie nadążaliśmy z rozwojem
segmentu wymiennego i awaryjnego. Co jakiś
czas trzeba wymieniać wysłużone łańcuchy,
trzeba dostarczać elementy potrzebne do napraw. Dzięki temu, że będziemy mieć skład,
czas reakcji zostanie znacząco skrócony.
XXCzy inne polskie firmy mają szansę
na zdobycie uznania na chińskim rynku
górniczym?
– Kopex odbudowuje swoją pozycję. Innym brakuje cierpliwości. Proszę pamiętać,
że nasza spółka joint venture przez pięć lat
nie przynosiła zysków. Inwestowaliśmy i czekaliśmy na efekty. Wydaje mi się, że polscy
przedsiębiorcy zbyt optymistycznie podchodzą
do rynku chińskiego. Uważają, że wystarczy
pojechać, pokazać ofertę i od razu będą kontrahenci. Jest inaczej. Trzeba tam być ciągle, przekonywać partnerów, udowadniać najwyższą
jakość i ciężko pracować, aby osiągnąć efekty.
Chiny są bardzo wymagającym rynkiem. Jeżeli ktoś liczy na łatwy sukces, poniesie klęskę.
Nigdy nie sądziłem, że będzie łatwo. Dlatego
nawet największe trudności mnie nie zniechęcały. Sukces można odnieść tylko wtedy, gdy
pokona się przeciwności. Nie ma łatwej drogi.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

J edno ujęcie
SŁAWOMIR WYRWAŁ

XXNowy Górnik: W 2015 roku czekaliśmy
na poprawę koniunktury na rynku węgla
kamiennego i z przerażeniem obserwowaliśmy, jak systematycznie spadają ceny
kontraktów zawieranych w największych
portach świata. Czy FASING-owi udało się
choćby w części złagodzić skutki kryzysu?
Zdzisław Bik: Z danych
finansowych wynika,
że sprawdziła się nasza
strategia ustalona wiele
lat temu. Wyniki finansowe są rekordowe. To bardzo dobra wiadomość.
Na eksport przeznaczamy 71 proc. produkcji.
To oznacza, że odnosimy sukcesy na rynkach
międzynarodowych. Ograniczenie możliwości
finansowych odbiorców krajowych powoduje,
że Polska stała się rynkiem, na którym lokujemy 29 proc. produkcji.
Przedstawiłem panu informacje, które
udowadniają, że radzimy sobie na trudnym
rynku wtedy, gdy mamy wpływ na jakieś zjawiska, ale są także takie, na które nie mamy
wpływu. Nie mamy wpływu na ogólnoświatową tendencję wydłużania przez branżę górniczą terminów płatności, ale mamy wpływ
na to, aby nasza oferta była atrakcyjna dla
kontrahentów zagranicznych. Mogę z dumą
powiedzieć, że rok 2015 był czasem wykorzystanych szans i skutecznej obrony przed
kryzysem. Trochę niepokoi mnie duży wzrost
udziału rynku chińskiego w naszej sprzedaży.
Przychody z kontraktów chińskich stanowią
61 proc. przychodu.

Zgromadzenie delegatów ZZG JSW SA Zofiówka
Jastrzębska Spółka Węglowa jest w złej sytuacji finansowej. Możliwe, że wkrótce zapadną
decyzje o sposobach wsparcia dla Spółki, jednak to nie zależy od zarządu ani od załogi.
Reprezentatywne związki zawodowe zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Dotychczasowe decyzje podejmowane przez te organizacje służyły ratowaniu firmy. Obrona miejsc
pracy to w czasie kryzysu najważniejsze zadanie i Związek Zawodowy Górników JSW SA
Zofiówka je realizuje. Odpowiedzialność za los tysięcy górniczych rodzin to wielkie zobowiązanie, z którego wywiązują się członkowie ZZG JSW SA Zofiówka. To najważniejsze
tezy dyskusji w czasie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sprawozdawczo-programowego delegatów ZZG JSW SA Zofiówka w II kadencji, które odbyło się 22 lutego
2016 roku. Delegaci uzupełnili skład zarządu związku. Nowymi członkami władz zostali:
Kamil Auguścik, Krzysztof Regmunt i Przemysław Witek. Części obrad przysłuchiwał się
gość specjalny, wiceprezes do spraw pracowniczych JSW SA Artur Wojtków. 
st
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Szkoła Eksploatacji Podziemnej

ARCHIWUM

Jubileusz w cieniu kryzysu

Stanisław Konsek, dyrektor KWK Jankowice, odbiera tytuł dla najbezpieczniejszej kopalni
Dwudziesta piąta, jubileuszowa Szkoła Eksploatacji Podziemnej przeszła do historii. Podczas konferencji, skupiającej niemal wszystkie
środowiska górnicze w Polsce, dyskutowano
przede wszystkim o efektywności, odmienianej przez wszystkie przypadki i osoby.
To właśnie rosnąca efektywność – zdaniem
prelegentów – ma być dla branży receptą
na wyjście z zapaści.

Takiej zmianie, dotyczącej górnictwa
i regionów, podporządkowany był tytuł sesji
plenarnej, którą otworzył dr Jerzy Kicki, przewodniczący komitetu organizacyjnego SEP.
– W języku chińskim słowo „kryzys” składa się z dwóch symboli. Pierwszy oznacza
niebezpieczeństwo, drugi możliwości. I o tych
możliwościach, poprawie efektywności górnictwa we wszystkich jego obszarach jest
większość referatów podczas tej edycji Szkoły – dzielił się refleksją Jerzy Kicki.
Andrzej Tor, wiceprezes Kompanii Węglowej ds. produkcji, mówił o działaniach
poprawiających efektywność spółki.
– Dzięki programowi realizowanemu
od prawie roku w IV kwartale 2015 roku
w Kompanii nastąpiła poprawa efektywności
finansowej o ok. 50 mln złotych. Zakłada się,
że dzięki podjętym działaniom w 2017 roku
wynik EBITDA będzie wyższy o ok. 480 mln
złotych wobec roku 2014. Program przyczynił
się do poprawy wskaźników: koszt produkcji
węgla spadł o ponad 8 proc. – do 259 zł/t,

koszt materialnego zabezpieczenia produkcji
spadł o 10 proc., a wydajność na zatrudnionego wzrosła o 15 proc. – wyliczał wiceprezes.
Referat dotyczący wpływu funkcjonowania projektowanej kopalni Przeciszów
na środowisko zaprezentował Marek Uszko,
wiceprezes Grupy Kopex.
– Przekonanie społeczności lokalnej
do celowości realizacji projektu, do tego,
że jest on akceptowany w wymiarze środowiskowym i społecznym, jest najważniejszym
elementem na drodze do uzyskania koncesji
– uważa prezes Uszko.
Argumentując, że budowa kopalni jest
realnym przedsięwzięciem, stwierdził, że cały
projekt realizowany jest zgodnie z najnowocześniejszymi standardami technologicznymi,
co przekłada się na bezpieczne, efektywne
i tanie w eksploatacji rozwiązania..

R aporty branżowe
Oczekiwanym przez wszystkich uczestników SEP akcentem była gala konkursowa
organizowana w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jej tradycyjnym elementem
są raporty branżowe o stanie górnictwa.
Z przygotowanego przez Wyższy Urząd
Górniczy „Raportu o stanie bezpieczeństwa
w górnictwie w Polsce” wynika, że w ubiegłym roku w górnictwie doszło do 2158 wypadków. Życie straciło 19 górników (12 ofiar
w kopalniach węgla kamiennego), a 12 uległo
wypadkom ciężkim.

