P I S M O

S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E

Ś R O D O W I S K A

G Ó R N I C Z E G O

Temat na czasie
Wojciech Piecha, szef zespołu
audytującego kopalnie KHW:
Albo ratujemy
spółkę, albo
zostawiamy
wszystko po
staremu i firma
splajtuje.

D
ISSN 20 82-3797
nr

7/ 2 016 • 1-15 K w i e t n i a 2 016

W

U

T

Y

G

O

D

N

I

K

s.

3

W W W. N OW YGO R NIK . PL
cena

1,60 zł

w t ym vat

8%

FASING. Górniczy Sukces Roku

Walka z zagrożeniami
naturalnymi

Wyróżnieni za innowację

Wykorzystanie popiołów lotnych
i pozostałości flotacyjnych dla
bezpieczeństwa.
strona 4
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Potrzebne są zmiany
W Kompanii Węglowej zakończył się audyt. Teraz specjalny
zespół zajmuje się problemami
płac. Wśród audytorów analizujących kopalnie KW i centralę
spółki nie było przedstawicieli związków zawodowych.
W pozostałych spółkach węglowych związkowcy oddelegowali
do prac audytorskich swoich
reprezentantów.
strona 5

Polskie firmy
produkują bardzo
dobre maszyny,
ale nie potrafią
ich reklamować
w Chinach
Polscy producenci
zapomnieli o starej
zasadzie: „inwestuj,
to zarobisz” – pisze
Robert Góralczyk,
radca i kierownik
Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji
ambasady Polski w Chinach.
strona 7

Zaproszenie dla
maluczkich

Otwarcie punktu konsultacyjnego
promującego ofertę WFOŚiGW
w Katowicach dla małych firm.
strona 8

Corolla
po modernizacji
Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Firma FASING jest jednym z laureatów konkursu Górniczy Sukces Roku, który organizują Górnicza
Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Nagrodę dla firmy odbierał Marek
Peliński, kierownik Działu Handlu Krajowego. Szkoła to coroczne i największe spotkania kadry
inżynierskiej i środowiska naukowego w Polsce związane z branżą górnictwa podziemnego. Nagrodzono
łańcuchy górnicze ogniwowe płaskie podwójnie niskie FASING 22 x 86‒61 i 24 x 86‒64. To oryginalna
i innowacyjna konstrukcja. FASING jest jedną z niewielu polskich firm, które radzą sobie na trudnym
rynku chińskim. Czy kooperacja z chińskim górnictwem może być sposobem na złagodzenie skutków
kryzysu na polskim rynku górniczym?
więcej na s .
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Pięścią w stół

Porażka rządu będzie naszą klęską
Bardzo dobrze, że spółki węglowe zostały poddane audytowi. Bardzo źle, że tak późno. Niedobrze, że zespoły
audytorskie działają pod szyldem społecznikowskim.
Spodziewałem się, że audyt zacznie się jeszcze w 2015
roku, a na początku 2016 roku będą wyniki. Liczyłem,
że od początku będzie im towarzyszyć atmosfera najwyższej klasy profesjonalizmu, bo myślałem, że wyniki
audytu staną się bezdyskusyjną podstawą do stworzenia biznesplanów dla inwestorów, których rząd miał
przekonać do wsparcia branży górniczej. Nadawanie
zespołom audytorskim miana „społecznych” obniża
rangę ustaleń. Mam wielką nadzieję, że mimo tych
oczywistych niedoskonałości nie dostaniemy tym
razem jedynie rzetelnej fotografii czasu przeszłego.
Z audytów muszą wynikać konkretne korzyści dla
każdej ze spółek.

T

rzymam kciuki, żeby rządowi udały się wszystkie
plany mające na celu wsparcie branży górniczej.
Jego porażka będzie naszą klęską. Dlatego ocenianie działań rządu z perspektywy ideologicznych
i politycznych podziałów jest błędem. Ideologia i polityka powinny zostać jak najdalej odsunięte. Teraz
będą podejmowane decyzje, które zaważą na losach
górnictwa przez wiele lat. Zdaję sobie z tego sprawę
i dlatego rządowi życzę jak najlepiej.
Tak bardzo chciałbym, żeby był sukces, że paraliżuje mnie strach na myśl o tym, że może się coś nie udać.
Od przełomu jesieni i zimy 2015 roku co pewien czas
pojawiają się informacje, że JSW może liczyć na jakieś
formy wsparcia rządu. Po pięciu miesiącach wciąż czekamy. Czeka Kompania Węglowa, w której skończył się
audyt i nie zapadły jeszcze żadne konkretne decyzje.
Wiadomo tylko, że z kopalń i czterech zakładów Kompanii ma powstać Polska Grupa Górnicza. Nowa firma
powstaje od kilkunastu miesięcy. Na razie w KW trwa
spór zbiorowy o zasady wynagradzania w nowej firmie,
która ma dopiero powstać. W Katowickim Holdingu
Węglowym cisza. Boję się ciszy, bo zwykle było tak,
że po ciszy nadchodziła burza.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Trzymam kciuki,
żeby rządowi
udały się
wszystkie plany
mające na celu
wsparcie branży
górniczej. Jego
porażka będzie
naszą klęską.

Przeczytałem uważnie wnioski zespołu audytorów,
który pracował w Kompanii Węglowej. Nawet jeżeli tylko część z nich jest trafna, to okazuje się, że przez lata
KW nie rządził nikt albo rządził fatalnie. To skandal.
W jednym z wywiadów dla portalu nettg.pl senator
Adam Gawęda, szef zespołu audytorów, powiedział,
że jedynym prezesem, który miał wizję dla przyszłości tej firmy i ją realizował, był Maksymilian Klank.
Zgadzam się w stu procentach z panem senatorem.
Jednak chciałbym przypomnieć, że to nikt inny jak
Paweł Poncyliusz, odpowiedzialny za górnictwo w poprzednim rządzie PiS, odwołał prezesa Klanka. Tym
samym zniweczył wielki wysiłek zespołu ludzi, którzy
pod jego kierownictwem budowali przyszłość firmy.
Następca Klanka z nominacji PiS wprowadził zamęt,
a kolejni prezesi i pełniący obowiązki prezesów albo
koordynujący prace zarządu KW bardziej przypominali urzędników państwowych niż menedżerów
walczących o rozwój spółki. Byli w miarę sprawnymi
administratorami bez bożej iskry.
Audyt w spółkach nastroił mnie wspominkowo.
Ciekawy jestem wyników pracy w JSW. Nie chciałbym,
żeby były to jedynie wskazania błędów przeszłości. Marzę, aby efekt prac był znacznie lepszy. Chodzi przecież
o przyszłość bardzo dużej grupy kapitałowej, która
ma wielki wpływ na gospodarkę Śląska i całego kraju.
Czy szukam dziury w całym? Nie! Dzielę się jedynie swoimi lękami po to, aby uświadomić wszystkim
audytorom i ludziom odpowiedzialnym za górnictwo,
jaka odpowiedzialność na nich ciąży. Szanowni państwo, skoro ja jestem w strachu, to tylko pomyślcie, jak
bardzo boją się przyszłości ci, którzy przeszli w życiu
znacznie mniej niż ja, mają mniejszy dostęp do informacji, a na utrzymaniu żony, małe dzieci i kredyty
do spłacenia. Oni są pracownikami JSW i im do oczu
zagląda widmo krachu. Ufam, że praca audytorów nie
będzie tylko pożywką dla propagandowych posunięć,
ale twarde i namacalne efekty pomogą JSW i pozostałym spółkom węglowym. Propagandy to my mieliśmy
w poprzednich latach aż nadto. 
l

Kij w mrowisko

Audyty są potrzebne
Irytują mnie złośliwe komentarze na temat audytu prowadzone w spółkach górniczych. Jeżeli jest to praca
bez sensu, to dlaczego tolerowano tyle nieprawidłowości przez wiele lat? Nie chodzi o aferalne działania.
Mam na myśli brak logiki, sensu, rachunku ekonomicznego i dbałości o kopalnie i spółki węglowe. Na razie
audyt zakończył się w Kompanii Węglowej, kończy
się w KHW, a w drugiej połowie kwietnia poznamy
wyniki prac w JSW. Słyszałem opinie, że praca audytorów jest pudrowaniem rzeczywistości. Podobno
nie ma większego sensu, bo i tak nikt nie zastosuje
się do wniosków zespołów, które badają kopalnie
i centrale spółek węglowych.

J

eżeli rzeczywiście branża górnicza uprze się i nie
zastosuje się do wskazówek zawartych w opracowaniach, to albo kopalnie padną, albo zostaną ostatecznie zrujnowane i za jakiś czas sprzedane
za symboliczną złotówkę. Nie twierdzę, że audytorzy
znajdą lek na całe zło, jakie toczy branżę od wielu
lat. Jednak dobrze wiedzieć, jakie bariery ograniczają
proces uzdrawiania górnictwa. Wszyscy zrzucają winę
na zapaść cenową. Czy w takim razie mamy czekać
w bałaganie, aż ceny wzrosną i dalej będziemy trwać
w niemocy?
Rząd jest zdeterminowany, żeby ratować górnictwo. Ta operacja może udać się tylko wtedy, gdy branża
także będzie zdeterminowana, aby się uratować.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Dobrze wiedzieć,
jakie bariery
ograniczają proces
uzdrawiania
górnictwa.

Od ponad tygodnia Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, jest pełnomocnikiem rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wiem,
że chciałby otworzyć swoje biuro na Śląsku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To kolejny dowód na to,
że sprawy górnictwa są bardzo ważne dla naszej ekipy
rządowej. Łatwiej będzie na miejscu rozwiązywać nasze
problemy. Wydaje mi się, że z Warszawy inaczej widać
kłopoty górnictwa niż ze śląskiej perspektywy. Teraz
gra toczy się nie tylko o kopalnie i spółki górnicze.
Walczymy o to, aby Śląsk nie stał się ekonomiczną
czarną dziurą.
W Kompanii Węglowej trwają rozmowy przedstawicieli związków zawodowych z zarządem o sposobie i zasadach wynagradzania w nowej firmie, jaką
będzie Polska Grupa Górnicza, która powstanie
z dotychczasowej KW. Zarządy Kompanii Węglowej
SA i Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. poinformowały związki o planowanym zbyciu przez KW
na rzecz PGG 11 kopalń, czterech zakładów i Centrali KW. Będą one częścią Polskiej Grupy Górniczej nie wcześniej niż 1 maja tego roku, natomiast
ich pracownicy zachowają ciągłość zatrudnienia.
Jest ciężko, ale postępy w uzdrawianiu górnictwa
stają się widoczne. Audyt przyczyni się do tego,
że wkrótce część najpilniejszych problemów zostanie
rozwiązana.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Wielki sukces
naszego związku

Z

wiązek Zawodowy Górników w Polsce zmobilizował
około 125 tys. górników, emerytów i rencistów
górniczych oraz przyjaciół naszego środowiska. Poparli
oni obywatelski projekt ustawy gwarantujący deputat
węglowy z budżetu państwa dla emerytów górniczych
i wszystkich uprawnionych do takiego świadczenia.
Udowodniliśmy, że dzięki dobrej organizacji jesteśmy
skutecznym związkiem zawodowym. Pokazaliśmy, jak
bardzo związki są potrzebne.

W

okół górniczych deputatów narosło wiele
nieporozumień. Kiedyś było to prawo jasne
i przejrzyste. Po 1989 roku zaczęły się problemy. Coraz
liczniejsze grupy emerytów i osób uprawnionych były
traktowane w sposób wybiórczy i zróżnicowany. Doszło
do sytuacji, w której jednym deputat został zawieszony,
innym odebrany. Jednym świadczenie finansuje Skarb
Państwa, innym ZUS. Część uprawnionych dostaje
deputat na podstawie ustawy o restrukturyzacji
górnictwa, a część obejmują inne przepisy. Deputat
stał się kością niezgody, a nie świadczeniem należnym.
Każda ze spółek starała się wprowadzić oszczędności.
Każda miała pomysł, aby odebrać albo zawiesić prawo
nabyte. Emeryci, którzy pracowali w tej samej kopalni,
obowiązywał ich ten sam układ zbiorowy pracy, ale
zaczynali i kończyli aktywność zawodową w różnych
latach, byli inaczej traktowani. Trzeba w końcu
wprowadzić jakiś ład do tego bałaganu. Temu służy
inicjatywa Związku Zawodowego Górników w Polsce.

