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Z kopalń Kompanii
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Wóz albo
przewóz. Okaże
się na początku
Wielkiego Tygodnia
W Kompanii Węglowej trwają
rozmowy między innymi na
temat sposobu wynagradzania
w Polskiej Grupie Górniczej,
która ma dopiero powstać. Trwa
spór zbiorowy o zachowanie
w nowej firmie poziomu płac
przynajmniej z roku 2015.
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Pięścią w stół

Przedświąteczna nadzieja
Nie chcę pisać o polityce. Z okazji Świąt Wielkanocnych chcę napisać o nadziei i ludziach, którzy wiedzą,
że trudny czas kiedyś minie. Jastrzębska Spółka Węglowa przeżywa trudny okres. Zapowiedzi o istotnej
pomocy okazują się bałamutne. Musimy sami sobie
radzić. Należało się tego spodziewać. Rząd nam nie
pomoże, bo zakazuje tego Unia Europejska. Może
tylko w sposób nieoficjalny przekonywać tych, którzy
mają pieniądze, że warto wesprzeć JSW w ciężkich
czasach po to, aby mieć korzyści w przyszłości. Mało
ten rząd może w sprawach górnictwa w porównaniu z zapowiedziami z czasów kampanii wyborczej.
Może w końcu należałoby to uczciwie powiedzieć?
Po co ściemniać i dawać fałszywą nadzieję? Fałszywa
nadzieja jest zabójcza dla tej zdrowej, wynikającej
z wiary w swoją siłę.

Z

apewniam, że załoga JSW ma siłę. Przeżyliśmy
wiele zakrętów, łącznie z wielkimi zakrętami historycznymi. Wygrywaliśmy wtedy, gdy nie wierzyliśmy czczym obietnicom. Górnicy z jastrzębskich
kopalń zawsze chcieli znać prawdę, bo tylko wtedy
mogli odpowiednio reagować. Szkoda, że teraz tę prawdę sączy się nam kropelka po kropelce. Nie tak dawno
mieliśmy być potężną firmą. Teraz marzymy o tym,
żeby mieć kilkaset milionów złotych, bo to pozwoliłoby
nam złapać oddech. To nie wina załogi, że znaleźliśmy
się w dramatycznym położeniu. Przypomnę jeden fakt

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Byliśmy strzyżeni
bezlitośnie
i dokładnie w tym
samym czasie
propaganda
robiła z nas
darmozjadów
z kolosalnymi
pensjami.

– kilka miliardów złotych, które straciliśmy po wejściu
na giełdę, zakupach spółek od Skarbu Państwa i ratunkowym dla Kompanii Węglowej zakupie kopalni
Knurów-Szczygłowice. Byliśmy strzyżeni bezlitośnie
i dokładnie w tym samym czasie propaganda robiła
z nas darmozjadów z kolosalnymi pensjami.
Z perspektywy reszty Polski wszystko było proste
– żyjemy dostatnio, zarabiamy krocie, w roku bierzemy
14 pensji i barbórkę, a w dodatku dostajemy flapsy,
pieniądze na wyprawki szkolne dla dzieci, darmowy
węgiel i Bóg wie co jeszcze. Do nikogo nie docierała
prawda o tym dobrobycie. Otóż skomplikowany system dodatków wziął się z tego, że pensja górnika jest
poniżej średniej krajowej. Teraz panuje tendencja,
żeby pozbawiać pracowników części zarobków pod
hasłem redukowania archaicznych przywilejów. I znów
nie dociera do nikogo prosty fakt – te niby przywileje
to część funduszu płac, a nie ekstra pieniądze wydawane poza funduszem.
My w JSW SA już zrezygnowaliśmy z części zarobków. Czekamy na innych, w tym polityków, którzy zechcą
zrobić to samo. Oni są utrzymywani z pieniędzy budżetowych. My wciąż musimy sami wypracować pieniądze
na wypłaty. Może dlatego myślimy racjonalnie. Pewnie
dlatego też mamy nadzieję, że w końcu ktoś zacznie rozumieć problemy górnictwa, a nie wciąż skubać górników.
To taka przedświąteczna nadzieja.
l

Kij w mrowisko

Życzę więcej wiary
Świątecznie pozdrawiam i życzę Czytelnikom Nowego
Górnika radosnej Wielkiej Nocy. Szanowni Państwo,
ciężko przebić się z informacjami ważnymi i dobrymi
przez kakofonię politycznych sporów. Szkoda. Przeciwnicy rządu Prawa i Sprawiedliwości mimochodem,
a czasem półgębkiem wspominają o prognozach jednego z największych banków na świecie Morgan Stanley. Jego analitycy pozytywnie oceniają program 500+
i prognozują, że wpłynie on na wzrost polskiego produktu krajowego brutto (PKB). Coś, co zdaniem opozycji miało zrujnować polską gospodarkę, da jej impuls
do rozwoju. Dlatego w najnowszym raporcie bankowi specjaliści podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski
w 2016 roku z 3,2 do 3,6 proc. Ich zdaniem w roku 2017
polska gospodarka wzrośnie o 3,6 proc. Wcześniej ten
sam bank prognozował wzrost o 3,4 proc.

S

kąd ta optymistyczna korekta? Po wprowadzeniu
programu 500+ wzrosną wydatki gospodarstw
domowych. Mówiąc po ludzku – polskie rodziny będzie stać na więcej. Jesienią 2015 roku analitycy
REKL A M A
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Ekonomia
ma służyć
ludziom, a nie
odwrotnie.

banku obawiali się ryzyka politycznego związanego
ze zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Uważali,
że nowy rząd będzie szkodził gospodarce. Mam nadzieję, że tak jak analitycy Morgan Stanley ochłoną
inni przeciwnicy nowego rządu. Zamiast straszyć,
zaczną liczyć się z faktami.
Wierzę, że podobnie stanie się w przypadku górnictwa. Z górnictwem węgla kamiennego kłopoty
ma cały świat. Polska jest jednym z niewielu krajów,
w którym nie ma masowych zwolnień i zamykania
kopalń. Zapewne z punktu widzenia bezdusznej ekonomii takie rozwiązanie byłoby najlepsze. Jednak skutki
społeczne dałyby znać o sobie ze zdwojoną siłą.
Zawsze w takim przypadku trzeba wybrać – pozbyć się kłopotu ekonomicznego za cenę ruiny społecznej wielkiego regionu czy starać się uratować przemysł, który ma szansę dobrze funkcjonować. Rząd jest
zwolennikiem tego drugiego rozwiązania. Ekonomia
ma służyć ludziom, a nie odwrotnie. Potrzeba więcej
wiary w sukces. Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę tej
wiary.l

Komentuje Zenon Dąbrowski
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Kiedy będzie
to, co miało być
od dawna?

B

yłem w siedzibie zarządu JSW na spotkaniu
związków zawodowych, zarządu Spółki i rady
nadzorczej z ministrami z resortu energiii – Krzysztofem
Tchórzewskim i wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim.
Przedstawiciele rządu oświadczyli, że są wdzięczni
załodze za wyrzeczenia, uważają, że inne spółki górnicze
powinny brać z nas przykład i że w trudnej sytuacji
musimy sobie radzić sami. Wzruszyłem się wystąpieniem
panów ministrów tak bardzo, że aż mi mowę odjęło.
Koledzy, którym relacjonowałem spotkanie, byli gotowi
serca wyrwać z własnych piersi i zanieść do Warszawy,
do Ministerstwa Energii.

S

potkanie było kurtuazyjne. Ministrowie opowiedzieli,
jak niewiele mogą zrobić, bo Unia Europejska zabrania
pomocy publicznej dla górnictwa. Pamiętam, że jakieś
pięć miesięcy temu była mowa o tym, że możemy
liczyć na wsparcie rządu. Teraz możemy liczyć na to,
że jak sprzedamy część udziałów w spółkach zależnych,
to będziemy mieli do dyspozycji miliard złotych. Jednak
sprzedaż tych udziałów nie jest jeszcze przesądzona.
Przez chwilę poczułem się tak, jakby moja firma ten
miliard już miała. Nawet minuta przekonania, że ma się
miliard, jest bezcenna i za to uprzejmie dziękuję panom
ministrom. Zdementowali też pogłoski o sprzedaży
części wydobywczej Spółki. Kopalnia Krupiński
i ruch Jas-Mos KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
zostaną w strukturach JSW. W przyszłości wydzielone
nieprodukcyjne części majątku ruchu Jas-Mos mają
trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Przedstawiciele
zarządu poinformowali, że podstawowym problemem
ruchu Jas-Mos nie są słabe wyniki ekonomiczne, ale
kończące się złoże. Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ Solidarność KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch
Jas-Mos Andrzej Ciok powiedział między innymi, że ruch
może prowadzić wydobycie w polu Gołkowice, gdzie
zalegają złoża węgla koksującego.

N

ie trzeba zamykać Krupińskiego, ale zainwestować
200 mln złotych i dotrzeć do węgla koksowego –
to morał z wystąpień przedstawicieli związkowych tej
kopalni. Atmosfera spotkania sprzyjała wspominkom.
Padło wiele gorzkich słów pod adresem zarządu, którym
kierował Jarosław Zagórowski. Nie włączałem się
do wieszania psów na Zagórowskim, bo teraz już żadna
korzyść z tego. Interesowały mnie konkrety, dzięki którym
mógłbym powiedzieć kolegom z kopalni: „Nie będziemy
sami, pomogą nam przeżyć”. Zamiast tego musiałem
powiedzieć: „Jesteśmy sami, nie pomogą nam przeżyć,
a jak przeżyjemy, to powiedzą, że to ich zasługa”.