Ogółem wypadki w górnictwie związane
z tzw. czynnikiem ludzkim stanowiły 85,7 proc.
wszystkich zdarzeń. Wyższy Urząd Górniczy
poinformował, że w ub.r. procedurę zatrzymania robót zastosowano w 1884 przypadkach.
511 decyzji dotyczyło robót górniczych. Jak
podał nadzór, w latach 2011–2015 w górnictwie
miało miejsce 68 zgonów naturalnych, 50 z nich
zdarzyło się w kopalniach węgla kamiennego.
W ubiegłym roku zanotowano 11 takich zdarzeń (osiem w kopalniach węglowych).
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu podsumował 2015 rok w górnictwie
węgla kamiennego pod względem wyników
finansowych i produkcyjnych. Z raportu wynika, że strata branży wyniosła 1,898 mld złotych
i była niższa niż odnotowana w 2014 roku
o 154 mln złotych. Przychody ze sprzedaży
węgla sięgnęły 19,02 mld złotych (w 2014 roku
19,4 mld złotych), a średnia cena zbytu spadła
do 258,58 zł/t (rok wcześniej 275,73 zł/t). Zobowiązania sektora sięgnęły 14,7 mld złotych.
Górnictwo w formie podatków i opłat odprowadziło do Skarbu Państwa i budżetów gmin
6,5 mld złotych.
Pomoc państwa dla branży przeznaczona m.in. na likwidację kopalń, naprawę szkód
górniczych i osłony socjalne dla odchodzących
z górnictwa wyniosła łącznie 716,1 mln złotych. Nakłady inwestycyjne poniesione przez
górnictwo zamknęły się kwotą 1,682 mld złotych i były niemal dwukrotnie niższe niż rok
wcześniej. Kopalnie – zarówno te z udziałem
Skarbu Państwa, jak i prywatne – wydobyły
łącznie 72,2 mln ton węgla kamiennego, w tym
59,2 mln ton węgla energetycznego i 13 mln ton
węgla koksowego. Wobec wydobycia z 2014
roku oznacza to spadek jedynie o 300 tys. ton.
Wśród istotnych trendów charakteryzujących zeszłoroczną sytuację w branży wymienić należy wzrost sprzedaży węgla, która
wyniosła 73,6 mln ton (węgiel energetyczny –
60,6 mln ton, koksowy – 13 mln ton). W kraju
sprzedano łącznie 64,6 mln ton, a na eksport
przeznaczono 9 mln ton surowca. Sprzedaż
węgla zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 3,2 mln ton (o 4,2 proc.), z czego sprzedaż w kraju była wyższa o 4,6 proc.,
natomiast sprzedaż w wywozie i eksporcie
wzrosła o 7,7 proc. Na rynku krajowym odnotowano wzrost sprzedaży do energetyki
zawodowej i przemysłowej, koksowni oraz
do pozostałych odbiorców krajowych.
Pomimo wzrostu sprzedaży węgla na koniec grudnia 2015 roku na przykopalnianych

składach zalegało nadal 5,8 mln ton surowca.
Dla porównania: na koniec poprzedniego roku
wielkość zwałów wynosiła 8,2 mln ton. Część
węgla składowanego w kopalniach podlegała
zastawowi, za część przyjęto przedpłaty, nie
był więc przeznaczony do sprzedaży.
W 2015 roku polscy producenci wyeksportowali 9 mln ton węgla przy imporcie (wynik obejmujący 11 miesięcy) wynoszącym 7,4
mln ton. Polska ponownie stała się eksporterem węgla netto, miano to utraciła w 2008
roku. Jak wyjaśnia dyrektor Henryk Paszcza,
odnotowywano zdecydowany spadek importu
węgla z kierunku wschodniego.

N agrody , nagrody
Podczas gali SEP zostały ogłoszone wyniki konkursów Bezpieczna Kopalnia i Górniczy Sukces Roku. Za najbezpieczniejszą
w 2015 roku uznano kopalnię Jankowice. Drugie miejsce ex aequo zajęły kopalnie Brzeszcze i Bolesław Śmiały. Natomiast miejsce
trzecie (także ex aequo) – Pokój i Chwałowice. Jury przyznało dwa wyróżnienia, które
trafią do ZG Siltech i Eko Plus. W kategorii
kopalń rud miedzi nagrody nie przyznano.
Konkurs organizowany jest przez Wyższy
Urząd Górniczy, Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego oraz
SEP.
W konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym od siedmiu lat przez Górniczą
Izbę Przemysłowo-Handlową i SEP, Osobowością Roku został prof. dr hab. inż. Wacław
Trutwin. Nagrodę przyznano za całokształt
działalności o szczególnym znaczeniu dla
polskiego górnictwa.
W kategorii Innowacyjność kapituła
przyznała dwie równorzędne nagrody, które
otrzymały: Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z Kopex Machinery oraz Fabryka
Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING. Wyróżnieniem uhonorowano
Elgór+Hansen i kopalnię Bielszowice.
W kategorii Ekologia zwycięzcą został
Elektrometal, a wyróżnienie przyznano Głównemu Instytutowi Górnictwa. Dodatkowo
na wniosek kapituły GIPH przyznała nagrodę
specjalną za wieloletnią działalność na rzecz
promocji polskiego górnictwa podziemnego,
a także kształtowania jego dobrego wizerunku.
Otrzymał ją dr Jerzy Kicki.
ANNA ZYCH

Autorka jest publicystką Trybuny Górniczej i portalu
nettg.pl

Wielkie ukłony dla załogi

Jankowice najbezpieczniejszą kopalnią
KWK Jankowice została po raz czwarty zwycięzcą konkursu Bezpieczna Kopalnia. Od lat
nie doszło w niej do śmiertelnego wypadku.
Oznacza to, że górnicy potrafią zadbać o bezpieczeństwo pracy mimo
trudnych warunków
górniczo-geologicznych.

S tanisław K onsek ,
dyrektor rybnickiej
kopalni , komentuje
przyznanie nagro dy : Miałem zaszczyt

w imieniu załogi odbierać 25 lutego to wyróżnienie. Wielkie ukłony dla całej załogi,
bo to ona je wywalczyła. Podchodzę do tej
nagrody z wielką pokorą, bo niestety w roku
mamy kilkanaście zdarzeń nazywanych lżejszymi wypadkami, a często niewiele trzeba,
by były one znacznie poważniejsze. Czasami
to tylko sprawa górniczego szczęścia. Dziękuję
wszystkim pracownikom za zaangażowanie
w tych trudnych dla górnictwa czasach.
Dyrekcja KWK Jankowice stara się robić jak
najwięcej, aby zniwelować zagrożenia. Każdy pracownik naszej kopalni jest świadomy,

że odpowiada za swoje i kolegów bezpieczeństwo. Podejmujemy wiele działań uświadamiających pracowników, z jakiego typu zagrożeniami mogą spotkać się w naszej kopalni,
oraz zwracamy baczną uwagę na praktykowanie bezpiecznych zasad pracy. Natomiast
od dozoru egzekwujemy przestrzeganie
zasad określonych w projektach technicznych, eksploatacyjnych, projektach drążenia
i wierceń, aby maksymalnie dotrzymywać
rygorów zwanych sztuką górniczą. Dzięki
niej bezpiecznie wykonuje się robotę. Mamy
świadomość, że doskonalenie kwalifikacji

również poprawia bezpieczeństwo, dlatego
doceniamy pracowników, którzy podejmują
trud dodatkowych szkoleń. Wprowadzamy jak
najszerszą mechanizację, gdyż to ułatwia pracę
i podnosi jej komfort. Staramy się dowozić
pracowników możliwie jak najbliżej miejsc
pracy, by ograniczać zmęczenie i niwelować
możliwości upadku, poślizgnięcia czy innych
niebezpiecznych zajść.
Życzę całej załodze, aby górnicze szczęście
nam towarzyszyło i św. Barbara nadal nad
nami czuwała.
l
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Audyt w spółkach węglowych

W Kompanii Węglowej, Jastrzębskiej Spółce
Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym
trwa audyt zlecony przez Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Decyzję o powołaniu zespołów audytorskich podjęły rady
nadzorcze spółek górniczych.

W pierwszej połowie marca ma być
gotowy wstępny raport o stanie Kompanii
Węglowej. Pełna wersja powinna być gotowa
w ostatnich dniach marca. Audytorzy analizują sytuację każdej kopalni, zajmą się także
centralą spółki.
Grupą audytorów Kompanii Węglowej
kieruje senator Adam Gawęda. Analiza
ma odpowiedzieć na pytanie: Czy można
obniżyć koszty i poprawić efektywność,
nie obniżając zarobków załóg górniczych?
Audytorzy mają także sprawdzić, jak są realizowane założenia restrukturyzacyjne
w Kompanii.
Atmosfera w spółce jest napięta. Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z zarządem. Nie zgadzają się na obniżanie płac

górników. Chcą gwarancji, że w Polskiej
Grupie Górniczej zostaną zachowane zasady
wynagradzania. Chcą także poznać szczegóły
planu naprawczego.
Rada nadzorcza 24 lutego odwołała
Krzysztofa Sędzikowskiego ze stanowiska
prezesa spółki. Przez trzy miesiące obowiązki
prezesa będzie pełnił Tomasz Rogala. Prezes
Rogala zapowiedział, że będzie kontynuował
prace zmierzające do powołania Polskiej Grupy Górniczej z kopalń i zakładów KW. Zaprosił związki do rozmów.
Oficjalnie audyt nie ma związku z napiętą sytuacją, jednak oczekuje się, że jego
wyniki pozwolą na wiarygodne przedstawienie sytuacji firmy stronie społecznej.
Wśród audytorów są także przedstawiciele
związków zawodowych. Czy ich udział w zespołach audytorskich zakończy wreszcie
odwieczny spór o to, czy przedstawiciele
załóg górniczych są rzetelnie informowani
czy też zarządy spółek węglowych ukrywają informacje, żeby wymusić oszczędności
płacowe?
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Specjalnie dla Nowego Górnika komentuje
Adam Gawęda, senator RP, kierownik grupy
audytorów

Są rezerwy,
trzeba je wykorzystać
Audyt jest oceną obecnej sytuacji spółki oraz
przebiegu procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych. Powinien być
odpowiedzią na wiele postawionych pytań:
czy w Kompanii Węglowej można poprawić efektywność, jak przebiegają proces inwestycyjny, zlecanie usług
i zakup materiałów w poszczególnych kopalniach i czy można obniżyć koszty, nie sięgając do kieszeni górników, czyli nie obcinając
zarobków?