T

uż po świętach, 29 marca, delegacja związkowa
złożyła projekt i podpisy poparcia w Kancelarii
Sejmu. Teraz, zgodnie z prawem marszałek Sejmu w ciągu
14 dni może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej
o stwierdzenie, czy została złożona wymagana liczba
podpisów. Komisja ma to sprawdzić w ciągu 21 dni. Jeżeli
stwierdzi, że ponad 100 tys. podpisów jest prawidłowo
złożonych, marszałek Sejmu może skierować nasz projekt
do pierwszego czytania w Sejmie. To powinno nastąpić
nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

N

asz projekt jest obywatelski. To znaczy, że może być
odrzucony błyskawicznie. Prawo i Sprawiedliwość
w czasie kampanii wyborczej zapewniało, że będzie
poważnie traktować inicjatywy społeczne i projekty
ustaw mające poparcie nie będą odrzucane w pierwszym
czytaniu. Szanowni posłowie rządzącego ugrupowania,
dzięki Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce
macie niepowtarzalną okazję udowodnić, że wasze
przedwyborcze zapewnienia były szczere. Macie także
niepowtarzalną okazję pokazać, że potraficie polegać
na społecznej mądrości, jeśli uznacie, że nie tylko warto
ten projekt poddać pełnej procedurze legislacyjnej,
ale także przyjąć, aby jak najszybciej stał się ustawą.
Nie ma lepszego dowodu na to, że władza traktuje
poważnie społeczeństwo, jak realizacja jego woli. Związek
Zawodowy Górników w Polsce zrobił wszystko, co mógł.
Teraz kolej na Sejm, Senat i Pana Prezydenta. Można
to wszystko przeprowadzić bardzo sprawnie i szybko.

P

rzygotowanie specustawy, która ma uregulować
sprawę deputatów, zapowiedzieli też przedstawiciele
Ministerstwa Energii. Nie znam pomysłu rządowego. Jednak
jeżeli jest on zbieżny z naszym, można albo skoncentrować
się na projekcie związkowym, albo z obu projektów wybrać
najlepsze rozwiązania. Moim zdaniem nie warto mitrężyć
czasu i przyjąć rozwiązania zaproponowane przez nasz
związek. Sejm dostaje gotowy projekt. To oznacza mniej
pracy, a efekt dla ludzi będzie pożyteczny.
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Rozmowa z senatorem W ojciechem P iechą , szefem zespołu audytującego kopalnie
Katowickiego Holdingu Węglowego

Albo ratujemy spółkę,
albo zostawiamy wszystko
po staremu i firma splajtuje

XXStraty kopalni Staszic miały skończyć się
po przekazaniu Bożych Darów, części Staszica, Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Przekazanie ruchu Boże Dary KWK
Murcki-Staszic SRK było dobrą decyzją, ale
strata w produkcji na nim nie została zrekompensowana wzrostem wydajności kopalni.
Jeżeli nie wzrasta wydajność i efektywność
pracy, a spadają ceny węgla, to trudno liczyć
na dobry wynik. KWK Murcki-Staszic miała
w zeszłym roku kilkadziesiąt milionów złotych
straty. To dużo.
XXPrzeciwnicy prac audytorskich mówią,
że przypudrujecie rzeczywistość, zrobicie
sztukę dla sztuki i nic konstruktywnego nie
wyniknie z waszej pracy.
Audyty były robione co dwa lata, czasem
co rok, przez profesjonalne firmy i nic z tego nie
wynikało. Sowicie opłacani audytorzy analizowali dokumenty, ale brakowało im wiedzy branżowej. Zarządy spółek czy dyrektorzy kopalń
z łatwością mogli „przykryć” problemy stosem
dokumentów z optymistycznymi informacjami.
To dopiero było pudrowanie rzeczywistości.
W zespole, którym kieruję, jest dwóch byłych
naczelnych inżynierów kopalń, które w tej chwili
audytujemy. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na obiektywną ocenę tych zakładów.
Nasze spostrzeżenia będą przydatne przy
konstruowaniu nowego planu naprawczego
dla KHW. Poprzedni program się zdezaktualizował, ponieważ zarząd Holdingu zakładał
trochę wyższe ceny sprzedaży, ale w ciągu
minionych miesięcy kryzys na rynku węgla
energetycznego się pogłębił. Trzeba przystosować plan naprawczy do aktualnych realiów rynkowych. Musimy zastanowić się nad
sposobami poprawy wydajności i utrzymania
płynności finansowej KHW.
XXJest pan odważnym facetem. Mówi pan
o łączeniu kopalń, o poprawie wydajności

i efektywności, o dostosowaniu się do warunków rynku. W pańskim zespole są przedstawiciele związków zawodowych. Jeżeli to słyszą, to mogą brzydko odzywać się
do pana albo brzydko o panu mówić.
Przedstawiciele związków podskórnie
i w głębi serca czują zagrożenie i wiedzą,
że nie można uratować firmy, jeżeli nie będzie zysków. Liderzy związkowi reprezentują załogę i zależy im na zachowaniu miejsc
pracy. Także ich miejsc pracy, bo bez załogi
nie będzie związków. W zespole wyrażamy
swoje myśli wprost, bez owijania w bawełnę,
dlatego panu też tłumaczę tę sytuację jasno
i bez „pudrowania”.
XXPrzekona pan tych związkowców, a oni
z kolei załogę, że trzeba wspólnie z zarządem spółki szukać rozwiązań ekonomicznych? Do tej pory było tak, że gdy zarząd
jakiejś spółki miał pomysły ekonomicznie
uzasadnione, to były one torpedowane
przez związki jako społecznie szkodliwe.
Rozwiązania proponowane przez związki
były odrzucane jako ekonomicznie absurdalne. Konflikt dominował nad wspólnym
dążeniem do ratowania spółek węglowych.
Doskonale wiem, jak absurdalne pomysły
górowały nad racjonalnymi rozwiązaniami.
Pracowałem 30 lat w górnictwie, w tym 12
lat w strukturach Kompanii Węglowej. Tam
od 2003 do 2015 roku było osiem zarządów.
Zanim któryś zarząd przeanalizował możliwości spółki i poznał problemy firmy, był
zmieniany.
XXDlaczego przez przynajmniej osiem minionych lat w górnictwie panował marazm?
Górnictwo od 25 lat jest traktowane jak
złoty cielec. Głaskało się je, jak było dobrze,
unikało się podejmowania decyzji, jak było
źle. Kiedy górnicy palili opony w Warszawie
albo tylko grozili potężnymi manifestacjami, wymieniano zarządy spółek węglowych.
To miało ratować branżę. Nie ratowało. Teraz
mamy efekty. Moim zdaniem błąd polegał
na tym, że górnictwo nigdy nie zostało wprowadzone na prawdziwy rynek. Chciałbym,
żebyśmy zaczęli traktować kopalnie jak część
normalnego rynku.
XXPolitycy przez lata nawzajem straszyli
się górnikami, ale jak trzeba było podjąć
decyzję, to wszyscy umywali ręce i mówili: „to nie nasza bajka”. Pana zdaniem ten
czas mija bezpowrotnie?
Chciałbym, żeby tak było. Jednak pan
zbytnio upraszcza problem. W każdej kopalni działa około 10 związków zawodowych.
Wystarczy, że w tej grupie są na przykład dwa
związki populistyczne i nagle okazuje się,
że nie można rozwiązać żadnego problemu.
Związki „racjonalne” boją się, że ich polityka
liczenia się z realiami spowoduje, że stracą
członków. Dlatego też sprzeciwiają się zmianom. W ten sposób dochodzimy do sytuacji

absurdalnych – przeważająca część liderów
związkowych sercem jest za zmianami, ale
boi się utraty wpływów i idzie razem z populistami. Politycy sądzą, że to masowy sprzeciw
i się wycofują.
XXAudyt przekona grupę liderów związkowych do tego, że trzeba zdecydowanie
popierać politykę liczenia się z regułami
rynku?
Kiedy rozmawiam z czterema przedstawicielami związków w zespole audytorskim,
widzę, że zgadzają się oni z argumentami, iż
należy liczyć się z regułami rynku. Nie wiem,
jak będą zachowywali się w bezpośrednim
kontakcie z załogą, kiedy trzeba będzie tę wiedzę przekazać. Uważam, że w ich interesie
leży utrzymanie jak największej liczby miejsc
pracy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spółka
będzie ekonomicznie stabilna.
XXEnergetyka uratuje Katowicki Holding
Węglowy? Będzie fuzja z Eneą?
Nasz zespół się tym nie zajmuje. Nie
mogę wypowiadać się na temat planów łączenia KHW z energetyką, bo moje informacje są bardzo ogólne. Oczywiście, zarządy
spółek energetycznych obawiają się ryzyka
finansowego i bardzo ostrożnie podchodzą
do projektów angażowania się w górnictwo.
Jednak sądzę, że uda się wypracować zasady wspólnego działania. Zresztą nie tylko
kwestie finansowe są ważne. Trzeba jasno
określić, który z udziałowców będzie miał
decydujący wpływ na spółki węglowe i jaki
będzie zakres odpowiedzialności każdego
z zarządów.
XXDlaczego w zespołach audytorskich nie
ma osób z tak zwanej „warszawki”, wpływowych polityków, którzy znają górnictwo
tylko z medialnych przekazów, a wypowiadają się tak, jakby wiedzieli wszystko o tej

branży? Może nauczyliby się czegoś, pracując w zespole audytorskim?
Osoby z „warszawki” mają swoje obowiązki. My przygotowujemy raport, który będzie
miał około 200 stron. Zawsze mogą zadać
pytania, na które odpowiemy. Zgadzam się
z panem, że przekazy medialne na temat górnictwa są bardzo ogólne. Najczęściej wynika
z nich, że wystarczy zmniejszyć koszty i problem górnictwa będzie rozwiązany. Jednak
trzeba pamiętać, że w śląskich kopalniach górnicy pracują coraz głębiej, są coraz większe zagrożenia naturalne, cięższe warunki pracy i nie
można w prosty sposób ograniczyć kosztów.
Można powalczyć o podniesienie efektywności i wydajności, ale nie sposób prowadzić
wydobycia coraz głębiej i coraz taniej.
XXCo zrobić, żeby praca audytorów nie
ograniczyła się tylko do raportu? Jak waszą pracę przełożyć na konkretne decyzje?
Tym zajmą się fachowcy. Zapewne Ministerstwo Energii ma analityków, którzy opracują wyniki naszego audytu.
XXW perspektywie jest łączenie kopalń:
Wieczorek, Wujek, Staszic. Jak przekonać
załogi górnicze, że to jedyne rozwiązanie?
Nawet najlepsi analitycy tego nie zrobią.
Górnicy nie ucierpią na tej operacji. Trzeba przygotować założenia ekonomiczne i społeczne do jej przeprowadzenia. Powiedział
pan, że nawet najlepsi analitycy nie przekonają
górników, że takie decyzje są niezbędne. Nie
zgadzam się z tym. Mamy do wyboru – albo
ratujemy spółkę, albo zostawiamy wszystko
po staremu i firma splajtuje. Myślę, że załogi
górnicze zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.
Jeżeli zostanie im przedstawiony racjonalny
plan działania uwzględniający aspekty społeczne, to górnicy zaakceptują zaproponowane
rozwiązania.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NOWY GÓRNIK

XXNowy Górnik: Kończy się audyt w Katowickim Holdingu Węglowym. Ma pan dobre
informacje dla górników?
Wojciech Piecha: Dobra informacja byłaby
taka, że KHW wychodzi na prostą i zaczyna
przynosić zysk. W roku
2016 będzie jednak strata
około 18 mln złotych netto. W następnych latach
powinno być lepiej, pod
warunkiem że ceny węgla nie będą spadać.
Staramy się przygotować przedstawicieli
związków zawodowych do realizacji koncepcji połączenia kopalń: Staszic, Wieczorek
oraz Wujek. Kopalnia Staszic ma duże zasoby,
ale od roku 2011 przynosi straty, a Wieczorek
i Wujek wyczerpują swoje złoża. Połączenie
tych kopalń jest logicznym i racjonalnym rozwiązaniem. Trwają analizy na temat ruchu
Śląsk kopalni Wujek.