P

odziwiałem Andrzeja Powałę, lidera Solidarności
z Budryka. Mówił o tym, jak ważna jest
rzetelna informacja na przykład o ubiegłorocznych
porozumieniach, które uratowały JSW przed upadłością.
Przypomniał, że związki reprezentatywne, poparte
przez większość pozostałych organizacji, zdecydowały
się na zawieszenie części uprawnień pracowniczych
przez trzy lata, aby umożliwić Spółce przetrwanie. Teraz
jesteśmy za to atakowani przez jeden związek, który
uważa, że JSW ma tyle pieniędzy, że można dać załodze
podwyżki. Już minutę po spotkaniu zapewne nikt nie
pamiętał jego ważnych słów.

Z

tego spotkania nie wynika żaden konkret. Wciąż
mówiono, że coś ma być, ale do końca nie wiadomo
co i kiedy. Załoga JSW jest znużona takimi obietnicami. Mam
proste pytanie: Kiedy będzie to, co miało być od dawna? l
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Rozmowa z G rzegorzem M atusiakiem , posłem PiS, szefem zespołu audytującego
Jastrzębską Spółkę Węglową

Jest szansa na miliard
XXNowy Górnik: Kieruje pan zespołem prowadzącym audyt JSW SA. Co ukrywa spółka
giełdowa? Dlaczego potrzebny jest specjalny zespół, który odkryje prawdę?
Grzegorz Matusiak:
Ministerstwu Energii zależy na dobrej przyszłości JSW SA. Aby wesprzeć działania zarządu,
potrzebne są dokładne
informacje. Czasem
nie można ich ujawnić
w prosty sposób, a czasem potrzebna jest dokładna analiza dostępnych informacji, aby wyciągnąć prawidłowe
wnioski. Audytorzy chcą zgromadzić wszystkie informacje po to, aby na przykład móc
zasugerować zmiany organizacyjne, zmiany
w zarządzaniu i strukturze Spółki. Proszę pamiętać, że Jastrzębska Spółka Węglowa to nie
tylko kopalnie. To grupa kapitałowa. Nie wiemy o wszystkich dokumentach i o wszystkich
decyzjach, które miały wpływ na obecną złą
sytuację firmy.
XXDomyślam się, że będziecie państwo szukać odpowiedzi na pytanie: „Jak to się stało, że JSW wydała półtora miliarda złotych
na ratowanie Kompanii Węglowej?”.
– Tak. JSW kupiła od KW kopalnię Knurów-Szczygłowice za półtora miliarda złotych. Dlaczego ówczesny zarząd zdecydował
się na tę transakcję? Czy to była wymuszona
przez polityków danina na ratowanie KW?
Odpowiedź na to pytanie interesuje stronę
społeczną. Wiemy, że była to decyzja polityczna, ale nie znamy szczegółów.
XXObawiam się, że audyt w JSW będzie sztu-

że JSW ma pieniądze. Jest pan wieloletnim pracownikiem Spółki. Wie pan coś
o ukrywanych pieniądzach, czy audytorzy
je znajdą?
– Jesteśmy po spotkaniu ministrów
Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego z przedstawicielami organizacji
związkowych. Optymizm wraca po deklaracjach, że: „nie ma mowy o zamykaniu kopalń,
nie chcemy bardziej obciążać pracowników
kosztami kryzysu, szukamy możliwości pozyskania kapitału”. Nie chcę ujawniać szczegółów spotkania ani informować w imieniu
związków o oczekiwaniach. Mogę zapewnić,
że atmosfera została uspokojona.
XXOczekiwanie jest jedno – lepsze zarobki i stabilizacja.
– Załoga wie, jaka trudna jest sytuacja.
Praca zespołu audytorów w sposób wiarygodny przedstawi zagrożenia i szanse dla JSW.
XXCzy akcjonariusz większościowy albo
rada nadzorcza powinni zabiegać o zaordynowanie zarządowi sporej apteczki leków uspokajających? Członkowie zarządu będą musieli mieć nerwy jak postronki,
żeby przetrwać czas kryzysu.
– Potrzebne są pieniądze, a nie apteczka
z lekami uspokajającymi.
XXCieszę się, że nasza rozmowa zaczyna

wchodzić na konstruktywny tor.
– Trwają ciężkie prace nad pozyskaniem
kapitału. Są duże szanse, że w maju sytuacja
JSW będzie lepsza niż teraz.
XXRok 2016 będzie rokiem stabilizacji?

– W tym roku będzie walka o utrzymanie płynności finansowej i kontynuację
niezbędnych inwestycji, ale JSW ma szansę
na wpływ sporej gotówki. Wszystko wskazuje
na to, że około 1 mld złotych uda się pozyskać
ze sprzedaży części udziałów w spółkach zależnych i z całkowitej sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na razie nie mogę
powiedzieć nic więcej na ten temat. Trwają
rozmowy, a potencjalni kontrahenci proszą
o zachowanie poufności.

XXW JSW trwa spór między reprezentatywnymi organizacjami związkowymi a związkiem Jedność, który nie chce oszczędności
kosztem załogi. Jego liderzy są przekonani,

XXDoskonale pan wie, jak ma być rozwiązany problem JSW. Jak pan czuje się wśród
przyjaciół, których pan informuje, że nic nie
wie, chociaż doskonale pan wie. Po latach

XXW tym numerze Nowego Górnika jest komentarz jednego z liderów związkowych,
który był na spotkaniu z ministrem i wiceministrem energii. Jego zdaniem nic z niego nie wynika, bo wciąż mówi się, że coś
ma być, ale do końca nie wiadomo co i kiedy. Załoga JSW jest znużona takimi obietnicami. On zadaje proste pytanie: Kiedy będzie to, co miało być od dawna? Pan uważa,
że atmosfera została uspokojona.
– Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja
finansowa. W krótkim czasie nie rozwiążemy problemów, które narastały przez osiem
lat. Załodze JSW należy się wielki szacunek
i podziękowanie za to, że otwarcie dyskutujemy o kondycji JSW i o tym, jak przekonać
potencjalnych partnerów biznesowych, że zaangażowanie się w Spółkę będzie korzystne.
Wszyscy wiemy, że decydujący będzie biznesplan. Nikt nie podejmie decyzji na przykład
o kupnie części aktywów JSW, jeżeli miałoby
to wiązać się ze stratą, ponieważ działałby
na niekorzyść swojej spółki.
XXCzy nie obawia się pan, że pańscy koledzy zasiadający na przykład w sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych
mogą w którymś momencie zapytać szefów
tych służb, dlaczego nie ostrzegli przed
wspieraniem górnictwa, w tym JSW? Zespół audytorów szuka prawdy o decyzjach
politycznych, przez które Spółka zaangażowała 1,5 mld złotych w ratowanie Kompanii Węglowej. Ktoś może zacząć szukać
prawdy o decyzjach politycznych, przez
które jakieś firmy zaangażują około miliarda złotych w ratowanie JSW i kilka miliardów złotych w ratowanie pozostałych
spółek węglowych.
– Nasza koncepcja ma podstawy biznesowe. Nie chodzi o darowiznę, ale o biznes.
XXZwiązkowcy, do których przemawia ekonomia i którzy godzą się na ograniczenia
płacowe, są w złej sytuacji. Słyszałem, jak

działacze ze związku, który ma inny pogląd, grozili, że w JSW znajdą się taczki,
na których racjonalnie myślący liderzy zostaną wywiezieni. Pamięta pan początek
lat 90. i rytualne wywożenie ludzi na taczkach za bramę zakładów pracy?
– Ministerstwo Energii działa skutecznie.
Przykładem są rozmowy zarządu JSW z bankami. Wspólnie udało się zażegnać ryzyko
upadłości JSW. Załoga rozumie trudną sytuację. Dzięki temu łatwiej prowadzić rozmowy
biznesowe. W czasie spotkania w JSW ministrowie dziękowali załodze za zrozumienie
trudnej sytuacji. Dziękowali także związkom
zawodowym za działania, które ratują Spółkę.
Cieszę się, że sytuacja społeczna w JSW jest
znacznie lepsza niż na przykład w Kompanii
Węglowej.
XXZwiązkowcy z reprezentatywnych organizacji mają pretensje do Ministerstwa
Energii, które toleruje stan wiecznego „nie”
w Kompanii Węglowej. Tam od dwóch lat
nie ma pieniędzy, a związki nie chcą zaakceptować ograniczeń, na jakie zgodziła się
załoga JSW.
– Sytuacja w KW się zmieniła. Zarząd
zaczął oszczędności od siebie. Poprawiła się
atmosfera rozmów.
XXJest pan na „ty” z ministrami Tchórzewskim i Tobiszowskim. Nie może pan nieoficjalnie, ale skutecznie powiedzieć któremuś
z nich: „Stary, weź i posprzątaj ten bałagan
w KW, bo przez to rozleci się moja spółka
JSW, od której zależy los wielkiego miasta.
Górnicy z Jastrzębia patrzą na to i uważają,
że nie warto ponosić wyrzeczeń, bo rząd
i tak da kasę”.
– JSW zapłaciła 1,5 mld złotych za ratowanie Kompanii Węglowej. To był błąd.
W górnictwie było wiele patologii. Staramy
się, aby ustabilizować sytuację. W KW toczą
się rozmowy, które powinny zakończyć się
kompromisem. W JSW dialog jest na dobrym
poziomie.
XXWiększość załogi bardziej sobie ceni czystą, żywą kasę niż nawet najlepszy dialog
o ubóstwie.
– Dzięki dialogowi są szanse na czystą,
żywą kasę. Nikt nie zainwestuje w firmę,
w której trwa konflikt.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

DAWID LACH / MAT. PRAS JSW SA

ką dla sztuki. Spółka giełdowa jest transparentna, a z nacisków politycznych trudno
rozliczać. Na to nie ma dokumentów. Są dokumenty na racjonalność podejmowanych
decyzji.
– Proszę uzbroić się w cierpliwość. Sądzę,
że pod koniec marca wiarygodna informacja
na ten temat zostanie przekazana między innymi dziennikarzom. Prawdę chce poznać
także strona społeczna.

pracy w JSW ma pan wielu przyjaciół, których wprowadza pan w błąd.
– Rozmawiam z nimi, dyskutuję, czasem
spieram się, ale nigdy nie oszukuję. Nie mogę
informować o planach, które jeszcze nie zostały zaakceptowane. Nie chcę przyczyniać
się do powstania jeszcze większego szumu
informacyjnego wokół Spółki.