Wiem, że zaraz spotkam się z zarzutem,
że przystępujemy do audytu z jakąś tezą i będziemy chcieli ją na siłę udowodnić. Zapewniam, że tak nie jest. Potrzebujemy informacji
po to, aby zaproponować systemowe zmiany,
bardzo na tym etapie potrzebne. Zespół audytujący Kompanię Węglową i zespoły pracujące
w pozostałych spółkach koncentrują się między innymi na analizie kosztów, racjonalności
podejmowanych decyzji i na tym, czy na poziomie kopalń dobrze gospodaruje się złożem,
jak są prowadzone roboty przygotowawcze
i jak jest realizowany plan biegu ścian.
W Kompanii Węglowej istotne jest
sprawdzenie stopnia zaawansowania prac
mających na celu powołanie Polskiej Grupy
Górniczej. Chodzi nam też o ocenę celowości

zrealizowanych inwestycji i jakość gospodarowania złożem. W wielu przypadkach brakuje
działań, które byłyby spoiwem dla całej spółki
górniczej.
Na razie mogę wstępnie skomentować
wnioski nasuwające się po audycie pięciu kopalń. Są rezerwy, które trzeba wykorzystać,
aby obniżyć koszty. Usługi firm zewnętrznych,
również tych niezwiązanych z produkcją, czy
gospodarka materiałowa – tu można szukać
oszczędności. W kopalni Halemba-Wirek
miałem okazję zapoznać się z rzetelnym podejściem do racjonalizacji kosztów i innym
spojrzeniem na przyszłość kopalni, dosyć
trudnej ruchowo, i zorientowaniem na pokłady gwarantujące widoczną poprawę wyników.
Zwracamy uwagę na posiadane kadry własne
audytowanych kopalń, ich kwalifikacje i menedżerskie przygotowanie. To bardzo ważne
dla przyszłości spółki.
Są też kopalnie, w których trudno doszukać się uzasadnienia dla nietrafionych inwestycji i brak właściwego podejścia do procesu
planowania. W innej, nie będę podawał nazwy,
brak było analizy prognozowanych kosztów.
Choć na wysuwanie generalnych wniosków
jest za wcześnie, to już teraz mogę powiedzieć,
że najczęściej mamy do czynienia z dużym
zaangażowaniem dyrekcji kopalń i kierownictwa. Dyskusje, rzeczowe wnioski i otwartość
na zmiany – to napawa optymizmem.
l

JACEK FILIPIAK

Poszukiwacze prawdy
o górnictwie zaczęli pracę

Zespół audytujący Kompanię Węglową i zespoły pracujące w pozostałych spółkach koncentrują się między
innymi na analizie kosztów, racjonalności podejmowanych decyzji i na tym, czy na poziomie kopalń dobrze
gospodaruje się złożem, jak są prowadzone roboty przygotowawcze i jak jest realizowany plan biegu ścian
REKL A M A
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K ooperanci górnictwa . Kolejny rząd zmaga się

z kryzysem w górnictwie. Na razie widocznych sukcesów nie
ma. Nie ma też jasnej odpowiedzi na pytanie: Czy kooperanci
branży wciąż będą pełnić rolę parabanku dla spółek węglowych
i jak dla nich skończy się długa akcja kredytowania państwowych
spółek? W grudniu 2015 roku w czasie konferencji Górnictwo
2015 zorganizowanej przez PTWP, wydawcę portalu
wnp. pl i miesięcznika Nowy Przemysł, przedstawiciele firm
okołogórniczych woleli mówić o przyszłości niż o teraźniejszości.
Wierzyli, że na początku 2016 roku zaczną napływać
optymistyczne informacje. Czekali na jakiś program, który byłby
„nagrodą” za rolę parabanku. W lutym został ogłoszony rządowy
Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jeżeli nie pojawią się
dodatkowe, precyzyjniejsze pomysły, trudno uznać, że znajdzie się
nagroda dla kooperantów za kredytowanie państwowych spółek.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Program rozwojowy Polski Kombajn Górniczy jest jednym z punktów rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
w skrócie zwanym planem Morawieckiego.
To najmocniejsze nawiązanie do górnictwa.
W rządowym planie jest także wzmianka
o zgazowaniu węgla. W porównaniu z oczekiwaniami branży górniczej to bardzo ogólnikowa zapowiedź wykorzystania potencjału
górnictwa węgla kamiennego i przemysłu
pracującego dla kopalń. Nie ma konkretów
na temat karbochemii i paliw produkowanych
z węgla. Czy górnictwo nie będzie kołem zamachowym gospodarki w wieloletnim planie
reindustrializacji? Może nim być pod warunkiem, że da sobie radę samo z sobą. W planie
rządowym nie ma zapisów antygórniczych.
To już jest coś. Jednak górnictwo nie ma pomysłu, jak chce współuczestniczyć w reindustrializacji polskiej gospodarki.

W grudniu 2015 roku odbyła się konferencja Górnictwo 2015 zorganizowana przez
PTWP, wydawcę między innymi portalu wnp.
pl i miesięcznika Nowy Przemysł. Czas nie
sprzyjał. Rząd PO–PSL był historią, rząd Prawa i Sprawiedliwości dopiero się organizował.
Górnictwo podpierało się nosem, żeby nie
polec pod ciężarem kryzysu. Nadzieje były
duże. Spółki węglowe czekały na zapowiadaną
pomoc. Dostawcy maszyn, urządzeń i usług
dla górnictwa liczyli na rozwiązania, dzięki
którym branża górnicza zaczęłaby regulować swoje zobowiązania. Półroczne terminy
płatności i rezygnacja ze znacznej części zamówionych dostaw powodowały trudności
finansowe.
W roku 2015 przedstawiciele firm okołogórniczych starali się przekonać rządzących,
aby plany ratowania górnictwa nie ograniczały
się do kopalń. Proponowali, aby Bank Gospodarstwa Krajowego włączył się w kredytowanie branży okołogórniczej w sposób, który ułatwiłby ekspansję zagraniczną i gwarantowałby
spłatę zobowiązań polskich spółek górniczych.
Były luźne pomysły, dwa oficjalne spotkania na ten temat i nic więcej. Rząd PO–PSL
uznał, że firmy okołogórnicze tyle zarobiły
na kontraktach z kopalniami, że mogą radzić
sobie same. Ponieważ pracownicy tych firm
nie protestowali jak górnicy, los tak zwanego
zaplecza górnictwa nie miał większego znaczenia politycznego. Na nieśmiałe sugestie,
żeby górnictwo dostało gwarancje rządowe
na zobowiązania wobec firm okołogórniczych,
zawsze była jedna odpowiedź – to byłaby niedozwolona pomoc publiczna. Zmienił się rząd,
nie zmieniły się realia. O zapleczu górnictwa
się nie dyskutuje, bo to firmy prywatne i niech
sobie radzą. Jakoś sobie radzą.

