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Temat na czasie
Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii:
Restrukturyzacja
KHW wpisuje się
w dużo większy
proces uzdrawiania
polskiej branży
górniczej.
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Na początek 180 dni
bez wypadku
Zaproszenie do konkursu.
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Zdobyliśmy
doświadczenie,
którego nie można
kupić

W roku 2016 firma FASING
obchodzi dziesięciolecie istnienia spółki joint venture
w Chinach.
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Nagrody dla pasjonatów ekologii.
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Daimler wybuduje
w Polsce fabrykę
silników
Informacje motoryzacyjne.
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Związki skupione w Federacji Związków Zawodowych JSW SA napisały list otwarty do prezydenta RP
Andrzeja Dudy. „Załoga JSW jak żadna inna załoga poniosła wielkie wyrzeczenia, aby ratować swoją
firmę, czasem łatać deficyt w budżecie państwa, a czasem stawać w obronie nadrzędnych interesów
ekonomicznych Polski. Zapraszamy Pana do naszej firmy. Pańska obecność wśród nas na pewno
przyczyni się do zwrócenia uwagi na JSW” – napisali związkowcy w liście otwartym do prezydenta
Andrzeja Dudy.
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Pięścią w stół

Pies, czyli niedźwiedź
Chiński chłop przygarnął małego psa. Szczeniak podrósł i okazał się niedźwiedziem brunatnym. Co ciekawe – dopiero weterynarz odkrył, że pies to niedźwiedź.
Jaki z tego morał dla nas? Warto iść do specjalisty nawet w sytuacjach oczywistych. Już tak w życiu bywa,
że czasem pies to niedźwiedź, kot to pies, a zwycięstwo to klęska. Nad zwycięstwem, które może być
klęską, chciałbym się na dłużej zatrzymać.

M

amy za sobą ogłoszenie wyników audytu
w dwóch spółkach górniczych – w Kompanii
Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym.
Po ogłoszeniu audytu w KW powstała Polska Grupa
Górnicza. Po ogłoszeniu audytu w KHW powstanie
Polski Holding Węglowy. Będą dwa sukcesy. Przyznam – poszedłem do specjalisty i zapytałem, kiedy
będzie trzeci sukces, czyli wsparcie dla JSW. Specjalista
wyjaśnił mi, że te dwa sukcesy to dopiero początek
kłopotów, dlatego dla JSW najlepiej byłoby, gdyby nie
było sukcesu, ale dobre rozwiązanie biznesowe.
Pogubiłem się w masie dobrych rad, zgrabnych
haseł i nic nieznaczących mądrości. Ze wszystkich
stron słyszę, że musimy sobie radzić sami. Podobno
ktoś nam może pomóc, ale tylko wtedy, gdy udowodnimy, że warto nam pomagać. Nie tak dawno
cieszyliśmy się, że w końcu znalazł się kontrahent,
który kupił Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
W dniu, w którym została podpisana umowa, wyjaśniono nam, że JSW z tych pieniędzy nie zobaczy
nawet grosza, bo kasa ma iść do naszej spółki zależnej
SEJ. Mamy sprzedać SEJ. Nie wiadomo, czy sprzedamy
i czy znów nie okaże się, że kasa ominie konta JSW.
Mamy stan lekkiej schizofrenii. Żyjemy nadziejami
na pomoc i codziennie przeżywamy rozczarowanie,
że jej nie ma. Czy ktoś w końcu zada proste pytanie:

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Redakcja Nowego
Górnika zachwyca
się wynikami
audytów
w górnictwie.
Co w nich
zachwycającego?

Komentuje Sławomir Starzyński
Na jakiej podstawie robimy sobie nadzieje, że pomoc
nadejdzie?
Mam pretensje do redakcji Nowego Górnika. Szukam na łamach krytyki działań rządu. Chodzi mi o krytykę w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli o recenzję
zwracającą uwagę na zagrożenia, niedociągnięcia, błędy w dotychczasowym działaniu i piętnowanie czystej
propagandy. O zgrozo, tego jak na lekarstwo. Nawet
jeżeli pojawiają się krytyczne oceny, są one bardzo wygładzone. Niby jest to krytyka, ale tyle w niej słodyczy,
że czasem aż mdli. Gdzie te czasy, kiedy na łamach
Nowego Górnika trudno było znaleźć choćby jeden
tekst słodzący rządowi? Gdzie te czasy, kiedy nawet
moje ostre sformułowania pod adresem poprzedniej
ekipy były niczym muskanie piórkiem po policzku
w porównaniu z tekstami redakcyjnymi? Czy rzeczywiście zdaniem redakcji wszystko w górnictwie idzie
w dobrym kierunku, wychodzimy na prostą i nic już
nam nie zagraża? Brakuje Nowemu Górnikowi kompetencji czy odwagi, aby recenzować decyzje rządowe?
Może chęci zbyt mało?
Redakcja Nowego Górnika zachwyca się wynikami
audytów w górnictwie. Co w nich zachwycającego?
Podobno zastosowanie się do wniosków kontrolerów
uratuje obecną Polską Grupę Górniczą i Katowicki
Holding Węglowy. Rzeczywiście? A co będzie, jeżeli potrzebne będą inne działania? Czy zarządy nie
podejmą ich, bo audyt nie pozwala? Nowy Górnik
wziął udział w rzeźbieniu nowego bożka. Jest nim
audyt traktowany jak prawda objawiona i świętość
nienaruszalna. Miała być nowa jakość. Co będzie, jeśli
wyjdzie stare „jakoś”. Czasem warto iść do specjalisty,
żeby dowiedzieć się, z czym albo z kim mamy do czynienia. Redakcji Nowego Górnika i rządowi dedykuję
przypowieść o chińskim chłopie. Pozdrawiam. 
l

Kij w mrowisko

Nie ma idealnych rozwiązań
Obrywa się ministrom energetyki za to, że nie znaleźli idealnych rozwiązań dla kopalń Kompanii Węglowej. Udało się powołać Polską Grupę Górniczą, ale
to dopiero początek trudnej operacji ratowania części
wydobywczej należącej jeszcze kilkanaście dni temu
do KW. Teraz trzeba jak najszybciej osiągnąć rentowność. Czy to możliwe? To już nie zależy od rządu ani
od ministrów energetyki.

W

ielu mędrców twierdzi, że Polska Grupa
Górnicza jest skazana na sukces. Równie
liczna grupa sceptyków uważa, że to tylko
przedłużenie agonii. Obie grupy mają coś wspólnego
– są tylko kibicami w walce górnictwa o życie. Kibice
mogą bezpiecznie emocjonować się walką. W zupełnie
innej sytuacji są górnicy i pracownicy firm z zaplecza
górnictwa. Upadek kopalń to upadek dla górników i pracowników firm kooperujących z branżą. Czasem słyszę
od kolegów z klubu parlamentarnego PiS, że przecież nic
złego nie stało się na Śląsku, chociaż przez minionych 25
lat zatrudnienie w sektorze górniczym spadło o około
300 tys. osób. Jednak żaden z nich nie zastanawia się,
ile osób musiało emigrować, bo nie znalazło dla siebie
przyszłości na pozornie dostatnim Śląsku. Wiele dzielnic
Bytomia, Rudy Śląskiej, Wodzisławia Śląskiego, Piekar
i wielu innych miast to dzielnice zapomniane, zmarginalizowane i wykluczone. Tradycyjny przemysł (górnictwo i hutnictwo) malał, a w nowych zakładach nie było
miejsca dla gorzej wykształconych robotników. Ktoś
powie, że przecież mogli zdobywać nowe kwalifikacje.
A czy ktoś im zaproponował alternatywę dla górnictwa
i hutnictwa? Łatwo teoretyzować. Trudniej rozwiązywać
konkretne problemy. Górnictwo i przemysł związany

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Ratowanie
górnictwa nie jest
przedsięwzięciem,
które wiąże
się ze sławą.
To branża,
która w wielu
środowiskach
wzbudza niechęć.

z górnictwem rozwijały się na Śląsku przez około 200
lat. Nie można jednym cięciem zniszczyć kilkusetletnich powiązań, a jednym machnięciem czarodziejskiej
różdżki stworzyć nowej sieci powiązań ekonomicznych.
Ale wróćmy do początku. Napisałem, że obrywa
się ministrom energetyki za to, że nie znaleźli dobrych
rozwiązań. Wszystkim krytykom polecam chwilę zadumy, która pomoże znaleźć odpowiedź na proste
pytanie: czy można było znaleźć lepsze rozwiązanie?
Czy można wymyślić coś innego niż powiązanie górnictwa z energetyką i prowadzenie restrukturyzacji
z nadzieją, że ceny wzrosną?
Ratowanie górnictwa nie jest przedsięwzięciem,
które wiąże się ze sławą. To branża, która w wielu środowiskach wzbudza niechęć. Społeczna akceptacja
dla górnictwa jest równie ważna jak ekonomiczne
rozwiązania. Niestety łatwiej pisać o tym, jak górnictwo
pada, niż o tym, jak można je ratować. Nawet w prasie
branżowej panuje moda na krytykowanie wszystkiego
i wszystkich, którzy chcą zrobić coś pozytywnego. Stare
porzekadło głosi, że nic tak nie ożywia gazety jak zdjęcie trupa. Czy jesteśmy świadkami poszukiwania trupa?
Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozmów na temat strategii dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Będą się toczyły w Zespole Trójstronnym. Po latach
milczenia na ten temat trzeba przyjąć strategię dla tego
sektora. To nieprawda, że węgiel i energetyka węglowa
są skazane na zagładę. Jednak prawdą jest, że możemy
tę część gospodarki zniszczyć sami, nie podejmując decyzji o charakterze strategicznym. Precyzyjne określenie
roli, jaką ma spełniać górnictwo w łańcuchu powiązań
gospodarczych, pozwoli znaleźć dobre rozwiązania. Taka
polityka jest warta poparcia.
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Upadek czeskiej
firmy górniczej jest
niczym dar Niebios

W

Czechach pada OKD. W polskich kopalniach
poprawiają się nastroje, bo Czesi będą musieli
kupować nasz węgiel. „Ceny poszybują i będą zyski”
– przeczytałem wpisy na kilku portalach. Ludzka
naiwność jest bezkresna. Marzenia o budowaniu potęgi
polskiego górnictwa na upadku niewielkiej firmy
górniczej w sąsiednim kraju wzruszają mnie. Zamiast
cieszyć się z krachu sąsiadów, lepiej śledzić to, co będzie
po ogłoszeniu upadłości. Czeskie doświadczenia
mogą być przestrogą. Mogą być też przykładem
do naśladowania. Lepiej gdyby były tylko przestrogą.
Polska Grupa Górnicza wcale nie jest skazana na sukces.
Katowicki Holding Węglowy czeka na wsparcie.
Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż walczy o przeżycie.
Polskie górnictwo jest na oddziale intensywnej opieki
medycznej. Funkcje życiowe są sztucznie podtrzymywane.
Za wcześnie na wypis ze szpitala.