W JSW wciąż trwa dyskusja o tym, jak bardzo Spółce zaszkodził zakup od KW kopalni Knurów-Szczygłowice. Na zdjęciu – ruch Szczygłowice KWK Knurów-Szczygłowice
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Puchar Prezesa Kompanii Węglowej

Dzieci i dorośli, chłopcy i dziewczynki, mężczyźni i kobiety – łącznie 10 grup zawodników
wystartowało w slalomie gigancie o Puchar
Prezesa Kompanii Węglowej. W zimowym
konkursie wzięli udział pracownicy KW, ich
dzieci i małżonkowie. Zawody odbyły się
5 marca 2016 roku na SN Cieńków, a zdecydowanym liderem punktowej klasyfikacji została KWK Marcel.

Z dziewięciu drużyn uczestniczących
w zawodach kopalnia Marcel zdobyła 1573
punktów, drugie miejsce zajęła KWK Chwałowice (1492 punktów), a na trzecim uplasowała
się KWK Jankowice (1489 punktów). Najlepszym narciarzem indywidualnym okazał się

ARCHIWUM

KWK Marcel slalomem po Puchar
Prezesa Kompanii Węglowej
Maciej Bugiel, reprezentant Centrali KW,
z czasem 26,08 sekund. Wśród pracowników
KW zwyciężyli Joanna Patas (KWK Jankowice) i Damian Skupień (KWK Chwałowice). Triumfatorów nagrodzono pucharami
i voucherami na weekend dla dwóch osób
w wybranym górskim ośrodku Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej.
Puchary i medale wręczyli zwycięzcom
Jerzy Janczewski, wiceprezes Kompanii Węglowej ds. pracy, Piotr Wilchelm, prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, Rafał Kincer, dyrektor ds. operacyjnych Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej, oraz Krzysztof Brożyna,
dyrektor SN Cieńków w Wiśle.
l

Liderem punktowej klasyfikacji została drużyna z KWK Marcel
REKL A M A

Zawodnicy mogli liczyć na gorący doping publiczności

Zwycięzców nagrodzono pucharami i voucherami na weekend dla dwóch osób w wybranym górskim
ośrodku NAT-u
REKL A M A
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Rozmowa z senatorem A damem G awędą , koordynatorem prac zespołu audytorów
kopalń i Centrali Kompanii Węglowej

XXNowy Górnik: Za dwa-trzy tygodnie
ma być gotowy raport z audytu Kompanii
Węglowej. Zespół zakończył badanie kopalń
i centrali największej spółki węglowej. Badanie miało sens?
Adam Gawęda: Mamy
za sobą pracowity czas.
Zakończyliśmy audyt,
teraz pracujemy nad
wnioskami. Kompania
Węglowa jest w najgorszej sytuacji ze wszystkich
spółek węglowych, dlatego zespół audytorów pracował nawet po kilkanaście godzin dziennie przez sześć, a nawet
siedem dni w tygodniu. Wnioski przygotujemy
dla ministra energii, dlatego nie mogę teraz
wypowiadać się w imieniu wszystkich członków zespołu.
XXSądzę, że może pan powiedzieć o swoich
refleksjach i najważniejszych spostrzeżeniach z pańskiego punktu widzenia?
– Jestem przekonany, że należy jak najszybciej stworzyć Polską Grupę Górniczą.
Ta firma ma szansę utrzymać się na rynku.
Oczywiście nie można liczyć na to, że w krótkim czasie zacznie przynosić duże zyski netto,
ale będzie mogła utrzymać płynność finansową, inwestować w rozwój i zapewni stabilne
miejsca pracy. Kopalnie PGG zapewnią bezpieczeństwo energetyczne Polski w części,
która zależy od węgla kamiennego. Ponieważ
ani w tym roku, ani w roku 2017 nie zanosi
się na istotny wzrost cen węgla kamiennego,
kopalnie Polskiej Grupy Górniczej muszą być
coraz bardziej efektywne. Zespół audytorów
znalazł rezerwy, które można wykorzystać.
Wskażemy je, natomiast od zarządu będzie
zależało, jak ta wiedza zostanie wykorzystana.
Nie rozstrzygamy, czy uda się stworzyć
z Kompanii Węglowej nową firmę, w której
zostaną zachowane dotychczasowe zasady
wynagradzania. Nie mamy takich kompetencji. Audytorzy nie będą także ustalać zasad
organizacji pracy w nowej spółce. To wszystko musi zrobić jej zarząd w porozumieniu
ze związkami zawodowymi. Jednak pewne jest
jedno – system wynagradzania musi premiować efektywność, a organizacja pracy powinna
być podporządkowana lepszemu wykorzystaniu czasu pracy górników i maszyn.
XXTo bardzo ogólna refleksja.

– Będzie ona poparta konkretnymi danymi, które zobrazują skalę rezerw. Nie mogę
mówić o konkretach, zanim nie powstanie
oficjalna wersja raportu i zanim nie zapozna
się z nią minister energii. Myślę, że mogę
powiedzieć o wielkim problemie, jaki mamy
z kopalnią Sośnica. W ciągu kilku lat przyniosła ona około 500 mln złotych straty. W tym
czasie zainwestowano w nią ponad 200 mln
złotych i nadal przynosi straty. Trudno mówić
o jej przyszłości. Nie wiem, czy uda się ją uratować. Ostateczną decyzję podejmie zarząd.
Popełniono poważny błąd, likwidując
centra wydobywcze. Były one jednym z etapów tworzenia kopalń zespolonych. Chodziło o technologiczne połączenie kopalń.

JACEK FILIPIAK

Z kopalń Kompanii Węglowej można
stworzyć dobrą firmę
Umożliwiłoby ono uproszczenie sieci wentylacyjnej, ograniczono by liczbę zakładów
przeróbczych. To dałoby oszczędności. Teraz
próbuje się naprawić ten błąd w kopalniach
rudzkich. Dlaczego teraz, a nie wcześniej?
Kopalnie Marcel i Jankowice mają sąsiadujące pola wydobywcze. Górnicy z Jankowic
mogliby korzystać z szybu kopalni Marcel,
żeby skrócić czas dojścia do stanowisk pracy w ścianach. Audyt wykazał, że przez lata
brakowało rozwiązań logicznych służących
poprawie efektywności.
XXTworzenie kopalń zespolonych spotykało się z protestami. Centra wydobywcze były krytykowane przez związki i kierownictwo wielu kopalń. Obawiano się,
że będzie łączenie kopalń, mniej kierowniczych stanowisk i eksperyment skończył
się niepowodzeniem.
– Nie chodzi mi o administracyjne łączenie kopalń. Mówię o połączeniu
technologicznym.
XXNikt nie wierzył, że skończy się na połączeniach technologicznych.
Brakowało racjonalnej argumentacji.
Podejmowano decyzje bez analizy. Na przykład na jakiej podstawie uznano za racjonalne połączenie kopalń Sośnica i Makoszowy?
Czy policzono, jaki będzie efekt ostateczny?
Każdą tego typu decyzję powinna poprzedzić
dokładna analiza. Mamy Politechnikę Śląską,
Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Śląski. Mamy zaplecze naukowe i specjalistów,
którzy mogliby przygotować analizę. Pytałem
o to i takiej analizy nie było.
Nie podejmowano decyzji, które nawet
bez skomplikowanych analiz były oczywiste.
Przykładem są kopalnie rybnickie. Nikt w nich
nie neguje połączenia technologicznego. Przekonane są o tym także załogi. Te spostrzeżenia
wskazują, że można było, nie likwidując centrów wydobywczych, iść w kierunku tworzenia
kopalń zespolonych. Jeżeli pojawiały się obawy
załóg czy liderów związkowych, trzeba było
przekonywać.
XXUważa pan, że da się uratować kopalnie
Kompanii Węglowej?
– Można je uratować. Nie wyobrażam
sobie, żebyśmy nie podjęli tego trudu.
XXCo trzeba zrobić, żeby trud nie poszedł
na marne?
– Nie wiem, czy mogę mówić o konkretach. Nie ma jeszcze oficjalnego raportu.
XXPanie senatorze, ma pan immunitet

i może pan prawie wszystko.
– Średni czas pracy górników w ścianach
jest krótszy niż w porównywalnych kopalniach w Unii Europejskiej. Teraz pracuje się
około pięć godzin. Jest to średnia, którą należy poprawić. Są kopalnie, w których czas
pracy górników w ścianie jest dramatycznie
niski, i kopalnie, w których ten wskaźnik jest
zadowalający. Powinny nastąpić zmiany organizacyjne. Trzeba połączyć technologicznie
kopalnie, które zyskają na takiej operacji.