Kryzys w

coraz bardz

C zekanie na cud
Coraz rzadziej słychać narzekania. Kryzys
stał się stanem normalnym. Państwowe kopalnie mają przewagę nad sprywatyzowanymi
firmami i – chociaż biedne jak mysz kościelna
– dyktują warunki dostawcom. Tylko od czasu do czasu słychać, że górnictwo chciałoby
skrócić terminy płatności, bo wtedy dostawy
byłyby tańsze. Firmy okołogórnicze kredytują kopalnie, a koszt kredytu wliczają w cenę
dostaw. Wydawać się może, że sytuacja jest
stabilna. Jednak w którymś momencie banki
mogą odmówić kredytu dostawcom. Jeżeli
banki powiedzą: Najpierw ściągnijcie długi,
później proście o kredyty, sytuacja kooperantów górnictwa stanie się dramatyczna.
Na razie w ciszy i spokoju dogorywają małe
i średnie firmy usługowe.
Jednym z punktów programu naprawy
górnictwa jest skorzystanie w większym stopniu z usług firm specjalizujących się w typowych robotach górniczych. Z czyich usług
będzie korzystać państwowe górnictwo, jeżeli
te przedsiębiorstwa znikną z rynku? Tylko cud
może uratować sytuację. Tym cudem może
być powołanie Polskiej Grupy Górniczej,
wsparcie dla JSW SA i KHW SA. Wiadomo,
jaki cud jest potrzebny. Niestety nie wiadomo,
kto będzie cudotwórcą.
Tymczasem dziesiątki tysięcy miejsc pracy w firmach okołogórniczych wciąż są zagrożone. Ratunkiem ma być dywersyfikacja
produkcji i szukanie miejsca na rynkach
zagranicznych. Gdyby nie eksport, nawet
najwięksi producenci maszyn i urządzeń
górniczych straciliby płynność finansową.
Producenci maszyn górniczych wiedzieli,
że kiedyś przyjdzie kryzys. Przygotowywali się do niego. Dlatego zwiększali eksport
i szukali kontraktów w energetyce. Wieloletnia restrukturyzacja i dostosowywanie
się do rynku nawet w czasie najlepszej koniunktury pozwoliły jakoś przetrwać do tej
pory. Zarządy robiły to, bo kierują firmami
prywatnymi, a największe z firm są spółkami
giełdowymi. W spółkach prywatnych i giełdowych nie można liczyć na cud. Górnictwo
wciąż na ten cud liczy.

P otrzebne wsparcie
państwa
Potrzebna jest konsolidacja firm pracujących dla górnictwa. Wspominał o tym kilka
razy prezes Kompanii Węglowej Krzysztof
Sędzikowski. Jego zdaniem stworzenie z kopalń KW Polskiej Grupy Górniczej to wymusi.
Ponieważ nie rozwijał tematu, nie wiadomo,
czy na przykład chodzi o połączenie firm Kopex i Famur. Na początku kryzysu wiele o tym
mówiono, ale nikt oficjalnie nie potwierdził
tych informacji. Nie wiadomo, w jaki sposób
powstanie Polskiej Grupy Górniczej miałoby

Jednym z punktów programu naprawy górnictwa jest skorzystanie w większym stopniu z usług firm specjalizujących się
znikną z rynku?
wymusić na właścicielach Kopeksu i Famuru
połączenie obu firm.
Jeżeli program Polski Kombajn Górniczy
ma być realizowany, będzie potrzebna współpraca wielu producentów maszyn i urządzeń
górniczych. Czy jej początkiem będzie Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu
Innovo? To nowy związek pracodawców, zrzeszający firmy z polskim kapitałem, które działają na rzecz szeroko rozumianego przemysłu
wydobywczego. Organizacja Innovo powstała
w 2015 roku. Miała ułatwić firmom zaplecza
górniczego walkę o to, aby reforma górnictwa
nie oznaczała, że zobowiązania wobec dostawców zostaną w spółce-wydmuszce, jaką miała
zostać Kompania Węglowa po stworzeniu z jej
kopalń nowej firmy górniczej. Wydaje się,
że ten cel został osiągnięty. Jednak to tylko
jeden z elementów programu nowej organizacji pracodawców. Innovo chce koordynować
ekspansję producentów maszyn i urządzeń
górniczych na rynki zagraniczne.
– Rynek krajowy się kurczy i jest nieprzewidywalny. Firmy okołogórnicze muszą
dywersyfikować działalność, zdobywać nowe
rynki, w tym dalekie. Liczymy na wsparcie rządu. Ważna będzie promocja polskiego przemysłu. W wielu krajach Azji i Afryki pamięta się o polskich inżynierach i dobrze się ich
wspomina. Tam polska myśl techniczna jest

znana i doceniana. Ważne, by polska dyplomacja wspierała naszych przedsiębiorców, tak
jak to robi na przykład dyplomacja niemiecka
– mówiła w czasie konferencji Górnictwo 2015
Monika Piątkowska, prezes Innovo.

P otrzebna kompleksowa
oferta
W założeniach programowych nowa organizacja pracodawców mogłaby także ułatwiać rozmowy z bankami na temat kredytów
i ubezpieczenia kontraktów. Na razie trudno
ocenić, w jakim stopniu zostaną zrealizowane
te plany. Na początku trzeba pogodzić często
sprzeczne interesy producentów. Wylansowanie polskiej marki nie będzie proste. Jednak
kryzys jest pewną nadzieją. W czasie koniunktury branża górnicza niechętnie zmienia dostawców. Trudno przebić się nawet wtedy,
gdy jakość i cena są wyjątkowo atrakcyjne.
W kryzysie firmy górnicze muszą liczyć się
z kosztami. Na rynku wydobywczym chcą
pojawić się nowi gracze. Na przykład Indie.
Mamy szansę od podstaw budować tam kopalnie i je wyposażać.
– Ważne, by tworząc model wsparcia
na kolejne lata, był on przystosowany do potrzeb firm pracujących dla sektora wydobywczego. Nie chodzi tylko o górnictwo węgla
kamiennego – mówiła Monika Piątkowska.
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Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Związku
Zawodowego Górników w Polsce przy KWK Jankowice

Podstawowe zadanie to obrona praw
pracowniczych
NOWY GÓRNIK

NOWY GÓRNIK

ziej niszczy otoczenie

ę w typowych robotach górniczych. Z czyich usług będzie korzystać państwowe górnictwo, jeżeli te przedsiębiorstwa
Przy zdobywaniu nowych rynków i walce o największe kontrakty trzeba dysponować kompleksową ofertą. Potencjał tkwiący
w przedsiębiorstwach, które skupia Krajowa
Organizacja Innowatorów Przemysłu Innovo,
jest olbrzymi, ale za mały, aby konkurować
z najpotężniejszymi graczami w skali globalnej. Na kompleksową ofertę składa się także
kredytowanie kontraktu. Jeżeli polskie firmy
nie będą mogły przedstawić atrakcyjnej oferty
finansowania kontraktów, nie mają czego szukać w świecie. Do tego potrzebna jest współpraca z bankami. Innovo liczy, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości pomoże w stworzeniu oferty
finansowej dla kontraktów zagranicznych.
– Polskie firmy mogłyby wówczas z jednej
strony zawierać kontrakty na inwestycje zagraniczne, a z drugiej uczestniczyć w modernizacji krajowego sektora górniczego – mówiła
Monika Piątkowska.
Produkcja dla górnictwa jest coraz mniejsza. Banki żądają bardzo szczegółowych
danych, zanim dadzą kredyt na produkcję
dla spółek węglowych. Polskie firmy, które
chcą pracować dla energetyki, bardzo często są podwykonawcami podwykonawców,
ponieważ nie mogą przedstawić atrakcyjnej
oferty finansowania kontraktu. To je wyklucza
z grona głównych wykonawców, chociaż mają
odpowiedni potencjał techniczny.

Czy plan Polski Kombajn Górniczy będzie wystarczającym wsparciem? Jeżeli słowo
„kombajn” będzie tylko chwytliwym hasłem
w tytule, a w rzeczywistości producenci
wszystkich maszyn i urządzeń górniczych
będą mogli skorzystać z pomocy państwa,
jest szansa, że przemysł elektromaszynowy
zdobędzie nowe rynki. Przedstawiono potencjalne kierunki zwiększenia eksportu maszyn
górniczych – m.in. Argentynę, Republikę Południowej Afryki, Indie, Indonezję, Chiny,
Mongolię i Turcję.
Jednocześnie Polska ma wzmocnić tak
zwaną dyplomację ekonomiczną. Powstaną
placówki dyplomatyczne wspierające polskie
firmy w najważniejszych krajach, które stawiają na przemysł wydobywczy. Plan Morawieckiego to nawet nie początek realizacji
polityki wsparcia dla firm kooperujących
z górnictwem. Szkoda, że nie ma planów, które uchroniłyby kooperantów górnictwa przed
skutkami kryzysu, który nie skończy się ani
w tym, ani w przyszłym roku. Jak długo firmy
okołogórnicze nie będą mogły liczyć na udział
banków w przygotowaniu kompleksowej oferty dla kontrahentów zagranicznych, tak długo
nawet najlepsza dyplomacja nie pomoże. Czy
znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił zgrać
wysiłki dyplomatyczne z ofertą finansową?
l

Związek Zawodowy Górników w Polsce
KWK Jankowice jest w grupie najaktywniejszych organizacji kopalnianych. Uczestnictwo w manifestacjach, merytoryczny wkład
w czasie negocjacji z kolejnymi zarządami
Kompanii Węglowej, aktywny udział w życiu
społeczności lokalnych – te działania sprawiają, że organizacja ZZG w Polsce KWK Jankowice jest ważnym partnerem społecznym.

