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Temat na czasie
Paweł Kołodziej, przewodniczący
FZZG JSW SA: Jedność jest
jednym z wielkich
ryzyk przy
opracowywaniu
programu
ratowania JSW.
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Stoliczek nakryje się
nogami
Dlaczego część pracowników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
wierzy, że jak dociśnie się zarząd,
a pośrednio rząd, to wyciśnie się
kasę? To proste. Nawet pierwszy rok kryzysu Spółka przeżyła
na bogato. Dochód roczny 130
tys. złotych wpisany na Picie
nie był żadną sensacją w grupie ścianowców. PIT-y innych
były skromniejsze, ale dostatnie.
Teraz zarobki najlepszych spadły
o 3–4 tys. złotych miesięcznie.
Kredyty pod bogate PIT-y, zakupy, inwestycje – wszystko poszło
się rypać przez kryzys.
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Spółka do naprawy

Audyt w JSW.

strona 5

Harcerz miłuje
przyrodę i stara się
ją poznać

Wypoczynek dzieci dofinansowany przez WFOŚiGW
w Katowicach.
strona 8

Nowa Mazda 3 już
w Japonii

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

27 lipca po godz. 11 w Katowicach doszło do wybuchu metanu w szybie Zygmunt KWK Murcki-Staszic,
należącej do KHW SA. Wybuch spowodował śmierć jednego górnika.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Straszenie węglem i Polską
Boję się, że zaraz po wakacjach oberwiemy. Zaatakują
nas ekolodzy, bankierzy, ekonomiści i zwykli obywatele. Kilka miesięcy temu pisałem, że górnicy będą
krytykowani, kiedy pojawią się informacje o podwyżkach cen energii elektrycznej. Są już informacje
o takich planach. Mamy też atak na górnictwo i energetykę węglową. Nie jesteśmy pieszczoszkami opinii
publicznej, dziennikarzy i części polityków. Węgiel jest
w czarnej dziurze. W przenośni i dosłownie.

Z

każdym tygodniem będzie jeszcze gorzej. Proszę mnie dobrze zrozumieć – piszę o faktach,
a nie o polityce. Fakty wzbudzają obawy. Sektor
energetyczny na pewno będzie prowadził politykę
podwyżek cen, ponieważ potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Ciekawy jestem, czy ten argument przekona
Polaków. Problem energetyki był przykrywany i ignorowany przez dziesięciolecia. Odkładano inwestycje,
drenowano spółki energetyczne i mamy teraz sytuację
podbramkową. Nie daj Boże, żeby energetyka znalazła
się w podobnej sytuacji jak górnictwo. Czy przesadzam? Może tylko trochę.
Poruszam ten ciężki temat w środku sezonu ogórkowego. W czasach mojej młodości w czasie wakacji
najważniejsze informacje dotyczyły potwora z Loch
Ness, lądowania kosmitów i tajemniczych kręgów
w zbożu, jakie zostawiły statki kosmiczne. Czasem telewizja nadawała reportaż o jakimś tropicielu UFO, który
na przykład jadł placki kukurydziane z kosmitami.
W tym sezonie ogórkowym rolę potwora pełni górnictwo i energetyka węglowa. Pojawiają się opracowania

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Polską straszy
się obywateli
pozostałych
krajów unijnych.
Tymczasem nawet
prasa niemiecka
informuje, że
najbrudniejsze
elektrownie
węglowe są
w Niemczech.

informujące, ile tysięcy osób umiera dlatego, że polskie
elektrownie spalają węgiel. Zastanawiam się, dlaczego
nie ma informacji o tym, ile tysięcy osób umiera dlatego, że w Niemczech spala się w elektrowniach trzy razy
więcej węgla brunatnego niż w polskich elektrowniach
i około dwa razy więcej węgla kamiennego?
Niemcy mają opinię zielonego kraju. Polska ma
opinię truciciela. Polską straszy się obywateli pozostałych krajów unijnych. Tymczasem nawet prasa niemiecka informuje, że najbrudniejsze elektrownie węglowe
są w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi od około 40
lat dotują wydobycie węgla kamiennego. Dotują, bo ich
stać, tak samo jak stać ich na to, żeby przez najbliższych
20 lat wydać na dotacje do tak zwanej zielonej energii
500 mld euro. To ponad 2 bln złotych.
Niemcy planują, że za 20 lat będą dopłacać do
odnawialnych źródeł energii prawie 130 proc. ceny
hurtowej energii elektrycznej. Tymczasem lobby antywęglowe chce mieć w Polsce dochodowe górnictwo
i dochodową całą energetykę, w którą trzeba zainwestować około 100 mld złotych. To się kupy nie trzyma.
Niemcy od 25 lat zmieniają swój miks energetyczny
(rodzaj paliw używanych do wytwarzania energii).
Robią to systematycznie, za kolosalne pieniądze, a i tak
zużywają trzy razy więcej węgla brunatnego niż my
i dwa razy więcej węgla kamiennego. Na ten program
zapewne wydali już setki miliardów euro. Nam zaś
proponuje się natychmiastowe podporządkowanie
polityce likwidującej węgiel. To jest niewykonalne
technicznie i ekonomicznie.
l

Kij w mrowisko

Rzetelnie i bez sensacji
Przedstawiciele załogi zapoznali się z informacją
o wynikach audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
„Liczyliśmy na więcej. Chcieliśmy poznać szczegóły.
Czy będą wnioski do prokuratury?” – między innymi
takie pytania zadawali związkowcy po prezentacji
wyników audytu. Miałem wrażenie, że przez tygodnie rosło oczekiwanie na jakąś sensację, a kiedy
jej nie było, salę ogarnęło rozczarowanie. Przedstawiciele rządu już o tym mówili, ale przypomnę,
że mamy do czynienia ze spółką giełdową. Prezentacja wyników audytu nie mogła być szczegółowa,
ponieważ spółka giełdowa jest obwarowana prawnymi zapisami dotyczącymi upubliczniania informacji. Nie chodzi o cenzurę, zatajanie albo zamiatanie
czegoś pod dywan. Chodzi o to, że w ustalony sposób udziela się informacji i wyznacza zakres udostępnianych danych.