Zespół audytorów analizuje sytuację każdej kopalni. Ocenia racjonalność działań Centrali Kompanii
Węglowej. Audytorzy szukają rezerw
Działania muszą być poparte analizami, które ułatwią prowadzenie dialogu ze stroną
społeczną. Na stół trzeba wyłożyć wszystkie
argumenty. Nie wyobrażam sobie udanej operacji ratowania kopalń KW w sytuacji, kiedy
strona społeczna powie: „To się nam należy
i nie zgadzamy się na nic innego”. W dialogu
musimy uczciwie powiedzieć, jakie działania
mogą uratować kopalnie KW, a jakie spowodują zagładę.
Jeżeli górnicy zgodzą się na rozwiązania
systemowe i wynagrodzenia będą powiązane
z efektami, załogi nie powinny stracić na zarobkach. Obecnie obowiązujący skomplikowany system wynagradzania budzi obawy.
Jeżeli pokażemy, że jasny system zapewni stabilizację finansową firmy i załóg górniczych,
górnicy zgodzą się na zmiany. Przykład kopalń, które kupił Węglokoks, udowodnił,
że w krótkim czasie można osiągnąć dobre
efekty biznesowe i nie musi się to odbywać
kosztem załóg. Mam na myśli przykład kopalni Bobrek-Centrum. Bez zaufania strony
społecznej i poprawy jakości dialogu społecznego nie da się przeprowadzić tego procesu.
XXJeżeli zaufanie strony społecznej wzrośnie dziesięciokrotnie, jeżeli jakość dialogu społecznego poprawi się dziesięciokrotnie, to i tak żaden z prezesów firm mających
być potencjalnymi inwestorami nie wyłoży
kilkuset milionów złotych na podtrzymanie imponującego wzrostu zaufania i jakości dialogu.
– Wzrost zaufania górników do zarządu spowoduje, że będziemy mogli stworzyć

biznesplan uwzględniający między innymi
wnioski z raportu. Taki biznesplan wzbudzi
zaufanie inwestorów.
XXŻeby zacząć realizację najdoskonalszego
planu z absolutnym poparciem załóg górniczych, trzeba mieć pieniądze.
– Każdy miesiąc zwłoki to konkretne straty. Musimy mieć biznesplan dla inwestorów
i dla Komisji Europejskiej, którą trzeba przekonać, że zaangażowanie inwestorów nie jest
niedozwoloną pomocą publiczną. Musimy
przekonać stronę społeczną, że Polska Grupa
Górnicza stworzona z Kompanii Węglowej
nie będzie mogła spełnić oczekiwań nie tylko utrzymania dotychczasowych systemów
wynagradzania, ale także nie może dać stuprocentowej gwarancji wzrostu zarobków.
To, że górnicy nie chcą się zgodzić na zmianę
systemu wynagrodzeń, wynika między innymi
z faktu, że nie wierzą, że cała firma będzie
podlegała identycznym ograniczeniom.
XXJak przekonać potencjalnych inwestorów
i Komisję Europejską, że sponsoring, którego potrzebują kopalnie Kompanii Węglowej, będzie przedsięwzięciem biznesowym,
a udziałowcy Polskiej Grupy Górniczej będą
mieli korzyści z tej inwestycji?
– Potrzebny jest dobry biznesplan. Nie
może on opierać się na nierealnych przesłankach. Wierzę, że wiceprezes do spraw
finansowych KW Andrzej Paniczek poradzi
sobie z tym wyzwaniem. Może liczyć na naszą
pomoc.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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W Kompanii Węglowej trwają rozmowy między innymi na temat sposobu wynagradzania w Polskiej Grupie Górniczej, która
ma dopiero powstać. Trwa spór zbiorowy o zachowanie w nowej firmie poziomu płac przynajmniej z roku 2015. Czy ktoś
zastanowił się, jak to możliwe, że w upadającej spółce trwa ostry konflikt o płace w firmie, której jeszcze nie ma?

Wóz albo przewóz. Okaże się
na początku Wielkiego Tygodnia
Liderzy związków zawodowych od dawna
straszą polityków gniewem górniczym. Po kilkunastu miesiącach mieszania impotencji
politycznej z ekonomiczną indolencją doszło
do sytuacji, w której gniew górniczy najbardziej zagraża wojowniczo nastawionym liderom związkowym. Zapewnienia, że centrale
związkowe nie zgodzą się na to, aby restrukturyzacja Kompanii Węglowej oznaczała dla
górników ograniczenie zarobków, mogą okazać się nie do zrealizowania. Nikt chyba nie
wierzy, że bez zmiany systemu wynagradzania da się utrzymać nową firmę. Jednak liderzy związkowi będą rozliczani przez kolegów
z obietnic, a nie z możliwości finansowych.

Rząd rzucił im kolejne koło ratunkowe –
odwołano prezesa Kompanii Węglowej Krzysztofa Sędzikowskiego. Tylko od roztropności
liderów związkowych zależy, czy wykorzystają
ten gest rządu, czy będą dalej brnąć w ślepą
uliczkę. Najlepszym dla nich rozwiązaniem
byłoby uznanie, że po odejściu Sędzikowskiego jakość dialogu społecznego radykalnie się
poprawiła i w końcu ktoś ujawnił całą prawdę
o fatalnej kondycji górnictwa. Skoro nowy prezes i rząd są szczerzy wobec strony społecznej,
to warto im zaufać i zgodzić się na nowe zasady
wynagradzania, żeby ratować kopalnie i miejsca
pracy. Dobrze byłoby to zrobić jak najszybciej,
zanim górnicy zapomną, że był ktoś taki jak
Krzysztof Sędzikowski.
Sytuacja staje się absurdalna. Związki
zawodowe z Kompanii Węglowej będą przez
tydzień analizować biznesplan Polskiej Grupy
Górniczej, firmy, której nie ma i która może
nigdy nie powstać. Tyle samo czasu zarząd
KW poświęci na analizę zaproponowanego
przez związki systemu wynagradzania, który
w nieistniejącej firmie ma być nie gorszy niż
w Kompanii Węglowej. Ponieważ Kompanii
grozi upadłość, trzeba z niej stworzyć Polską
Grupę Górniczą, w którą kilka firm zechce
zainwestować ponad 2 mld złotych. Potencjalni udziałowcy PGG pewnie są zachwyceni, że będą mogli sfinansować biznesplan,
który zostanie skrojony na potrzeby strony
społecznej.

B iznesplan w dobrych
rękach
Jeżeli powstanie Polska Grupa Górnicza
z biznesplanem uszytym pod dyktando liderów
związkowych, będzie to pierwsza w historii polska firma górnicza, którą bardziej założą związki
zawodowe, niż powołają udziałowcy finansujący
to przedsięwzięcie. Na kolejne wersje biznesplanu, jego uaktualnianie i dostosowywanie do wymagań inwestorów Kompania Węglowa wydała
miliony złotych. To skandal, że po 14 miesiącach
tworzenia Nowej Kompanii Węglowej w drugiej
połowie marca 2016 roku nie wiadomo, kiedy
ona powstanie ani kto w nią zainwestuje.
Jeszcze większym skandalem jest, że nikt
wcześniej nie ustalił właściwej kolejności
tworzenia biznesplanu nowej firmy górniczej. To naturalne, że zanim założenia zostały
przedstawione firmom konsultingowym i potencjalnym inwestorom, trzeba było uzyskać

akceptację central górniczych związków zawodowych. Wiem, że w żadnym skrypcie akademickim i w żadnej „biblii dla menedżerów” nie
ma nawet słowa o takiej kolejności działania
przy powoływaniu nowej firmy, ale to żadne
usprawiedliwienie. W głowie mi się nie mieści,
że przez rok kolejne wersje biznesplanu były
traktowane jak dokument poufny.
Nie potrafię zrozumieć ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który w zimie zaprosił
liderów związkowych do Warszawy, żeby
w samej stolicy poznali informacje, w tym
tak zwane informacje wrażliwe, o stanie
spółek górniczych, a teraz zachowuje się tak,
jakby tamtego spotkania nie było. Kompania
Węglowa wydała ogromne pieniądze na firmy konsultingowe, które oceniały i aktualizowały kolejne wersje biznesplanu Polskiej
Grupy Górniczej. Związki taką ocenę zrobią
za darmo. Nareszcie ważny dokument znalazł
się w fachowych rękach. Jeżeli ktoś poważnie traktuje hasło o potrzebie oszczędności,
to właśnie znalazł się sposób na zaoszczędzenie sporych kwot. Teraz za późno, ale
na przyszłość jak znalazł.