Kilkuletni kryzys odbił się na branży górniczej w dramatyczny sposób. Z Kompanii
Węglowej ma powstać Polska Grupa Górnicza. Organizacja kopalniana aktywnie wspierała działania służące obronie praw pracowniczych. Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZG
w Polsce KWK Jankowice, jest członkiem rady
pracowników Kompanii Węglowej. W czasie
spotkań z zarządem prezentował jednoznaczne stanowisko – oszczędności na górnikach
to zamach na prawa pracowników. Trzeba
szukać rozwiązań, które uratują firmę i pozwolą zachować prawa pracownicze.
Przesuwany termin utworzenia najpierw
Nowej Kompanii Węglowej, a teraz Polskiej
Grupy Górniczej sprawił, że każdą kolejną
datę pracownicy traktują z dużym dystansem.
Obecnie obowiązująca wersja, przedstawiana
wielokrotnie przez byłego już prezesa zarządu
KW Krzysztofa Sędzikowskiego, mówi o konieczności przeniesienia kompanijnych kopalń
i zakładów do PGG przed 1 maja. Jak twierdzi
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski,
wśród akcjonariuszy Grupy znajdą się podmioty energetyczne i inwestorzy finansowi.
– To są obietnice, które słyszymy od roku.

Zmieniają się tylko nazwiska obiecujących.
Brak czytelnych, jasnych, zrozumiałych i przewidywalnych w skutkach rozwiązań budzi
niepokój załogi kopalni Jankowice. Trzeba zaprzestać doświadczeń na górnikach, bo skutki
mogą być nieprzewidywalne. Takie działania,
między innymi zarządu, grożą narastaniem
konfliktów społecznych – mówił Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZG w Polsce KWK
Jankowice.
Dzięki wysiłkowi załogi KWK Jankowice
osiąga dobre wyniki. W tym roku zdobyła
tytuł najbezpieczniejszej kopalni. – To zasługa
całej załogi. My, organizacja związkowa, wiele
razy zwracaliśmy uwagę, że nie można oszczędzać na bezpieczeństwie pracy. Naciskaliśmy,
czasem groziliśmy – mówił przewodniczący
Sawczuk.
Bezpieczeństwo pracy to wieki problem
w czasie kryzysu. Sprzeciw związku zawodowego wiele razy zmusił zarząd Kompanii
Węglowej do zmiany podejścia w sprawach
na przykład organizacji pracy. Jednak braki
kadrowe dają się we znaki. Związek wciąż naciska, aby planując zatrudnienie, zarząd nie
kierował się danymi z tabelek, ale zasadami
sztuki górniczej.
Powoływanie Polskiej Grupy Górniczej
nie przebiega bezkonfliktowo. Płace, zasady
zatrudnienia, gwarancje – to gorące tematy.
W Kompanii trwa spór zbiorowy. Od jedności
wśród załogi zależy, czy związki będą miały
narzędzia nacisku. ZZG w Polsce KWK Jankowice wielokrotnie udowadniał, że potrafi
bronić praw pracowniczych.
HANNA KRZYŻOWSKA
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Radzionków: WFOŚiGW sprzyja rozbudzaniu ekologicznej ciekawości i zachowań najmłodszych
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Dziecięca czereda u ptasiego
pospólstwa
Nad Księżą Górą w Radzionkowie – ongi powapiennym, rozpościerającym się na powierzchni 16 hektarów wyrobiskiem, a od kilkunastu
miesięcy urządzonym tu zespołem parkowym,
zwanym Śląskim Ogrodem Botanicznym – można dziś obserwować majestatycznie krążące
kruki. Częściej jednak przyjrzeć się ptasiemu
pospólstwu – sikorkom, mazurkom, kowalikom,
trznadlom, bażantom – i posłuchać koncertów
tej skrzydlatej menażerii przy akompaniamencie rzekotek i żab wodnych. I na takie seanse,
a także obserwacje osobliwości tutejszej flory
z rzadkimi roślinami, dzień w dzień od rana
do zmierzchu zapraszają gospodarze ŚOB.

Zapewne nie byłoby tej przyrodniczej
enklawy bez koalicji przyjaciół radzionkowskiego ogrodu. Na pierwszym miejscu jest bez
wątpienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który w ubiegłym roku zaangażował się w jej
urządzenie kwotą niespełna 59 tys. złotych.
Dofinansowanie zostało przeznaczone na dwa
główne zadania. Pierwsze: założenie kolekcji
lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych. I drugie: wzbogacenie wyposażenia
istniejącej przy ŚOB Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej. Historycznie rzecz biorąc,
WFOŚiGW, począwszy od 2004 roku, dofinansował położony nieopodal Śląski Ogród
Botaniczny w Mikołowie kwotą przeszło 2,6
mln złotych.
Podczas piątkowego (26 lutego) spotkania
z dziennikarzami prezes zarządu WFOŚiGW
w Katowicach, Andrzej Pilot, obszernie wyjaśniał motywy tego finansowego zaangażowania kierowanej przezeń instytucji. Akcentował
zwłaszcza dwa: ochronę różnorodności biologicznej w mikołowskiej enklawie, w tym m.in.
rozbudowę kolekcji sadowniczych oraz szkółek
do rozmnażania drzew i krzewów owocowych,
jak również stworzenie ogrodu edukacyjnego
roślin uprawnych, warzywnych i zielarskich.
Natomiast w odniesieniu do Radzionkowa kładł
nacisk na wspieranie rozmaitych form ekologicznej aktywności edukacyjnej, wymieniając m.
in. realizowane tu programy, jak Śląski Kalendarz Ekologiczny czy Różnorodność – potęga
życia, dopełnianych przez liczne konferencje,
ekologiczne warsztaty i konkursy dla dzieci.

N auka szacunku
dla środowiska
– Skoro spotkaliśmy się, aby zobaczyć,
jak pięknie i dynamicznie rozwija się tutejsza stacja edukacyjna, to chcę powiedzieć,
że jestem ogromnie rad, iż coraz większa
rzesza gości obu ośrodków – i w Mikołowie,
i w Radzionkowie – w tym zwłaszcza dzieci,
może korzystać z przebywania w zdrowym
środowisku, a przy tym uczyć się, jak należy
je szanować – cieszył się prezes Andrzej Pilot.
Podkreślając ów szczególny mecenat
WFOŚiGW, Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego
Ogrodu Botanicznego, wskazywał zarazem
na nie mniej ważnego sojusznika rozwoju
ŚOB, czyli władze gminy Radzionków.
– Mamy do czynienia nie tylko z lokalnym radzionkowskim projektem. On już
promieniuje na cały region. Skoro miesiąc
w miesiąc przyjeżdża tu na rozmaite zajęcia

po kilkaset dzieci z całego Śląska, począwszy
od tych przedszkolnych, po młodzież licealną,
a nawet studentów, to można mówić o wspólnym, nietuzinkowym sukcesie. – Zacierał ręce
burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor.

N os w ulu ,
krem własnej roboty
Magdalena Maślak, zastępczyni dyrektora
w radzionkowskim ogrodzie botanicznym,
informuje, że pod Księżą Górą jednakowo
życzliwie są witani wszyscy goście. Przez
okrągły tydzień, od rana do zmierzchu, bez
jakichkolwiek opłat. Przyznaje jednak, że dla
personelu ŚOB najwdzięczniejszą klientelą
są dzieci.
– Są takie otwarte, wszystkiego ciekawe,
chłonne szczegółów. Zajęcia z nimi moi koledzy traktują jako najfajniejszą przygodę. –
Uśmiecha się Magdalena Maślak.
– Trzeba widzieć fascynację na dziecięcych
buziach, kiedy mogą zajrzeć do prawdziwego
ula z pszczołami bez ryzyka pożądlenia. Muszą
cieszyć ich reakcje, kiedy wypatrują rozmaite
ptaki i obserwują ich zachowania. Pokazujemy
im siedliska rzadkich, na ogół nieznanych im
roślin, ucząc je nie tylko ich rozpoznawania,
ale też podpowiadając, do jakich użytecznych
celów mogą być wykorzystywane przez człowieka. Wyższą szkołą jazdy, adresowaną już
bardziej do młodzieży, jest uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych. Czyż nie atrakcyjniej
jest samodzielnie przyrządzić sobie mydełko
bądź krem, zamiast kupić je w drogerii? – opowiada o niektórych z edukacyjnych ofert stacji
edukacji ekologicznej.