J

ak zwykle w takich sytuacjach były małe przecieki. Gazeta Polska Codziennie dotarła wcześniej
do fragmentu projektu raportu. Jej dziennikarz
napisał, że dokument potwierdza zarzuty, jakie od długiego czasu formułowali związkowcy. Niektóre informacje robią wrażenie. Związkowcy mówili o nich
znacznie wcześniej. Na przykład skandaliczne jest to,
że dopuszczono do przekroczenia budżetu na remont
nowej siedziby JSW. Mówił o tym publicznie około
półtora roku temu jeden z liderów związkowych. Rozumiem, że można pomylić się na przykład o 20 proc., ale
żeby pomylić się o 50 proc.? Remont kosztował 76 mln
zamiast planowanych 50 mln złotych. Za te pieniądze
można byłoby wybudować nową siedzibę, wyposażyć
ją i jeszcze zostałoby trochę grosza. Pieniądze na sponsoring, reklamę, obsługę prawną i doradztwo to kolejne
rozpasane wydatki.
– W ciągu ośmiu lat na wszelkiego rodzaju doradztwo, obsługę prawną, sponsoring czy reklamę wydano

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Działać
systematycznie
i skutecznie czy
widowiskowo?
Mieć spójną
koncepcję
czy pomysły
na rozwiązanie
jednego
problemu?
A może zadowolić
się chwilowym
poklaskiem?

w sumie 365 mln złotych – referował poseł Grzegorz
Matusiak, który kierował zespołem audytorów. Ponieważ starał się za wszelką cenę nie wdawać w szczegóły,
pomijać nazwiska i funkcje, nie zarzucać działań bezprawnych, jego informacja bardziej zaintrygowała, niż
rozwiała wątpliwości. Jednak nie można było inaczej.
Bardzo szybko słuchacze zapomnieli, że to minister
energii zdecyduje ostatecznie, czy ujawnić więcej informacji i w jakiej formie, a także czy sformułować
wnioski umożliwiające wkroczenie na ścieżkę prawną
wobec konkretnych osób. Wszystkiego dowiemy się
w odpowiednim czasie.
Z audytu wynika, że sytuacja JSW pogarszała
się w szybkim tempie. Tylko w 2014 roku zadłużenie
wzrosło o 2,7 mld złotych – do prawie 8 mld złotych.
W tym samym roku JSW kupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice za prawie 1,5 mld
złotych. Moim zdaniem wyjaśnienia wymaga sprawa hotelu Różany Gaj w Gdyni, na którego remont
wydano 28 mln złotych, a nikt go nie chce kupić za
24 mln złotych. Jednak mnie dręczy pytanie, dlaczego
ten hotel był w tak złym stanie, że wymagał bardzo
drogiego remontu? A może nie wymagał? Działać
systematycznie i skutecznie czy widowiskowo? Mieć
spójną koncepcję czy pomysły na rozwiązanie jednego
problemu? A może zadowolić się chwilowym poklaskiem? Wbrew pozorom odpowiedzi na takie pytania
nie są oczywiste. Sensacyjne informacje powodują,
że politycy są przez chwilę rozrywani przez media.
Jednak kurz szybko opada i trzeba pracować. W tym
przypadku praca koncentruje się na ratowaniu JSW.
Osoby pracujące przy audycie zrezygnowały z siania
sensacji. Dobrze, że poza jednym, małym przeciekiem
nie było gry szczątkowymi informacjami, które miałyby tworzyć atmosferę sensacji. Audyt był rzetelny
i bez sensacji.
l

Komentuje Zenon Dąbrowski
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Kierunek
pole żorskie

J

est szansa na pogłębienie szybu wydobywczego
w Boryni, żebyśmy mogli dojść do tak zwanego pola
żorskiego. Jest kryzys, ale firma musi skoncentrować się
na inwestycjach, dzięki którym zwiększy się wydobycie
węgla koksowego. Bez tego nie przeżyjemy. Borynia
ma przygotowany zakład przeróbczy, ma fachowców,
którzy z łatwością dotrą do żorskich złóż, i ma zapał
do pracy na rzecz przedłużenia życia swojej gruby.
Na razie mamy koncesję na dotychczasowe złoża do 2025
roku. Warto byłoby przedłużyć żywot.

P

rzyznam, że pole żorskie to dla mnie prawie
obsesja. Przez lata załamywałem ręce, że mamy
pod nosem miliony ton bardzo dobrego węgla, którego
nie zagospodarowaliśmy. Złoże jest bardzo dobrze
rozpoznane, opisane i udokumentowane. Gdyby
nie zamknięto kopalni w Żorach, pewnie już dawno
górnicy fedrowaliby tam. Borynia od dawna chciała tam
dotrzeć. Przez fatalny zbieg okoliczności nie udało się to.
Przypomnę tylko, że ponad 10 lat temu zacząłem walkę
o to, aby kopalnia skierowała się ku polu żorskiemu
po dawnej kopalni Żory. Leżą tam miliony ton węgla
koksowego. Udowadniałem, że jest to sensowny kierunek
rozwoju dla Boryni i dla całej JSW. Pamiętam, jak wspólnie
z ówczesnym dyrektorem technicznym kopalni, a teraz
wiceprezesem JSW Józefem Pawlinowem pracowaliśmy
nad „urobieniem” osób mających wpływ na podejmowane
wtedy decyzje. Ponieważ jestem związkowcem i mogę
walić prawdę prosto w oczy, waliłem tę prawdę. Mieliśmy
opracowania i analizy potwierdzające słuszność tej
koncepcji. Dyrektor Pawlinów nie mógł zajmować
oficjalnego stanowiska, dlatego dopiero teraz kłaniam
mu się nisko za wsparcie, jakiego nam wtedy udzielał
w sposób dyskretny, przyjacielski i bardzo fachowy.

O

statecznie plany stały się częścią strategii JSW.
Józef Pawlinów mógł zaangażować się w prace
oficjalnie, wszystko było na dobrej drodze. Załatwialiśmy
potrzebne zgody i rozmawialiśmy z samorządem.
Byliśmy przekonani, że wkrótce zaczniemy drążyć
chodnik w tamtym kierunku. Wystarczyło przedrzeć się
przez 2 kilometry i weszlibyśmy w prawie 8 kilometrów
kwadratowych pola z węglem jak marzenie. Przez
sprzeciw części samorządu Żor od wielu lat jesteśmy
jak to dziecko, które liże cukierki przez szybę wystawy
sklepowej. Spółka zaczęła mieć gigantyczne kłopoty,
plany poszły w odstawkę i wydawało się, że trzeba o nich
zapomnieć. Jednak po kilku latach bezskutecznych prób
może tym razem uda się coś ugrać?