E nergetyka sypnie
pieniędzmi
Jestem przekonany, że gdy związki zawodowe pozytywnie ocenią biznesplan Polskiej
Grupy Górniczej, zakończy się ponadroczny kontredans i inwestorzy zaczną sypać
pieniędzmi. Jednymi z udziałowców PGG
mają być spółki energetyczne. Po ostatnich
odpisach aktualizacyjnych straciły na wartości 15 mld złotych. Zapewne ich zarządy
nie marzą o niczym innym, jak tylko o tym,
żeby zainwestować w Polską Grupę Górniczą,
bo wtedy znów będzie można zrobić jakieś
odpisy na sumy przyciągające uwagę analityków. Dzięki poprawkom, jakie mogą wnieść
centrale związkowe do biznesplanu PGG,
odpisy będą mogły być większe. To oznacza,
że wrażenie po zrobieniu odpisów będzie
jeszcze większe.
W którymś momencie dojdzie do zabawnej sytuacji – energetyka będzie musiała kupować więcej węgla za granicą, bo nie będzie jej
stać na finansowanie polskich kopalń. Jednak
co wydadzą, to wydadzą i kilka roczników studentów uniwersytetów ekonomicznych będzie
mogło napisać ciekawe prace magisterskie
na temat inwestycji spółek energetycznych
w polskie kopalnie. Zapewne kilku najbardziej rozgarniętych studentów zrobi doktoraty.
Wkład górnictwa w rozwój myśli ekonomicznej będzie bezsprzeczny. Czy kopalnie będą
mogły domagać się od uniwersytetów ekonomicznych pieniędzy za to, że przygotowały
tak wyśmienity materiał badawczy? Uważam,
że powinny mieć takie prawo, bo będą miały z czego zapłacić za kopanie węgla. Węgiel
trzeba będzie kopać nawet wtedy, kiedy nikt
go nie będzie potrzebował, ponieważ zapewnia on nam bezpieczeństwo energetyczne.
Dałem dotychczasowy fragment do przeczytania jednemu z liderów związkowych.
– Śmiesznie pan pisze – powiedział mi. Było
śmiesznie, teraz będzie strasznie.

F atalne dane
Polskie górnictwo węgla kamiennego
w ubiegłym roku miało ponad 1,8 mld złotych
straty netto. W roku 2014 strata wyniosła
około 1,7 mld złotych. Przychody ze sprzedaży za zeszły rok to 19 mld złotych. Rok
wcześniej było to 19,4 mld złotych. W 2015
roku średnio na tonie kopalnie traciły 26,81
złotych. Zobowiązania spółek węglowych
wyniosły 14,7 mld. Średnia cena zbytu węgla
zmniejszyła się w ubiegłym roku o blisko
6,3 proc., z 275,93 do 258,58 złotych za tonę
(o 17,35 złotych).
W 2015 roku polskie górnictwo zapłaciło
ok. 6,5 mld złotych podatków i opłat. Z budżetu wydano na branżę ponad 716 mln złotych. Te pieniądze nie zostały przeznaczone
na dotację wydobycia, ale np. na likwidację
zamkniętych kopalń, odwadnianie dawnych
kopalń, likwidację szkód górniczych czy osłony socjalne dla odchodzących pracowników.

Jak wytłumaczyć Komisji
Europejskiej, że zasady
wynagradzania w nowej
firmie są ustalane z zarządem
starej firmy, i jak udowodnić,
że jest to zgodne z polskim
prawem?
Spółki górnicze ograniczyły inwestycje. W zeszłym roku wydano na nie niespełna 1,7 mld
złotych. To połowa wydatków z 2014 roku.
Prognozy dla węgla są pesymistyczne.
Światowy rynek jest w stanie głębokiej recesji. Styczniowe notowania w najważniejszych
portach były o 25 proc. niższe od notowań
sprzed roku. Światowe notowania nie przekładają się od razu na ceny sprzedaży do polskich
elektrowni, ponieważ dostawy z polskich kopalń są wyceniane na podstawie wieloletnich
umów. Jednak notowania światowe są brane pod uwagę w czasie renegocjacji umów
i mają wpływ na nowe kontrakty. To oznacza,
że w czasie kryzysu polskie górnictwo łagodniej traci, ale także wolniej odbija się od cen
minimalnych w czasie koniunktury.
Światowe notowania obrazują dystans
między kosztami produkcji w polskich kopalniach a cenami na rynkach międzynarodowych. Średni koszt produkcji tony węgla
w kopalniach Kompanii Węglowej wyniósł
w ubiegłym roku 264 złotych – ponad 65 dolarów. Ceny światowe na początku 2016 roku
oscylowały wokół 45 dolarów. Nawet przy
założeniu, że ceny światowe wciąż nie będą
miały decydującego wpływu na ceny krajowe,
nie można w nieskończoność udawać, że Polska jest wyspą.

T ania energetyka
Majątek polskich grup energetycznych
kontrolowanych przez Skarb Państwa w ciągu
kilku miesięcy stracił na wartości 15 mld złotych.
Zgodnie z zasadami rachunkowości spółki energetyczne muszą aktualizować wartość swoich

elektrowni węglowych. To operacja księgowa,
która ma pokazać aktualną wartość kluczowych
aktywów. Firmy energetyczne zrobiły tak zwane testy na utratę wartości, ponieważ spadają
ceny węgla, energii, a polityka klimatyczna Unii
Europejskiej zmierza do dekarbonizacji gospodarki. Powiększa się grono analityków, którzy
źle oceniają politykę rządu zmuszającego grupy
energetyczne do inwestowania w elektrownie
węglowe i w kopalnie węgla kamiennego.
Ponieważ na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, kto weźmie udział w składce
na stworzenie Polskiej Grupy Górniczej, na wartości tracą wszyscy potencjalni inwestorzy
w to przedsięwzięcie. Utrata wartości energetyki
to sygnał, że jednak światowe ceny węgla mają
wpływ na Polskę i nie można budować jakiegokolwiek biznesplanu bez uwzględnienia sytuacji
globalnej. Nie tylko polskie firmy energetyczne
tracą z powodu kryzysu. Podobną operację wykonały niemieckie koncerny energetyczne. Ich
utrata wartości jest jeszcze większa.

N a czym się
koncentrujemy
Trudno ocenić, co jest ważniejsze – realizacja żądań związkowców czy powołanie
Polskiej Grupy Górniczej z biznesplanem dającym potencjalnym inwestorom złudzenie
opłacalności. Pojawiają się głosy specjalistów,
którzy twierdzą, że można to ze sobą pogodzić.
W biznesplanie można wszystko pogodzić.
Jednak Polska Grupa Górnicza ma być rentowna nie tylko na papierze. W dodatku trzeba
przekonać Komisję Europejską, że powstaje
ona z poszanowaniem zasad rynkowych. Czy
można zrobić biznesplan, który udowodni,
że powołanie PGG z gwarancjami wynagrodzenia z poprzedniego roku w KW jest zgodne z zasadami rynkowymi? Jak wytłumaczyć
KE, że zasady wynagradzania w nowej firmie
są ustalane z zarządem starej firmy, i jak udowodnić, że jest to zgodne z polskim prawem?
W Kompanii Węglowej i pozostałych
spółkach węglowych trwa audyt. Jeżeli po jego
zakończeniu do liderów związkowych nie trafi
prosta prawda: albo powołamy PGG i utrzyma
się ona na rynku, albo Kompania Węglowa
będzie restrukturyzowana przez upadłość,
to będzie oznaczało, że już nie ma żadnego
argumentu, który zmusiłby do rozsądku.
Ogłoszenie upadłości oznacza między innymi, że ponad 100 organizacji związkowych
w KW przestanie działać. Tak stanowi prawo.
Górnicy będą fedrować, syndyk będzie rządził,
efektywność będzie wzrastać, a energetyka
będzie miała węgiel i nie wyda nawet złotówki
na Polską Grupę Górniczą. Czy to możliwe,
że związki grają na upadłość KW? Czy chcą
za jednym zamachem rozwiązać w ten sposób problemy rządu i spółek energetycznych?
Na razie wiele wskazuje, że tak jest.
Zespół audytorów pracujący w Kompanii
ogłosi wynik swoich prac na początku Wielkiego Tygodnia. Dla KW i dla przyszłości
Polskiej Grupy Górniczej rzeczywiście może
to być wielki tydzień. Okaże się, czy będzie
wóz czy przewóz.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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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.

Z kopalń nie tylko węgiel

Metan jest nieodłącznym towarzyszem złóż
węgla. Rocznie w polskich kopalniach wydziela
się blisko 900 mln metrów sześciennych tego
bezwonnego, bezbarwnego gazu. W powietrzu
w określonych stężeniach (5–15 proc. objętości)
staje się wybuchowy, stwarzając zagrożenie
dla życia i zdrowia górników. Jest też gazem
cieplarnianym o 21 razy większym wpływie
na atmosferę niż dwutlenek węgla. Im niżej prowadzone są prace eksploatacyjne w kopalniach,
tym większa jego zawartość – cztery na pięć ton
wydobytego węgla pochodzą z pokładów metanowych i na każdą z nich przypada go średnio o połowę więcej niż 10 lat temu. W związku z tym od ponad 20 lat kopalnie doskonalą
procesy ujmowania i wykorzystywania metanu. Podziemne odmetanowanie prowadzi się
w trzech celach: by zwiększyć bezpieczeństwo
pracy, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska
i wykorzystać to paliwo jako źródło energii.

Głównym argumentem za wykorzystaniem metanu do celów energetycznych jest
jego stała obecność w pokładach węglowych
– nie trzeba go szukać ani kupować i nigdy go
nie zabraknie. Ujęty w instalacje odmetanowania gaz można przerobić na trzy sposoby:
do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła
użytkowego i chłodu. Pracujące w górnictwie układy kogeneracyjne zasilane metanem
produkują na potrzeby kopalni prąd i ciepło, a układy trójgeneracyjne – prąd, ciepło
i chłód. Wytwarzane w silnikach ciepło trafia
do sieci ciepłowniczej kopalń i wykorzystuje
się je np. w łaźniach i do ogrzewania pomieszczeń. Otrzymany z niego chłód – przenoszony
poprzez sieć rurociągów wodnych do chłodnic
powietrza – służy do podziemnej i centralnej
klimatyzacji kopalń.