O

peracja powołania Polskiej Grupy Górniczej
udała się, jednak pacjent może umrzeć z powodu
powikłań pooperacyjnych. Zagrożenie jest wielkie.
Kompromis wypracowany ze związkami zawodowymi
był chwalony przez panią premier Beatę Szydło, ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra
Grzegorza Tobiszowskiego. Proponuję spojrzeć
na tę umowę w inny sposób. Kompania Węglowa,
z której powstała PGG, zatrzymała się kilka kroków
przed przepaścią. Trwała dyskusja, co dalej. Jedni
proponowali, aby powołać Polską Grupę Górniczą
i iść w prawo. Inni chcieli, aby Polska Grupa Górnicza
maszerowała w lewo. Po długich i męskich negocjacjach
wypracowano rozwiązanie kompromisowe – PGG idzie
do przodu. Na razie nie wiadomo, jak daleko jest przepaść.
Podobno trudny, ale dobry kompromis można poznać
po tym, że żadna ze stron nie jest zadowolona. Niepełne
zadowolenie będzie najlepiej widać w czasie lotu
w przepaść. Czy wtedy ogłosimy, że osiągnęliśmy ideał
trudnego kompromisu?

D

obrze byłoby zastanowić się, co zrobić, żeby
firma dotrwała do poprawy na rynku węgla
energetycznego. Upadek OKD może okazać się darem
Niebios pomocnym w dochodzeniu do prawidłowych
wniosków. Szanse PGG najsurowiej oceniły banki, które
nie zgodziły się objąć udziałów w nowej firmie górniczej,
gdy przeanalizowały ostateczną wersję biznesplanu
po zawarciu trudnego kompromisu ze związkami
zawodowymi. Oszczędności na płacach miały wynieść
400 mln złotych. Są o 180 mln mniejsze. Jednak coś
za coś. PGG odpuściła 180 mln złotych, ale zyskała wolną
rękę w przeprowadzaniu radykalniejszej restrukturyzacji.
Mimo ekonomicznych wad plan jest dość sprytnie
skonstruowany. Nawet Komisja Europejska ma podstawy,
aby nie zauważać niedozwolonej pomocy publicznej.
Zadbanie o komfort urzędników europejskich było równie
trudne jak zadbanie o zadowolenie liderów związkowych.
Na razie nie ma planu na chwilę, kiedy jedni i drudzy będą
zmuszeni przejrzeć na oczy.

U

padek OKD to najlepsza rzecz, jaka mogła
przydarzyć się polskiemu górnictwu. Może
spowodować, że w końcu słowo „restrukturyzacja”
przestanie straszyć, a gotowość do podporządkowania
się ekonomii wzrośnie. Upadek czeskiej firmy należy
traktować jak darmową lekcję, a nie okazję do zrobienia
interesu. Nie będziemy mieć kokosów z tej plajty. Oby
jakaś nauka z niej wynikała.
l
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Związki skupione w Federacji Związków Zawodowych JSW SA napisały list otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy.
„Załoga JSW jak żadna inna załoga poniosła wielkie wyrzeczenia, aby ratować swoją firmę, czasem łatać deficyt
w budżecie państwa, a czasem stawać w obronie nadrzędnych interesów ekonomicznych Polski. Zapraszamy Pana do naszej
firmy. Pańska obecność wśród nas na pewno przyczyni się do zwrócenia uwagi na JSW” – napisali związkowcy w liście
otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy

List otwarty do Prezydenta RP
Andrzeja Dudy
Szanowny Panie Prezydencie,
Jastrzębska Spółka Węglowa jest w bardzo
złej sytuacji. Nie z własnej winy ani nawet
z powodu kryzysu w górnictwie. Nie jesteśmy
w złej sytuacji dlatego, że nie przygotowywaliśmy się na kryzys. Mimo najlepszych starań
nie potrafimy mocno stanąć na nogach, ponieważ przez wiele lat byliśmy traktowani jak
skarbonka, z której można wyciągać pieniądze.
W 2015 roku załoga JSW zgodziła się na zawieszenie na trzy lata części swoich wynagrodzeń. To oznacza, że w tym czasie do prawie
25 tys. pracowników trafi około 2 mld złotych
mniej. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
przygotował biznesplan, który ma szansę powodzenia i wokół którego skonsolidowały się
wysiłki załogi. Trwa pełen zrozumienia dialog
społeczny. Jednak brakuje nam decyzji, które
nie zależą od zarządu ani od załogi.
Chodzi o decyzje związane z zaangażowaniem firm energetycznych i innych instytucji
wspierających rozwój przemysłu. Te firmy i instytucje są w przeważającej części albo całkowicie kontrolowane przez państwo. Nie chodzi
o jakąś darowiznę. Chodzi o czysto biznesowe
zaangażowanie, które będzie korzystne dla
JSW i firm, które staną się naszymi partnerami. Mimo wielkich wyrzeczeń załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej potrzebuje wsparcia.
Federacja Związków Zawodowych Górników
JSW SA jako jedna z reprezentatywnych organizacji związkowych zwraca się do Pana
z prośbą o udzielenie takiego wsparcia.
Nie prosimy Pana o interwencję w sprawach, w których kompetencje mają: zarząd
spółki, rada nadzorcza, znaczący akcjonariusze, w tym największy akcjonariusz – Skarb
Państwa reprezentowany przez Ministra
Energii. Prosimy Pana o potwierdzenie autorytetem głowy państwa celowości wysiłków,
jakie podejmuje załoga JSW. Górnicy z kopalń JSW z wielką nadzieją przyjęli Pańską
deklarację wygłoszoną 11 grudnia 2015 roku
w czasie przemówienia w Zakładzie Górniczym Sobieski należącym do Grupy Tauron.
Powiedział Pan między innymi: „I mówię
to jasno – obowiązkiem władz polskich, które

chcą pilnować suwerenności naszego kraju
i jego pomyślności, i jego bezpieczeństwa,
jest walka o polski węgiel”. W czasie pobytu
w Jaworznie zapewnił Pan górników, że jest
Pan szczególnie zainteresowany sprawami
polskiego górnictwa. Podkreślił Pan, że będzie
sprawował patronat nad polskim górnictwem,
określając je mianem jednego z absolutnie
najważniejszych sektorów gospodarki. Podzielamy ten pogląd i z wielkim uznaniem
przyjęliśmy tę deklarację. Dlatego z ufnością
zwracamy się do Pana i prosimy, aby w ramach
ogłoszonego patronatu zechciał Pan wesprzeć
działania załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej
służące ratowaniu naszej firmy.
Jastrzębska Spółka Węglowa w ciągu minionych kilkunastu lat zasiliła Skarb Państwa
około 10 mld złotych. Nie wliczamy w to podatków i danin wynikających z prawa obowiązującego firmy górnicze. Państwo dostało
5 mld złotych z prywatyzacji JSW. Za setki milionów złotych płaciliśmy Skarbowi Państwa
za każdą spółkę, która weszła w skład Grupy
Kapitałowej JSW. Kupowaliśmy od Skarbu
Państwa koksownie, przedsiębiorstwo cieplne,

różnego rodzaju małe firmy (w porównaniu
z JSW). Zasilaliśmy Skarb Państwa dywidendą.
Wydaliśmy 1,5 mld złotych na zakup kopalni
Knurów-Szczygłowice, aby ratować dawną
Kompanię Węglową, obecnie Polską Grupę
Górniczą. Teraz wygłasza się peany na cześć
Ministerstwa Energii, ponieważ potrafiło ono
przekonać firmy energetyczne do inwestycji
w Polską Grupę Energetyczną, która ratuje
kopalnie Kompanii. Każda z tych firm wydała około trzykrotnie niższą sumę niż JSW.
W 2003 roku kopalnie tworzące ówczesną
Kompanię Węglową zostały na mocy ustawy
oddłużone na kwotę około 18 mld złotych.
Formalnie było to oddłużenie górnictwa,
ale beneficjentem tej ustawy stała się KW.
W tym czasie JSW za własne pieniądze restrukturyzowała się, inwestowała i w dodatku płaciła za nie swoje błędy. Przypomnimy
tylko jeden fakt. Ratowanie Koksowni Przyjaźń przed obcym kapitałem. W roku 2005
JSW kupiła 37 proc. udziałów w Koksowni
Przyjaźń. Polska, państwowa firma, Polskie
Koleje Państwowe, chciała sprzedać dług
koksowni obcej firmie Mittal. Tylko dzięki

finansowemu zaangażowaniu JSW nie doszło
do tej transakcji.
Panie Prezydencie, załoga JSW czuje się
osamotniona i niedoceniona. JSW zaciągnęła kredyt, żeby ratować Kompanię Węglową. Kwota 1,5 mld złotych, jaką zapłaciliśmy
za kopalnię Knurów-Szczygłowice, miała być
przeznaczona na restrukturyzację Kompanii.
Została przeznaczona na podtrzymywanie
skostniałej struktury. Gdybyśmy teraz przejmowali tę kopalnię, moglibyśmy ją kupić
za ułamek tej sumy. Za 1,5 mld złotych moglibyśmy kupić całą dawną Kompanię Węglową. Gdybyśmy mieli teraz 1,5 mld złotych
wydanych na ratowanie Kompanii, nie wiedzielibyśmy, co to kryzys.
Panie Prezydencie, moglibyśmy jeszcze
długo wyliczać ciężary ponoszone przez naszą załogę, aby należycie dbać o strategiczne
interesy Rzeczypospolitej Polskiej. My także odczuwamy skutki kryzysu. Co słyszymy,
kiedy o tym mówimy głośno? „Są pilniejsze
sprawy. Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, ratowanie branży górniczej”
– mówi się nam. Dlatego pytamy: Czy JSW
SA jest fabryką rzeczy zbędnych? Czy załoga
nie zasługuje na odrobinę uwagi choćby z racji
wkładu naszej firmy w gospodarkę narodową?
Panie Prezydencie, jest Pan naszą nadzieją. Nie prosimy Pana o nadzwyczajne działania. Prosimy jedynie, aby zgodnie ze swoją
deklaracją zechciał Pan stanąć w obronie JSW,
która jest istotną częścią polskiego górnictwa. Zapraszamy Pana do naszej firmy. Pańska
obecność wśród nas na pewno przyczyni się
do zwrócenia uwagi na JSW. Górnicy z Jastrzębia-Zdroju mają swój wkład w powstanie
demokratycznej Polski. Mają swój wkład w zachowanie narodowego posiadania. Wierzymy,
że wspólnie będziemy mogli poinformować,
że Prezydent RP Andrzej Duda ogłaszając swój
patronat nad górnictwem, miał także na myśli załogę JSW, która jak żadna inna załoga
poniosła wielkie wyrzeczenia, aby ratować
swoją firmę, czasem łatać deficyt w budżecie
państwa, a czasem stawać w obronie nadrzędnych interesów ekonomicznych Polski.  l