P

iszę to w trybie przypuszczającym, bo u nas nigdy
nic nie wiadomo. Państwo polskie beztrosko traktuje
kopalne dobra naturalne. Węgiel niby jest własnością
państwa, państwo pobiera pieniądze za koncesję, ale
do tej pory nie potrafi zadbać o swoje interesy. Wystarczy,
że wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie lubi
górnictwa, zbierze odpowiednią liczbę radnych i może
przez lata blokować wydobycie. Nie chodzi mi o to, aby
można było kopać, gdzie tylko komu się zamarzy i bez
oglądania się na tak zwany czynnik społeczny. Jednak
są sytuacje, kiedy trzeba zważyć i porównać ciężar
interesów. Liczę na wsparcie naszych planów przez
państwo. Wiceprezes Pawlinów nie chce nic publicznie
mówić na temat żorskiego pola, ale wiem, że są plany.
Słyszałem, że wiceprezes już liczy koszty. Ma obsesję
na ich punkcie. Teraz podobno jest jeszcze gorzej. Panie
prezesie, niech pan pilnuje kosztów, niech pan zadba
o rozwój w kierunku Żor, bo to najtańszy sposób naprawy
JSW. I a propos kosztów – niech pan w końcu rzuci
palenie, wtedy życie będzie tańsze. Pozdrawiam.
l
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Dlaczego część pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wierzy, że jak dociśnie się zarząd,
a pośrednio rząd, to wyciśnie się kasę? To proste. Nawet pierwszy rok kryzysu Spółka przeżyła
na bogato. Dochód roczny 130 tys. złotych wpisany na Picie nie był żadną sensacją w grupie
ścianowców. PIT-y innych były skromniejsze, ale dostatnie. Teraz zarobki najlepszych spadły
o 3–4 tys. złotych miesięcznie. Kredyty pod bogate PIT-y, zakupy, inwestycje – wszystko poszło
się rypać przez kryzys

AGNIESZKA MATERNA/JSW S.A.

Stoliczek nakryje się nogami
Zadłużony człowiek uwierzy prawie we wszystko. Żeby stłumić przerażenie, potrzebuje choćby odrobiny złudnego poczucia pewności.
Nawet gdy jest syty i żyje w dobrobycie na kredyt – boi się. Człowiek przerażony potrzebuje
nadziei. Łatwo mu wtedy podsunąć fałszywy klejnot. Fałsz, zakłamanie, retoryka idioty
są silniejsze niż głos rozsądku. W Ministerstwie
Energii najlepsi specjaliści zastanawiają się,
dlaczego tak opornie idzie przekonywanie części górników do niezbędnych reform w branży
górniczej. Odpowiedź jest prosta: ponieważ
wielu z nich uważało, że zarobki mogą tylko
rosnąć. Skoro będzie coraz lepiej, można bez
ryzyka żyć na kredyt. Teraz niektórzy uważają,
że można od rządzących wydusić kasę, żeby
choć odrobinę odetchnąć od ciężaru kredytów.

K rupiński koszmarem
polityków
Kopalnia Krupiński powinna być już
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. – Zamykają nas od kilkunastu lat. Za każdym razem,
kiedy już zapadał wyrok, okazywało się, że informacje o naszej śmierci są przedwczesne.
Może tym razem też wymkniemy się spod
topora – mówi jeden z działaczy związkowych
w tej kopalni. Problem Krupińskiego wziął się
z dwóch powodów. Powód pierwszy – ekonomiczny. Kopalnia w ciągu kilku lat przyniosła
ponad 800 mln złotych straty. W tym roku
strata wyniesie 200 mln złotych. To razem
przynajmniej 1 mld złotych. Kiedy bankierzy widzą takie informacje, składają papiery,
wyłączają laptopy i żegnają się z prezesem
Tomaszem Gawlikiem. Zaraz potem Gawlik
też się żegna, tym razem w religijnym tego
słowa znaczeniu, prosi Boga o pogodę ducha i przygotowuje się mentalnie do rozmów
ze związkami zawodowymi. Ten scenariusz
powtarza się mniej więcej co tydzień.
Drugim powodem jest brak zdecydowania polityków. Przekazanie Krupińskiego SRK
oznaczałoby, że zapewnienia o tym, że żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana, były
na wyrost. Makoszowy są w SRK i nikt nie chce
ich stamtąd wyciągnąć, choć zgodnie z obietnicami rządu PO–PSL miały mieć inwestora.
Krupińskiego mógłby wziąć inwestor niemiecki, ale jest kwestia ceny i propagandy. Oddać
kopalnię Niemcowi byłoby niepolitycznie. Poza
tym potencjalny inwestor niemiecki nie chce
kopalni. Chce mieć tylko dostęp do nowych
złóż. Po co mu kilka tysięcy ludzi, archaiczny
układ pracy i ewentualnie ponad miliard złotych długu? Jeżeli Krupiński zostałby oddany
do SRK, banki byłyby zadowolone. Tak naprawdę wszyscy byliby zadowoleni poza lokalnym
samorządem, który straciłby pieniądze. Ale
strata samorządu nie byłaby natychmiastowa.

D ług ? J aki dług ?
Krupiński jest także ofiarą liczenia długu
w górnictwie. Jeżeli w jakąś kopalnię zainwestowano np. 300 mln złotych, a ona przez
trzy lata przyniosła 300 mln złotych strat,
to logiczne, że po jakimś czasie Spółka powinna przynajmniej odzyskać swoje pieniądze,

Czy kopalnia Krupiński ma szansę znaleźć się w planach rozwojowych JSW SA?
czyli choćby 600 mln złotych. Dopóki się nie
zwrócą, trudno mówić o tym, że kopalnia
przynosi zysk. Jednak w górnictwie wystarczy,
że kopalnia, w którą włożono setki milionów
złotych, zacznie wychodzić na zero – wtedy
trąbi się o wielkim sukcesie ekonomicznym.
Taki obyczaj ekonomiczny był tolerowany
w spółkach skarbu państwa.
W spółce giełdowej, która w dodatku jest
w trakcie ustalania warunków niezbędnych
do zawarcia układu z wierzycielami, taka
branżowa buchalteria nie przejdzie. W rozmowach z bankami dług jest długiem. Strata
jest stratą. Niektóre straty można tolerować,
ponieważ za jakiś czas zyski pozwolą odrobić zaległości finansowe. Stratę Krupińskiego można było tolerować, po trosze nawet
ukrywać przed akcjonariuszami wtedy, gdy
Spółka miała kolosalne zyski. Teraz ma kolosalne zobowiązania i wielkie zadłużenie.
Akcjonariusze i banki nie chcą dłużej tolerować tej sytuacji. Oczywiście z ich strony
to bardzo aspołeczna postawa. Jednak ministrowie Tchórzewski i Tobiszowski już kilka
razy usłyszeli, że nawet banki zależne od państwa nie mogą w nieskończoność kredytować
prospołecznej polityki Ministerstwa Energii.
Prezes Gawlik słyszy to przy okazji każdej
rozmowy. Jeżeli nie wprost, to przynajmniej
jako wyraźną i jednoznaczną aluzję.