O dpoczynek dzieci
w zdrowym środowisku
Był jeszcze drugi istotny powód, dla którego prezes WFOŚiGW, Andrzej Pilot, zaprosił dziennikarzy właśnie do Radzionkowa.
U schyłku zimowych ferii w śląskich szkołach
obszernie informował dziennikarzy o rozmiarach tradycyjnego już dofinansowywania
przez Fundusz rozmaitych form wypoczynku
dzieci i młodzieży. Tym bardziej że po pełnym
podsumowaniu ubiegłorocznej aktywności
w tym zakresie mógł przedstawić całościowy
obraz zaangażowania na rzecz najmłodszych.
Zatem w ubiegłym roku WFOŚiGW wyłożył łącznie 5,2 mln złotych na organizację 134
form połączonego z edukacją wypoczynku,
czyli zimowisk, kolonii i tzw. zielonych szkół.
Łącznie skorzystało z nich około 25 tys. głównie
śląskich, ale także małopolskich dzieci. W myśl
zasady, że Fundusz przede wszystkim wspiera
profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów, gdzie
występują przekroczenia standardów jakości
środowiska, było przy tym regułą, że ów wypoczynek musiał być zorganizowany w miejscowościach czystych ekologicznie. W praktyce
geografia ubiegłorocznych wyjazdów układała
się tak: Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy
i Darłówek na Wybrzeżu, nieodległe kurorty
w obrębie naszego województwa, tj. Istebna
Ustroń, Wisła i Węgierska Górka, plus Zawoja
i Zakopane w Małopolsce.
Ów mecenat WFOŚiGW – jak zaznaczył
prezes Pilot – w niebagatelnej mierze objął
wypoczynek przygotowany przez Związek

Harcerstwa Polskiego. W ubiegłym roku Fundusz wsparł wyjazdy harcerzy śląskiej chorągwi na ferie zimowe kwotą 128 tys. złotych,
a wakacyjne – 660 tys. złotych. Beneficjentami
tej pomocy były również Fundacja na rzecz
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz organizacje
o charakterze sportowym.

P riorytetem profilaktyka
zdrowotna
– Do priorytetów Funduszu w tym obszarze aktywności należy realizacja dwóch

programów: profilaktyki zdrowotnej dzieci
i młodzieży oraz edukacji ekologicznej – tłumaczył Andrzej Pilot.
W kontekście kończących się w śląskich
szkołach ferii zimowych wychodzi na to,
że WFOŚiGW staje się w tej dziedzinie coraz
hojniejszy. Oto w dofinansowanie tegorocznego zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
instytucja ta już zaangażowała przeszło 200
tys. złotych i m.in. dzięki temu wsparciu z wyjazdów do przyjaźniejszych środowiskowo
miejscowości skorzystało dotąd około tysiąc
dzieci.
JERZY CHROMIK

Nagrody za elektrośmieci

„Szesnastka” z Sosnowca
Tablica multimedialna, laptop i puf – tymi pomocami dydaktycznymi nagrodzono Szkołę
Podstawową nr 16 w Sosnowcu za aktywny
udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. W zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oprócz uczniów
włączyli się też ich rodzice, nauczyciele i lokalna społeczność.

Sosnowiecka podstawówka uczestniczy
w promującej ekologiczne postawy kampanii
od roku szkolnego 2014/2015. W pięciu szkolnych zbiórkach uczniowie zebrali wtedy ponad 14 ton elektrośmieci. W trwającym roku
szkolnym przeprowadzono już dwie zbiórki

zużytego sprzętu. Żeby zmobilizować dzieci
do brania udziału w akcji i co najmniej wyrównania zeszłorocznego wyniku, szkoła urządziła konkurs – uczniowie, którzy przynieśli
najwięcej urządzeń, otrzymali bilety do kina.
W szlachetną zabawę zaangażowali się też
ich rodzice, którzy dostarczali zużyty sprzęt
do punktów zbierania, za co odbierali kupony
dla szkoły. Małgorzata Frankiewicz, szkolna
koordynatorka programu „Moje miasto bez
elektrośmieci”, niestrudzenie promowała go
w szkolnych murach i poza nimi – w lokalnych mediach. O zbiórkach zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego informowały
też mieszkańców władze Sosnowca.

Nagrody dla szkoły zostały wręczone na uroczystym apelu

Kalendarz ekologiczny
14 marca –
Międzynarodowy
Dzień Sprzeciwu
wobec Tam
Na świecie zbudowano już ponad 45 tys.
wielkich zapór wodnych w celu pozyskania
wody i energii. Międzynarodowe instytucje

finansowe wspierają inwestycje, które dewastują środowisko naturalne, niszcząc nieuregulowane odcinki rzek tam, gdzie woda
nikomu nie zagraża. Dzień Sprzeciwu wobec Tam, w którym organizacje ekologiczne
i społeczne informują o skutkach ich budowy, koordynuje amerykański International
Rivers Network z USA, a w Polsce – Klub
Gaja. Więcej o akcji na stronie http://www.
klubgaja.pl.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Przed Genewą

Skoda przygotowała prototyp nowego SUV-a, zdecydowanie zapatrzony w Audi, BMW i Jeepa
Początek marca to zwykle termin salonu samochodowego w Genewie, a więc wysyp nowości, o których będziemy pisać w kolejnych
numerach. W tym roku do najciekawszych
należy debiut… nowej marki samochodów.
W zasadzie chyba należałoby powiedzieć –
powrót starej. Na fali wskrzeszania samochodowych legend Renault postanowiło
przypomnieć sportowe Alpine, nieprodukowane od 1995 roku. Inspirowany sportowymi samochodami prototyp podobał się
na tyle, że Renault przygotowuje auto seryjne. Lekkie, ważące tylko 1100 kilogramów
auto ma osiągać 100 km/h w 4,5 sekundy.
Kiedy seryjne auto trafi na rynek, jeszcze
nie wiadomo.

R ekordowe ASX
W tym roku nieco narzekamy w Polsce
na brak śniegu. Szwajcarzy mają go pod dostatkiem i wiedzą, jak go ciekawie wykorzystać. Jamie Barrow, najszybszy snowboardzista
w Wielkiej Brytanii, wraz z Mitsubishi ASX
pobił rekord Guinnessa w najszybszym przejeździe na desce snowboardowej ciągniętej
przez samochód na zamarzniętym jeziorze
w St. Moritz w Szwajcarii. Nowy rekord świata
wynosi teraz 99,871 km/h.

N owy P rius
na polskich progach
Toyota Motor Poland ogłosiła ceny nowej
generacji Priusa, która ma wejść do sprzedaży w Polsce na początku kwietnia. Najniższa
wynosi 119 tys. złotych. Nowa generacja samochodu zapewnia spalanie niższe o 15 proc.
od poprzednika – tylko 3,3 l/100 km. W takim
samym stopniu obniżono emisję dwutlenku węgla, osiągając wynik 76 g/km, znacznie poniżej europejskiej normy 95 g/ km,

zaplanowanej na 2021 rok. Umożliwił to opracowany od podstaw nowy napęd hybrydowy
IV generacji, w którym sprawność silnika benzynowego podniesiono do 40 proc. To wynik
nieosiągalny dla żadnego osobowego auta seryjnego z konwencjonalnym napędem.
Silnik elektryczny o mniejszych rozmiarach i wadze jest teraz sprawniejszy, przekładnia napędowa generuje niższe opory pracy,
a akumulator niklowo-wodorkowy, mimo
niższej masy własnej i wymiarów, gwarantuje większą gęstość energii, a więc lepszą
wydajność, szybsze ładowanie podczas pracy
układu. W efekcie system elektryczny układu
napędowego dostarcza więcej energii podczas
przyspieszania, powodując szybszą i płynniejszą reakcję na wciśnięcie pedału gazu. Samochód jest bardzo elastyczny (przyspieszenie
od 80 do 120 km/h w zaledwie 8,3 sekund),
gwarantując łatwe wyprzedzanie, a jazda autostradowa będzie dla nowego napędu oszczędniejsza niż w poprzednich generacjach.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Skoda przygotowała prototyp nowego
auta SUV, zdecydowanie zapatrzony w Audi,
BMW, a w przedniej części w Jeepa. Auto
wzbudza mieszane uczucia, ale większości
jednak się podoba. Rozstaw kół wynosi 2,79
metrów, długość 4,70 metrów, szerokość