Górnictwo od 25 lat jest traktowane jak złoty cielec. Głaskało się je, jak było dobrze, unikało się
podejmowania decyzji, jak było źle
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Wykorzystanie popiołów lotnych i pozostałości flotacyjnych dla bezpieczeństwa

Walka z zagrożeniami naturalnymi
Nie w każdym miejscu kopalni można na bieżąco monitorować zagrożenia naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zrobów ścian zawałowych, gdzie najczęściej powstają ogniska
pożarów endogenicznych, a stężenia metanu
osiągają wartości niebezpieczne. Są to zagrożenia skojarzone zdecydowanie bardziej
niebezpieczne.

Obecnie jednym z potencjalnie najtragiczniejszych w skutkach jest zagrożenie
pożarowe, w szczególności zagrożenie pożarami endogenicznymi, czyli spowodowanymi samozapaleniem się węgla, skojarzone
z zagrożeniem wybuchem metanu. Zwalczanie tego zagrożenia musi się opierać głównie na profilaktyce przeciwpożarowej, która
jest w kopalniach prowadzona. Profilaktyka
ustalana jest dla każdego przodka eksploatacyjnego. Dokonują tego zespoły powoływane
przez kierownika ruchu zakładu na podstawie przepisu paragrafu 240 ust. 1–3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki „w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”.

P odnieść rangę zespołów
Dla podniesienia rangi tych zespołów
konieczne byłoby powołanie resortowej komisji zagrożeń pożarowych, której oddziały
pracowałyby przy każdej kopalni i dla których
ustalone byłyby obowiązki i uprawnienia. Zespoły te powinny decydować o prowadzeniu
profilaktyki najbardziej skutecznymi metodami. Wdrożenie takiego rozwiązania byłoby
możliwe dzięki działaniom ze strony związków
zawodowych, których zadaniem jest również
propagowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy.
Takimi metodami są na przykład, stosowane dotychczas szeroko w kopalniach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, metody
wykonywania mieszanin popiołów lotnych
i odpadów flotacyjnych, używanych zarówno do profilaktyki pożarowej w wyrobiskach
dołowych, jak i do wypełniania powstających
w czasie eksploatacji pustek poeksploatacyjnych i likwidowania wyrobisk. Mieszaniny te
wykonywane są z popiołów lotnych po spalaniu węgla lub z popiołów lotnych i odpadów
stałych z wapniowych metod odsiarczania
gazów odlotowych (metody suche i półsuche
odsiarczania spalin oraz spalania węgla w złożu fluidalnym) zmieszane z wodą zarobową
lub nieużytecznymi pozostałościami z procesu
flotacji węgla, czyli z odpadami flotacyjnymi.
Właśnie te metody są zalecane przepisami górniczymi ujętymi w paragrafie 360
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”, który mówi:
„W zakładach górniczych wyposażonych w instalację podsadzki hydraulicznej lub instalację
do podawania pyłu dymnicowego rurociąg
podsadzkowy doprowadza się do każdej nowo
uruchamianej ściany zawałowej, w której
przewiduje się przypinanie warstw węgla lub
pozostawianie węgla w zrobach”. Ponieważ
w każdej ścianie prowadzonej z zawałem stropu pozostają resztki węgla, de facto do każdej uruchamianej ściany należy doprowadzić
rurociąg podsadzkowy, którym możliwe jest
dostarczanie do zrobów ściany piasku lub

mieszanin popiołów lotnych ze spalania węgla
lub innych mieszanin spełniających warunki
bezpiecznego wypełniania zrobów.

D o minimum ograniczyć
ryzyko pożarów
endogenicznych
Wypełnianie zrobów i wyrobisk podziemnych mieszaniną wyżej przedstawionych komponentów jest prowadzone głównie w celach
profilaktyki przeciwpożarowej oraz likwidacji
zbędnych wyrobisk górniczych. Prace te mają
na celu uszczelnianie, odizolowanie wyrobisk
i zrobów poeksploatacyjnych od wyrobisk
z obiegowym prądem powietrza, a tym samym ograniczenie do minimum możliwości
powstania pożarów endogenicznych. Proces ten daje doskonałe efekty w profilaktyce przeciwpożarowej i pozwala bezpiecznie
prowadzić eksploatację i likwidację ścian
eksploatacyjnych.
Wykonywanie mieszanin polega na dokładnym wymieszaniu dwóch składników –
popiołów lotnych ze spalania węgla (numery
klasyfikacyjne odpadów 100102 i 100182)
z wodą zarobową lub z pozostałościami flotacyjnymi powstającymi w procesie wzbogacania węgla, a będącymi zawiesiną drobnych
frakcji skały płonnej w środowisku wodnym
(numer klasyfikacyjny odpadów 010481).
Prawidłowo wykonana mieszanina
ma sprzyjające środowisku właściwości. Istotny jest tutaj bardzo mały, rzędu 10‒8 cm/s,
współczynnik filtracji wody oraz fakt zestalania się mieszaniny powodujący powstawanie materiałów o wytrzymałości na ściskanie
ponad 1,0 MPa.
Osiąganie takich parametrów mieszaniny jest możliwe przy odpowiedniej jakości
składników. Własności wiążące można poprawić niewielkim dodatkiem np.: cementu
odpadowego lub anhydrytu.
Mieszanina przygotowana zgodnie z technologią jest transportowana w stanie płynnym
rurociągami pod ziemię do wyrobisk kopalnianych, gdzie wypełnia powstałe w czasie
eksploatacji złoża pustki poeksploatacyjne.
Mieszanina ma również wpływ na obniżenie zagrożeń metanowych, klimatycznych,
tąpaniami oraz ochronę złoża w kopalniach
i zmniejszanie osiadania terenu.

S prawdzona technologia
Technologia ta sprawdzana już przez
wiele lat (od 1983 roku) niesie z sobą jedynie
pozytywne skutki dla profilaktyki przeciwpożarowej, jak i dla środowiska naturalnego.
Opisany wyżej proces wykonywania mieszanin
z wymienionych odpadów jest prowadzony,
udoskonalany i obserwowany od 1996 roku
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Rokrocznie w każdej z nich lokowanych jest
w zrobach czy to ścian czynnych, czy wyeksploatowanych, około 40 do 100 tys. ton popiołów.
Zdobyte doświadczenia pozwalają stwierdzić,
że mieszaniny popiołów i odpadów flotacyjnych ulokowane w zrobach czy w likwidowanych wyrobiskach górniczych w znaczącym
stopniu poprawiają bezpieczeństwo pożarowe,
a ponadto sprzyjają środowisku naturalnemu
poprzez ograniczenie osiadania terenu na powierzchni w miejscach eksploatacji górniczej.
Poprawiają też efekty ekonomiczne kopalń
stosujących te technologie.
Możliwe jest również, w sprzyjających
okolicznościach, lokowanie w przestrzeni wyeksploatowanej samych odpadów flotacyjnych

zagęszczonych do gęstości ok. 500 g/l. Pozwala to na zdecydowane obniżenie kosztów
w kopalniach przez ograniczenie zużycia energii i sprężonego powietrza wykorzystywanego
przy odwadnianiu odpadów.

B ezpieczniej , taniej
i z zyskiem
Jako przykład pozyskiwania odpadów flotacyjnych do profilaktyki przeciwpożarowej
służyć może kopalnia Jas-Mos ruch Jastrzębie,
która od 30 lat zagospodarowuje w całości odpady flotacyjne do procesów profilaktycznych,
co umożliwiło zlikwidowanie oddziału pras
filtracyjnych. Pozwoliło to osiągnąć korzyści
ekonomiczne. Zagospodarowanie całości odpadów flotacyjnych do profilaktyki pożarowej
zdecydowanie poprawiło jej poziom, co wyrażało się ograniczeniem występowania pożarów
endogenicznych, przynosząc równocześnie
znaczne obniżenie kosztów produkcji węgla
w kopalni. Osiągnięte korzyści ekonomiczne
w wysokości do około 20 mln złotych rocznie
z naddatkiem pokrywają koszty prowadzenia
profilaktyki przeciwpożarowej metodą produkcji i opuszczania mieszanin do wyrobisk
górniczych.
Pozyskiwane odpady ze wzbogacania węgla metodą flotacji mają właściwości pozwalające skierować je do produkcji mieszanin
profilaktycznych. Zagęszczone do poziomu
450 g/l po dodaniu popiołów lotnych w ilości
1 tony na metr sześcienny odpadu flotacyjnego
tworzą mieszaniny o doskonałych właściwościach penetrujących zroby ścian zawałowych,
o dużej rozlewności i charakteryzujące się
niskim, bo około 2–4-proc. oddawaniem
wody nadosadowej. Mieszaniny te zestalają się
po kilku lub kilkunastu dobach (w zależności
od stosunku popiołów do odpadu flotacyjnego), tworząc wytrzymałe struktury mogące
przenieść duże obciążenia.
Trzydziestoletnie doświadczenie kopalni
Jas-Mos ruch Jastrzębie pozwala stwierdzić,
że likwidacja kosztownej działalności odwadniania odpadów flotacyjnych umożliwia nadal
bezproblemowe wzbogacanie węgla metodą
flotacji.
Używane do produkcji mieszanin komponenty (tj. popioły lotne i pozostałości flotacyjne) są systematycznie badane.

Z  korzyścią dla
środowiska naturalnego
W świetle wyników tych badań, potwierdzających nieprzekraczanie dopuszczalnych
stężeń występujących w tych surowcach
pierwiastków, jak również związków chemicznych, oraz potwierdzających poziom
stężeń radionuklidów poniżej dopuszczalnych norm, należy przyjąć, że działalność
związana z wykorzystaniem opisanej metody w żaden sposób nie wpływa negatywnie
na środowisko naturalne. Wprost przeciwnie
– przynosi korzyści dla kopalń i dla środowiska, takie jak:
a) w zakresie poprawy warunków pracy:
• zmniejszenie zagrożenia pożarowego
i metanowego kopalni,
• poprawę wentylacji wyrobisk dołowych,
•
p oprawę warunków klimatycznych
w miejscach pracy,
• poprzez wyłączenie z eksploatacji w zakładzie przeróbczym węzła pras filtracyjnych likwidowanie uciążliwych miejsc
pracy,
b) w zakresie ochrony środowiska:

• zmniejszenie degradacji powierzchni,
w wyniku zmniejszenia osiadań,
• ograniczenie ilości składowanych odpadów przemysłowych,
• poprzez zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie stosowania piasku – zapobieganie degradacji terenów w innych
rejonach kraju,
• zmniejszenie negatywnego oddziaływania na złoża węgla poprzez zmniejszenie wielkości odkształceń górotworu
po eksploatacji,
c) w zakresie ekonomicznym – poprzez likwidację lub obniżenie kosztów:
• na powierzchni:
1° 
p rocesu odwadniania odpadów
flotacyjnych,
2° składowania odpadów flotacyjnych:
transport, zwałowanie, opłata za składowanie odpadów (kiedy nie prowadzi
się rekultywacji składowiska), przygotowania samego składowiska,
3° usuwania szkód górniczych,
• pod ziemią:
1° przewietrzania czynnych wyrobisk
górniczych,
2° u
 trzymania wyrobisk.