JSW liderem
Coraz nowocześniejsza technologia i sposoby wykorzystania metanu skłaniają polskie
spółki węglowe do inwestowania w instalacje odmetanowania i infrastrukturę do jego
zagospodarowywania. Rocznie w polskich
kopalniach wydziela się 900 mln metrów
sześciennych metanu, najwięcej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – 330 mln metrów sześciennych (wychwytywane 132). Najbardziej
metanowe są Zofiówka, Krupiński i Pniówek.
Kopalnie JSW są też liderem w gospodarczym
wykorzystaniu tego niebezpiecznego gazu –
Spółka od 1997 roku realizuje wiele projektów
prowadzących do wzrostu efektywności zagospodarowania ujętego metanu. W niektórych
kopalniach JSW efektywność jego wykorzystania przekracza 85 proc.
Roczne potrzeby energetyczne całej JSW oblicza się na 245 MWe, już teraz
Spółka dysponuje 160 MWe z własnych źródeł energii, w tym 45 z silników gazowych

ARCHIWUM

Metan – energia bez ryzyka
wykorzystujących metan. Nie zapewnia
to więc jeszcze samowystarczalności energetycznej, ale JSW realizuje obecnie dwa
projekty o łącznej mocy 105 MWe. Pierwsza
to blok fluidalny o mocy 75 MWe budowany
przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie przy
kopalni Zofiówka, a drugi to blok energetyczny o mocy 30 MWe przy koksowni Radlin
(JSW Koks). Po zakończeniu obu inwestycji
w przewidywanym terminie (2017 rok) JSW
ma dysponować 265 MWe, co z zapasem pokryje jej roczne zapotrzebowanie energetyczne, a nawet pozwoli sprzedawać nadwyżki.

S półdzielnia
E nergetyczna J edność
Ujęta w kopalniach JSW mieszanka metanowo-powietrzna zużywana jest na miejscu, a także sprzedawana powołanej Spółce
Energetycznej Jastrzębie, liderowi w energetycznym wykorzystaniu metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń. Wchodząca
w skład Grupy Kapitałowej JSW SEJ powstała,
by poprawiać efektywność kapitałową Spółki,
minimalizując koszty energii wykorzystywanej przez zakłady. Dostarcza do kopalń JSW
energię elektryczną, ciepło, chłód i sprężone
powietrze.
Składające się na SEJ cztery elektrociepłownie – Pniówek, Suszec, Moszczenica
i Zofiówka – stosują metan do ich produkcji.
Rocznie Jedność dostarcza JSW mniej więcej
400 Gwh energii elektrycznej. Dodatkowym
źródłem przychodu jest sprzedaż ciepła poprzez zakupione Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – np. osiedlu mieszkaniowemu
w Pawłowicach czy tamtejszej mleczarni.
W roku 2014 w elektrociepłowni
Moszczenica zrealizowano inwestycję polegającą na zabudowie agregatu prądotwórczego
zasilanego gazem z odmetanowania kopalń. Jej
celem było jego bardziej racjonalne wykorzystanie poprzez produkcję energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.
Po uruchomieniu silnika gazowego ograniczono też zużycie paliwa węglowego, a co za tym
idzie – redukcję emisji części zanieczyszczeń
do atmosfery.

N owoczesny P niówek
Najbardziej zagrożona metanem kopalnia
w Polsce – Pniówek (rocznie 134 mln metrów sześciennych) – ma też najnowocześniejszą stację do odmetanowania. Bez niej
ze względów bezpieczeństwa praktycznie
niemożliwe byłoby prowadzenie eksploatacji węgla. Przechwytywany przez nią metan
jest też zaprzęgany do klimatyzacji, produkcji
energii elektrycznej (33 proc. całego zapotrzebowania) czy podgrzewania wody w budynkach. Pniówek wykorzystuje gaz kopalniany
w 70 proc. i oprócz celów własnych przesyła

go do elektrociepłowni Zofiówka i Moszczenica oraz kopalni Krupiński, która używa go
w suszarni flotokoncentratu.

W ydajny K rupiński
Kopalnię, której złoża znajdują się w okolicach Suszca, Żor i Orzesza, budowano w latach 1976–1983. Od tego czasu wydrążono
w niej ponad 400 kilometrów wyrobisk i wydobyto ponad 50 mln ton węgla. Podobnie jak
Pniówek, Krupiński jest jednym z najbardziej
metanowych zakładów – rocznie stacja ujmuje ok. 41 mln metrów sześciennych metanu.
Od pięciu lat działa w nim układ kogeneracyjny zasilany metanem, dzięki któremu kopalnia oszczędza rocznie ok. 7 mln złotych
na mediach. Dwa agregaty na bazie silników
gazowych wykorzystują metan do produkcji
energii elektrycznej i ciepła. Ich skojarzone
wytwarzanie umożliwia uzyskanie całkowitej sprawności układu na poziomie 87 proc.

Krupiński potrzebuje rocznie 24 MWe, z czego 10,9 MWe uzyskuje z przechwyconego
metanu.

M ocna P rzyjaźń
Procesem analogicznym do przechwytywania i wykorzystywania metanu jest zagospodarowywanie gazu koksowniczego, czyli
produktu ubocznego przy produkcji koksu.
W należącej do JSW Przyjaźni w 2014 roku
uruchomiono blok energetyczny o mocy 71
MWe, wytwarzający wyłącznie energię elektryczną. Paliwem opalającym kocioł jest gaz
koksowniczy, dostarczany z sieci zakładowej
zakładu. Rocznie nowy blok zużywa do 350
mln metrów sześciennych gazu, a cała energia wytwarzana dzięki niemu zostaje wykorzystana na potrzeby kopalni JSW. Trafia
ona m.in. do kopalni Knurów-Szczygłowice
i Budryka.
l

Kalendarz ekologiczny
21 marca – Dzień
Wierzby
Kiedyś wierzby były bardzo częstym widokiem, zwłaszcza na wsiach – na miedzach,
wzdłuż dróg, nad brzegami rzek i jezior, a nawet
w środku pola. Ich konary dawały schronienie

ptakom, a korzenie jeżom i gryzoniom. Dziś
niestety spotyka się te drzewa coraz rzadziej,
głównym powodem jest mechanizacja rolnictwa. W Dniu Wierzby sadzi się małe drzewka
– trzeba odciąć półmetrowe pędy i wstawić je
do wody, a kiedy puszczą korzonki, wsunąć
ok. 15 centymetrów w ziemię. I dać im czas, aż
wyrośnie piękne i okazałe drzewo.

22 marca – Światowy
Dzień Wody
Czysta woda to źródło życia, niestety aż
jedna trzecia ludzi na świecie cierpi na jej
deficyt. Jedna piąta globalnej populacji nie
ma dostępu do czystej wody pitnej, a rocznie

ponad 2,2 mln ludzi umiera na związane z tym
choroby. W ciągu 20 lat średnia ilość wody
przypadająca na jednego mieszkańca Ziemi
zmniejszy się o jedną trzecią. Światowy Dzień
Wody to międzynarodowa inicjatywa, zapoczątkowana w 1992 roku przez ONZ na
konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED)
w Rio de Janeiro.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Rewolucja produkcyjna Toyoty

Pierwszym modelem zbudowanym według założeń TNGA jest nowa Toyota Prius

Ostatnie egzemplarze samochodów tych aut powstaną w fabryce w Goodwood w listopadzie tego roku

Toyota wymyśliła przed laty system produkcji, który był powielany przez wiele innych
firm, nie tylko z branży samochodowej. Teraz
postanowiła go całkowicie zmienić. W ciągu
trzech lat prac i badań stworzyła TNGA, czyli
Toyota New Global Architecture. To przede
wszystkim nowa platforma do produkcji
samochodów, ale zmienia ona wszystko –
od procesu projektowania aut, przez konstruowanie linii produkcyjnych i fabryk, po globalne podejście do części i podzespołów
w taki sposób, żeby poszczególne elementy
były jak najbardziej uniwersalne i pasowały
do maksymalnie wielu modeli. Nowe podejście zakłada niespotykany dotąd stopień elastyczności i uniwersalności.

Informacja ta idzie w ślad za ostatnimi
newsami na temat rozpoczęcia przez firmę
testów nowej aluminiowej konstrukcji. Stanie
się ona podstawą każdego Rolls-Royce’a, który
pojawi się na rynku od początku 2018 roku.

K oniec P hantoma
Torsten Müller-Ötvös, dyrektor generalny Rolls-Royce Motor Cars, zapowiedział
zakończenie w tym roku produkcji modelu
Phantom. Obecny na rynku od 13 lat samochód jest już siódmą generacją tego modelu
i stał się fundamentem, na którym odrodziła się firma. Nie będzie także kontynuacji
modeli Phantom Coupe i Drophead Coupe.
Linię obu zakończy specjalna kolekcja – jedynie 50 sztuk nazwanych Phantom Zenith.
Ostatnie egzemplarze samochodów tych aut
powstaną w fabryce w Goodwood w listopadzie tego roku. W tym roku Rolls-Royce
stworzy również ostatnie sztuki limuzyny
Phantom VII.