spadek przychodów udało się częściowo zrównoważyć działaniami oszczędnościowymi

JSW SA znacząco obniża koszty
Spółka w pierwszym kwartale bieżącego roku,
dzięki wejściu w życie porozumień ze stroną
społeczną, znacząco redukuje koszty. Pomimo
najniższych cen benchmarkowych na węgiel
koksowy klasy premium od momentu wejścia
na giełdę EBITDA Grupy Kapitałowej JSW wyniosła 112 mln złotych, zaś strata netto 59,5
mln złotych.

Początek 2016 roku przyniósł kolejny głęboki spadek cen węgla i koksu. Średnia cena
sprzedaży węgla koksowego dla odbiorców
zewnętrznych spadła o 8,1 proc., a średnia

cena sprzedaży koksu o kolejne 6,4 proc.
w stosunku do cen z czwartego kwartału 2015
roku. Mniejsza była również sprzedaż węgla dla
odbiorców zewnętrznych (o 16,3 proc.) i koksu
(12,5 proc.), w związku z czym przychody Grupy JSW w pierwszym kwartale tego roku były
niższe o 19,3 proc. niż w ostatnim kwartale 2015
roku. Tak znaczący spadek przychodów udało
się jednak częściowo zrównoważyć efektami
działań oszczędnościowych oraz porozumień
ograniczających poziom kosztów pracy.
– W pierwszym kwartale odczuliśmy
pozytywne efekty wdrażanego programu

restrukturyzacji i skutki finansowe porozumień zawartych ze stroną społeczną. Koncentrujemy się na ograniczaniu wydatków. Zrobiliśmy wiele. Koszty spadły łącznie o 18 proc.,
przy czym zmniejszyły się prawie wszystkie
koszty – podkreśla Tomasz Gawlik, prezes
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
W pierwszym kwartale 2016 roku jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla obniżył się o 12,1 proc. w stosunku do ostatniego
kwartału 2015 roku do rekordowo niskiego
poziomu 249,19 złotych na tonę (rok wcześniej
wynosił 346,94 złotych).

O 10,9 proc. obniżył się również jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu, który
spadł ze 155,93 złotych w czwartym kwartale 2015 roku do 138,91 złotych w pierwszym
kwartale 2016 roku.
Kopalnie JSW w pierwszym kwartale tego
roku wyprodukowały 4,3 mln ton węgla, w tym
2,8 mln ton węgla koksowego i 1,5 mln ton
węgla do celów energetycznych. W tym czasie
koksownie wchodzące w skład grupy wyprodukowały ponad 1 mln ton koksu. Wielkości te
nie odbiegały w znaczący sposób od wyników
osiągniętych w poprzednim kwartale. 
l
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Rozmowa z M irosławem K oziurą , prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

XXNowy Górnik: Czy kryzys ma wpływ

na poziom bezpieczeństwa? Kopalnie
oszczędzają wtedy na wszystkim. Czy
na BHP też?
M irosław K oziura :
– Na szczęście kryzys
doskwierający polskiemu i światowemu górnictwu nie przekłada się
na stan bezpieczeństwa
w nadzorowanych przez
nas kopalniach. Patrząc
na ubiegłoroczne wyniki,
można powiedzieć, że jest dużo lepiej, niż
się spodziewaliśmy. Każda zmiana organizacyjna, a tych w polskim górnictwie węgla
kamiennego mamy wiele w ostatnich latach,
jest czynnikiem stresogennym dla załóg górniczych, który zwiększa ryzyko popełniania
błędów lub złej oceny sytuacji.
W ubiegłym roku ta częsta prawidłowość
nie potwierdziła się i wbrew przepowiedniom pesymistów odnotowaliśmy znaczne
zmniejszenie liczby wypadków we wszystkich kategoriach, w tym śmiertelnej i ciężkiej.
Znacznie lepsze były wskaźniki wypadkowości w przeliczeniu na 1000 osób zatrudnionych i jeden milion ton wydobytego urobku.
W 2016 roku ten dobry trend się utrzymuje,
a już od 2007 roku maleje ogólna liczba wypadków w polskim górnictwie, sumarycznie
o około 33 proc., w tym w kopalniach węgla
kamiennego o ponad 28 proc. Okręgowe
urzędy górnicze bardzo aktywnie włączają
się w rozwiązywanie problemów związanych
z ruchem zakładów górniczych w aspekcie
zmian restrukturyzacyjnych w sektorze
górniczym.
XXCo robi WUG, żeby zapobiec oszczędnościom na BHP?
– Na bezpieczeństwie górników nie można oszczędzać i nie jest to slogan. Nie ma społecznej akceptacji dla prowadzenia wydobycia

bez oglądania się na konsekwencje dla ludzi
i środowiska. Jesteśmy od tego, żeby pilnować standardów i je egzekwować. Prowadzone
kontrole w zakładach górniczych wykonywane
przez pracowników inspekcyjno-technicznych
urzędów górniczych uwzględniają wnioski
i zalecenia wynikające ze zdarzeń i wypadków
w górnictwie. Zatrzymujemy niebezpiecznie
prowadzone roboty lub maszyny i urządzenia,
których sprawność techniczna jest wątpliwa.
W 2015 roku było ich 1884.
W górnictwie występują zagrożenia niespotykane w innych branżach gospodarki
i dlatego nasze okręgowe urzędy wyznaczają
w kopalniach rejony szczególnego nadzoru,
kontrolowane częściej niż pozostałe, co najmniej raz na dwa miesiące. Obecnie objęto
nimi siedem ścian oraz 16 wyrobisk korytarzowych. W drastycznych przypadkach łamania
przepisów sięgamy po sankcje karne, nakładane na przedsiębiorców lub kierowników
zakładów górniczych.
XXRepresje nie są najskuteczniejszym sposobem poprawy bezpieczeństwa pracy.
– Ma pan rację, dlatego zmieniamy mentalność górników i ich sposób reagowania
na wszelkie dostrzegane przez nich nieprawidłowości w codziennym funkcjonowaniu
kopalni. Dla różnych grup specjalistów organizujemy seminaria, szkolenia, konkursy,
przygotowujemy filmy szkoleniowe, broszury
i ulotki. Do promocji dobrych praktyk wykorzystujemy narzędzia internetowe. Instrumentem naszych natychmiastowych interwencji
w sytuacjach niebezpiecznych w kopalniach
jest całodobowy telefon górniczego zaufania,
który w ubiegłym roku zadzwonił 56 razy.
Inicjujemy prace naukowo-badawcze w górnictwie i wspieramy wdrożenia bezpiecznych
rozwiązań w zakładach górniczych. Od roku
promujemy na przykład stosowanie obudowy kotwowo-podporowej oraz przykotwiania obudowy zasadniczej jako czynnika

JACEK FILIPIAK

W górnictwie wzrasta
bezpieczeństwo pracy

Na bezpieczeństwie górników nie można oszczędzać i nie jest to slogan
zwiększającego bezpieczeństwo prowadzenia
robót górniczych oraz zwiększenia skuteczności odmetanowania górotworu w kopalniach
węgla kamiennego.
Obecny stan prawny daje nam duże możliwości oddziaływania na funkcjonowanie
zakładów górniczych, inicjowanie postępu
technicznego w górnictwie oraz promowanie kultury bezpieczeństwa pracy. Mamy też
liczne grono sojuszników wspierających te
działania, jak ZUS, NFOŚiGW czy NCBiR.
Nasi inspektorzy są coraz lepiej wyposażeni
w urządzenia kontrolno-pomiarowe. Dostosowujemy strukturę organizacyjną nadzoru
górniczego do zmian zachodzących na mapie
polskiego przemysłu wydobywającego różnorodne kopaliny, a w ubiegłym roku utworzyliśmy nowy OUG z siedzibą w Gdańsku,
który przejął niektóre obowiązki z urzędu
poznańskiego.
XXCzy kierownictwo kopalń i spółek węglowych dba o to, aby prowadzone „cięcia kosztów” nie pogarszały stanu bezpieczeństwa?

– Widoczna poprawa bezpieczeństwa
pracy w polskim górnictwie jest zasługą nas
wszystkich – przedsiębiorców, osób dozoru
i kierownictwa oraz pracowników naukowo-badawczych. W całym kraju mamy 328 pracowników inspekcyjno-technicznych, a nadzorujemy ponad 7 tys. zakładów górniczych.
Bez codziennej troski o zwalczanie zagrożeń
i przestrzeganie przepisów na każdym stanowisku górniczej pracy nie byłoby takich
efektów, jakie obrazują aktualne wskaźniki
wypadkowości.
Powiedzmy wprost – kultura bezpieczeństwa zależy od liderów, od kierownictwa zakładu górniczego, które podejmuje konkretne
decyzje w skomplikowanych warunkach ekonomicznych, geologiczno-górniczych, organizacyjnych i prawnych. Polskie górnictwo węgla
kamiennego w tym roku wchodzi w kolejny
etap istotnych zmian organizacyjno-własnościowych, a my będziemy do nich dostosowywać swoją działalność. Już rozpoczęliśmy
audyty w naszych urzędach.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Zaproszenie do konkursu

Na początek 180 dni bez wypadku
Ogłoszony w kwietniu br. przez prezesa WUG
konkurs dla podziemnych zakładów górniczych pn. „Na początek 180 dni bez wypadku”
jest organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Andrzej Duda docenił
społeczny wymiar nowego projektu WUG
w zakresie dalszego ograniczania wypadków
w górnictwie i podnoszenia wiedzy górników w kwestii BHP. Czwartego maja br. prezes WUG Mirosław Koziura otrzymał o tym
stosowne powiadomienie z Kancelarii Prezydenta RP.