Doświadczenia jastrzębskie
są uniwersalne
Używane do produkcji mieszanin komponenty, tj. popioły lotne i pozostałości flotacyjne, w świetle wyroku NSA IV SA Prok.
I Pr 1996/12/62 z dnia 1 kwietnia 1996 roku nie
są odpadami, lecz surowcami dla gospodarczego ich wykorzystania, co potwierdzają art.
2 ust. 2 pkt 2 i art. 53 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, preferujące gospodarcze ich wykorzystanie, w szczególności przez zapewnienie
pierwszeństwa przedsięwzięciom mającym
na celu powtórne lub wielokrotne ich wykorzystanie w procesie gospodarczym.
W planach ruchu kopalń Jastrzębskiej
Spółki Węglowej technologia ta zapisana
jest jako ważny program poprawy bezpieczeństwa pożarowego. Stosowana od wielu lat
przyczyniła się do zdecydowanego ograniczenia występowania pożarów endogenicznych
w zrobach ścian zawałowych.
Stosowanie tego procesu profilaktyki
przeciwpożarowej możliwe jest również w kopalniach wszystkich spółek węglowych. Kopalnie niestosujące wzbogacania węgla metodą
flotacji mogą stosować mieszaniny popiołów
lotnych z węgla mieszane z wodą (może być
woda dołowa również zasolona) i podawanie
tych mieszanin do zrobów ścian zawałowych.
Szerokie zastosowanie tej technologii w kopalniach w Polsce przyniesie wielorakie korzyści
zarówno w postaci poprawy bezpieczeństwa
pracy załóg górniczych, jak i w zakresie ekonomicznym i ochrony środowiska.
l
``Przedsiębiorstwo Eko Jas Sp. z o.o. powstało
w 1996 roku, odpowiadając na zapotrzebowanie
kopalń JSW SA na profesjonalne prowadzenie
profilaktyki przeciwpożarowej w dołowych
wyrobiskach kopalń. Wyspecjalizowało się
w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji
wytwarzających mieszaniny uciążliwych odpadów
przemysłowych nadających się do lokowania
w wolnych przestrzeniach i zrobach zawałowych
na dole kopalń oraz wytwarzaniu tych mieszanin
i lokowaniu ich w dołowych wyrobiskach
górniczych.
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W Kompanii Węglowej zakończył się audyt. Teraz specjalny zespół zajmuje się problemami płac. Wśród audytorów
analizujących kopalnie KW i centralę spółki nie było przedstawicieli związków zawodowych. W pozostałych spółkach
węglowych związkowcy oddelegowali do prac audytorskich swoich reprezentantów

Potrzebne są zmiany
Nietrafione inwestycje, brak działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, złe wykorzystanie
zasobów kopalń oraz ogromne koszty firm obcych – w ten sposób zaczynała się większość
informacji o zakończonym audycie w Kompanii
Węglowej. Zespół audytorów kierowany przez
senatora Adama Gawędę przez kilka tygodni
analizował sytuację kopalń tworzących KW
oraz politykę związaną ze sprzedażą, inwestycjami, produkcją i zatrudnieniem. Zdaniem
ekspertów pracujących społecznie na zlecenie
Ministerstwa Energii bardzo trudna sytuacja
Kompanii Węglowej nie jest wyłącznie efektem
drastycznego spadku cen węgla energetycznego. Zdaniem audytorów źle wykorzystywano
zasoby kopalń KW.

Brakowało systemowych rozwiązań pozwalających na skuteczne i efektywne planowanie procesu produkcji. Niska wydajność pracy,
słabe wykorzystanie czasu pracy górników, maszyn i urządzeń oraz brak ścian o dużej koncentracji wydobycia obniżały efektywność. Na 28
czynnych ścian wydobywczych tylko z trzech
uzyskiwane jest wydobycie powyżej 5 tys. ton
na dobę. Audytorzy zalecili, aby docelowo każda kopalnia dysponowała co najmniej jedną
ścianą o wysokiej koncentracji wydobycia.
W Centrali KW i kopalniach jest zbyt
dużo stanowisk kierowniczych i dyrektorskich
oraz działów nieprodukcyjnych. KW zatrudnia ok. 600 osób posiadających uprawnienia
emerytalne. Wielu pracowników nabyło je kilka lat temu, a rekordzista powinien przejść
na emeryturę w 2001 roku.
Największe nakłady inwestycyjne w latach
2013–2015 poczyniono w kopalniach nierentownych, podczas gdy powinny odbywać się
głównie w kopalniach i rejonach, które mają
przed sobą perspektywę funkcjonowania. Audyt wykazał także, że często kierownictwo kopalń nie weryfikowało opłacalności inwestycji
na etapie realizacji. Przykładem jest nietrafiona
inwestycja połączenia kopalń Sośnica i Makoszowy, które następnie zostały rozłączone.
Poważnym problemem, zdaniem audytorów, jest znaczący wzrost usług obcych
wykonywanych w kopalniach. Zdaniem komisji systemem zleconym należy wykonywać
tylko specjalistyczny zakres robót, zaś roboty
typowo górnicze powinny być powierzane
pracownikom własnym lub alokowanym z kopalń o nadmiernym zatrudnieniu. Poważnym
obciążeniem dla Kompanii Węglowej były
w ostatnich latach usługi doradcze, które w latach 2011–2015 pochłonęły ok. 45 mln złotych.
Komisja wnosi o weryfikację firm obcych pod
względem przydatności i kosztów zamówień.

Komisja zaproponowała także, by Kompania Węglowa zwiększyła nadzór nad własną siecią dystrybucji węgla oraz dokładnie
zbadała zapotrzebowanie rynku krajowego
w poszczególnych segmentach. Zdaniem audytorów potrzebne jest także uporządkowanie
sprzedaży i odzyskanie rynku.
Audytorzy w podsumowaniu audytu
zwrócili uwagę, że poważnym błędem było
odejście od kopalń zespolonych i Kompania
Węglowa powinna kontynuować ten kierunek.
Tomasz Rogala, prezes Kompanii Węglowej, zadeklarował, że wszystkie wnioski
zostaną przeanalizowane, a konieczne zmiany
wdrożone w życie. Zastrzegł jednak, że efektu
nie będzie widać od razu.
Te wnioski zostały opublikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Wszystkie uwagi i komplet analiz trafiły
do osób odpowiedzialnych za górnictwo.
Publikujemy fragmenty raportu, w którym
audytorzy wskazują na przyczyny aktualnej
sytuacji.

P rodukcja
• Brak odpowiedniego i skutecznego
nadzoru ze strony Biura Produkcji Centrali
Kompanii Węglowej SA doprowadził między
innymi do nieskoordynowanej działalności
eksploatacyjnej na pograniczu złóż kopalń
sąsiadujących ze sobą. Przykładem jest eksploatacja prowadzona w kopalni Marcel
i Jankowice w części marklowickiej. Kolejnym
przykładem jest spóźniona inwestycja mająca
na celu skierowanie części wydobycia KWK
Chwałowice dołem do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Jankowice. Jeszcze
innym przykładem jest również spóźniona
inwestycja umożliwiająca przewóz kolejowy
miałów surowych z KWK Ziemowit do Zakładu Wzbogacania KWK Piast.
• Stwierdza się brak systemowych rozwiązań pozwalających na skuteczne i efektywne
zarządzanie procesem planowania produkcji,
uwzględniające możliwości techniczne kopalń
i potencjał rynku. Brakuje optymalnego dostosowania planów produkcyjnych do najkorzystniejszych kierunków i możliwości sprzedaży.
• Nadmierna i nieuzasadniona liczba
czynnych ścian w niektórych kopalniach oraz
zła organizacja procesów produkcji doprowadziły do bardzo niskich wskaźników wydajnościowych, wykorzystania środków produkcji,
w tym maszyn i urządzeń. Dokonane zakupy
inwestycyjne obudów zmechanizowanych
i brak właściwego ich zagospodarowywania
doprowadziły do sytuacji, w której stopień
ich wykorzystania nie przekracza 60 proc.

• Stwierdzono brak harmonogramów
robót i prac w dokumentacjach dotyczących
prowadzenia ścian i przodków w celu określenia właściwych możliwości maszyn i urządzeń
i ich prawidłowego wykorzystania.
• Stwierdzono niewłaściwe podejście
do gospodarki złożem, które gwarantowałoby
uzyskanie maksymalnych efektów z projektowanych pól eksploatacyjnych.

P ozostałe wnioski
• Obecna sytuacja rynkowa obnażyła
wszystkie słabości sektora, w tym przede
wszystkim nieelastyczność kosztową. Wysoki
poziom kosztów stałych kopalń, w przypadku
niektórych zbliżający się nawet do 80 proc.,
nie pozwala na szybką reakcję, będącą skuteczną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Wszelkie działania
mające na celu ograniczenie kosztów produkcji w przypadku górnictwa głębinowego
przynoszą realne efekty dopiero po około roku
od ich skutecznego wdrożenia. Przykładowo, zaplanowane zmniejszenie zatrudnienia
rzeczywiste efekty kosztowe może przynieść
dopiero po kilku miesiącach.
• Kompania Węglowa przy osiąganych
obecnie wynikach nie jest zdolna do konkurowania z węglem importowanym oraz innymi
podmiotami prywatnymi produkującymi węgiel w Polsce. Tylko trzy z 11 kopalń KW SA
odnotowały dodatnie wyniki ze sprzedaży węgla w 2015 roku. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak skutecznej, długofalowej
i odpowiednio ukierunkowanej restrukturyzacji tylko potęguje problemy górnictwa. Już
dzisiaj można zaobserwować, że błędem było
przerwanie procesu tworzenia kopalń zespolonych, które powstać miały na bazie centrów
wydobywczych. Straty z tytułu braku długofalowego planowania, konsolidacji kopalń
i ich technologicznego łączenia uniemożliwiły
realizację wspólnych inwestycji, optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury
i złoża. Dotychczasowe działania naprawcze
i restrukturyzacyjne okazały się nieskuteczne,
gdyż brak było konsekwencji w ich realizacji.
Oprócz kryzysu na rynku węgla obserwuje się
kryzys zarządzania w firmie.
• W celu obniżenia kosztów funkcjonowania zakładów górniczych należy podjąć
niezwłocznie odpowiednie decyzje w kierunku
tworzenia kopalń zespolonych. Działania te
pozwolą na prawidłową gospodarkę złożem,
sprawniejsze zarządzanie, optymalizację zatrudnienia, w tym alokację załogi, optymalizację produkcji, w tym realizację skoordynowanego, wspólnego harmonogramu biegu ścian,

lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń,
w tym ciągów odstawy, szybów, zakładów
przeróbczych, realizację wspólnych dla kilku
zakładów inwestycji rozwojowych oraz likwidację zbędnego majątku poprodukcyjnego.
• Należy podjąć działania w celu zmian
odpowiednich przepisów prawa, m.in. Prawa
geologicznego i górniczego dla zapewnienia
właściwych relacji pomiędzy przedsiębiorcą
górniczym a jednostką samorządu terytorialnego oraz ustanowienia nowych przepisów
wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
• W zakresie dodatkowej działalności
należy podjąć działania związane ze zwiększeniem przychodów poprzez racjonalne
gospodarowanie produktami ubocznymi,
takimi jak skała płonna i metan. Zagospodarowanie skały płonnej do budowy obiektów
inżynieryjno-technicznych jest realizowane
w ograniczonym zakresie. Również metan
jako kopalina towarzysząca ujmowany w stacjach odmetanowania nie jest gospodarczo
wykorzystywany w dostatecznym stopniu,
a inwestycje związane z budową odpowiednich instalacji nie są skoordynowane w czasie.
• Z uwagi na trudną sytuację finansową
decyzje w zakresie zaciągania zobowiązań
przez kierownictwo kopalń powinny być ograniczone. Analizie należy poddać udzielone
dotychczas pełnomocnictwa.
• Zespół wnosi o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku tworzenia tzw.
kopalń zespolonych (np. na bazie kopalń rybnickich i rudzkich).
• Aktualna sytuacja Kompanii Węglowej
SA jest wynikiem braku racjonalnych i zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, a pozyskane do tej pory środki finansowe z emisji
obligacji, sprzedaży majątku, przedpłat zostały
skonsumowane na bieżącą działalność.
• Szczegółowe wnioski, stwierdzenia
i zalecenia dla poszczególnych kopalń ujęte
zostały w części opisowej audytu. Z uwagi
na ograniczony czas audytu zespół wnioskuje o dalsze jego prowadzenie w wybranych obszarach, w tym obejmujących firmy
obce, inwestycje oraz gospodarkę złożem.
W trakcie prowadzenia audytu równolegle
przebiegały prace nad biznesplanem dla
Polskiej Grupy Górniczej. Wyniki audytu
nie odnoszą się zatem do założeń będących
w tym dokumencie, ale mogą być przydatne
przy jego wdrażaniu.
• Wskazane jest, aby powstał nowy model
zarządzania pozwalający na sprawne kierowanie i zarządzanie Polską Grupą Górniczą.
l

Komunikat Ministerstwa Energii

Zmiana na stanowisku pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Z dniem 23 marca 2016
roku premier Beata Szydło powołała sekretarza
stanu w ME Grzegorza
Tobiszowskiego na stanowisko pełnomocnika
rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego. Pełniący dotychczas tę funkcję wiceminister energii Wojciech Kowalczyk zajmie

się pionem analiz ekonomicznych i polityką
właścicielską, a także zadaniami z zakresu
efektywności gospodarczej spółek Skarbu
Państwa nadzorowanych przez Ministerstwo
Energii.