L easing bez firmy
Leasing staje się dostępny dla indywidualnych nabywców samochodów, a nie tylko
dla firm. BMW umożliwia im skorzystanie
z Comfort Lease, odmiany leasingu, w którym na podstawie deklarowanego umownego
okresu użytkowania (od 24 do 60 miesięcy),
prognozowanej średniorocznej wysokości
przebiegu, ceny katalogowej i wartości wyposażenia dodatkowego określana jest wartość
końcowa pojazdu. Wysokość opłaty wstępnej
nie przekracza 35 proc. wartości samochodu
i każdorazowo jest ustalana indywidualnie
w zależności od wybranego modelu.
– Od wielu lat obserwujemy ten trend
na świecie i oferta BMW Comfort Lease jest
na niego odpowiedzią. Do tej pory ten model
finansowania cieszył się uznaniem klientów
biznesowych szukających nowych samochodów BMW lub Mini, ale teraz z tej oferty
mogą skorzystać także klienci indywidualni
– powiedział Ireneusz Nogalski, prezes BMW
Financial Services Polska.
W ostatnich latach podobny system
w Czechach znacznie zwiększył sprzedaż
Skody. Według specjalistów w najbliższych latach także na naszym rynku ma się zwiększać

dostępność nowych form użytkowania aut
przez osoby prywatne, co już nie będzie oznaczało konieczności posiadania samochodu.

L exus dla fanów
koszykówki
Lexus przygotował specjalny samochód dla
fanów NBA, a szczególnie drużyny Los Angeles
Clippers. Wyczynowe coupe RC F wyróżnia
się klubowymi barwami i subtelnym rysunkiem na powierzchni karoserii, inspirowanym
playbookiem z rozrysowanym planem akcji.
Koszykarskich akcentów jest znacznie więcej.
Dekoracja koła kierownicy jest wzorowana
na obręczy kosza, emblematy klubu są naklejone na burtach i haftowane na fotelach o tapicerce w klubowych kolorach, zegar odlicza czas
do następnego meczu, osłony głośników mają
przetłoczenia upodabniające je do piki do koszykówki. Szczytem jest jednak oryginalnie
„umeblowany” schowek na gadżety.
Lexus RC F to wyczynowa wersja luksusowego coupe Lexus RC, wyposażona w pięciolitrowy silnik V8 o mocy 477 KM i maksymalnym momencie obrotowym 530 Nm.
Zapewnia on przyspieszenie od 0 do 100 km/h
w 4,5 sekundy oraz prędkość maksymalną
270 km/h.
Niestety koszykarski Lexus nie jest ofertą
rynkową. To jeden egzemplarz przygotowany
z myślą o loterii. Mogą w niej brać udział tylko
obywatele Kalifornii, mieszkający w promieniu
75 mil od Los Angeles. 
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Fabryki nowej generacji zaprojektowane
według nowej architektury Toyoty to proste, stosunkowo niewielkie, jednokondygnacyjne konstrukcje. Będą tańsze w budowie
i w utrzymaniu, m.in. dzięki zużyciu mniejszej ilości prądu, wody i ciepła niż tradycyjne
zakłady. Sprzęt na liniach produkcyjnych
będzie kompaktowy i niewysoki, dzięki temu
będzie można w większym stopniu korzystać
z naturalnego światła. Mają być w nich montowane modułowe linie produkcyjne, których
długość łatwo da się zmieniać i dostosować
do różnych modeli. Stosowane w nich będą
szybsze i wydajniejsze spawanie laserowe,
mniejsze lakiernie, nowe, lżejsze i wydajniejsze maszyny.

Różne modele podobnej wielkości będą
dzieliły wspólne platformy i komponenty,
co skróci czas projektowania nowych modeli i zmniejszy jego koszty o co najmniej
20 proc. Po wdrożeniu TNGA budowa fabryk i przygotowywanie linii produkcyjnych
będą szybsze i tańsze, zarządzanie częściami
prostsze i pozwoli uwolnić przestrzeń magazynową. Samochody będą powstawały szybciej, zarówno na etapie projektowania, jak
i na taśmie produkcyjnej. Umożliwi to m.in.
częstsze odświeżanie modeli i wprowadzanie
nowych generacji.
Pierwszym modelem zbudowanym według założeń TNGA jest nowa Toyota Prius,
która niedługo pojawi się w polskich salonach.

Lexus przygotował specjalny samochód dla fanów koszykówki

Emblematy LA Clippers są naklejone na burtach i haftowane na fotelach o tapicerce w klubowych kolorach
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Pocztówka z Pekinu
Współczesny Pekin jest metropolią zawieszoną pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Szklane wieżowce i nowoczesne szlaki komunikacyjne sąsiadują tutaj z największymi zabytkami Państwa Środka. Wielki Mur,
Zakazane Miasto i grobowce dynastii Ming
przyciągają co roku miliony turystów. W stolicy Chin znajduje się prawie tyle samo obiektów wpisanych na listę UNESCO, co w całym
Egipcie.

Najważniejszym z nich jest położone w samym sercu Pekinu Zakazane Miasto. Dlaczego
zakazane? Ponieważ niegdyś wstęp do niego
mieli jedynie najbliżsi krewni cesarza, konkubiny i eunuchowie. Każdy śmiertelnik, który
wtargnąłby na teren pałacu, był natychmiast
karany śmiercią. Liczący sobie blisko 600 lat
kompleks wybudowano w czasach dynastii
Ming w miejscu dawnej mongolskiej stolicy.
To jeden z największych tego typu obiektów
na świecie. Zgodnie z legendą znajduje się
w nim 9999 komnat.

T ron udekorowany

Ł ódź cesarzowej
Gdy w Pekinie nadchodziło lato, a upały stawały się nie do zniesienia, cesarz wraz
z dworem przenosił się do Pałacu Letniego.
Ten rozległy kompleks położony nad jeziorem
Kunming zachwyca licznymi pawilonami, altankami, ogrodami i mostkami przerzuconymi
nad wodą. Chociaż pałac powstał w czasach
dynastii Jin, większość budynków uległa zniszczeniu podczas drugiej wojny opiumowej.
W 1888 roku na polecenie cesarzowej Cixi
ruszyła odbudowa rezydencji. Prace sfinansowano z funduszy przeznaczonych na modernizację floty. Nieprzemyślana inwestycja
zrujnowała skarb państwa. Dzisiaj o tamtych

wydarzeniach przypomina marmurowa łódź
cesarzowej Cixi, zacumowana przy brzegu
jeziora. Można się do niej dostać, wypożyczając rower wodny lub kupując bilet na krótki
rejs promem.

N a kościach robotników
Wielki Mur Chiński, ze strategicznie
rozmieszczonymi wieżami obserwacyjnymi, ciągnie się od granic Korei aż do pustyni Gobi. Poszczególne odcinki powstawały
w różnych miejscach imperium, by chronić
państwo przed najazdem koczowniczych
plemion z Wielkiego Stepu. Znaną do dziś
postać Wielki Mur uzyskał dopiero w czasach dynastii Ming. Do pracy przy budowie
ściągnięto chłopów i żołnierzy z całego kraju,
często pozbawiając ich kilkunastu lat życia.
Szacuje się, że podczas stawiania fortyfikacji
zginęło ponad milion robotników.
Jeden z najlepiej zachowanych fragmentów muru znajduje się w Badaling w pobliżu
Pekinu. To obowiązkowy punkt wycieczek,
chętnie odwiedzany przez znane osobistości – od królowej Elżbiety II po piosenkarza Justina Biebera. Po odebraniu biletów
w kasie przy wejściu wjeżdżamy na górę wyciągiem krzesełkowym. Krajobraz zapiera
dech w piersiach – mur wije się malowniczo pomiędzy zielonymi wzgórzami. Jednym
z popularnych mitów na temat Wielkiego
Muru jest przekonanie, że budowlę widać
z kosmosu. Mimo że nie jest ono prawdziwe,
konstrukcja jeszcze długo pozostanie symbolem potęgi Chin.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Pekin najlepiej odwiedzić
wiosną lub jesienią. W miesiącach letnich
wysokie temperatury i wilgotność powietrza
skutecznie zniechęcają do zwiedzania.
Język: Językiem urzędowym jest mandaryński. Poza miejscami odwiedzanymi przez
turystów trudno porozumieć się po angielsku.
Waluta: Yuan chiński; 1 yuan = 0,61
złotego.
Wiza: O wizę turystyczną można ubiegać
się w konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej
po złożeniu wymaganych dokumentów.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Odwiedź grobowce dynastii Ming, kompleks
nekropolii będący miejscem spoczynku 13 cesarzy. Znajduje się on 50 kilometrów od Pekinu.
W chwili obecnej jedynie trzy grobowce udostępnione są dla zwiedzających.
Skosztuj kaczki po pekińsku z chrupiącą skórką pokrytą słodką glazurą. Równie
popularny jest ognisty kociołek, w którym
przyrządzić można cienkie plastry mięsa, ryb
i warzyw bezpośrednio na stole.
Zobacz Świątynię Nieba położoną w parku Tiantan. Niegdyś budowla służyła obrzędom odprawianym przez cesarza, uważanego
za Syna Niebios. Konstrukcja świątyni symbolizuje spotkanie nieba z ziemią.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

smokami
Turyści wchodzą do Zakazanego Miasta
przez Bramę Niebiańskiego Spokoju. Prowadzi
ona do Dworu Zewnętrznego, gdzie cesarz
spotykał się z urzędnikami i wypełniał funkcje administracyjne. W tym miejscu władca
dokonywał przeglądu wojsk, wydawał wyroki,
a także decydował o rozpoczęciu siewu i żniw.
Dalej znajdują się trzy pałace harmonii: Pawilon Najwyższej Harmonii, Pawilon Środkowej

Harmonii oraz Pawilon Trwałej Harmonii,
będące najważniejszą częścią cesarskiego
imperium.
W Pawilonie Najwyższej Harmonii celebrowane były główne uroczystości państwowe: koronacje, mianowanie dowódców armii,
obchody urodzin cesarza i zaślubiny. Podczas
gdy władca zasiadał na pozłacanym tronie
ozdobionym motywem smoków, dworzanie
okazywali mu szacunek, dziewięciokrotnie
dotykając czołem posadzki.
Przed opuszczeniem Zakazanego Miasta
warto jeszcze zajrzeć do cesarskiego ogrodu,
będącego przykładem symetrii i harmonii
w sztuce planowania krajobrazu. Szczególną
uwagę zwracają tutaj posągi słoni zginających
nogi pod niemożliwym kątem. Rzeźby mają
symbolizować autorytet cesarza, przed którym
nawet te ogromne zwierzęta padają na kolana.