Celem nowego konkursu ogłoszonego przez WUG jest promowanie osiągnięć
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Mogą w nim
uczestniczyć zakłady wydobywające węgiel

kamienny, rudy miedzi, cynku i ołowiu oraz
sól kamienną.
– Naszym perspektywicznym celem jest
zero wypadków w górnictwie. Chcemy stale
poprawiać coraz lepsze od siedmiu lat wyniki
w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zdarzeniom w zakładach górniczych oraz nagradzać i promować starania służb kopalnianych.
Nowo organizowany konkurs jest inny od prowadzonych lub współprowadzonych przez nas
od wielu lat, takich jak „Bezpieczna Kopalnia”,
„Bezpieczniejszy Oddział Wydobywczy” czy
„Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”. Jego
regulamin został tak przygotowany, żeby inspirował do codziennej troski o zachowanie
standardów bezpieczeństwa na każdym stanowisku, podczas wszystkich robót górniczych. Dlatego wprowadziliśmy półroczny

okres oceny. Ponadto samo zgłoszenie do konkursu jest zobowiązaniem podjętym przez
kierownictwo zakładu, że bezpieczeństwo
załogi będzie jego absolutnym priorytetem
w bieżącej działalności. Liczyć się będzie aktywność prewencyjna, a nie tylko sam wynik
w zakresie bezpieczeństwa oceniany pasywnie
na zamknięcie danego roku kalendarzowego. W górnictwie podziemnym kumulują się
największe zagrożenia i dochodzi do największej liczby wypadków występujących w całym
przemyśle wydobywczym. Dlatego adresujemy
nowy konkurs do załóg kopalń podziemnych
– mówił Mirosław Koziura, prezes WUG.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 14 maja 2016 roku. Akces należy złożyć
w formie pisemnej na adres: WUG, ul. Poniatowskiego 31, 40‒055 Katowice (z dopiskiem

„Na początek 180 dni bez wypadku”) lub e-mail: wug@gov.pl. Wyniki zgłoszonych zakładów
oceniane będą w 180-dniowym okresie, czyli
od 15 maja do 10 listopada br. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców na podstawie: analizy stanu BHP w zakładzie górniczym (liczby
wypadków i niebezpiecznych zdarzeń) oraz
oceny służb kopalnianych w zakresie działań
prewencyjnych. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród liderom bezpieczeństwa odbędzie się podczas Barbórki
WUG. Kapitułę powoła prezes WUG, a w jej
składzie zasiądą przedstawiciele górniczych
związków zawodowych, Fundacji Bezpieczne
Górnictwo im prof. W. Cybulskiego oraz urzędów górniczych nadzorujących podziemne
zakłady.
l
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W roku 2016 firma FASING obchodzi dziesięciolecie istnienia spółki joint venture w Chinach

Zdobyliśmy doświadczenie,
którego nie można kupić
Spółka SHAN DONG LIANG DA FASING ROUND LINK CHAINS CO., LTD z siedzibą w Xintai została zarejestrowana w sierpniu 2006
roku. Dzięki tej współpracy potrafimy lepiej
rozwiązywać problemy chińskiego górnictwa – pisze Zdzisław Bik, prezes FASING SA.

FASING rozszerzają współpracę z chińskimi
kopalniami. Nasze łańcuchy trafiają do ponad
100 chińskich kopalń, które należą do około 50
zjednoczeń. Moja przewaga nad innymi polskimi przedstawicielami firm pracujących dla
górnictwa i chcących współpracować z górnictwem chińskim polega na tym, że po 10 latach
doświadczeń zdaję sobie sprawę z tego, jak
wielu rzeczy nie wiem. Każdy wyjazd do Chin
służy zmniejszeniu mojej niewiedzy. W Chinach byłem ponad 100 razy i każda podróż
do moich chińskich partnerów bardzo mnie
cieszy. To oznacza, że chcę się uczyć i to jest
najważniejsze.
Dzięki doświadczeniom z dziesięcioletniej współpracy zdecydowaliśmy się założyć
w Chinach własną spółkę. Zakończyliśmy

proces rejestracji spółki zależnej i mamy
komplet dokumentów umożliwiających
prowadzenie działalności na terenie Chin.
Podstawowym przedmiotem działalności
gospodarczej nowo utworzonej spółki będzie
sprzedaż w Chinach maszyn i urządzeń naszej grupy kapitałowej. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Administracji, Przemysłu
i Handlu Miasta Pekin z datą 22 lutego 2016
roku pod nazwą Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. z siedzibą
w Pekinie. Rejestracja spółki, która w całości
należy do FASING-u i dysponuje kapitałem
zakładowym 200 tys. euro, nastąpiła według
prawa chińskiego.
l
ARCHIWUM FASING SA

FASING jest pierwszą polską firmą pracującą dla górnictwa, która zdecydowała
się na stworzenie joint venture w Chinach.
Uważam, że była to bardzo dobra decyzja.
Dzięki współpracy z chińskimi udziałowcami zdobyliśmy doświadczenie, którego nie
można kupić. Nawet najlepszy doradca nie
zastąpi bezpośrednich kontaktów i codziennego wspólnego rozwiązywania problemów.
Nie ma lepszego sposobu na budowanie

zrozumienia między partnerami niż wspólna i ciężka praca, która ma służyć jak najlepszej produkcji. Nigdy nie żałowałem decyzji o stworzeniu chińsko-polskiej firmy.
Oczywiście dzisiaj jestem mądrzejszy o 10 lat
doświadczenia i na pewno uniknąłbym wielu
błędów. Jednak bez względu na doświadczenie w prowadzeniu interesów w Chinach
ważna jest cierpliwość. FASING zaczął mieć
dochody z chińskiej spółki dopiero po siedmiu latach jej działalności. To oznacza,
że przez ten czas uczyliśmy się, płaciliśmy
za tę naukę i wierzyliśmy, że warto tę cenę
ponieść.
Teraz mogę z dumą powiedzieć, że efekt
chińsko-polskiej współpracy jest bardzo dobry.
Chińsko-polska firma i europejskie fabryki

Uroczyste otwarcie spółki joint venture w Chinach

FASING od 10 lat produkuje w Chinach łańcuchy wspólnie z tamtejszym kooperantem

Konkurs dziennikarzy

Walka z nielegalnym wydobyciem

Bardzo dobry rzecznik

Dane satelitarne dla WUG

Prawdziwa kopalnia wiedzy na temat górnictwa. Umiał wytłumaczyć absolutnie wszystko. Jeśli dziennikarz dalej nie rozumiał, brał
kartkę i rysował, o co chodzi. Pomimo trudnych górniczych tematów nigdy nie uciekał
od odpowiedzi. Bardzo dużo potrafił powiedzieć poza kamerą.

W kwietniu br. Wyższy Urząd Górniczy zgłosił do Ministerstwa Środowiska chęć uczestnictwa w projekcie pilotażowym dla administracji rządowej i służb z wykorzystaniem
technik satelitarnych. Dostęp do danych satelitarnych, aktualnych i archiwalnych, obejmujących całą Polskę, byłby dla nadzoru górniczego bardzo pomocny w ograniczeniu
nielegalnych eksploatacji kopalin.

Kto? Wojciech Jaros, rzecznik prasowy
Katowickiego Holdingu Węglowego. Charakterystyka postaci – portal Katowice24.info.
Wojtek zajął II miejsce w rankingu na najlepszych rzeczników prasowych w 2015 roku
w województwie śląskim. Pierwszą lokatę zdobył Witold Trólka z biura prasowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Ranking już po raz drugi zorganizował portal
Katowice24.info.
Żaden rzecznik nie chciałby znaleźć
się w takiej sytuacji, w jakiej on znalazł się
w czasie wypadku w kopalni Wujek ruch
Śląsk. Kiedy przez kilka tygodni ratownicy
próbowali dotrzeć do zasypanych pod ziemią
górników, niemal codziennie musiał stawiać
czoła dziesiątkom często powtarzających się
pytań. Stawał przed kamerą albo „wystawiał”
ludzi z KHW. Słał na bieżąco komunikaty,
również w nocy.
ST

To nowe zadanie ustawowe, które 1 stycznia 2015 roku kolejna zmiana ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 roku, nr
613) nałożyła na organy nadzoru górniczego.
Wcześniej taki obowiązek spoczywał na 314
starostwach powiatowych oraz 66 miastach
na prawach powiatu. Obecnie realizuje go 11
okręgowych urzędów górniczych.
– Dopiero drugi rok zajmujemy się nie
tylko ujawnianiem i stwierdzaniem nielegalnych eksploatacji, ale także ustalaniem wielkości wydobycia, sprawców oraz naliczeniem

podwyższonej opłaty. Wykorzystanie technik
satelitarnych, dostęp do danych z możliwością
ich obróbki i porównywania to kompendium
wiedzy o prowadzonych eksploatacjach kopalin w konkretnym rejonie. Pracownikom
inspekcyjno-technicznym zajmującym się
tym zagadnieniem znacznie usprawniłoby
to pracę i zwiększyłoby jej skuteczność. Ujawnianie nielegalnych eksploatacji tradycyjnymi
metodami jest bardzo czasochłonne i trudne
– mówi Mirosław Koziura, prezes Wyższego
Urzędu Górniczego.
Informacja zewnętrzna od osób fizycznych, policji, straży miejskiej, różnych instytucji jest obecnie najczęstszą inspiracją
nadzoru górniczego do podjęcia działań
związanych ze stwierdzeniem nielegalnych
eksploatacji. Tylko w pierwszym kwartale 2016
roku okręgowe urzędy górnicze otrzymały 73
powiadomienia.
l
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K atowicki H olding W ęglowy potrzebuje
pomocy . Do akcji ratunkowej przygotowują się Węglokoks

i Enea. Z katowickiej spółki powstanie Polski Holding Węglowy.
Żeby utrzymała się na rynku, trzeba w nią zainwestować
500 mln złotych. Bez inwestycji zewnętrznych KHW grozi
upadek. Według ministra energii Holding ma przejść podobną
drogę jak Kompania Węglowa przekształcona w Polską Grupę
Górniczą. – Enea i Węglokoks zgłosiły gotowość uczestniczenia
w programie naprawczym. Czekają nas trudne dwa miesiące, żeby
to wszystko zostało spięte – powiedział minister energii Krzysztof
Tchórzewski.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

W siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego 6 maja ogłoszono wnioski z audytu
przeprowadzonego przez zespół pod kierownictwem senatora Wojciecha Piechy. Minister
energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister
Grzegorz Tobiszowski i senator Piecha przed
konferencją prasową spotkali się z przedstawicielami załogi. – Zaprezentowaliśmy
sytuację Katowickiego Holdingu Węglowego. Poinformowaliśmy przedstawicieli załogi, że firma potrzebuje zmian. Planowane jest łączenie kopalń. Z kopalń Wieczorek,
Staszic i Wujek powstanie kopalnia zespolona. Potrzebne są inwestycje, należy poprawić efektywność, zmniejszyć zatrudnienie
w biurze zarządu, lepiej zorganizować pracę
w kopalniach, lepiej wykorzystywać maszyny.
Holding realizuje plan ratunkowy, ale większy
spadek cen węgla, niż przewidywano, spowodował, że wiele założeń trzeba zmienić i dostosować do aktualnej sytuacji – powiedział
senator Piecha.