Ta ważna zmiana organizacyjna związana
jest z procesem powstawania struktury Ministerstwa Energii. Od 1 kwietnia 2016 roku do
kompetencji resortu dojdą zadania związane

z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego
nad spółkami energetycznymi, a w lipcu również nad spółkami gazowymi i paliwowymi.
Konieczne jest powołanie departamentu analiz ekonomicznych i polityki właścicielskiej,
którego tworzeniem zajmie się, już jako podsekretarz stanu, Wojciech Kowalczyk.
Szef Ministerstwa Energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla zalety tej decyzji. – Składając wniosek do pani premier, uznałem, że

zmiana na tym stanowisku posłuży doprecyzowaniu kompetencji kierownictwa resortu –
powiedział. – Minister Grzegorz Tobiszowski,
który prowadzi konsultacje ze stroną górniczą,
będzie miał pełny zakres kompetencji w tej
dziedzinie. Formuła finansowa Polskiej Grupy
Górniczej jest już przygotowana, inwestorzy
są w procesie, dlatego uznałem, że czas na
nowe zadania dla ministra Wojciecha Kowalczyka – dodał minister Tchórzewski.
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A K T U A L N O Ś C I

Firma FASING jest jednym z laureatów konkursu Górniczy Sukces Roku, który organizują
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Szkoła to coroczne
i największe spotkania kadry inżynierskiej i środowiska naukowego w Polsce związane
z branżą górnictwa podziemnego. W rozmowie z Nowym Górnikiem o sukcesie firmy mówi
Z ofia G uzy , wiceprezes FASING-u i dyrektor do spraw technicznych

Firma FASING jest przygotowana
do spełnienia oczekiwań
górnictwa chińskiego
XXNowy Górnik: FASING otrzymał nagrodę za innowacje. Przyznali ją fachowcy górniczy, a nie specjaliści od marketingu. Jakie
produkty wzbudziły uznanie inżynierów
i naukowców?
Zofia Guzy: Nagrodzono łańcuchy górnicze
ogniwowe płaskie podwójnie niskie FASING
22 x 86‒61 i 24 x 86‒64.
Te produkty nie są ujęte w normie DIN 22255.
To nie znaczy, że nie
spełniają najbardziej rygorystycznych wymagań. Technolodzy i konstruktorzy z FASING-u opracowali łańcuchy zgodnie z obowiązującymi normami, jednak ich własności
są znacznie lepsze niż wymagania norm.
Na tym właśnie polega innowacyjność tych
rozwiązań. Często słyszę pytanie: „Jak firmie
FASING udało się wyprodukować łańcuch,
który jest lepszy, niż nakazują to najbardziej
rygorystyczne normy?”. Odpowiedź jest jedna
– to najpilniej strzeżona tajemnica przedsiębiorstwa. Ponieważ są to nowe produkty, trwa
ich promocja.
Mamy już bardzo dobre opinie od naszych
kontrahentów w Niemczech i na Ukrainie.
W niemieckich kopalniach łańcuchy płaskie
22 x 86‒61 są stosowane w trasach przenośnikowych z bocznym prowadzeniem łańcuchów.
Zasady współpracy z niemieckimi partnerami
gwarantują, że do kopalń trafiają produkty
najwyższej jakości. Niemieccy inżynierowie
przyjeżdżają do fabryki FASING-u w Polsce, uczestniczą w badaniach jakościowych,
wspólnie z naszymi ekspertami sprawdzają
parametry i dopiero po ich akceptacji łańcuchy są wysyłane do kopalń.
W 2015 roku uzyskaliśmy bardzo dobre
rekomendacje. Te łańcuchy współpracują
z zamkami 22 x 86 specjalnej konstrukcji
w bocznym prowadzeniu rynny. Zamki także należą do grupy produktów innowacyjnych. Nasi konstruktorzy musieli stworzyć
zamek, który ma mniejsze wymiary, ale jest
wytrzymalszy od normowego odpowiednika.
Produkty nagrodzone w konkursie Górniczy
Sukces Roku promujemy także w Chinach.
XXW czasie kryzysu nie jest łatwo przeko-

nać kontrahentów do nowych rozwiązań.
Czy chińscy partnerzy mają zaufanie do firmy FASING i są gotowi podejmować odważne decyzje?
Łańcuchy płaskie podwójnie niskie 22 x
86‒61 zastępują w przenośnikach łańcuchy
okrągłe o wymiarach 18 x 64, a łańcuchy płaskie podwójnie niskie w wymiarach 24 x 86‒64
zastępują łańcuchy okrągłe o wymiarach 19 x
64,5. To oznacza, że bez jakiejkolwiek zmiany

w konstrukcji przenośnika możemy zastosować łańcuchy płaskie podwójnie niskie, które
są bardziej wytrzymałe niż łańcuchy okrągłe.
Proponuję zastanowić się, czy niechęć
do innowacji spowodowana przez kryzys
może być silniejsza niż chęć poprawy efektywności? Moim zdaniem należy poprawiać
efektywność. Łańcuchy płaskie podwójnie
niskie są dwa razy wytrzymalsze niż okrągłe.
Bezawaryjna eksploatacja łańcucha nowego
typu jest dłuższa od 1,5 do 2 razy. To oznacza
korzyści dla odbiorcy łańcuchów płaskich
podwójnie niskich produkowanych przez
FASING: mniejsza ilość łańcucha płaskiego w tym samym okresie, mniej przestojów
w wydobyciu, a dużo lepszy łańcuch.
XXW czasie kryzysu to wielki atut.

Tak, ale proszę pamiętać, że w Chinach
jest wielu producentów łańcuchów okrągłych
18 x 64. To oznacza, że musimy walczyć z konkurencją chińskich firm. Liczymy, że wygramy
dzięki lepszym parametrom naszych produktów. Jestem optymistką. Chińskie górnictwo
przeżywa kryzys. Poprawa efektywności jest
najskuteczniejszym sposobem złagodzenia jego
skutków. Zdaję sobie sprawę, że nasi chińscy
partnerzy w trudnym czasie bardzo ostrożnie
traktują informacje o nowych produktach.
Jednak uważam, że to odpowiedni moment
na promocję produktu bardziej efektywnego.
Oczywiście to nie my, ale chińscy górnicy muszą podjąć decyzję o tym, co bardziej się opłaca.
Wybór jest prosty – albo stosować łańcuchy
mniej wydajne i szybciej zużywające się, albo
skorzystać z oferty firmy FASING i mieć łańcuch wytrzymalszy, dłużej pracujący bez awarii.
Chińscy górnicy oczekują coraz lepszych
wyrobów, ale chcą mieć je za relatywnie niższą
cenę. FASING jest przygotowany, aby spełnić
to oczekiwanie.
XXOdpowiada pani w FASING-u za produkcję. Czy działy marketingu i handlu w firmie często mają do pani pretensje, że dział
produkcji zbyt późno realizuje oczekiwania
zgłaszane przez chińskich kontrahentów?
W naszej firmie nigdy nie było i nie
ma konfliktów między działem produkcji
a działami handlu i marketingu. Dostajemy
pełną informację o oczekiwaniach chińskich
kontrahentów i wspólnie zastanawiamy się,
w jaki sposób je spełnić. Informacje o potrzebach rynku dostarczają handlowcy, technolodzy i konstruktorzy przygotowują odpowiedni
produkt, a specjaliści od marketingu opracowują sposoby prezentacji nowych wyrobów.
FASING produkuje łańcuchy dostosowane do indywidualnych potrzeb – konkretnych warunków eksploatacyjnych. To oznacza,
że bierzemy pod uwagę specyficzne warunki

pracy łańcucha w środowisku kopalni, w ścianie wydobywczej. Ponieważ nie ma dwóch
identycznych kopalń, a nawet identycznych
ścian, konstruktorzy i technolodzy muszą
w sposób perfekcyjny współpracować z handlowcami. Dzięki temu nasi kontrahenci
otrzymują produkty odpowiednio dostosowane do konkretnych warunków pracy.
XXCo teraz jest najbardziej potrzebne chiń-

skim górnikom?
W Chinach planuje się otwierać coraz
większe ściany wydobywcze połączone ze stosowaniem coraz większych mocy w przenośnikach i kombajnach. Żeby poprawić efektywność wydobycia, chińscy górnicy potrzebują
wytrzymalszych łańcuchów o coraz większych
wymiarach. Są to łańcuchy płaskie podwójnie
niskie 42 x 146, 48 x 152, 52 x 170, a maksymalnym wymiarem jest łańcuch o średnicy
60 mm. Już w 2015 roku mieliśmy informacje,
że chińskie kopalnie będą potrzebować łańcuchów o tak dużych wymiarach. Ponieważ
trwa kryzys, nasi partnerzy przełożyli swoje
plany rozwojowe na rok 2017.
Teraz FASING przystąpił do przetargów
na łańcuchy tzw. grube wraz ze zgrzebłami.
Z dostawami łańcuchów o największych średnicach musimy poczekać, aż w chińskich kopalniach zostaną uruchomione ściany wydobywcze o bardzo dużej wydajności. Jesteśmy
na to przygotowani i mam nadzieję, że nasi
partnerzy z zadowoleniem przyjmą ofertę FASING-u. Czas kryzysu nie jest dla nas okresem straconym. Uruchomiliśmy nowoczesną,
w pełni zautomatyzowaną linię do zaginania

ogniw łańcuchów płaskich o dużych średnicach. Rozpoczynamy produkcję łańcucha
płaskiego 52 x 170, a następnie łańcucha 56
x 186. To dowód, że chcemy w pełni spełnić
oczekiwania rynku chińskiego.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Komentuje
Zdzisław Bik,
prezes FASING SA
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. 
l

Katowicki Holding Węglowy

Załoga wybrała
wiceprezesa
Po II turze głosowania
przeprowadzonej 30
marca 2016 roku kandydatem na członka zarządu KHW SA IX kadencji,
wybieranym przez pracowników, został Wiesław Piecha, otrzymując
blisko 64 proc. ważnych głosów.

Wiesław Piecha ma 54 lata, jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki

Śląskiej w Gliwicach, w specjalnościach:
technika eksploatacji złóż oraz projektowanie i budowa kopalń. Ukończył studia podyplomowe z podstaw prawnych zarządzania
przedsiębiorstwem. Od 1988 roku pracował
w kopalniach Staszic, Wieczorek, Mysłowice-Wesoła – od stażysty do naczelnego inżyniera. W 2013 roku powierzono mu tworzenie
Centrum Usług Górniczych. Obecnie pracuje
jako zastępca dyrektora KWK Murcki-Staszic
ds. usług górniczych i zastępca kierownika
ruchu zakładu górniczego. 
l
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Polski rząd chce rozwijać współpracę chińsko-polską. Polskie firmy zapomniały o starej zasadzie: „inwestuj, to zarobisz”
– pisze R obert G óralczyk , radca i kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji ambasady Polski w Chinach

ARCHIWUM

Polskie firmy produkują bardzo
dobre maszyny, ale nie potrafią
ich reklamować w Chinach
Polski rząd przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w skrócie nazywany planem Morawieckiego, ponieważ jego autorem
jest wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Rozwój Polski ma opierać
się na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, eksporcie innowacyjnych produktów
oraz rozwoju społecznym i regionalnym.
Polscy przedsiębiorcy widzą w tych założeniach szansę na rozwój współpracy chińsko-polskiej, ponieważ przyjęty przez rząd
RP plan Morawieckiego kładzie między innymi nacisk na rozwój i reformę dyplomacji
ekonomicznej.