1,91 metra i wysokość 1,86 metra. Pojazd
jest wyposażony w napęd hybrydowy typu
plug-in o mocy 165 kW (225 KM), co pozwala przyspieszać mu od 0 do 100 km/h w 7,4
sekundy i osiągać maksymalną prędkość
rzędu 200 km/h. 1,9 litra benzyny to wszystko, co zużyje samochód po przejechaniu
100 kilometrów (45 gramów CO2 na kilometr). Skoda VisionS przejedzie do 50 kilometrów na samym napędzie elektrycznym,
a do 1000 kilometrów przy połączeniu obu
systemów.
Kolejna nowość to Lexus 500h. Wyposażony będzie w hybrydową jednostkę napędową nowej generacji Lexus Multi Stage Hybrid
System, zapewniającą lepsze osiągi i większą
przyjemność z jazdy, a przy tym wyróżniającą
się większą efektywnością. Jak za Motoring
Australia podaje serwis Mototarget, hybrydowy napęd LC 500h ma wykorzystywać
3,5-litrowy benzynowy silnik V6 o mocy 230
kW (312 KM) oraz silnik elektryczny o mocy
162 kW (220 KM).

Lexus 500h wyposażony będzie w nową hybrydową jednostkę napędową Lexus Multi Stage Hybrid System

Jamie Barrow, najszybszy snowboardzista w Wielkiej Brytanii, wraz z Mitsubishi ASX pobił rekord
Guinnessa w najszybszym przejeździe na desce snowboardowej ciągniętej przez samochód

Toyota Motor Poland ogłosiła ceny nowej generacji Priusa, która ma wejść do sprzedaży w Polsce
na początku kwietnia
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Podróże marzeń

Sztokholm śladem zbrodni
Sztokholm, stolica Szwecji, to metropolia
otoczona wodą. Miasto położone jest na 14
wyspach, połączonych ze sobą 57 mostami.
Dla odwiedzających je po raz pierwszy najlepszym rozwiązaniem będzie wycieczka statkiem pomiędzy poszczególnymi dzielnicami,
z których każda ma niepowtarzalny charakter. Gdy słony wiatr plącze włosy, a w tle rozbrzmiewa krzyk mew, naszym oczom ukazują
się najciekawsze atrakcje Sztokholmu.

T ropem M illennium
Od kilku lat stolica Szwecji przyciąga również miłośników kryminału. Mowa oczywiście
o fanach trylogii Millennium Stiega Larssona,
która sprzedała się w ponad 60 mln egzemplarzy na całym świecie. Muzeum Miejskie
w Sztokholmie wydało specjalną mapę z miejscami pojawiającymi się w powieści, a w każdą
sobotę organizowane jest Millennium Tour,
podczas którego można zwiedzić miasto
śladami jej bohaterów. Bilety na wycieczkę
kosztują 130 koron i można je kupić w gmachu
muzeum lub zamówić przez Internet.
Większość akcji Millennium rozgrywa się
w dzielnicy Södermalm. To tutaj mieszkają
główni bohaterowie sagi – bezkompromisowy
dziennikarz Mikael Blomkvist i hakerka Lisbeth Salander. Na trasie wycieczki znajduje
się dom Mikaela, redakcja miesięcznika Millennium, a nawet libańska knajpka, w której
stołuje się dziennikarz. Nie mogło zabraknąć
także luksusowego apartamentu Lisbeth, który
kupiła za zhakowane pieniądze, ani jej ulubionego salonu tatuażu. Wycieczka tropem
Millennium według Lonely Planet zajmuje
pierwsze miejsce na liście najciekawszych
spacerów literackich.

Z wizytą u króla S zwecji
Historia Sztokholmu zaczyna się w XIII
wieku na Gamla stan, czyli starym mieście,

które do dzisiaj zachowało swój średniowieczny charakter. Przy brukowanych uliczkach
mieszczą się pięknie odrestaurowane kamienice. Mnóstwo tu knajpek, kawiarni i sklepów z pamiątkami. Nad starówką góruje Pałac
Królewski, który podczas nieobecności króla
Karola XVI Gustawa udostępniany jest odwiedzającym. Warto wybrać się tam około
południa, kiedy na dziedzińcu pałacowym
odbywa się zmiana warty.
Obowiązkowym punktem wycieczek
do stolicy Szwecji jest również Muzeum
Okrętu Waza, którego najważniejszym eksponatem jest statek wojenny o tej nazwie.
Miał być dumą szwedzkiej marynarki – przy
jego budowie pracowali najlepsi inżynierowie i projektanci. W 1628 roku galeon odbił od brzegu i prawie natychmiast zatonął.
Życie straciło większość znajdujących się
na nim osób. Przez kolejnych 300 lat statek
spoczywał na dnie Bałtyku. W końcu Szwedzi
postanowili wydobyć go na powierzchnię
i poddać konserwacji.
Na pokładzie Wazy zachowało się mnóstwo rzeczy należących do załogi. W muzeum obejrzeć można drewniane łyżki i talerze używane przez marynarzy, cynową
zastawę oficerów, komplet do gry w tryktraka, a także najstarsze na świecie żagle.
Niesamowite wrażenie robią odnowiony
pokład działowy i kajuta admiralska. Przy
wejściu do placówki stoi model żaglowca
w wymiarach 1:10, a w muzealnym kinie jest
wyświetlany film o życiu na statku i przyczynach jego zatonięcia.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Do Sztokholmu najlepiej
wybrać się latem, kiedy dni są najdłuższe,
a w mieście odbywa się wiele festiwali i wydarzeń kulturalnych.
Język: Językiem urzędowym jest szwedzki,
ale angielski też jest w powszechnym użyciu.
Waluta: Korona szwedzka; 1 korona =
0,49 złotego.
Wiza: Nie jest wymagana. Dokumentem
uprawniającym do przekroczenia granicy jest
paszport lub dowód osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Odwiedź Muzeum ABBY, poświęcone najpopularniejszej szwedzkiej grupie muzycznej.
Goście mogą przymierzyć w nim kostiumy
członków zespołu, obejrzeć instrumenty muzyczne oraz zaśpiewać własną wersję przebojów ABBY w specjalnym studiu nagraniowym.
Poznaj szwedzką wieś w skansenie na wyspie Djurgården. To najstarsze na świecie muzeum założono w 1891 roku. Można dowiedzieć
się w nim, jak 100 lat temu pieczono chleb,
lepiono garnki czy dbano o gospodarstwo.
Wybierz się do Muzeum Nobla, które
prezentuje sylwetki ponad 700 laureatów
Nagrody Nobla oraz przedmioty związane
ze słynnym wynalazcą. Doskonałą pamiątką
z wizyty będzie noblowski medal zrobiony
z czekolady. 
MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Żeby wczuć się w klimat stolicy Szwecji,
postanawiam rozpocząć swoją wizytę od pieszej wycieczki z Free Tour Stockholm.
– Po czym poznać, że Szwed odniósł sukces w życiu? – zagaduje nas przewodnik. – Nie
ma w domu żadnych mebli z Ikei.
Podczas półtoragodzinnego spaceru
poznajemy mnóstwo ciekawostek na temat
słynnych mieszkańców Sztokholmu – gwiazdy
kina niemego Grety Garbo i wynalazcy dynamitu Alfreda Nobla. Mało kto wie, że podczas
prac nad udoskonaleniem nitrogliceryny naukowiec został wyrzucony z miasta, po tym
jak wysadził w powietrze dom rodzinny, brata
i kilku innych osób.
Następnie udajemy się na skrzyżowanie ulic Sveavägen i Tunnelgatan, gdzie został zastrzelony były premier Szwecji Olof
Palme. Mimo ogromnego wysiłku policji
okoliczności śmierci polityka do dzisiaj
pozostają tajemnicą. Ostatnim punktem
wycieczki jest plac Norrmalmstorg. Znajduje się przy nim bank, w którym podczas napadu w 1973 roku przez sześć dni

przetrzymywano zakładników. W związku
z tym wydarzeniem narodził się termin
„syndrom sztokholmski”.