N a czym polega problem ?
Jastrzębska Spółka Węglowa jest notowana
na giełdzie. Banki, które mają ją wesprzeć, też
są spółkami giełdowymi. Ponieważ Ministerstwo Energii nie jest notowane na giełdzie, ale
ma za sobą cały aparat państwowy z jego narzędziami perswazji, udawało się przetłumaczyć
instytucjom finansowym, że warto ulżyć żywota JSW. Zapewniam, że resort musiał poprzez
aparat państwowy użyć naprawdę wszystkich
środków perswazji, żeby JSW nie padła. Jednak
teraz mamy sytuację, kiedy państwo musiałoby
użyć maczugi, żeby przekonać banki, że mają

przymknąć oko na Krupińskiego. Nawet władza
tak skonsolidowana jak władza Prawa i Sprawiedliwości nie może bezkarnie używać maczugi w sprawach finansowych.
Problem polega na tym, że Ministerstwo
Energii stało się zakładnikiem serii zwycięstw
w walce o ratowanie upadającego górnictwa.
Związki zawodowe są przekonane, że można wynegocjować bardzo dużo, bo politycy
za wszelką cenę chcą utrzymać obraz jedności
rządowo-związkowej. To prawda, że po 1989
roku nie było rządu, który tak bardzo liczyłby się ze związkami zawodowymi i starał się
udowodnić, że co obiecano w czasie kampanii
wyborczej, to zostanie zrealizowane. Jednak
nadszedł czas, kiedy w górnictwie przekroczono czerwoną linię. Jeżeli liderzy związkowi nie
zrozumieją, że w zamian za poparcie w kampanii wyborczej rząd nie może w nieskończoność spłacać długu wdzięczności, nic dobrego z tego nie wyniknie. Obie strony powinny
w końcu przyjąć do wiadomości, że skończyła
się kampania wyborcza 2015, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to ugrupowanie
ma teraz rządzić, a nie się odwdzięczać. Zmuszanie polityków do ciągłego spłacania długu
wdzięczności skończy się fatalnie.

N iedozwolona pomoc
to wyrok
Nikt nie ma odwagi oficjalnie powiedzieć
związkowcom, że jeżeli nawet istnieje mebel
przypominający magiczny stoliczek, to jeśli powiedzą: „Stoliczku, nakryj się”, usłyszą: „Chyba
nogami”. Plany rozwoju JSW są ambitne. Spółka
ma szansę wyjść na prostą. Każda kopalnia
ma przygotowany program rozwoju. Wątpię,
aby wśród tych kopalń mógł znaleźć się Krupiński. Czy ktoś będzie miał na tyle odwagi,
żeby oficjalnie poinformować, że Krupiński nie
mieści się w planach, które mogą klepnąć banki,
czy będzie trwało czekanie na cud?
Banki to tylko jeden z problemów.
Musimy otrzymać akceptację od Komisji

Europejskiej na sposób naprawy górnictwa
realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ kopalnia Krupiński nie ma szans
na to, aby w dającej się przewidzieć przyszłości przynosiła zyski, które pozwolą na odrobienie dotychczasowych strat i na zwrot
poniesionych nakładów, może być przyczyną
niezadowolenia Komisji. Jeżeli biznesplan szyty dla JSW zostanie przez KE uznany za niedozwoloną pomoc publiczną, diabli wezmą
wsparcie dla Spółki. Co wtedy? Trzeba będzie
oddać niedozwoloną pomoc publiczną. Wtedy
przepychanki z bankami okażą się dziecinną
igraszką w porównaniu z konsekwencjami
negatywnej decyzji na poziomie unijnym.

Ż eby przeżyć
Zacząłem od kłopotów górników, którzy
zarabiali po ponad 10 tys. złotych miesięcznie,
a teraz musi im wystarczyć około 7 tys. złotych
W Polsce wielu pracowników chciałoby mieć
taki kłopot. Jednak wbrew pozorom to problem, bo w JSW w czasie koniunktury zapanowało przekonanie, że zarobki mogą tylko
rosnąć. Okazało się, że mogą także maleć.
Panowało przekonanie, że nie ma takiej siły,
która mogłaby spowodować, że jakiejkolwiek
kopalni może grozić likwidacja. Około dwa
lata temu połowa z kilkusetmilionowych strat
JSW należała do Krupińskiego. Ówczesny zarząd skutecznie opierał się naciskom akcjonariuszy, którzy domagali się likwidacji kopalni.
Wtedy JSW jeszcze miała pieniądze. Teraz
nie ma. Wtedy zarząd mógł stanąć okoniem.
Teraz menedżerowie Spółki muszą być potulni
jak baranki. Między innymi od rozwiązania
problemu Krupińskiego zależy, czy różnica
między zarobkiem na PIT-ach z okresu koniunktury i czasu kryzysu będzie wynosiła
tylko kilka tysięcy złotych. W skrajnym przypadku może wynieść kilkanaście tysięcy. Informuję, że w Polsce zasiłki dla bezrobotnych
liczy się w setkach złotych.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

4

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 S I E R P N I A 2 016

A K T U A L N O Ś C I

Pożar endogeniczny to tragedia. Można mu zapobiec, stosując mieszaninę 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

Dla bezpieczeństwa
i ekonomii
Kopalnie ograniczają inwestycje. Trwa kryzys.
Wyłączenie choćby jednej ściany często może
decydować o tym, czy kopalnia przetrwa czy
też padnie. W dodatku jest tak, że wyłączenie ściany w kopalni należącej do którejkolwiek ze spółek węglowych ma wielki wpływ
na zmniejszenie dochodów całej spółki. Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest
zagrożenie pożarami endogenicznymi, czyli
spowodowanymi samozapaleniem się węgla
skojarzone z zagrożeniem wybuchem metanu.
Zwalczanie tego zagrożenia musi się opierać
głównie na profilaktyce przeciwpożarowej.

Służy jej na przykład, stosowane dotychczas szeroko w kopalniach JSW, wykonywanie 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. Nie tak dawno z tej
metody korzystano przy zabezpieczaniu ściany w jednej z kopalń.
REKL A M A

Pożyteczne popioły lotne

Mieszaniny te wykonywane są z popiołów
lotnych po spalaniu węgla lub z popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych. 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. Mówi on: „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.

Ekologia, ekonomia,
bezpieczeństwo
Zroby i wyrobiska wypełnia się odpowiednią mieszaniną komponentów głównie
w celach profilaktyki przeciwpożarowej oraz
likwidacji zbędnych wyrobisk górniczych.
Uszczelnianie, odizolowanie wyrobisk i zrobów poeksploatacyjnych od wyrobisk z obiegowym prądem powietrza, a tym samym ograniczenie do minimum możliwości powstania
pożarów endogenicznych, jest skutecznym
sposobem poprawy bezpieczeństwa pracy
i najtańszym sposobem uchronienia się przed
potencjalnie wielkimi stratami finansowymi.
Proces ten daje doskonałe efekty w profilaktyce przeciwpożarowej i pozwala bezpiecznie prowadzić eksploatację i likwidację ścian
eksploatacyjnych.
Technologia ta sprawdzana już przez
wiele lat (od 1983 roku) niesie z sobą jedynie

pozytywne skutki dla profilaktyki przeciwpożarowej, jak i dla środowiska naturalnego. Dodatkowo zapewnia ulokowanie odpadów w wyrobiskach, skąd zresztą pochodzą,
co w konsekwencji obniża ilość odpadów deponowanych na powierzchni, a równocześnie
wpływa na zmniejszenie degradacji (głównie
osiadania) terenu w rejonie eksploatacji złoża
węglowego.
Proces wykonywania mieszanin jest prowadzony, udoskonalany i obserwowany od 1996
roku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Rokrocznie w każdej z nich lokowanych jest 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 tę technologię.
l
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Audyt w JSW