Polski rząd zapowiedział rozbudowę
i tworzenie nowych placówek Wydziałów
Promocji Handlu i Inwestycji. W przypadku Chin zakłada się uruchomienie nowych punktów między innymi w Kantonie
i Chengdu, skąd kursuje regularnie do Łodzi
i z powrotem pociąg towarowy. Nie wyklucza
się otwierania kolejnych wydziałów w Chinach. To bardzo istotny element bardzo ambitnego planu.
W Chinach do tej pory działają tylko dwa
polskie biura Wydziałów Promocji Handlu
i Inwestycji – w Pekinie i Szanghaju. W sumie w obydwu placówkach pracuje pięciu
merytorycznych pracowników. To bardzo
mało, biorąc pod uwagę, że Chiny są drugą
gospodarką świata, gdzie żyje ponad 1,3 mld
ludzi. Tyle samo pracowników liczą biura
Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w takich krajach jak Litwa, Chorwacja
i Holandia. Nie trzeba być wielkim znawcą
przedmiotu, by zauważyć rażącą dysproporcję w rozłożeniu akcentów, zważywszy na
skalę popytu i możliwości na danych rynkach,
podyktowanych chociażby siłą nabywczą całego kraju.
Należy przy tym pamiętać, że problemem jest nie tylko brak personelu. W grę
wchodzą także metody i – co najważniejsze
– nakłady na tak zwaną dyplomację ekonomiczną realizowaną przez Wydziały Promocji
Handlu i Inwestycji i Wydziały Ekonomiczne, które podlegają Ministerstwu Spraw
Zagranicznych.

Nie trzeba wielkiej wiedzy, by zdać sobie
sprawę, że każdy chce wydobywać coraz więcej
węgla przy coraz mniejszych kosztach. Do tego
są właśnie potrzebne nowoczesne technologie.
Z mojego doświadczenia wiem, że na targach
branżowych w Chinach pojawiają się firmy
z folderami w języku angielskim i, o zgrozo,
w języku polskim. Takie działania są nie tylko
nieodpowiedzialne, lecz także ośmieszają wizerunek polskich przedsiębiorców.

W spółpraca
chińsko - polska
pomoże pokonać kryzys
Także Chiny poszukują nowych dróg wydobycia się ze stagnacji szczególnie dotkliwej
po kryzysie finansowym, który przeżył cały
świat. Tej idei ma służyć forsowana od kilku
lat polityka Nowego Jedwabnego Szlaku, znana także pod nazwą Jeden Pas i Jeden Szlak
(One Belt and One Road). Jej realizacji służy
współpraca Chin i 16 krajów europejskich
określana przez dyplomatów jako grupa „16+1”.
W skrócie chodzi o pobudzenie i zwiększenie
wymiany handlowej Chin z 16 krajami europejskimi, w tym z Polską. Nasz kraj ze względu
na położenie geograficzne idealnie wpisuje
się w plany tego programu. Chiny są gotowe
zaangażować się finansowo na wielką skalę,
aby ostatecznie osiągnąć sukces.
Robert Góralczyk (w środku) na targach górniczych w Pekinie w 2013 roku

N ajlepsze maszyny
z  P olski
Polskim firmom produkującym dla górnictwa brakuje determinacji i jedności. Tylko działając wspólnie pod jednym szyldem,
na przykład „Najlepsze maszyny z Polski dla
górnictwa”, mamy szansę na przebicie się
do świadomości potencjalnych chińskich odbiorców. Samodzielne poszukiwanie kontrahentów i odbiorców przez małe firmy z góry
jest skazane na niepowodzenie. Błędem wołającym o pomstę do nieba jest reklamowanie
się z tanimi produktami – należy reklamować się z najlepszymi produktami uznanymi już w Europie czy na świecie. Odnosi się

to zarówno do ciastek, jak i do nowoczesnych
urządzeń. Polskie firmy próbujące swoich
sił na wciąż obiecującym rynku chińskim
zapomniały o starej zasadzie: „inwestuj,
to zarobisz”.
Chińskie górnictwo nie uchroniło się
przed kryzysem wywołanym drastycznym
spadkiem cen węgla. Dlatego import w tej
branży drastycznie spadł. W latach prosperity
największe spółki chętnie sięgały po kredyty,
które teraz przy niższej cenie węgla należy
spłacić albo splajtować. W związku z tym
decyzje o zakupie za granicą są limitowane.
Należy więc jednoczyć się i korzystać z doświadczenia polskich firm, które od lat działają
na tym specyficznym rynku.

B ardzo ważna wizyta
prezydenta P olski
W tym kontekście wyjątkowo udana
była wizyta prezydenta Polski Andrzeja
Dudy w 2015 roku podczas listopadowego
szczytu szefów rządu i przywódców krajów
inicjatywy „16 +1”. Choć spotkanie odbywało się na południu Chin w Suzhou położonym 1200 kilometrów od Pekinu, władze
centralne z zadowoleniem przyjęły sygnał,
że Polsce zależy na zwiększeniu wymiany
handlowej z Chinami. Polskie firmy górnicze mają wiele do zaoferowania Państwu
Środka, które jeszcze przez wiele lat będzie
bazować na węglu. Trzeba jednak pamiętać,
że nawet najlepsze działania dyplomatyczne nie zastąpią dobrego i profesjonalnego
marketingu.
l

Kompania Węglowa

Kopalnia Anna przechodzi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
SRK poinformowała, że 31 marca podpisano
umowę o nieodpłatnym nabyciu przez nią kopalni KWK Anna. Wcześniej kopalnia została
wydzielona z KWK Rydułtowy-Anna.

Przekazanie jej SRK nie oznacza,
że ta część dawnej kopalni Rydułtowy-Anna przestaje całkowicie działać. SRK i KW

zawarły umowę o współpracy. Dzięki niej
Kompania będzie eksploatować ścianę wydobywczą na granicy obszarów Anny i Rydułtów. Umowa obowiązuje do połowy
2017 roku. Razem z kopalnią SRK przejęła
w użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa
około 76 ha gruntów. SRK przekazano także
na własność budynki, budowle i wszystkie

urządzenia należące do zakładu. SRK przejęła
także wyrobiska i budowle na dole kopalni,
a także maszyny i urządzenia. Do SRK przejdzie także 1,3 tys. pracowników Anny. Mogą
oni skorzystać z pakietów osłonowych lub
urlopów górniczych.
Z chwilą nabycia SRK przejmuje prawa
i obowiązki wynikające z zawartych przez

Kompanię Węglową umów, ale jedynie tych,
które są niezbędne do prowadzenia likwidacji
zakładu górniczego, oraz zobowiązania z tytułu szkód górniczych wynikających z działalności kopalni Anna. SRK przejęła również
obowiązek wypłaty rent wyrównawczych dla
byłych pracowników Anny.
ST
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Otwarcie punktu konsultacyjnego promującego ofertę ekologicznego funduszu dla małych firm

NOWY GÓRNIK

Zaproszenie dla maluczkich

Niewielkie, rodzinne na ogół firmy ze Śląska
bardzo rzadko korzystały dotąd ze środków,
jakie niesie współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że tutejsi rzemieślnicy
i mali przedsiębiorcy zazwyczaj nie mieli
do tej pory minimum wiedzy w tej dziedzinie. Teraz ma się to zmienić.

Dla Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW
w Katowicach, to niedoinformowanie drobnych przedsiębiorców o sensowności zgłaszania się po pieniądze Funduszu potwierdziło
– nie po raz pierwszy zresztą – jego uczestnictwo w gali rzemiosła, jaka 19 marca odbyła się
w Bytomiu. Rozmowy z gospodarzami nadały
głęboki sens zawartemu w środę, 23 marca
br. porozumieniu o współpracy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach i tutejszą Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości.
Najistotniejszym postanowieniem
tego paktu jest ustanowienie przy Izbie

Rzemieślniczej punktu konsultacyjnego
WFOŚiGW. Najistotniejszym, ponieważ
ma on być dla zgrupowanych w Izbie mikrofirm dogodnym źródłem upowszechniania
informacji na temat adresowanej dla nich
oferty Funduszu. W serwisach internetowych obu instytucji – jak głosił komunikat
partnerów po podpisaniu porozumienia –
będą zamieszczane materiały pozwalające
na wymianę dobrych praktyk w zakresie
realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie
się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami
służącymi ochronie środowiska w naszym
regionie.

T rzeci partner
Na konferencji prasowej tuż po zawarciu
porozumienia prezes Andrzej Pilot nie krył
satysfakcji z tego wydarzenia.
– Ten pakt jest doskonałym dopełnieniem wcześniejszych zawartych z Regionalną
Izbą Gospodarczą i wieloma spółdzielniami mieszkaniowymi. Do skupionych tam

Kalendarz ekologiczny
1 kwietnia –
Międzynarodowy
Dzień Ptaków
Otaczają nas w lasach, miejskich parkach,
ogrodach, a nawet na ulicach miast. Cieszą
nas swoim pięknem i śpiewem.

W Polsce występuje około 350 gatunków
ptaków. Część z nich, jak np. kraski, są gatunkami zagrożonymi, dlatego należy zwracać uwagę na czynniki zagrażające ptakom
i zachęcać ludzi do zaangażowania się w ich
ochronę. O ochronie ptaków najszerzej mówi
Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z 2 kwietnia 1979 roku. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby
gatunków ptaków zasiedlających różne tereny
Europy oraz kurczeniu się populacji wielu
europejskich gatunków oraz ich siedlisk.
W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej
są realizowane poprzez program tworzenia
spójnych obszarów chronionych Natura 2000.
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, upamiętniający

podpisanie w 1902 roku w Paryżu pierwszej
międzynarodowej konwencji o ochronie tej
grupy zwierząt. Wtedy po raz pierwszy w historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i zobowiązało się do wdrażania
przepisów konwencji w ustawodawstwie krajowym. Polska dołączyła do stron konwencji
30 lat później.
Dzisiaj ornitolodzy podpowiadają, jak
można uczcić to ptasie święto. Najlepszym
rozwiązaniem będzie włączenie się w ochronę
ptaków – może być to powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o obecność owocowych drzew
lub krzewów zapewniających ptakom pokarm,
wystawienie pojnika czy zadbanie o śródpolną
miedzę albo oczko wodne. W miastach bardzo
ważna jest troska o ptaki gniazdujące w budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych.
Musimy pamiętać, że dla skutecznej ochrony ptaków nie wystarczą działania na lęgowiskach, ale konieczna jest współpraca międzynarodowa obejmująca również trasy migracji
i zimowiska. Przykładem mogą być bociany
– chronione w Polsce, a na Bliskim Wschodzie
stanowiące cel polowań. Dobrym pomysłem
jest więc zatrzymanie się tego dnia, popatrzenie
i posłuchanie ptaków żyjących obok nas. l

podmiotów gospodarczych doszło teraz
jeszcze jedno bardzo ważne, brakujące dotąd ogniwo, czyli tak zwane mikroprzedsiębiorstwa albo, powiedzmy inaczej, małe,
rodzinne na ogół firmy – tłumaczył powody
tej satysfakcji prezes Pilot.
O tym, że nie jest to wcale drugorzędne
ogniwo, przekonywał prof. Jan Klimek, prezes
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach. Owszem,
mogłoby się wydawać, że – w kontekście
nieubłaganych liczb – śląskie rzemiosło się
zwija. Jeszcze nie tak dawno Izba skupiała prawie 26 tys. rzemieślników, natomiast
dziś – co najwyżej 8 tys. W krótkim czasie
z 19 do 7 tys. stopniała też liczba uczniów
kształcących się w rzemieślniczych zawodach. Mimo to – jak akcentował prof. Jan
Klimek – po Mazowieckiem to właśnie Śląsk
niezmiennie pozostaje najsilniejszym ośrodkiem rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości.
I to nie tylko w wymiarze ilościowym. Prezes
Izby podkreśla, że właśnie stąd wychodziły
dotąd główne impulsy i koncepcje nowelizacji ustawodawstwa, stanowiącego zespół
zasad i urządzeń w odniesieniu do rzemiosła
i drobnej przedsiębiorczości.

E kologicznie znaczy
taniej
– Mamy dziś w Polsce 1960 tys. małych
firm, zatrudniających około 4 mln pracowników. I one muszą mierzyć się i skutecznie konkurować z 23 mln podobnych firm
w obrębie Unii Europejskiej – zestawia dane
prof. Klimek.
W tym kontekście zwraca uwagę
na zwłaszcza dwa obszary sprzyjające radzeniu sobie z tą konkurencją, czyli innowacyjność i dławienie kosztów. Adresowana do małych rodzinnych firm oferta
WFOŚiGW w obu z nich może pomóc
w tym wyścigu. Kredyty na zdecydowanie
dogodniejszych od komercyjnych warunkach

z możliwościami znacznych umorzeń wraz
z uzyskaniem deklarowanych celów ekologicznych mogą być dla mikroprzedsiębiorstw
doskonałymi impulsami do inwestycji rozwojowych, a w dalszej perspektywie – obniżania
kosztów.
– Każdy przedsiębiorca walczący o utrzymanie się na coraz trudniejszym rynku ustawicznie szuka możliwości oszczędzania. Oferta Funduszu dla małych firm jest bez wątpienia
pomocna w łączeniu oszczędności i ekologii
– w zbliżonym do prof. Klimka tonie argumentuje prezes Pilot.