Korytarz w Letnim Pałacu zwraca uwagę bogactwem kolorów

Marmurowa łódź cesarzowej Cixi została ufundowana ze środków przeznaczonych na rozbudowę floty

Zakazane Miasto to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie

Wbrew powszechnemu przekonaniu Wielki Mur Chiński nie jest widoczny z Księżyca

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –31 M A R C A 2016

R O Z M A I T O Ś C I

Krzyżówka panoramiczna nr 6

11

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 10,3 proc., czyli podobnie
jak w styczniu br. Bezrobocie na poziomie
jednocyfrowym utrzymuje się w sześciu województwach. Najniższe odnotowywane jest
w województwach wielkopolskim (6,6 proc.),
śląskim (8,5 proc.) i mazowieckim (8,8 proc.).
W lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy niemal 129 tys. ofert zatrudnienia.
W Polsce liczba osób w wieku emerytalnym zwiększy się do 9,6 mln w roku 2030
– wskazują prognozy GUS. W 2032 roku
co czwarty Polak będzie miał skończone 60
lat. Trzykrotnie wzrośnie odsetek osób po 80.
roku życia. W Polsce dopiero zaczynamy myśleć
o objęciu seniorów systemowymi rozwiązaniami, które umożliwiają im aktywny udział w życiu
społecznym. Niemcy, których społeczeństwo
szybciej się starzeje, obalają mit o powszechnej popularności domów opieki. Aż 77 proc.
niemieckich lekarzy, którzy wzięli udział w badaniu, twierdzi, że najlepszym otoczeniem dla
seniora jest własny dom i zapewniona w nim
opieka. Przyznają, że osoby spędzające w nim
jesień życia z reguły żyją dłużej.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deputat węglowy”.
Nagrodę wylosowała: Anna Sługa z Żor.

Piwo przez wieki

Piwo w wielkanocnym koszyku
Święta Wielkiejnocy kończą post i w wymiarze świeckim oznaczają powitanie wiosny
i odradzającej się przyrody, a w religijnym
– radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.
W różnych krajach wyraża się ją na różne sposoby. Irlandzkie restauracje w okresie wielkanocnym mają w menu świąteczne korzenne
piwa. Podczas dorocznego filipińskiego rytuału dobrowolnego ukrzyżowania w Wielki Piątek w wiosce Cutud widzów częstuje
się browarem i lodami. Na meksykańskich
fiestach piwo przynoszone w skrzynkach –
słabe, w małych butelkach – jest traktowane jako napój orzeźwiający, a w Niemczech
od XV wieku przy ogniskach wielkanocnych
piło się wiosenne piwo warzone przez bawarskich mnichów.

D uński P- dag
W państwie duńskim oprócz tradycyjnych świątecznych potraw – wędlin,
serów, mięs – przyjęło się też picie piwa.
Zwyczaj warzenia wielkanocnego trunku
sięga początków XX wieku. Tamtejsze browary wprowadzają wtedy do oferty mocniejsze, korzenne piwo. Dzień, w którym
trafia do sprzedaży, też stał się swoistym
świętem. Zwie się P-dag – litera P odsyła
do duńskiego słowa Paske oznaczającego Wielkanoc. Zwyczaj ten kultywuje się
do dzisiaj i obecnie około 100 duńskich browarów wypuszcza przed świętami na rynek
Paskebryg, czyli piwo wielkanocne, które
jest hucznie degustowane w P-dag.

C zeskie zielone piwo
U naszych południowych sąsiadów tradycja okolicznościowego piwa wielkanocnego
jest krótsza niż u Duńczyków – narodziła się
w tym wieku, a dokładnie w 2006 roku. Wtedy
w browarze Starobrno w Brnie zaczęto warzyć
zielone piwo specjalnie na wiosenne święto.
Charakterystyczny kolor trunek zawdzięcza
dodatkowi likieru i ekstraktowi z ziół (m.in.
pokrzywy i liści eukaliptusa), którego dokładny
skład znają podobno tylko trzy osoby na świecie. Zielone piwo pije się w Czechach gremialnie przede wszystkim w Wielki Czwartek,
nazywany też Zielonym Czwartkiem. Mimo
rosnącej popularności nowej świeckiej tradycji nie przekonali się jeszcze do niej prażanie,
pewnie dlatego, że narodziła się w morawskim
Brnie, z którym mają na pieńku jak u nas Warszawa z Krakowem czy Śląsk z Zagłębiem.
P olska obfitość
W naszym kraju tradycyjnie święta Wielkiejnocy wiążą się z suto zastawionym stołem i radowaniem się ze Zmartwychwstania.
Za Rzeczypospolitej szlacheckiej ławy uginały
się od prosiąt, szynek, pasztetów, piwa i mocniejszych trunków. Świąteczne obżarstwo
i opilstwo, obok święcenia palm, malowania
jajek czy późniejszego noszenia koszyków
do kościoła, było wywodzącym się z kultury
ludowej rytuałem. Rozumiano je jako pobożny obowiązek, który zapewniał pomyślność
na cały rok. Był to też powszechnie przyjęty
sposób wyrażania radości z wygranej życia
i Chrystusa nad śmiercią i Szatanem.

Bardziej współcześnie do tradycji polskiej
Wielkanocy należało w wielu regionach wypicie piwa grodziskiego po obfitym śniadaniu
wielkanocnym. Obecnie popularne blogerki kulinarne i mistrzowie kuchni z telewizji
dzielą się przepisami na świąteczne dania
podlane piwem. Zachwalają między innymi
białą kiełbasę pieczoną w piwie z cebulką i tymiankiem – w trakcie pieczenia piwo z cebulką zamieniają się w aromatyczny i smaczny
sos. Potrawa ta jest szybka w przygotowaniu,
podaje się ją z kromką chleba albo ziemniaczanym puree. A na deser można skosztować
babki piwosza – do przygotowanej wcześniej
według normalnego przepisu babki dolewamy
szklankę piwa i mieszamy.

W ielkanocny O kocim
Od kilku lat Browar Okocim rzuca na rynek cztery sezonowe piwa, po jednym na każdą porę roku – Świętojańskie, Dożynkowe,
Bożonarodzeniowe i wreszcie Wielkanocne.
Ostatnie, inaugurujące wiosenny okres, sprzedawane jest od lutego do kwietnia. To ciemne piwo, które zawiera cztery słody: jasny,
monachijski, karmelowy i barwiący. Nadają
one limitowanemu Wielkanocnemu bursztynowy kolor i karmelowo-miodowy posmak.
W smaku wyczuwalne są też delikatne goryczka i chmiel, a w zapachu zboża i chleb
ze słonecznikiem. Sprzedawany w półlitrowych butelkach koźlak ma ok. 6 proc. alkoholu. Po nalaniu tworzy niewielką, drobnoziarnistą pianę.

MAREK KOWALIK

Co czwarty Polak ma nawyk systematycznego oszczędzania. Najwięcej
oszczędnych jest w grupie 21‒35 lat – wynika z badania na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Prawie połowa (45 proc.) Polaków deklaruje, że posiada oszczędności
odpowiadające co najmniej wysokości trzymiesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. 40 proc. regularnie odkłada część
swoich dochodów, a 34 proc. robi to tylko
sporadycznie. Środki finansowe lokujemy
najczęściej na koncie oszczędnościowym
(44 proc.) lub lokacie (28 proc.). 40 proc.
Polaków twierdzi, że oszczędza długofalowo. Cele oszczędzania są zależne od stadium
życia. Najmłodsi oszczędzają najczęściej
na przyjemności (42 proc.) oraz wakacje
i podróże (38 proc.). Aż połowa młodych
(do 35. roku życia) odkłada na mieszkanie,
a ponad jedna trzecia osób w wieku 36–50
lat inwestuje w wykształcenie i lepszy start
życiowy swoich dzieci.
Tylko 8 proc. firm przemysłowych
i 10 proc . usługowych wdrożyło
w ostatnich latach innowacje w obszarze organizacji i zarządzania – wynika
z danych GUS. Wzrost inwestycji w kapitał ludzki jest warunkiem poprawy jakości
i wydajności pracy, szczególnie w sytuacji
gdy nowe technologie wpływają na postępującą automatyzację przedsiębiorstw i wymuszają rozwijanie nowych kompetencji
pracowniczych.
D W U T Y G O D N I K
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