Gamla stan – historyczna dzielnica Sztokholmu założona w XIII wieku

Miasto położone jest na wyspach wchodzących w skład Archipelagu Sztokholmskiego

Największe atrakcje Sztokholmu znajdują się nad wodą

Okręt Waza został wyłowiony z dna Bałtyku
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Strażacy, profesorowie uniwersytetu
i robotnicy kwalifikowani to najbardziej
szanowane profesje. Ich pracę poważa

80 proc. Polaków – wynika z badania „Prestiż
zawodów” realizowanego przez CBOS. Dużym
szacunkiem darzeni są górnicy, inżynierowie,
pielęgniarki, nauczyciele i lekarze – te specjalizacje cieszą się uznaniem ponad 70 proc.
Polaków. 57 proc. badanych wysoko ceni zawód
sprzątaczki, podobnym uznaniem cieszą się
sędziowie i dyrektorzy dużych przedsiębiorstw.
Co trzeci Polak poważa najbogatszych, najwyższych urzędników i parlamentarzystów.
2018 złotych brutto (przy czym dla kobiet to ok. 1700 złotych, a dla mężczyzn
– ok. 2500 złotych) to według danych
ZUS wysokość przeciętnej emerytury.
Stosunek emerytury do ostatniej pensji kształtuje się na poziomie 59 proc. Tylko 5 proc.
emerytów uznaje swoją sytuację za dobrą,
a 46 proc. za złą. Na wsparcie rodziny może
liczyć 10 proc. seniorów, a 33 proc. z nich pomaga młodszym członkom rodziny. Wobec
tego ważne jest by planować wydatki, szukać
oszczędności, spróbować odkładać nawet niewielkie sumy i unikać „szybkich pożyczek”
w parabankach. Szczególnie drogie usługi oferują firmy z obsługą w domu pożyczkodawcy.
720 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcom zarejestrowano w polskich urzędach pracy w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku. To wzrost o 100 proc.
w porównaniu z 2014 rokiem. Zgłoszone przez
pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy
oświadczenie umożliwia wykonywanie pracy
bez zezwolenia przez sześć miesięcy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Z danych wynika, że pracodawcy
chcieli zatrudniać obcokrajowców w wieku
od 26 do 40 lat. Najczęściej byli oni zatrudniani w rolnictwie (ponad 265 tys. oświadczeń),
w usługach administracyjnych, w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca zwierciadłem człowieka”.
Nagrodę wylosował: Jan Siwek z Chorzowa.

Piwo przez wieki

Tuś mi Brackie
„Nie bójmy się pić tego piwa! Już ponad 100
lat temu w ramach prowadzonej kampanii antyalkoholowej zalecano picie piwa z cieszyńskiego browaru zamiast wódki. To i my pijmy piwo Brackie z umiarem i kulturą, bo jest
to piwo szlachetne, dobrze gasi pragnienie
i nie szkodzi zdrowiu. W piwie Brackim jest
tradycja, współczesność i przyjemność!”
BRACTWO KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO

Każdy region Polski może się pochwalić
kultowym piwem, które wielu jego mieszkańcom często spowszedniało, zamiast być
ich powodem do dumy. Z kolei turyści czy
przygodni goście często zachwycają się nim
i szukają później w swoich rodzinnych stronach. W północnej Polsce popularny jest
czarny Specjal, wschód opanował niebieski
Leżajsk. Na południu – w województwach
śląskim, opolskim i dolnośląskim – codziennym trunkiem jest Piwo Brackie w charakterystycznej zielono-białej etykiecie. Warzy je Browar Zamkowy w Cieszynie, perła
polskiego browarnictwa, istniejący od 1846
roku. Mimo że w latach 90. jego właścicielem została Grupa Żywiec, wciąż mieści się
w dawnym zamku Habsburgów i produkuje
się w nim piwa zgodnie ze starymi metodami
warzenia.

B rackie
Nazwa piwa wzięła się od słów „braterski”,
„bratny”, „bracki”. Nawiązuje ona do legendy
o założeniu Cieszyna przez trzech braci –
Leszka, Cieszka i Bolka – którzy podążając

za ujrzanymi przez ich ojca-księcia trzema
gwiazdami, rozdzielili się w poszukiwaniach.
Po długim czasie rozłąki spotkali się na wzgórzu i postanowili, że na nim założą gród warowny. Nazwali go Cieszyn, by uczcić swoją
radość z odnalezienia się.
W latach 90., po przejęciu Browaru
Zamkowego przez Żywca, piwo było dostępne pod marką Żywiec Brackie na terenie całego kraju. Po kilku latach zapadła
jednak decyzja o sprzedawaniu go na rynku regionalnym i Brackie opanowało powiaty cieszyńskie, żywieckie, bielskie
i raciborskie. Jego lokalność podkreślano
w reklamach słowem „stela”, oznaczającym
na Śląsku Cieszyńskim „tutejszy”. Pomimo
nadania piwu charakteru lokalnego nie
zmieniono sposobu jego warzenia – wciąż
powstawało na miejscu według starych
receptur, na bazie wody z Olzy, jęczmienia
morawskiego i chmielu czeskiego. Nadal
też wykorzystuje się przy jego produkcji
dziewiętnastowieczny sprzęt wiedeńskiej
firmy Riedinger.
Brackie rozpoznamy po wyraźnym aromacie chmielowym i lekko alkoholowym
posmaku, na finiszu zaś poczujemy delikatną goryczkę. Ma piękną bursztynową
barwę, a po nalaniu tworzy wysoką, białą,
długo utrzymującą się pianę o małych pęcherzykach. Nie jest też obojętne dla zmysłu węchu – pachnie prażonym ziarnem
i cytrusami. Zawartość alkoholu w Brackim
jest nieco większa niż w latach 90. (wówczas 4 proc.) i wynosi 5 proc. Podobno piwosze rozpoznają je też po metalicznym

posmaku, związanym z tradycyjnym sposobem warzenia.

B rackie M astne
Rzadszą odmianą Brackiego jest Mastne, piwo typu amber ale. To pierwszy browar
w cieszyńskim zakładzie, o którym wspominają kroniki, pito je już w XVI wieku. Było
też popularne u naszych znanych z kultury
piwnej sąsiadów – Czech i Niemiec. Jak przy
każdym trunku z historią jego nazwa nie może
być przypadkowa. „Mastny” pochodzi od słów
„tęgi”, „pełny”, „mazisty”, „mięsisty”. Jasno
wskazuje to nam na jego walory smakowe.
Po latach nieobecności na rynku wypuszczono je próbnie jako piwo sezonowe w 2010
roku w ramach obchodów 1200-lecia Cieszyna, podczas Święta Trzech Braci. Warzono
je wtedy dwa razy do roku na specjalne okazje.
Od tego czasu zdążyło wejść do stałej oferty
cieszyńskiego browaru. Powstaje z czterech
rodzajów słodów – trzech jęczmiennych: pilzneńskiego, monachijskiego i karmelowego
oraz ze słodu pszenicznego.
Rzeczywiście Brackie Mastne jest godne
swej nazwy – w jego słodowym, jęczmienno-pszenicznym aromacie dominują aromat
karmelowy, średnia goryczka i owocowe estry. Tak samo jak w Brackim piwosze zwracają uwagę na żelazisty posmak. Obfita piana
przykrywa bursztynowy, opalizujący browar
o mocy 5,8 proc. Jak na lekkie piwo mocno
wyczuwalny jest alkohol. Browar Zamkowy
zaleca konsumpcję Mastnego do dań kuchni
śródziemnomorskiej, drobiu i wyrazistych
w smaku potraw.
MAREK KOWALIK

Indie, Wietnam, Bangladesz, Filipiny, Tanzania, Kenia, Peru i Kolumbia
to w 2016 roku perspektywiczne kierunki
dla polskiego eksportu. Ich atutem mają
być wzrost gospodarczy, stabilność ekonomiczna i polityczna oraz spadające ceny surowców. Kraje te są atrakcyjne z uwagi na rosnącą klasę średnią, napędzającą wewnętrzny
popyt. Polskie produkty byłyby konkurencyjne
wobec innych eksporterów z Unii Europejskiej
ze względu na korzystną relację ceny do jakości. Jednak z dalekimi rynkami wiążą się też
problemy, np. odległość i koszty transportu,
odmienne regulacje prawne i administracyjne
ograniczenia w dostępie do rynku oraz różnice
kulturowe.
D W U T Y G O D N I K
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