NOWY GÓRNIK

Spółka do naprawy
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończył
się audyt. – Mamy diagnozę, dzięki której
będziemy mogli podjąć działania naprawcze
w Spółce – powiedział wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski. – Podejmujemy działania, które dają szansę na dobrą przyszłość.
Wyciągnięcie wniosków z wyniku audytu ułatwi podejmowanie decyzji naprawczych – dodał minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Wnioski z audytu w JSW zostały przedstawione 18 lipca. Najpierw z najważniejszymi
z nich zapoznali się przedstawiciele załogi.
Później informację przekazano dziennikarzom. Ponieważ JSW jest spółką giełdową, informacje były tak dobrane, aby pokazać obraz
firmy i zasygnalizować negatywne zjawiska,
ale bez ujawniania szczegółów. Nadmierne zadłużenie, nietrafione inwestycje, duże wydatki
na sponsoring i usługi doradcze – to zdaniem
audytorów tylko niektóre negatywne zjawiska
w ciągu minionych lat.
JSW nadmiernie się zadłużyła. Największy wpływ na złą kondycję finansową Spółki
miał zakup od Kompanii Węglowej kopalni
Knurów-Szczygłowice. JSW wzięła ponad
miliard złotych kredytu, żeby przeprowadzić
tę transakcję, chociaż miała już około 5 mld
złotych wszystkich zobowiązań.
– Obecnie brakuje pieniędzy na bieżącą działalność Spółki, ale przede wszystkim
na inwestycje – powiedział poseł Grzegorz
Matusiak. – Mam nadzieję, że rozpoczęta restrukturyzacja pozwoli na osiągnięcie widocznych pozytywnych rezultatów w 2018 roku
– dodał. Poseł PiS kierował zespołem audytorów. Jego zdaniem JSW była przez wiele lat
drenowana z pieniędzy. Zdaniem audytorów
sytuacja JSW pogarszała się szybko. W 2014
roku zobowiązania wzrosły o 2,7 mld złotych
– do prawie 8 mld złotych. W tym roku JSW
kupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice za prawie 1,5 mld złotych.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił, że prezentacja wyników audytu
w JSW zamknęła etap diagnozy sytuacji Spółki, potwierdzając wiele spraw, które sygnalizowała wcześniej strona społeczna. – Były zaniechania, błędy, nietrafione decyzje – powiedział
Tobiszowski, podkreślając, że diagnoza pozwala przejść do działań naprawczych w JSW.

Obecni na konferencji prasowej parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Energii i zarządu dziękowali stronie społecznej za wsparcie działań naprawczych
prowadzonych w Spółce
– Rozpoczyna się nowy etap, w którym
przechodzimy do prezentacji programu restrukturyzacji stronie społecznej, pracownikom oraz negocjacji z instytucjami finansowymi. Przechodzimy do etapu ratowania
JSW poprzez zbudowanie wizji, którą możemy
nałożyć na informacje potwierdzone przez
audytorów – wskazał wiceminister energii.
Obecni na konferencji prasowej parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa
Energii i zarządu dziękowali stronie społecznej za wsparcie działań naprawczych prowadzonych w Spółce. Załoga zrezygnowała
z części należnych świadczeń. Pozwoli to JSW
w ciągu trzech lat zaoszczędzić około 2 mld
złotych. Audyt i prezentacja najważniejszych
wniosków są swego rodzaju ukłonem w kierunku strony społecznej.
Prezes JSW Tomasz Gawlik zapewnił,
że wszystkie wnioski z audytu zostaną wykorzystane przez zarząd w celu naprawy Spółki.

– Jesteśmy w trudnym procesie restrukturyzacji, więc wnioski ze strony audytorów będą
dla nas ogromnym wsparciem i posłużą nam
do stworzenia jeszcze lepszego programu restrukturyzacji – zapewnił prezes.
Audytorzy szczególną uwagę poświęcili
KWK Krupiński w Suszcu. Kopalnia od wielu
lat przynosi straty, a JSW wydała na inwestycje w niej 320 mln złotych. W tym roku
kopalnia może przynieść 200 mln złotych
straty. Jeżeli zsumuje się dotychczasowe
wydatki na kopalnie i jej straty, to okazuje
się, że może to być ponad miliard złotych.
Chociaż koszty działalności kopalni zostały
obniżone, to wciąż nie ma spodziewanych
efektów. – W przypadku Krupińskiego potrzebne są pogłębione działania restrukturyzacyjne – powiedział wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski. Na konferencji prasowej nikt nie powiedział o planach wobec
kopalni Krupiński.

Związkowcy wyrażali wcześniej obawy,
że kopalnia Krupiński może trafić do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Na razie są to tylko
niepotwierdzone domysły. JSW nie potwierdzała dotąd tej informacji.
JSW po audycie ma być lepiej zorganizowana. Usprawnienie zarządzania, uproszczenie procesu podejmowania decyzji, sprzedaż
zbędnego majątku, ograniczenie kosztów
produkcji – to tematy, na których ma skupić
się zarząd firmy. Te działania są niezbędne
do poprawy pozycji rynkowej Spółki.
* Zespół audytorski pracował społecznie.
Żaden z jego członków nie był wynagradzany
za swoją pracę. Więcej informacji o wynikach
audytu może zostać udostępnionych po zgodzie między innymi Ministerstwa Energii
na ich przekazanie. Spółka giełdowa musi
stosować się do precyzyjnego regulaminu,
który określa sposób i zakres informowania
o firmie.
ST

Program dla sektora węgla kamiennego do końca roku

Trójka na ratunek Holdingowi
Katowicki Holding Węglowy potrzebuje na restrukturyzację nie 300, lecz 700 mln złotych.
Oprócz Węglokoksu i Enei w naprawę KHW
ma zaangażować się trzecia spółka skarbu
państwa. Na razie Ministerstwo Energii nie
ujawnia jej nazwy. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim obradował Zespół Trójstronny
ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Jego przedstawiciele rozpoczynają prace nad
programem dla sektora węgla kamiennego na lata 2016–2030. Program ma powstać
do końca 2016 roku.