O bustronny interes
Dalej przekonuje, że możliwości wsparcia
Funduszu są różnorodne.
– W grę wchodzi między innymi wspieranie pieniędzmi Funduszu termoizolacji
budynków mieszczących siedziby firm, ich
warsztaty bądź hale produkcyjne, wymiany
na bardziej ekologiczne przestarzałych pieców, montażu nowoczesnych pomp ciepła czy
stosowania fotowoltaiki. Więcej: Fundusz gotów jest angażować się w modernizację całych
linii technologicznych, np. w piekarnictwie.
Wszystko to składa się na wzajemny interes:
my realizujemy swoją misję sprzyjania poprawie stanu środowiska naturalnego, natomiast
beneficjenci naszej oferty mogą inwestować
w przedsięwzięcia niosące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej lub ciepła oraz poprawę efektywności i konkurencyjności. Nie
dotyczy to zresztą jedynie firm, gdzie dojdzie
do pozytywnych zmian, ale i tych, które będą
wykonawcami inwestycji i usług, podporządkowanych ochronie środowiska. Procedury
są nieskomplikowane. Aby móc aplikować
o nasze wsparcie dla proekologicznych przedsięwzięć, wystarczy mieć tytuł do nieruchomości i potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy szef WFOŚiGW
w Katowicach.
JERZY CHROMIK

Fundacja ARKA

Katowicka inauguracja
kampanii Łapmy Wodę
Fundacja ekologiczna ARKA z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia
Wody zorganizowała na katowickim rynku
radosny happening. W samo południe animatorzy na szczudłach informowali przechodniów o rosnącym zagrożeniu globalnym
ociepleniem i suszą, a na stoiskach edukacyjnych prowadzono warsztaty i gry dla
dzieci. Impreza zainaugurowała kampanię
Łapmy Wodę, którą dofinansował WFOŚiGW
w Katowicach.

Postępujące od wielu lat ocieplenie klimatu niesie za sobą wiele złych skutków, między innymi wysychanie naturalnych zasobów
wodnych. Niedobór wody dotyka w równym
stopniu ludzi, przyrodę i przemysł. Fundacja
ARKA w ramach akcji Łapmy Wodę zamierza promować program małej retencji, nakłaniać mieszkańców do zakładania instalacji

gromadzenia wody deszczówki i prowadzić
szeroką kampanię edukacyjną w placówkach
oświatowych i instytucjach.
W trasę po województwie śląskim wyruszyło Wodne Mobilne Centrum Edukacji
Ekologicznej, czyli samochód wyposażony
w rozmaite atrakcje i materiały szkoleniowe.
Dojechał już do 5000 uczniów, którzy w jego
środku wzięli udział w ciekawych warsztatach i lekcjach z ekologii. Dzieci bawiąc się
i korzystając z zamontowanych w aucie wiatraków i systemów solarnych, poznawały zasady funkcjonowania nowoczesnych instalacji
ekologicznych. W rowerowym kinie wodnym
– zasilanym ze źródeł odnawialnych – oglądały filmy o lokalnych problemach gospodarki
wodnej i sposobach jej poszanowania. Więcej
o kampanii Łapmy Wodę można dowiedzieć
się na stronie www.lapmywode.pl.
l

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 K W I E T N I A 2 016

M O T O R Y Z A C J A

9

Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Corolla po modernizacji

Podczas modernizacji przód nowej Corolli został całkowicie przeprojektowany

Z tyłu zmieniły się kształt świateł LED i projekt chromowanych wykończeń

Corolla to co piąta Toyota sprzedawana
na świecie. Na rynku mamy już 11. generację tego modelu, dostępną w 150 krajach.
Wkrótce w wielu z nich pojawi się generacja
„11 i pół”. Zmodernizowany samochód do Polski trafi w lipcu.

ma nieco bardziej sprężysty, sportowy charakter, by prowadzenie przypominało miejskie
kompakty, mimo nieco większego prześwitu.
Choć większość techniki jest znana z innych modeli grupy Volkswagena, to Ateca
jako pierwsza ma dostać zestaw kamer obserwujących przestrzeń dookoła auta. Kamerę
z przodu można w tym wypadku wykorzystać także podczas jazdy w terenie, co ułatwi
przedzieranie się przez miejsca, w których nie
widać dobrze drogi.

S eat też na SUV- a
W kilka lat po Skodzie także do Seata
doszła platforma Volkswagena Tiguana,
na której Hiszpanie zbudowali kompaktowego
SUV-a o nazwie Ateca. Podobnie jak inne
nazwy modeli, także ta wpisuje się w tradycję marki, która nadaje swoim samochodom
nazwy regionów i miast Hiszpanii. Ateca
to gmina w prowincji Saragossa w Aragonii.
– Segment SUV-ów to obszar bardzo wymagający – klienci szukają tego, co najlepsze
w motoryzacji. Na każdym etapie procesu
powstawania Seata Ateca myśleliśmy o kierowcach, którzy w swoim aucie chcą mieć
najnowsze technologie, dynamikę i wyrazisty
design – mówi Jakub Góralczyk, kierownik ds.
PR polskiego Seata.
Seat zapowiada, że ten samochód odmieni oblicze SUV-ów. Mówiąc krótko, ma być
jeszcze bardziej miejski i asfaltolubny, ale
w rozsądnych granicach także na drogach
gruntowych ma sobie dać radę. Stylizacyjnie
wewnątrz i na zewnątrz samochód nie zapowiada żadnej segmentowej rewolucji – łączy
pozostałości kanciastej bryły samochodu terenowego z proporcjami i wykończeniem bliższym miejskim hatchbackom. Jego zawieszenie

Opona, co się kulom kłania
Goodyear pokazał oponę w kształcie kuli,
przeznaczoną dla samochodów przyszłości.
Zamknięta ze wszystkich stron struktura kuli
pozwala dowolnie zmieniać kierunek i toczyć
się w dowolną stronę. Na pewno zwiększyłoby
to manewrowość samochodu, zwłaszcza na ciasnych parkingach czy zatłoczonych ulicach
aglomeracji. Nowatorska formuła wymagała
nowego podejścia do samej produkcji – oponę wydrukowano na drukarce 3D – a także
stworzenia nowej, dostosowanej do dowolnych
zmian kierunku rzeźby bieżnika. Naśladuje on
kształtem morski organizm – koral mózgowy,
a jego wielokierunkowe bloki i rowki pomagają
stworzyć bezpieczną przestrzeń kontaktową.
Dno rowka ma strukturę naturalnej gąbki, która sztywnieje, gdy jest sucha, natomiast pod

wpływem wody mięknie. Dzięki działaniu siły
odśrodkowej faktura ta absorbuje również
wodę i odprowadza ją z bieżnika, co zmniejsza ryzyko aquaplaningu i pozwala uzyskać
pożądane właściwości jezdne.
Koło nie ma żadnego miejsca, w którym
może być łączone z nadwoziem. Według konstruktorów Goodyeara ma być oparte na magnetycznej poduszce. Silniki musiałyby więc
znaleźć się wewnątrz koła i być indukcyjnie
zasilane energią elektryczną.
– Choć na razie jest to opona czysto koncepcyjna, to prezentuje szereg najbardziej
innowacyjnych rozwiązań Goodyeara, które
w przyszłości mogą zaspokoić potrzeby konsumentów. Wyniki naszych badań wskazują,
że młodzi kierowcy poszukują samochodów
wyposażonych w innowacyjne rozwiązania
technologiczne oraz przyjaznych dla środowiska. Jesteśmy pewni, że koncepcyjna opona
Eagle-360 może stanowić bezpieczne, niezawodne i zrównoważone rozwiązanie dla konsumentów, którzy w przyszłości prawdopodobnie
będą poruszać się pojazdami autonomicznymi.
Mamy również nadzieję, że nasz produkt będzie źródłem inspiracji dla branży motoryzacyjnej, z którą wspólnie będziemy poszukiwać rozwiązań na przyszłość – powiedział
Jean-Claude Kihn, prezes Goodyear EMEA.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Podczas modernizacji przód nowej Corolli
został całkowicie przeprojektowany, aby nadać
sylwetce bardziej elegancki wygląd. Wąski górny grill przechodzący płynnie w linię reflektorów LED oraz masywny dolny grill i na nowo
zaprojektowany zderzak nawiązują do obecnej
stylistyki nowych modeli Toyoty – od Aurisa i Avensisa po RAV4. Z tyłu zmieniły się
kształt świateł LED i projekt chromowanych
wykończeń. Profil auta wygląda nowocześniej
dzięki nowym wzorom 16- i 17-calowych felg
aluminiowych. Dodatkowo w gamie kolorów
nadwozia pojawiły się trzy nowe metalizowane
lakiery: Platinium Bronze, Tokyo Red i Earth
Bronze.
W wyposażeniu Corolli pojawi się pakiet
systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota
Safety Sense, którego działanie opiera się
na współpracy lasera i kamery. Składają się
na niego cztery systemy: układ wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),
układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania

znaków drogowych (RSA) oraz automatyczne
światła drogowe (AHB).

Seat zapowiada, że ten samochód odmieni oblicze SUV-ów

Goodyear pokazał oponę w kształcie kuli, przeznaczoną dla samochodów przyszłości
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Podróże marzeń

Z biegiem Nilu
Życie mieszkańców starożytnego Egiptu zależało od wylewów Nilu. Wzdłuż rzeki znajdowały się najważniejsze świątynie państwa
faraonów. Rejs po Nilu jest wspaniałą okazją
do poznania Egiptu z nieco innej strony. Z dala
od zatłoczonych kurortów podziwiać można
najwspanialsze zabytki starożytnego świata.
Zwiedzanie przeplatane jest odpoczynkiem
na pokładzie statku. To zdecydowanie wygodniejsza opcja niż podróż autokarem.

Samo wejście na pokład stanowi nie lada
atrakcję. Przy nabrzeżu brakuje miejsca dla
wszystkich statków, dlatego cumują one jeden
przy drugim, a ich pokłady połączone są kładkami. Często trzeba przejść przez trzy lub
cztery statki, żeby dotrzeć do tego właściwego.
Jednostki pływające po Nilu przypominają
luksusowe hotele. Znajdują się na nich baseny,
restauracje i salony SPA. Standard, podobnie
jak w hotelu, zależy od liczby gwiazdek.

D entysta faraona

P iaski pustyni
Świątynia Horusa w Edfu jest najlepiej
zachowaną budowlą sakralną w Egipcie. Zawdzięcza to piaskom pustyni, którymi przez
wiele wieków była przysypana. Ponownie ujrzała światło dzienne w latach 60. XIX wieku.
Wejścia do środka strzegą posągi Horusa –
boga sokoła, wykonane z czarnego granitu.
Prowadzi ono na dziedziniec otoczony kolumnadą i dalej do sanktuarium.
W okolicach miejscowości Esna przepływamy przez śluzę. Różnica poziomu wód wynosi 6 metrów. Moment oczekiwania w kolejce
wykorzystują egipscy handlarze, którzy krążą
dookoła naszego statku w niewielkiej łódce.
Oferują pasażerom kolorowe chusty. Gdy

transakcje zostają zawarte, celnie wrzucają
zakupione produkty na pokład.