A pel do banków
– Jako minister i przedstawiciel rządu
zwracam się do banków i inwestorów, aby
przyłączyli się do naprawiania polskiego górnictwa – zaapelował minister Tchórzewski.
Jego zdaniem należy planować trwałą naprawę górnictwa, a nie chwilową poprawę sytuacji. Polska wiele lat temu została związana
z energetyką węglową. W czasach PRL dawny
Związek Radziecki skoncentrował budowę
elektrowni atomowych na obszarze ZSRR.
Polska miała oprzeć energetykę na węglu. Ten
model trwa do dziś i nie można oczekiwać,
że da się szybko go zmienić. – Na szczęście
Unia Europejska zaczyna to rozumieć – dodał
minister Tchórzewski.
– Katowicki Holding Węglowy dzięki
realizacji planu naprawczego zaoszczędził
590 mln złotych. Koszty wydobycia tony węgla spadły o 50 złotych. Jednak spadek cen
na węgiel energetyczny spowodował, że wysiłek załogi nie przełożył się na efekt finansowy.
KHW jest zadłużony na około 3 mld złotych.
Potrzebuje 500 mln złotych (to orientacyjna
kwota) wsparcia finansowego, aby realizować
zmodyfikowane plany naprawcze – powiedział minister Tchórzewski. – Proces naprawy
KHW będzie łatwiejszy niż naprawa dawnej
Kompanii Węglowej. Wstępne deklaracje dokapitalizowania Holdingu złożyły spółki Enea
i Węglokoks – dodał.

C zy warto inwestować ?
Katowicki Holding Węglowy jest w znacznie
lepszej sytuacji niż dawna Kompania Węglowa. Dzięki realizacji planu naprawczego
firma jest lepiej przygotowana do kolejnego
etapu zmian. Inwestycja w KHW powinna
być opłacalna. – Plan realizowany przez Holding to ewenement w polskim górnictwie.

Polski Ho

za p

KHW jest o krok przed Kompanią – mówił
senator Wojciech Piecha. – Program w latach 2014‒2016 pozwolił zaoszczędzić 590
mln złotych – poinformował prezes KHW
Zygmunt Łukaszczyk. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że restrukturyzacja KHW jest elementem większego planu uzdrawiania polskiego górnictwa.
– Trzeba wykorzystać fakt, że węgiel wydobywany w kopalniach KHW ma bardzo dobre parametry. Są odbiorcy, którzy chcą go
kupować. Dokapitalizowanie pozwoli Holdingowi powrócić na utracone rynki, ponieważ będzie można zrealizować niezbędne inwestycje. Najpóźniej na początku przyszłego
roku, po restrukturyzacji, KHW powinien
dołączyć do uzdrowionych kopalń Węglokoksu Kraj – powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Najistotniejsze działania
naprawcze powinny zostać przeprowadzone
w ciągu dwóch miesięcy – uzupełnił prezes
KHW Zygmunt Łukaszczyk.

L epiej wykorzystać
maszyny i urządzenia
W czasie konferencji prasowej zabrakło
czasu na dokładniejsze omówienie wyników
audytu. Dlatego przypominamy najważniejsze
ustalenia dotyczące wykorzystania maszyn,
urządzeń i czasu pracy. Pisaliśmy o tym obszernie miesiąc temu.
Audytorzy wskazali na brak koordynacji w zagospodarowaniu sekcji obudowy
ścianowej. Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania posiadanych przez KHW sekcji
obudowy zmechanizowanej i planowanych
w roku 2016 zakupów nowych sekcji, należy
rozważyć w pierwszej kolejności możliwość
zagospodarowania już posiadanych sekcji.
W kopalniach KHW nie wykorzystuje się
w pełni kombajnów chodnikowych i ścianowych. Wobec wysokich kosztów doprowadzenia do pełnej funkcjonalności nieużywanych obecnie kombajnów chodnikowych
i relatywnie niskich kosztów dzierżawy tego
rodzaju maszyn zaleca się zbycie lub dzierżawienie innym podmiotom nieużywanych
obecnie ciężkich kombajnów chodnikowych
należących do KHW.

T rzeba wykorzystać
potencjał
Brak ścian rezerwowych przy relatywnie
dużym ryzyku związanym z produkcją stanowi zagrożenie dla realizacji planu. Nadwyżki
sprzętu niezagospodarowanego mogłyby zostać wykorzystane do wyposażenia tych frontów. Zdolność produkcyjna poszczególnych
ogniw technologicznych jest wykorzystana
na niskim poziomie.
Audytorzy zwracają uwagę, że możliwość produkcyjna kopalń posiadających perspektywiczne zasoby (KWK Murcki-Staszic
i KWK Mysłowice-Wesoła) wskazuje na ich
duże możliwości bez inwestowania w główne

Katowicki Holding Węglowy ma przejść podobną drogę jak Kompania Węglowa przekształcona w Polską Grupę Górniczą
ogniwa technologiczne, a tylko zwiększenie
zdolności frontu eksploatacyjnego. Dla każdej
z tych kopalń oznacza to poprawę wyników,
a dla KWK Murcki-Staszic szansę na uzyskanie rentowności.
Wydobycie w soboty i niedziele służy
uzupełnieniu zaległości w wydobyciu w dni
czarne. Sposób ewidencjonowania wydobycia
powoduje, że wskaźniki nie odzwierciedlają
efektywności. Audytujący uważają, że należy prowadzić produkcję z maksymalnym
wykorzystaniem potencjału. Ograniczenia
związane z maksymalnym wykorzystaniem
potencjału produkcyjnego, tj. we wszystkie
dni tygodnia, jako element planowej działalności spółki wynikają z zapisów Kodeksu
pracy i holdingowego układu zbiorowego
pracy KHW SA.
l

Wojciech Piecha, senator, szef zespołu
audytorów: – Skupiliśmy się na działaniach,
które pozwolą uzdrowić
sytuację w KHW. Trzeba
zacząć od łączenia kopalń Wieczorek, Wujek
i kopalni Murcki-Staszic. Niezbędne są inwestycje służące poprawie efektywności.
Wydajność 764 tony na pracownika na rok
nie zapewni rentowności. – Musi wzrosnąć
do 800–900 ton. Trzeba zmniejszyć zatrudnienie w centrali KHW. Pracują w niej
223 osoby. To zbyt dużo jak na spółkę, która zatrudnia około 15 tys. pracowników.
Krzysztof Tchórzewski, minister energii: Skumulowana strata spółki od 2011 roku
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pół miliarda złotych
Okręgowy Urząd Górniczy zatwierdził dodatek do planu
ruchu KWK Wujek ruch Śląsk. Dotyczy on trzech wyrobisk,
których wykonanie musi odbywać się pod pewnymi rygorami
w zakresie bezpieczeństwa

Pofedrują pod ścisłym
nadzorem
Ruch Śląsk KWK Wujek nie zostanie zamknięty
z powodu wyjątkowej koncentracji zagrożeń
naturalnych. Górnicy będą mogli pracować
w nowych partiach złoża, ale nadzór górniczy będzie kontrolował stan bezpieczeństwa
ze szczególną troską. Związki zawodowe protestowały przeciwko przedłużającej się procedurze uzyskania wszystkich zgód, jakie miał
wydać OUG w Katowicach. Jednak nie protesty, tylko uzupełnienie niezbędnej dokumentacji spowodowało, że nadzór górniczy
wydał zgodę na pracę. Wyższy Urząd Górniczy
opublikował komunikat w tej sprawie.

ą
to ok. 1,5 mld złotych.
KHW jest zadłużona
na ok. 3 mld złotych, a obsługa zadłużenia kosztuje
150 mln złotych. Dlatego
będą potrzebne negocjacje
z bankami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia.
Spółka potrzebuje doinwestowania od inwestorów zewnętrznych. Musimy także skorzystać
z szansy, jaką daje ustawa o restrukturyzacji
górnictwa. Pozwala ona przenosić mniej efektywne składniki zakładów górniczych do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń wraz z pracownikami, którzy dobiegają do emerytury. Ustawa
umożliwia, aby prowadzone tam przez dwa
lata wydobycie węgla stopniowo było zmniejszane. Na takie rozwiązanie zgodziła się Komisja Europejska. Przy naprawie KHW zostaną

wykorzystane doświadczenia nabyte podczas
przekształcania Kompanii Węglowej w Polską
Grupę Górniczą.
Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii:
Restrukturyzacja KHW
wpisuje się w dużo większy proces uzdrawiania
polskiej branży górniczej.
W przypadku KHW należy wykorzystać jej specyfikę produkcji węgla, który wciąż znajduje
nabywców. Wchodzimy w etap dokapitalizowania, aby spółka mogła powrócić na rynki
z węglem, który wciąż ma nabywców. Dokapitalizowanie KHW pozwoli przyspieszyć
potrzebne inwestycje.
l