Zespół trójstronny zebrał się 26 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

To początek prac nad programem dla górnictwa, który będzie obowiązywał do 2030 roku.
Prace mają zostać zakończone do końca roku,
by dokument mógł być przedłożony do zatwierdzenia Radzie Ministrów. – Chcielibyśmy
się w tym terminie zmieścić. Nieprzypadkowo
rozpoczęcie prac nad programem dla branży
rozpoczynamy w stolicy województwa śląskiego – mówił wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski.
Ponieważ Katowicki Holding Węglowy potrzebuje na restrukturyzację więcej pieniędzy,
w proces ten, obok Węglokoksu i Enei, zaangażowana będzie trzecia spółka skarbu państwa,
która wniesie 200 mln złotych. Pod względem

restrukturyzacji finansowej wzorem dla Polskiego Holdingu Węglowego (taką nazwę będzie
mieć firma po przekształceniach KHW) będzie
proces tworzenia Polskiej Grupy Górniczej.
– Jesteśmy na etapie finalnym opracowywania programu dla Katowickiego Holdingu
Węglowego. Mamy opóźnienie wynikające
z tego, że nowy zarząd po inwentaryzacji
stanu finansów i planów inwestycyjnych
przedstawił nam dokument, z którego wynika, że spółka potrzebuje na restrukturyzację
nie 300, lecz 700 mln złotych – powiedział
wiceminister Tobiszowski.
– Węglokoks może przeznaczyć na proces naprawczy KHW maksymalnie 150 mln

złotych. Pamiętajmy, że spółka ta jest zaangażowana również w program związany
z utworzeniem Polskich Hut Stali. Enea będzie inwestować również na Lubelszczyźnie
i przeprowadzać własny plan inwestycyjny,
z tego powodu nie chcemy jej tak mocno angażować w to przedsięwzięcie. Rozważamy
wejście trzeciego podmiotu, który zasili Polski
Holding Węglowy kwotą 200 mln złotych –
ujawnił wiceminister.
ANNA ZYCH

``Autorka jest publicystką Trybuny Górniczej
i portalu nettg.pl
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J astrzębska S półka W ęglowa . Prezes Gawlik

pojechał na spotkanie do Warszawy, przez dwa dni negocjował
z bankami, a one wysłały go do Jastrzębia-Zdroju, żeby w końcu
przywiózł plan ekonomicznie sensowny. Ma czas do końca
sierpnia. Czasem mam wrażenie, że obserwuję w realu sceny
z filmu „Dzień świstaka”. Wyjazd prezesa na rozmowy, powrót
prezesa, przygotowania do wyjazdu i znów powrót. To wszystko
jest przeniknięte kolosalnymi wysiłkami, żeby zapobiec katastrofie.
Na razie będą pieniądze na zachowanie płynności. Żeby mówić
o trwałej poprawie, musimy uzgodnić z bankami umowę
restrukturyzacyjną – mówi przewodniczący FZZG JSW SA Paweł
Kołodziej w rozmowie z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Będzie dobrze? Na zamkniętym spotkaniu w biurze zarządu JSW
ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski obiecali dużą pomoc dla
Spółki?
Paweł Kołodziej: Jest
dobrze, bo poprawia
się płynność finansowa
Spółki. To bardzo dobra
wiadomość. Jednak mamy
także kłopoty. 29 lipca
mieliśmy mieć podpisane
porozumienie z bankami
o sposobie spłaty zobowiązań. Banki uznały,
że trzeba wyznaczyć zarządowi kolejny termin, bo dotychczasowy biznesplan nie spełnia
ich oczekiwań. Doszło do kolejnej odprawy
prezesa Gawlika do Jastrzębia-Zdroju.
XXTo wina zarządu, że prezes Gawlik wciąż
jest odprawiany z kwitkiem?
– Wina sytuacji ekonomicznej.
XXNa giełdzie akcje JSW drożeją. Jest
dobrze.
– Jak akcje tanieją, to znaczy, że kiedyś
będą drożeć. Jak drożeją, to znaczy, że będą
tanieć. Na temat giełdy mam własną opinię –
to zalegalizowany hazard i spekulacja. Co nam
po kursie akcji? Co nam po zadowoleniu
inwestorów?
XXNa wypłaty macie.

– Kosztem firm dostarczających towary
i usługi. Nie płacimy im, płacimy pracownikom. Teraz jest szansa na poprawę sytuacji,
ale do stabilności wciąż daleko.
XXTo, że są wypłaty, dla związkowca jest dobrą informacją.
– Co jest dobrego w tym, że gdybyśmy
byli średniej wielkości firmą, to już dawno byłby u nas syndyk? JSW nie padła tylko dlatego,
że jest dużą firmą górniczą i ma ważne miejsce w gospodarce regionu i Polski. Poza tym
politycy boją się górniczych kilofów. To nas
ratowało. Z inną firmą banki nie cackałyby
się tak.
XXCzy to prawda, że w sierpniu Spółka może

wypłacać pensję w dwóch ratach?
– To kłamstwo. Wypłata pensji w ratach,
opóźnianie albo brak wypłat – to są sytuacje
często spotykane w firmach, które walczą
o przetrwanie. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do takiej sytuacji w poprzednich
miesiącach. Jestem mile zaskoczony, że zarząd wtedy nawet nie zasugerował możliwości
opóźnień w wypłatach. Z moich informacji
wynika, że przez kilka miesięcy niewiele brakowało, a trzeba byłoby podjąć taką decyzję.

XXZwiązki zawodowe zgodziłyby się na to,
żeby były opóźnienia albo rozkładanie
na raty wypłat?

Odprawa

do Ja

– Związki skupione w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA byłyby przeciwne. Inne związki pewnie także.
I co by to dało, jeżeli nie byłoby pieniędzy
na koncie. Sercem jestem za tym, żeby wszyscy zarabiali wielkie sumy. Marzę, żeby większość górników miała na PIT-ach wypisane
po ponad 140 tys. złotych. Jestem za tym, aby
tona węgla koksowego kosztowała przynajmniej 300 dolarów, a tona koksu mogłaby być
nawet po 1000 dolarów. Chciałbym też, żeby
zarząd JSW składał się wyłącznie z działaczy
związku Jedność, który dawałby w każdym
roku przynajmniej 10 proc. podwyżki płac
zasadniczych. Koszty utrzymania takiego
zarządu byłyby niskie, bo działacze Jedności
na stanowiskach w zarządzie utrzymywaliby
się ze składek związkowych. Zrezygnowaliby z samochodów służbowych, sekretarek,
doradców i usług kancelarii prawniczych. Ponieważ składki w związku są niskie, podobno
tylko złotówka od członka, nikt nie zarzuciłby, że jakiś prezes Jedności jest pazerny
na pieniądze.
XXDlaczego Jedność tak leży na wątrobie
wszystkim reprezentatywnym organizacjom związkowym?
– Ponieważ liderzy związkowi Jedności
głoszą takie hasła, jakby to, o czym ja marzę,
było rzeczywistością. Podejrzewam, że im
życie myli się z grą komputerową. To jest niebezpieczne dla otoczenia. Chcą decydować
o losach prawdziwych ludzi, a żyją w wirtualnej rzeczywistości.
XXNie mają wielkich wpływów, są niegroźni.