B rakujący obelisk
Ukoronowaniem rejsu jest pobyt w Luksorze. To miejsce często nazywane bywa
największym muzeum pod gołym niebem –
ze względu na ogromną liczbę starożytnych
reliktów. Jednym z najważniejszych zabytków
jest Świątynia Luksorska. Można w niej podziwiać posągi Ramzesa II w pozycji siedzącej
i obelisk – niestety tylko jeden. Drugi został
wywieziony do Paryża i ustawiony na placu
Concorde. Pylony świątyni zdobią sceny o tematyce batalistycznej sławiące zwycięstwo
Ramzesa II w bitwie pod Kadesz.
Świątynia Luksorska połączona jest aleją
sfinksów ze świątynią Amona Re w Karnaku.
Rozciągający się na powierzchni 3 kilometrów
kwadratowych kompleks to największe miejsce kultu, jakie kiedykolwiek powstało. W jego
skład wchodzi święte jezioro, przy którym
zbudowano posąg skarabeusza. Obchodzę go
trzykrotnie, wypowiadając w myślach życzenie. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze odwiedzę
Egipt. Podobno każdy, kto napije się wody
z Nilu, musi tu wrócić.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Na rejs po Nilu najlepiej
wybrać się wiosną lub jesienią. Wysokie temperatury utrzymujące się na południu Egiptu

w miesiącach letnich skutecznie zniechęcają
do zwiedzania.
Język: Językiem urzędowym jest arabski,
ale można porozumieć się także po angielsku.
Waluta: Funt egipski; 1 funt = 0,43 złotego.
Wiza: Ze względów bezpieczeństwa od 15
maja wizę na lotnisku będą mogli uzyskać
wyłącznie turyści podróżujący w ramach zorganizowanych wycieczek.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Zobacz Kolosy Memnona, jedyną pozostałość po świątyni Amenhotepa III, zniszczonej w wyniku trzęsienia ziemi. Kiedy
w czasach starożytnych jeden z kolosów
pękł, ze szczeliny w jego wnętrzu codziennie
o wschodzie słońca wydobywał się dźwięk
przypominający jęki.
Odwiedź Dolinę Królów, gdzie znajdują
się grobowce Ramzesa II i Tutenchamona.
Wykute w zboczach skalnych miejsca pochówku faraonów są bogato zdobione. Niestety
większość z nich została obrabowana jeszcze
w starożytności.
Wybierz się do świątyni Hatszepsut, jedynej kobiety-faraona. Składa się ona z trzech
kaskadowych tarasów wykutych w górskim
zboczu. Na ścianach świątyni zachowały się
malowidła przedstawiające wyprawę do mitycznej krainy Puntu.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Rejsy wyruszają z Asuanu. Pierwszym
przystankiem jest świątynia Izydy położona
na wyspie File. Budowla została całkowicie
zatopiona podczas budowy Wysokiej Tamy
Asuańskiej. Dzięki wspólnym wysiłkom UNESCO i władz Egiptu świątynię udało się rozebrać i przenieść na sąsiednią wyspę Agilkia,
która otrzymała nazwę File. Na terenie kompleksu podziwiać można wspaniałe kaplice
poświęcone Horusowi i Ozyrysowi, świątynię

bogini Hathor oraz pawilon Trajana. W czasach Ptolemeuszy wierzono, że wyspa File była
pierwszym kawałkiem ziemi, który wynurzył
się z wód Chaosu.
Następnego dnia docieramy do Kom
Ombo. Tutejsza świątynia wybudowana została przy zakręcie Nilu, gdzie na brzegu wygrzewały się krokodyle. Niegdyś oddawano
tu cześć Sobkowi – bogu o głowie krokodyla.
W przyświątynnym muzeum obejrzeć można
kolekcję zmumifikowanych krokodyli. Na ścianie świątyni umieszczono relief przedstawiający narzędzia lekarskie używane w czasach
faraonów – nożyczki, szczypce, przyrządy
do wyrywania zębów… Świadczą o wysokim
poziomie ówczesnej medycyny.

Łodzie z białymi żaglami to stały element krajobrazu w okolicach Asuanu. Spotykamy je często, płynąc po
Nilu

Już w starożytnym Egipcie Edfu było ośrodkiem kultu Horusa. Jest najlepiej zachowaną budowlą sakralną
w dolinie Nilu

Luksor jest uważane za największe muzeum świata na świeżym powietrzu ze względu na świątynię
Luksoru (na zdjęciu), ruiny kompleksu świątyń w Karnaku (zdjęcie obok) oraz niezliczoną liczbę
starożytnych posągów, świątyń i krypt (m.in. Dolinę Królów) na zachodnim brzegu Nilu

Luksor jest doskonałą bazą turystyczną i popularnym miejscem na spędzenie wakacji, zarówno jako
miasto, jak i jako start lub meta rejsów po Nilu. W 1979 roku miasto zostało wpisane na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy widzą potrzebę odkładania
na emeryturę, lecz brakuje im do tego
narzędzi. Problem jest zauważalny przez
74 proc. ankietowanych, którzy mają świadomość, że odprowadzanie tylko obowiązkowych składek nie wystarczy im na godziwą starość. Na emeryturę oszczędza tylko 14 proc.
Polaków w wieku 25–45 lat. Dodatkowo odkładający na emeryturę zarabiają nieco więcej
niż ci, którzy tego nie robią. Poniżej 2000
złotych zarabia około 40 proc. nieoszczędzających i 20 proc. oszczędzających. Dla osób
oszczędzających na dodatkową emeryturę
momentem startu jest wiek 31 lat, a ci, którzy
nie odkładają, wskazują 35. rok życia. Co trzecia osoba zamierza oszczędzać na emeryturę,
a moment rozpoczęcia uzależnia od wysokości
zarobków, a nie wieku.
Nadal wielu polskich emerytów nie posiada kont bankowych. Do bezgotówkowego pobierania świadczeń zachęcają seniorów
banki i ZUS. Banki oferują darmowe prowadzenie konta, pakiet ubezpieczeń, brak opłat
za przelewy. BPH został uznany przez ZUS
za najbardziej przyjazny bank dla emerytów
i rencistów. W nim klienci w wieku 55+ pobierający świadczenia z ZUS przez dwa lata
nie będą płacić za prowadzenie rachunku,
mają darmowe przelewy i stałe zlecenia. Mogą
też liczyć na darmowe wydawanie i wznawianie kart, brak opłat za wypłaty w bankomatach oraz na pakiet assistance (domowy,
samochodowy i medyczny). Bank oferuje też
5 proc. zwrotu za płatności kartą w aptece
(do 30 złotych miesięcznie). Inne banki, jak BZ
WBK, Pekao SA, PKO BP, też oferują podobne
produkty, więc jeżeli seniorzy nie mają jeszcze konta, warto skorzystać z tej bezpiecznej
formy odbierania świadczeń i form płatności
kartą.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wesołego Alleluja”.
Nagrodę wylosował: Sebastian Giermek z Katowic.

Piwo przez wieki

Mały browar, a Cieszyn
Warzenie piwa na Śląsku ma tysiącletnią tradycję – już w X wieku cieszyńska ludność domowymi sposobami wytwarzała sfermentowany, odżywczy trunek. Piwowarstwo
w Cieszynie stale rozwijało się organizacyjnie
i handlowo, w XIII wieku osada otrzymała monopol na produkcję i wyszynk piwa, a w XV
wieku posiadała już browar mieszczański,
wytwarzający piwo górnej fermentacji. Znana nam historia cieszyńskiego browarnictwa zaczyna się jednak w połowie XIX wieku
i, o czym wie nie każdy piwosz, zawdzięcza
wszystko… arcyksięciu Karolowi Ludwikowi
Habsburgowi.

Austriacki arcyksiążę, właściciel Księstwa
Cieszyńskiego, pogromca Napoleona w bitwie
pod Asspern-Esling, w 1838 roku zmienił swą
cieszyńską siedzibę. Na miejsce romańskiego zamku na Górze Zamkowej stanął pałac
z oranżerią otoczony angielskimi ogrodami.
Książę Ludwik nie poprzestał na tym i w budowlanym ferworze zaczął na zboczu wzgórza wznosić browar, który miał warzyć piwo
pilzneńskie na skalę przemysłową. Zwietrzył
interes, ponieważ cenione do tej pory na ziemi cieszyńskiej piwo po otwarciu browaru
w 1846 roku stało się znane w całej monarchii
habsburskiej. Interes szedł tak dobrze, że 10
lat później syn i następca Karola Albrecht Fryderyk założył nowy, większy browar w Żywcu,
ale to temat na inną opowieść.
W czasie XX-wiecznych wojennych
i ustrojowych zawieruch browar w Cieszynie
nieraz zmieniał nazwę (Państwowe Zamkowe
Zakłady Przemysłowe, Zakłady Piwowarskie,

Bracki Browar Zamkowy), szyld i oferowany
asortyment, ale nigdy nie zmienił siedziby
i nie zaprzestał produkcji. W 1938 roku jego
symbolem oficjalnie została, i jest nią do dziś,
Wieża Piastowska.
Obecna struktura właścicielska i kształt
firmy zostały ustalone w latach 90., gdy ówczesny Browar Bracki został sprywatyzowany
i razem z Grupą Żywiec przejęty przez holenderskiego Heinekena. Wyznaczono mu
rolę małego zakładu regionalnego, który miał
warzyć piwo Brackie, omawiane w przedostatnim numerze NG. Na początku poprzedniej
dekady browar zaczął produkować, według
starej receptury, zdobywającego liczne nagrody, ciemnego i treściwego Portera, sprzedawanego pod marką Żywiec.

N owe otwarcie
W 2015 roku Browar Zamkowy Cieszyn
przeszedł reorganizację, w wyniku której
zmieniono jego nazwę, dyrekcję, a także wzbogacono ofertę. Do dotychczasowych filarów
zakładu – Brackiego, Mastnego i Portera –
dołączyły piwa specjalne różnych rodzajów.
W aktualnym portfolio zwraca uwagę West
Coast IPA, który jest rezultatem konkursu

wśród pracowników browaru. Zwycięzca
– Kamil Morawski – uwarzył aromatyczne
gorzkie piwo o wytrawnym finiszu i słodkim
zapachu. Inne ciekawe propozycje to łączący
kontrasty Stout Cieszyński, w którym czekoladowy posmak współwystępuje z intensywną
goryczką i pikantnym finiszem, orzeźwiające
i mętne Pszeniczne z aromatami goździku
i bananów, mocno owocowe i musujące Sezonowe, kojarzące się w smaku z szampanem,
oraz Double IPA – mętne, goryczkowe piwo
o cytrusowym aromacie. Osoby nieufne wobec nowinek bez obaw mogą wybrać potrójnie
chmielonego Lagera Cieszyńskiego o wyraźnie
chmielowym aromacie.

W  piwnicy muzeum
Jako żywe muzeum piwowarstwa Browar
Zamkowy Cieszyn (to jego aktualna nazwa)
przyciąga gości z całej Polski. Jest otwarty dla
zwiedzających m.in. podczas Święta Trzech
Braci w czerwcu czy Brackiej Jesieni we wrześniu. Przyjezdni piwosze mogą m.in. przyjrzeć
się klasycznemu wyrobowi piwa, do którego wykorzystywane są zabytkowe maszyny
z przełomu XIX i XX wieku, jak korytko Granta i młynek do słodu ciemnego, a w wysokiej
piwnicy pod Wzgórzem Zamkowym zobaczyć
warzelnię z klasycznym korytem piwowarskim
i poczuć zapach piwa w otwartej fermentacji. Po wyjściu na powierzchnię mają okazję
uczestniczyć w biesiadzie piwnej, wziąć udział
w degustacjach i konkursach wiedzowych.
W drogę powrotną oprócz wrażeń mogą zabrać pamiątki kupione w muzealnym sklepie.

MAREK KOWALIK

Ponad bilion euro w gotówce i 5,67
bln euro na kontach ROR w bankach
było w lutym w obiegu w strefie euro.
Jest to o ponad 10 proc. więcej niż rok temu.
W przeszłości przyrost gotówki zawsze wiązał
się z przyspieszeniem tempa wzrostu PKB.
Gotówki przybywa od kilku miesięcy, więc
efekt w postaci wzrostu gospodarczego powinien się uwidocznić w najbliższym czasie.
Europejski Bank Centralny od paru lat robi
wszystko, aby wyciągnąć gospodarkę strefy
euro ze stagnacji. Działania mają zmotywować firmy do nowych inwestycji i zwiększania
zatrudnienia. Powoli można już obserwować
efekty. Pod koniec lutego wartość kredytów
hipotecznych udzielonych mieszkańcom strefy euro była o 2,3 proc. większa niż rok temu.
Kredyty konsumpcyjne urosły o 5,2 proc. Kredyt dla firm urósł w tym czasie o 0,9 proc.
To najlepszy wynik od ponad czterech lat.
D W U T Y G O D N I K
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