Oświadczenia związkowców z KWK
Wujek ruch Śląsk o przewlekłej procedurze zatwierdzania dodatku do planu ruchu
tego zakładu na lata 2015–2017 nie osłabią
wzmożonego nadzoru górniczego nad bezpieczeństwem załogi. Ze względu na występujące w kopalni zagrożenia naturalne
wszystkie kolejne planowane roboty przygotowawcze i eksploatacyjne będą wnikliwie
analizowane.
– Kopalnia Wujek ruch Śląsk należy
do najtrudniejszych w polskim górnictwie
węgla kamiennego z powodów geologiczno-górniczych. Występują tam zagrożenia naturalne o najwyższych kategoriach i stopniach.
Ostatnie lata, które przyniosły niebezpieczne
zdarzenia, niektóre o znamionach katastrof
pozbawiających wielu górników życia, stawiają pracowników nadzoru górniczego przed
koniecznością szczegółowej i dociekliwej analizy możliwości dalszego prowadzenia robót
podziemnych w tej kopalni. Każde planowane
przez kierownictwo zakładu przedsięwzięcie
związane z drążeniem wyrobisk, jak również
eksploatacją, jest przez nas dokładnie rozpatrywane. Często sięgamy po opinie ekspertów
i komisji działających przy prezesie WUG.
Ostatnia decyzja OUG w Katowicach
jest przykładem właśnie takiego podejścia.
Zatwierdzenie dodatku do planu ruchu dotyczy trzech wyrobisk, których wykonanie
musi odbywać się pod pewnymi rygorami
w zakresie bezpieczeństwa. Czas postępowania administracyjnego wydania tej decyzji
był podyktowany brakami w dokumentacji
przedkładanej przez przedsiębiorcę. To nie
były błahe sprawy. Nie uwzględniano rygorów bezpieczeństwa stawianych przez urząd

i komisje. Jednym z podstawowych warunków
było ustalenie koordynacji robót w partiach
K i J, co zmniejsza dopuszczalne postępy robót
i zwiększa koszty wydobycia. Decyzja została
wydana dopiero po przyjęciu tych warunków
do realizacji przez przedsiębiorcę, a nie pod
presją związków zawodowych kopalni, jak głosi przewodniczący zakładowej Solidarności.
(...) Zapewniam, że każdy kolejny krok kopalni związany z robotami przygotowawczymi
i eksploatacyjnymi będzie odrębnie analizowany przez pracowników urzędu – wyjaśnia
Mirosław Koziura, prezes Wyższego Urzędu
Górniczego.
W partii J w prowadzonych wcześniej
ścianach wystąpiło sześć tąpnięć w rejonie
eksploatacyjnym pokładów lub drążonego
chodnika. Rezygnacja z wydobycia w tzw.
Polu Panewnickim ze względu na skutki oddziaływania fedrunku na powierzchnię była
konsekwencją decyzji wydanych przez dyrektora OUG w Katowicach. W latach 2005–2015
w tej kopalni 27 górników straciło życie, a 25
zostało ciężko poszkodowanych na skutek
wypadków przy pracy. W najtragiczniejszym,
katastrofalnym zdarzeniu w 2009 roku poszkodowane zostały aż 54 osoby, w tym 20
śmiertelnie. W ub.r. w tym zakładzie doszło
do niespotykanego wcześniej w polskim górnictwie węgla kamiennego wstrząsu wysokoenergetycznego (4 x 10 do 9 J, czyli ponad
4 w skali Richtera), który spowodował śmierć
dwóch górników.

Komentarz

Związkowcy z ruchu Śląsk KWK Wujek
zdecydowali się na ryzykowną grę. Zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą
WUG w Katowicach. Protestowali przeciwko
przedłużającej się procedurze zatwierdzania
niezbędnej dokumentacji. W podtekście było
wyraźne przesłanie: „Nadzór górniczy chce
zamknąć część kopalni Wujek, ale nie ma racji.
My, związkowcy, lepiej wiemy, co jest bezpieczne, a co nie”. Jakakolwiek forma nacisku
na nadzór górniczy powoduje, że naciskający automatycznie biorą odpowiedzialność
za ewentualne nieszczęścia. To była bardzo
głupia inicjatywa liderów związkowych.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nagrody dla pasjonatów ekologii

– Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
zależy od każdego, pozornie nawet niewielkiego, działania ludzkiego, zależy od każdego z nas – powiedział Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach, otwierając uroczystą galę wręczenia nagród Zielone Czeki.

Zielone Czeki to prestiżowa nagroda,
którą Fundusz od 1994 roku z okazji Dnia
Ziemi przyznaje osobom wyróżniającym się
w działalności na rzecz ochrony środowiska.
Do tej pory nagrodzono już ponad 200 osób.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 22
kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach. Laureatów wybrała szesnastoosobowa Kapituła składająca się z ekspertów,
pracowników naukowych i działaczy na rzecz
ochrony środowiska. Zwycięzcy zostali wyłonieni z 40 zespołów i osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i popularyzacji otaczającej nas przyrody. Przyznano 14
Zielonych Czeków – pięć nagród zespołowych
i dwie nagrody indywidualne oraz dyplom
honorowy i 10 dyplomów uznania. Wysokość
nagrody indywidualnej to maksymalnie 7,5 tys.
złotych, natomiast zespołowej może sięgnąć
15 tys. złotych, pod warunkiem że zespół nie
liczy więcej niż trzy osoby, a nagroda dla jego
członka nie może przekroczyć 5 tys. złotych.

Z ielone C zeki przyznano
w pięciu kategoriach
W kategorii Innowacje i technologie nie
wyłoniono laureata. Dyplomy uznania przyznano Piotrowi Komrausowi za innowacyjny program ograniczania strat wody, który
pozwolił na zaoszczędzenie 372 tys. metrów
sześciennych wody w ciągu pięciu lat istnienia
firmy Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie, oraz Bogusławowi Berce za zastąpienie
węgla i oleju opałowego paliwem gazowym
w procesie suszenia zbóż na terenie obiektu
w Bojanowie spółki AGROMAX.
Nagrodzeni w kategorii Programy i akcje
proekologiczne dotyczące ochrony przyrody
zostali dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
– za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony
zwierząt w Polsce popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie – oraz zespół
w składzie: Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik – za opracowanie i przeprowadzenie
autorskich programów Badamy Poznajemy,
Chronimy, Program czynnej ochrony przyrody

w lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program
Przyrodnicze Katowice. Członkowie zespołu
są założycielami Pracowni Edukacji Żywej.
W bardzo istotnej kategorii Prace naukowo-badawcze dyplom uznania otrzymał
Dariusz Tlałka za badania i prace nad paprotnikami na obszarze województwa śląskiego
i terenach przyległych. Laureat to odkrywca
pięciu nowych gatunków paprotnika, autor
i współautor 28 publikacji naukowych, a badania prowadzi społecznie i nie jest związany
z żadną jednostką naukową. Dyplom honorowy wręczono dr. Andrzejowi Tycowi za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony
przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony
Przyrody oraz Regionalnej Ochrony Przyrody
Województwa Śląskiego. Z kolei Zielony Czek
przyznano dr. inż. Krzysztofowi Klejnowskiemu za długoletnią pracę naukową na rzecz
ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w atmosferze,
publikacje popularyzujące wiedzę na temat
zanieczyszczenia powietrza w województwie
śląskim. Doceniono też jego zaangażowanie
od 2003 roku w prace Komisji do Spraw Ocen
Oddziaływania na Środowisko, a od 2009 roku
w prace Regionalnej Komisji do Spraw Ocen
Oddziaływania na Środowisko.
Dyplomami uznania w kategorii Edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży zostali uhonorowani członkowie zespołu: Robert Mańczyk,
Dariusz Heppner, Bogdan Kubat, od kilku lat
prowadzący akcję „Młodzieżowe spotkania
z przyrodą”, w której udział wzięło 500 dzieci
ze szkół i przedszkoli. Zielony Czek odebrał
zaś zespół w składzie Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek. Nagrodzeni
są nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem społecznym edukują
ekologicznie dzieci i młodzież w dziedzinach:
organizacja powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizacja cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu,
kreowanie systemu edukacji proekologicznej
nauczycieli i uczniów poprzez uczestnictwo
w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.
W kategorii Publicystyka ekologiczna nie
wskazano kandydata.
Wśród popularyzatorów postaw proekologicznych dyplomami uznania doceniono pracę zespołową Alicji Czerwińskiej,

NOWY GÓRNIK

Zielone Czeki rozdane

Laureaci Zielonych Czeków 2016
Michała Kisia, Marcina Niesyta – za organizację i udział w akcjach ulicznych, informacyjnych warsztatach dotyczących zdrowego
żywienia w ramach Stowarzyszenia Otwarte
Klatki – a także Łukasza Fuglewicza za animację interdyscyplinarnych działań łączących
przyrodę, kulturę i aktywność fizyczną. W tej
kategorii Zielone Czeki trafiły do dwóch zespołów. Maria Staniszewska, Halina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz otrzymały nagrodę
za wskazywanie zielonej alternatywy dla działań podejmowanych przez każdego z nas i rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają,
oraz za budowanie świadomości, że działania
proekologiczne nie są trudne. Piotra Kohuta
i Józefa Michałka nagrodzono za promocję
i rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie

w program OWCA plus. Nagrodą specjalną
uhonorowano tandem Czesław Śleziak i Grzegorz Pasieka za działania popularyzatorskie
wśród przedsiębiorców poprzez organizację
szkoleń, konferencji, seminariów na tematy
związane z ochroną środowiska, a także publikacje wydawnictw ekologicznych.
– Dzień Ziemi to święto nas wszystkich.
Chcemy więc pokazać tych, którzy swą działalnością i pomysłami wpływają na nasze postawy i zachowania – podsumował to ważne
wydarzenie Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW
w Katowicach. Uroczystość zakończył występ trzech tenorów Zespołu Śląsk – Michała
Borkowskiego, Piotra Koprowskiego i Piotra
Nikiela.

WFOŚiGW w Katowicach

Skuteczne przywrócenie do życia terenów
poprzemysłowych, ograniczenie szkód środowiskowych spowodowanych przez przemysł,
wypracowanie systemów ograniczających
niską emisję oraz poprawienie organizacji
gospodarki wodno-ściekowej – to główne założenia umowy zawartej 9 maja 2016
roku w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, która ma połączyć działania GiG
i WFOŚiGW w Katowicach.