– Są groźni. Jedność jest jednym z wielkich ryzyk przy opracowywaniu programu
ratowania JSW. Niestety, banki traktują ich
jak bombę zegarową. W normalnym, a nie
wirtualnym świecie jest tak, że jak ocierasz
się o skunksa, to możesz być pewien, że w którymś momencie wystrzeli w twoim kierunku
z gruczołów okołoodbytowych śmierdzącym
aerozolem. Jeden strzał, a będziesz cuchnął długo i obrzydliwie. Zadziwiające jest,
że skunksy nie cuchną. Cuchną ich ofiary.
XXMocne, zoologiczne porównanie.

– Mocne, bo i smród jest mocny.

XXDlaczego bankierzy boją się tego
związku?
– Normalni ludzie boją się wielu nienormalnych i nieprzewidywalnych zjawisk.
Ja na przykład boję się szaleńców, psychopatów, socjopatów, wściekłych psów i parszywych kotów. Jedna z moich znajomych
panicznie boi się pijanych. To tylko dygresja,
która ma pomóc w zrozumieniu zjawiska,
o którym mówię, czyli lęku bankierów. Oni
boją się Jedności, bo doskonale wiedzą, że nawet najmniejsza groźba niepokojów wśród
załogi może rozłożyć cały plan ratunkowy
dla Spółki. Boją się nie o nas, ale o swoje
pieniądze.

JSW sprzedała część aktywów. Będą pieniądze na zachowanie płynności. Żeby mówić o trwałej poprawie, Spółka musi uz
XXWróćmy do problemów finansowych JSW.
Jak długo banki nie chcą natychmiast swoich pieniędzy, tak długo Spółka będzie działać. Mylę się?
– Na razie banki chcą od nas sensownej
umowy restrukturyzacyjnej. Sytuacja wygląda
tak – mamy długi w bankach. Powinniśmy
zbankrutować w 2015 roku późnym latem
albo wczesną jesienią. Uratowała nas ugoda
z bankami podpisana 24 września 2015 roku.
Zgodnie z nią mieliśmy do końca czerwca
2016 roku uzgodnić z bankami umowę restrukturyzacyjną. Podkreślam zwrot „uzgodnić z bankami umowę restrukturyzacyjną”.
To znaczy, że mamy zrobić to, czego chcą
banki, bo w przeciwnym razie każą nam natychmiast zwrócić kasę.
Nie wywiązaliśmy się z zobowiązania.
Do końca czerwca nie przedstawiliśmy akceptowalnej umowy. Banki nam odpuściły. Dostaliśmy termin do 29 lipca 2016 roku. Prezes
Gawlik pojechał na spotkanie do Warszawy,
przez dwa dni negocjował i banki wysłały
go do Jastrzębia-Zdroju, żeby w końcu przywiózł plan ekonomicznie sensowny. Ma czas

do końca sierpnia. Na razie rozmowy wyglądają
tak: prezes Gawlik jeździ, a każdy wyjazd kończy się odprawą prezesa do Jastrzębia-Zdroju.
XXW piątek, 29 lipca po rozmowach z bankami spotkali się: przedstawiciele związków,
prezes Gawlik i minister Krzysztof Tchórzewski. O czym rozmawialiście?
– Nie było spotkania, o którym mówisz.
XXMinisterstwo Energii nie zaprzeczałoby
w tak kategoryczny sposób.
– Mogę tę rozmowę streścić tak: związkowcy powiedzieli, że potrzebne są pieniądze,
żeby utrzymać firmę. Minister Tchórzewski powiedział, że Ministerstwo Energii nie
ma pieniędzy, ale mają je banki, instytucje
finansowe i firmy, które chcą robić interesy
z JSW. Prezes Gawlik powiedział, że ci, którzy mają pieniądze, chcą z nami robić tylko
takie interesy, na których nie stracą. Na razie
wszystkie oferty JSW były zbyt ryzykowne.
XXCzy problemem jest kopalnia Krupiński?
Setki milionów złotych straty w ciągu kilku
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KRZYSZTOF LISEWSKI

astrzębia-Zdroju
kopalń przed katastrofą. Potem ktoś kupi kopalnie, ogłosi przyjęcia do pracy, zatrudni nie
więcej niż około 11 tys. osób i będzie świetnie funkcjonował. Między innymi do takiego
scenariusza doprowadzą działania Jedności.
XXWszystko to wina Jedności?

– Nawet nie całej Jedności. To wina jej lidera, człowieka, który nie jest pracownikiem
JSW, żyje z dobrej emerytury i stać go na to, aby
nie liczyć się z tym, czy firma przetrwa czy nie.
Moim zdaniem to bardzo inteligentny człowiek
bez jakichkolwiek ograniczeń w dążeniu do celu.
Chciałbym mieć takiego nieoficjalnego wspólnika na przykład w którejś z firm konkurujących
z JSW. Rozwaliłby ją od wewnątrz, a ja mógłbym
ją za bezcen kupić.
Ale jest jeden szczegół. Chyba jego
związkowi towarzysze zaczynają analizować sytuację i widzą, że prowadzi on załogę
REKL A M A

zgodnić z bankami umowę restrukturyzacyjną
lat i setki milionów złotych wydatków, żeby
wyjść na zero za kilka lat. Banki chcą, żeby
oddać Krupińskiego do SRK?
– Tak można to określić. Rozmowy z bankami są poufne. Nikt nam nie zdradza ich
treści, ale sens oczekiwań jest taki.
XXDlaczego nikt oficjalnie nie powie, że Krupiński powinien iść do SRK?
– Ja też tego nie powiem. Wszyscy mamy
taki sam powód.
XXJaki?

– Taki sam, jaki mają minister Krzysztof
Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Wszyscy liczymy, że jakoś to będzie,
że uda się zorganizować pieniądze, może
poprawi się sytuacja na rynku węgla energetycznego. Sensowne rozwiązanie problemu
Krupińskiego wymaga pieniędzy i czasu. Nie
mamy ani czasu, ani pieniędzy. Według informacji rządowych Krupiński przyniesie w tym
roku ok. 200 mln złotych strat i ma problem,
aby w przyszłości osiągnąć rentowność. Komisja Europejska, która będzie decydować,

czy program naprawczy górnictwa jest realny,
będzie domagała się jasnych wyliczeń, z których ma wynikać, że kopalnia Krupiński będzie
rentowna.
Sytuacja wygląda tak – kilkaset milionów
strat do tej pory, w tym roku 200 mln złotych
strat i w perspektywie kilku lat inwestycje
za 320 mln złotych. Biznesplan JSW zakłada, że do 2025 roku 80 proc. produkcji Spółki
będzie stanowił węgiel koksowy, osiągający
na rynku wyższe ceny od energetycznego, przy
takich samych kosztach produkcji. Obecnie węgiel koksowy to ok. 66,5 proc. produkcji JSW,
a energetyczny ok. 33,5 proc. Mówi się nam,
że z Krupińskim ciężko będzie osiągnąć zakładane cele. Nie wiem, czy to twarde fakty, czy
zwykła przepychanka. Czekam na konkretne
informacje. Na razie rozmawiamy o plotkach.
XXCo będzie za kilka tygodni?