Intensywne działania przemysłowe powodują powstanie wielu zdegenerowanych terenów. Nie wystarczy tylko polityka ekologiczna,

szkody ekologiczne trzeba redukować, a powstałe – usuwać. WFOŚiGW w Katowicach
w czasie swojego istnienia przeznaczył ponad 6 mld złotych na procesy rewitalizacyjne w naszym województwie. GiG natomiast
prowadzi badania w zakresie nowych technologii i rozwiązań, które mają ograniczyć skutki
oddziaływania człowieka na środowisko. – Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie
możliwości i doświadczeń GiG oraz Funduszu
pomoże w realizacji wielu działań – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, w czasie podpisania umowy o współpracy pomiędzy
dwiema firmami.
l
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Przywrócić do życia tereny poprzemysłowe
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Daimler wybuduje w Polsce
fabrykę silników

Oferta akcesoriów obejmuje ponad 50 rodzin produktów

Pomagają one utrzymać porządek w bagażniku i zwiększają poziom bezpieczeństwa

Koncern Daimler chce zainwestować około pół miliarda euro w nową fabrykę silników w Polsce i stworzyć tam kilkaset nowych
miejsc pracy. Pierwszy w naszym kraju zakład
produkcyjny Mercedes-Benz Cars ma być zlokalizowany w Jaworze, około 70 kilometrów
na zachód od Wrocławia. Będą w nim wytwarzane czterocylindrowe silniki benzynowe
i wysokoprężne do samochodów osobowych
Mercedes-Benz.

jest tym ważniejsze, że w trakcie gwałtownego
hamowania niezamocowany przedmiot może
zmienić się w niebezpieczny pocisk.
– Nasza oferta akcesoriów obejmuje
ponad 50 rodzin produktów, w tym pakiety FlexOrganizer. Pomagają one utrzymać
porządek w bagażniku i zwiększają poziom
bezpieczeństwa – powiedział Peter Christian
Küspert, wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi
posprzedażnej Opla.

O pel organizuje rodzinne
wyjazdy
Podróżowanie samochodem ma mnóstwo
zalet, zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi. Trzeba jednak zabrać ze sobą także całe
mnóstwo sprzętu: wózki dziecięce, rowery,
kijki spacerowe… Przed wakacjami Opel
przygotował gamę akcesoriów, które mogą
położyć kres chaosowi, jaki zwykle towarzyszy
urlopowym wyjazdom. Specjalne uchwyty,
przegrody i siatki zagwarantują, że wszystkie
przewożone przedmioty zostaną bezpiecznie
zamocowane, a te najważniejsze będą zawsze
łatwo dostępne. Odpowiednie ułożenie bagaży

pani burmistrz zmieniono więc tablice z nazwą przy wjazdach do miasta i naklejono „q”
na ostatnią literę nazwy na budynkach miejskich, samochodach i łodziach. Całą akcję
filmowano. Mieszkańcy bawili się przy tym
nieźle, zaznaczając przy okazji, że z „k” czy
„q” nowa Skoda i tak zrobi ich miastu niezłą
reklamę na całym świecie. Kodiak to niewielkie miasteczko, w którym żyje 14 824 mieszkańców i 3,5 tys. niedźwiedzi.

N owy niedźwiedź S kody
Skoda podczas salonu samochodowego
w Genewie pokazała prototyp nowego SUV-a.
Było to siedmiomiejscowe auto o długości
4,7 metrów. I to w zasadzie koniec szczegółów technicznych. Ostatnio pojawił się jednak nowy element – nowy samochód ma już
handlową nazwę. Odwołano się do niedźwiedzia żyjącego endemicznie na alaskańskiej
wyspie Kodiak, tyle że zamiast drugiego „k”
użyto „q”. W ramach promocji nowej Skody
wysłano na wyspę ekipę telewizyjną, która
namówiła władze miasta, zapewne pisząc podanie na pokaźnym czeku, aby na jeden dzień
zmienić nazwę miasta na Kodiaq. Za namową

T ipo w trzech postaciach
W Polsce na razie Fiat Tipo jest dostępny
tylko jako sedan, ale podczas salonu w Genewie
zaprezentowano także inne rodzaje nadwozi.
Hatchback ma długość 4,37 metrów, a kombi
o 20 centymetrów więcej. Podczas gdy sedan
dysponuje bagażnikiem o pojemności 520 litrów, hatchback ma 440, a kombi 550 litrów.
We Włoszech, gdzie dostępne są już
wszystkie rodzaje nadwozia, sedan jest najtańszy – kosztuje 14,5 tys. euro. Hatchback
to wydatek co najmniej 15 900 euro, a kombi
17 300 euro. W Polsce sedan to wydatek 42
600 złotych.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

– W nowych zakładach w Jaworze
chcemy zlokalizować drugą fabrykę silników Mercedes-Benz Cars poza granicami
Niemiec. Dysponując kilkoma zakładami,
możemy elastycznie reagować na zmiany
rynkowe – wyjaśnił Frank Deiß, szef działu
produkcji układów napędowych Mercedes-Benz Cars i szef fabryki Mercedesa w Untertürkheim. Przyszli pracownicy fabryki
silników w Polsce mają być przygotowani
do wykonywania swoich nowych zadań
poprzez udział w rozbudowanych kursach
szkoleniowych. Rozpoczęcie produkcji
w nowej fabryce Daimlera planowane jest
na rok 2019.

Sieć fabryk silników Mercedes-Benz Cars
obejmuje kilka zakładów w Niemczech i innych krajach. Mercedes-Benz Cars Operations
odpowiada za produkcję aut osobowych w 26
lokalizacjach na całym świecie w ramach elastycznej, efektywnej sieci produkcji zatrudniającej około 78 tys. pracowników. W 2015 roku
oddział osobowych Mercedesów – Mercedes-Benz Cars – wyprodukował ponad 2 mln samochodów marek Mercedes i Smart, notując
piąty roczny rekord z rzędu.

Za namową pani burmistrz zmieniono tablice z nazwą przy wjazdach do miasta i naklejono „q”

W Polsce na razie Fiat Tipo jest dostępny tylko jako sedan
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Podróże marzeń

Mauritius – w krainie wakacji
Każdy z nas widział kiedyś taką pocztówkę – tropikalna plaża z białym piaskiem poprzetykana pióropuszami palm kokosowych.
Fale oceanu rozbijające się o brzeg. Kolorowy drink czekający pod parasolem z trzciny.
Taki właśnie jest Mauritius – niewielka wyspa
na Oceanie Indyjskim, oddalona o 900 kilometrów od Madagaskaru. Dla odwiedzających ją szczęśliwców jest odzwierciedleniem
marzeń o idealnych wakacjach.

Mauritius przez długi czas pozostawał
niezamieszkany. Jako pierwsi osiedlili się tutaj
Holendrzy. To właśnie im wyspa zawdzięcza
swoją nazwę. Otrzymała ją na cześć Maurycego
Orańskiego, księcia Nassau. Po Holendrach
nadszedł wiek rządów Francuzów, którzy sprowadzili na Mauritius trzcinę cukrową. Do pracy
na plantacjach wykorzystywano niewolników
z Afryki – to od nich wywodzą się dzisiejsi
Kreole. Niewolnictwo znieśli Brytyjczycy. Podczas ich panowania na plantacjach zabrakło
rąk do pracy. Czarnych niewolników zastąpili
robotnicy z ubogich rejonów Indii. Dzisiejsi
mieszkańcy wyspy to ich czwarte pokolenie.

W yspa smaków

R um z dębowych beczek
Najlepszy rum na wyspie powstaje w Rhumerie de Chamarel, która jako jedyna wytwarza go tradycyjną metodą z trzciny cukrowej,
a nie z melasy pozostałej po produkcji cukru.
Zakład znajduje się w malowniczej okolicy
wśród plantacji kawy i pól ananasowych.
Na dziedzińcu stoi maszyna z mnóstwem kół
zębatych służąca do wyciskania soku z trzciny
cukrowej, a w głębi błyszczą miedziane alembiki do produkcji destylatów.
Turyści mogą zobaczyć dębowe beczki,
w których dojrzewa rum, i spróbować kilku
gatunków w sali degustacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje Gold Rum o aromacie

cynamonu, wanilii i goździków. Doskonałe
są także likiery – kokosowy i mandarynkowy.
Stanowią świetną bazę do koktajli, ale smakują
równie dobrze podane z kostkami lodu.

P rzystanek przed rajem
Odwiedzając okolice Chamarel, nie można przegapić „ziemi siedmiu kolorów”, czyli
pofałdowanego kawałka zbocza mieniącego się
wieloma odcieniami czerwieni, fioletu, zieleni
i bursztynu. Efekt świetlny zależy od pory dnia
i kąta padania słońca. Tutejsze wydmy powstały prawdopodobnie w czasach, gdy zastygała
tworząca je lawa. W ich sąsiedztwie znajduje
się urokliwy wodospad – Cascade Chamarel,
spływający kaskadami wody do otoczonego
roślinnością krateru. Można go podziwiać
z dwóch tarasów widokowych.
Nie da się jednak ukryć, że większość
turystów przyjeżdża na Mauritius dla plaż.
Teoretycznie wszystkie z nich są ogólnodostępne, ale w praktyce na te najpiękniejsze,
położone przy pięciogwiazdkowych hotelach,
wstęp mają tylko goście. Chociażby na plażę
przy hotelu Shandrani Resort & Spa o piasku
miękkim jak mąka krupczatka. Mark Twain
napisał, że Mauritius powstał przed rajem
i posłużył jako model jego budowy. Trudno
się z nim nie zgodzić.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Mauritius jest wyspą,
na której wypoczywać można o każdej porze
roku, należy jednak pamiętać, że od stycznia
do marca występują tutaj tropikalne cyklony.

Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Większość mieszkańców posługuje się kreolskim i francuskim.
Waluta: Rupia maurytyjska; 1 rupia = 0,11
złotego.
Wiza: Obywatele polscy są zwolnieni
z obowiązku wizowego w przypadku pobytów krótszych niż 90 dni.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Odwiedź ogród botaniczny w Pamplemousses, gdzie podziwiać można ponad 500
gatunków roślin, w tym 80 rodzajów palm
na czele ze słynną Talipot, która zakwita raz
na 60 lat i natychmiast obumiera. Główną
atrakcją parku jest staw pokryty liliami olbrzymimi z Amazonii.
Wybierz się do rezerwatu przyrody w La
Vanille, w którym zobaczyć można olbrzymie
żółwie, małpy i nilowe krokodyle. Znajduje się
tutaj również insektarium z 23 tys. gatunków
owadów. Na odważnych czeka restauracja
Hungry Crocodile specjalizująca się w daniach z krokodyla, takich jak curry z krokodyla, hamburger z krokodyla czy krokodyl…
w sosie waniliowym.
Popłyń w rejs katamaranem wzdłuż
wschodniego wybrzeża Mauritiusu. To doskonała okazja do zobaczenia wyspy wraz
z przypominającym kowadło wzgórzem Le
Morne. Podczas rejsu można spróbować swoich sił w nurkowaniu z rurką lub zrelaksować
się na pokładzie.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Swoista mieszanka kulturowa znajduje
odzwierciedlenie w tradycjach kulinarnych
Mauritiusu. Mieszkańcy wyspy rozpoczynają
dzień od croissantów i kawy, na obiad jedzą
indyjskie curry, a na kolację chińszczyznę.
Do tego afrykańskie owoce. Na bogactwo
kuchni kreolskiej wpływa także bliskość
oceanu. Podstawę wielu dań stanowią ryby
i owoce morza. Doskonale smakuje pieczony

na grillu marlin. Ogromną popularnością
cieszą się także homary, które są tutaj równie powszechne jak dorsze nad Bałtykiem.
Najczęściej podawane są z sosem kreolskim
na bazie pomidorów, doprawionym czosnkiem, imbirem i chili lub smażone na maśle
z czosnkiem i posypane natką pietruszki.
Do najbardziej wyrafinowanych potraw
należy sałatka milionerów. Przygotowuje się
ją z ostryg, raków, krewetek, krabów i serc
palmowych. To jedna ze specjalności restauracji Le Capitaine w Port Louis, najstarszego
lokalu na wyspie serwującego owoce morza.
Warto skosztować również ośmiornicy na ciepło z dressingiem malinowym czy dorady
przyrządzanej z przyprawą madras masala,
zawiniętej w liść bananowca z salsą z owoców
cytrusowych. Doskonałym zakończeniem posiłku będą smażone banany z maurytyjskim
rumem i lodami kokosowymi.

Rejs katamaranem wzdłuż wybrzeża Mauritiusu to wspaniała okazja do podziwiania uroków wyspy

Port Louis jest uroczym miastem o kolonialnej zabudowie, położonym nad brzegiem oceanu

Specjalnością wyspy jest sok z trzciny cukrowej

Basen hotelu Shandrani Resort & Spa stanowi świetne miejsce do wypoczynku
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska jest na pierwszym miejscu w rankingu pod względem nieterminowości
w płaceniu za faktury. Kolejny rok nasz kraj

znajduje się na podium dla najgorszych płatników na świecie. W przypadku faktur przeterminowanych powyżej 120 dni jesteśmy absolutnym liderem. W zestawieniach biorących
pod uwagę krótsze terminy wypadamy nieco
lepiej, ale i tak pozostajemy w ścisłej czołówce. Najgorszymi płatnikami są firmy związane
z sektorem górniczym oraz budowlanym, źle
też wygląda sytuacja w branży handlowej. Robiąc biznesy z tymi firmami, możemy być niemal pewni, że nie zostaniemy opłaceni na czas,
więc dobrym rozwiązaniem jest weryfikowanie
i sprawdzanie partnerów biznesowych.

Demografia może zablokować wejście
Polski do grupy państw zamożnych.
Teoretycznie próg zamożności, tzn. PKB
na mieszkańca na poziomie 15 tys. dolarów,
Polska powinna przekroczyć za dwie dekady. Zanim to nastąpi, polskie społeczeństwo
się zestarzeje, a to może sprawić, że optymistyczne prognozy wzrostu się nie sprawdzą.
Kraje rozwijające się mają lepsze perspektywy
demograficzne niż kraje Zachodu. Filipiny,
Nigeria czy Malezja będą uzyskiwały tzw. dywidendę demograficzną za sprawą rosnących
szybko populacji. Natomiast w takich krajach
jak Chiny, Korea Południowa, Rosja i Polska
trendy demograficzne będą hamowały rozwój. Starzejące się społeczeństwo sprawia,
że zasoby kraju w coraz większym stopniu
muszą być przeznaczane na emerytury i opiekę zdrowotną. Zamożne państwa mogą sobie
na to pozwolić, ale w krajach rozwijających
się oznacza to mniej funduszy na niezbędne
inwestycje i w efekcie wolniejszy wzrost PKB.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Polski Kombajn Górniczy”.
Nagrodę wylosowała: Anna Deja z Chorzowa.

Piwo przez wieki

Piwosz w centrum Zabrza
„Od pomysłu do przemysłu” – hasło powtarzane na wystawie zorganizowanej
na 150-lecie działalności Browarów Górnośląskich trafnie oddaje historyczne i gospodarcze okoliczności jego powstania.
W połowie XIX wieku Śląsk, w tym Zabrze,
podlegał głębokim przeobrażeniom za sprawą industrializacji – powstawały kopalnie,
huty i fabryki, a do miast przypływały fale
pracowników. Ufundowany przez żydowskiego przedsiębiorcę Loebala Haendlera
przemysłowy browar był częścią tego procesu i do dziś stanowi ważny składnik pamięci
i tożsamości mieszkańców Zabrza.

Zakład do 1920 roku należał do rodziny
Haendlerów, która przekształciła go w wysoko notowaną na berlińskiej giełdzie spółkę
akcyjną. Po I wojnie światowej, plebiscycie
i powstaniach śląskich, podczas których nie
zaprzestano warzenia w nim piwa, browar
znalazł się w niemieckiej części Zabrza. Pod
koniec drugiej wielkiej wojny wkraczająca
Armia Czerwona zniszczyła część fabrycznych zabudowań. Odnowiony browar, już
w polskich granicach, wznowił produkcję
piwa dopiero w latach 50. W okresie PRL-u funkcjonował jako Górnośląskie Zakłady
Piwowarskie, a jego piwa sprzedawano lokalnie – w dawnych województwach katowickim
i częstochowskim.

O d  H aendlera do V an P ur
W pierwszej dekadzie po transformacji
gospodarczej sprywatyzowanym Browarom

Górnośląskim wiodło się kiepsko. Pomimo
lokalnej popularności kilku swoich piw, jak
Górnośląskie czy Górnicze, zakład nie radził sobie w nowych realiach i w 1999 roku
ogłosił bankructwo. Aż do 2005 roku browar
działał w stanie upadłości i, paradoksalnie,
właśnie wtedy bił własne rekordy w produkcji, sprzedaży piwa, wprowadzał nowe
marki, m.in. popularnego Super Piwosza.
Zysków niestety nie przeznaczał na inwestycje, ponieważ musiał się nimi dzielić
z wierzycielami.
Sześcioletnia determinacja 170-osobowej
załogi nie poszła na marne – jego właścicielem
został podkarpacki koncern Van Pur z Podkarpacia. Po przejęciu zakładu zainwestował
w nowe linie produkcyjne, kulturę i bezpieczeństwo pracy. Uczynił też z Browarów
Górnośląskich jeden ze swoich filarów. Dziś
zakład warzy rocznie 680 tys. hektolitrów
piwa – trzy razy tyle co 50 lat temu.

L okalny koloryt
Obecnie Browary Górnośląskie wciąż
działają na rynku regionalnym, co przejawia
się m.in. w nazewnictwie oferowanych piw.
Przeważają swojskie nazwy, jak Górnośląskie,
wysokoprocentowe, ale łagodne w smaku Śląskie Mocne czy głęboko chmielowe Śląskie
Pełne. Cały czas sprzedażowym hitem jest
Super Piwosz – orzeźwiające, lekkie piwo godzące wysoką jakość z przystępną ceną. Firma
stawia na lokalny patriotyzm, wypuszczając
okazjonalne limitowane marki, jak nawiązujące do piłkarskiej legendy piwo Górnik

Zabrze, reklamowane na stadionie w trakcie
meczów drużyny. Browar sięga też do regionalnej historii zabaw i obyczajów, warząc piwo
Skat, które swoją nazwę zawdzięcza popularnej na Śląsku i w Niemczech grze karcianej.
W latach 90. firma kokietowała też górników,
proponując im bardzo mocne, 11-proc. piwo
Górnicze.

S tały element
wystroju
Browary Górnośląskie z siedzibą w samym centrum miasta towarzyszą już kilku pokoleniom zabrzan. Dla wielu z nich
stanowiły miejsce pracy, punkt orientacyjny, zabytek architektoniczny, a teraz są też
atrakcją turystyczną. Wnętrza produkcyjne
zabudowań fabrycznych przy ulicy Wolności
327, z których kilka pamięta czasy przedwojenne, od paru lat można zwiedzać. Współorganizatorem wycieczki po browarze jest
Muzeum Miejskie w Zabrzu, co pokazuje,
jak ważna jest jego rola w historii miasta.
Na uczestników podróży w czasie czekają
zarówno mniejsze pamiątki, jak najstarsze
butelki czy archiwalne dokumenty firmowe,
jak i większe atrakcje – wizyta w słodowni,
warzelni i rozlewni. I nie jest to spacer wokół
odrestaurowanych, nieczynnych zabytków
techniki, tylko wśród bulgoczących kadzi
i syczących fermentorów. Proces produkcji na halach produkcyjnych odbywa się
w obecności zwiedzających – po raz pierwszy od 150 lat.

MAREK KOWALIK

Ponad połowa Polaków dostrzega
wzrost sympatii nacjonalistycznych –
wynika z sondażu Millward Brown. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 22 proc.
respondentów, opcję „raczej tak” wybrało
30 proc., a 26 proc. badanych twierdzi, że postawy nacjonalistyczne raczej się w Polsce nie
nasilają, natomiast 11 proc. uważa, że wzrost
takich zachowań w Polsce zdecydowanie nie
występuje. Kryzys gospodarczy sprawia, że ruchy populistyczne zdobywają w Europie coraz
większe poparcie. Są one motywowane głównie
gospodarczo, a nie narodowościowo.
Brazylijczycy, mieszkańcy Karaibów,
Filipińczycy, Tajowie i Portugalczycy
są uważani za najbardziej uprzejme nacje dla turystów. Takie wskazania podali
użytkownicy wyszukiwarki lotów Skyscanner.
Pod uwagę wzięto 33 państwa, była też możliwość oddania głosu na kraj spoza listy, z której
skorzystało 6,37 proc. respondentów.
D W U T Y G O D N I K
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