– Proponuję zapytać wróżkę, ona wie.
My i tak pogrywamy z bankami w kulki
od półtora roku. Mogą w końcu zdenerwować
się i wtedy szybko zamkniemy nasz interes.
Zostaną niezbędne służby do zabezpieczenia

na pole minowe. Sygnałem jest na przykład
to, że organizacja związkowa Jedności z ruchu
Borynia wycofała się ze sporu zbiorowego,
w którym domagała się więcej pieniędzy dla
załogi. Taki spór to katastrofa dla firmy. Mało
tego, z organizacji boryńskiej Jedności wpłynął
do prokuratury wniosek przeciwko przewodniczącemu Jedności w JSW. W odwecie lider
zarzuca boryńskiemu działaczowi defraudację związkowych pieniędzy. Chciałbym, żeby
w końcu ktoś zajął się tymi sprawami w sposób
rzetelny. Trzeba wyjaśnić rolę działaczy Jedności na przykład w tym, że w sierpniu możemy
dostać wypłatę w ratach.
XXTo naprawdę będzie ich wina?

– To nie będzie tylko ich wina. Jednak
swoimi działaniami wspierają wszystkie siły,
które występują przeciwko JSW.
l
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wypoczynek dzieci dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach

Tak brzmi szósty punkt prawa harcerskiego we wszystkich polskich organizacjach.
Ma ono ponadstuletnią tradycję – pierwszy
raz zostało sformułowane w przyrzeczeniu
skautowym przez założyciela światowego
skautingu Roberta Badena-Powella. Po angielsku brzmiało „Skaut jest przyjacielem
zwierząt” i też figurowało na szóstej pozycji. Dziś harcerze na letnich obozach mogą
oprócz specjalności turystycznych, sportowych czy ratowniczych zdobyć specjalność
ekologiczną. Segregują śmieci, sprzątają
świat, poznają życie roślin i zwierząt oraz
zwiedzają parki narodowe. Jest zatem naturalną koleją rzeczy, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansowuje taki sposób
spędzania wakacji.

15 lipca prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami
odwiedził Harcerską Bazę Obozową – Kokotek, w której odpoczywa ok. 80 dzieci
z różnych miast województwa śląskiego. 50
z nich otrzymuje dofinansowanie z Funduszu. Na własne oczy mógł się przekonać,
jak realizowane są programy edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Jak mówił prezes Pilot: – Środki Funduszu mogą
być przeznaczone m.in. na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu
edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej
(w przypadku wyjazdów dzieci na obszar
województwa śląskiego). Dodał, że wyjazd
musi być zorganizowany do miejscowości
czystej ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska
o stanie czystości ekologicznej miejscowości.
Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci
ze wszystkich klas szkół podstawowych, podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych. Pod koniec wizyty prezes podglądał, jak
uczestnicy obozu radzą sobie w konkursach
o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego
odżywiania.
W 2016 roku WFOŚiGW w Katowicach
przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki
zdrowotnej dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska, około 5,5 mln
złotych (zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii
zimowych). Kwotą 1,7 mln złotych wsparł profilaktykę wraz z edukacją ekologiczną realizowaną w okresie wakacji. Łącznie skorzysta
z tego w tym roku ok. 9 tys. dzieci. Fundusz
wspiera finansowo różne instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci. Beneficjentami
są fundacje, parafie i szkoły, m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic otrzymało
59 200 złotych, z czego skorzysta 311 dzieci,
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (600 tys. złotych dotacji, czyli
wakacje dla ok. 2,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów), Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie
(10 500 złotych na wypoczynek 30 dzieci) czy
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą z Gliwic (12 250 złotych oznacza
letni wyjazd dla 35 dzieci).

NOWY GÓRNIK

Harcerz miłuje przyrodę
i stara się ją poznać
Podopieczni wyjeżdżają głównie nad morze (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy,
Darłówek, Ustronie Morskie) i do miejscowości na terenie województwa śląskiego (Istebna, Ustroń, Węgierska Górka, Węglowice).
Fundusz pokrywa im koszty m.in. zabiegów
profilaktyczno-leczniczych, zajęć sportowych, wzbogaconego wyżywienia zgodnego
z programem żywieniowym, biletów wstępu do muzeów, parków narodowych, opłaty
za przewodnika, prelekcji proekologicznych,
a także nagród w konkursach ekologicznych
czy materiałów plastycznych.

H arcerskie
słowo i służba
Największym beneficjentem środków
Funduszu na wypoczynek młodzieży szkolnej
jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Śląska – w 2016 roku otrzymał na wyjazdy
wakacyjne 660 tys. złotych. Dzięki temu 3900
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
specjalnych wyjedzie na obozy organizowane
przez Harcerskie Ośrodki Obozowe na terenie całej Polski, głównie nad morze i w góry.
Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot chwalił wakacyjną ofertę ZHP, w tym zajęcia z edukacji
ekologicznej: – Cieszę się, że WFOŚiGW
w Katowicach współpracuje z takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że także
w przyszłości uda nam się zrealizować wiele wspólnych ciekawych działań. Fundusz
od 1997 roku dotuje wyjazdy wakacyjne harcerzy z ZHP Chorągwi Śląskiej, przy której
powołano kilka lat temu Harcerskie Centrum
Edukacji Ekologicznej.
W zastępach i drużynach harcerskich województwa śląskiego przez cały rok prowadzone są konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy
przyrodniczej, warsztaty na tematy związane
z ekologią i ochroną środowiska, harcerski
festiwal piosenki ekologicznej, a także rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne
w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody.
Dzieci i młodzież ze Śląskiej Chorągwi ZHP
uczestniczą też w proekologicznych przedsięwzięciach, takich jak Sprzątanie Świata,
Czyste Tatry, Na Zielonej Ścieżce czy Program
Starszego Ekologa.
Przy okazji wizyty
prezesa Funduszu Bożena Miętus, komendant
zgrupowania Hufca
ZHP Bytom i faktyczny
gospodarz obozu, obrazowo przedstawiła, jaka
namacalna pomoc kryje
się za suchymi liczbami: – W naszym ośrodku przebywają dzieci, których wypoczynek
jest dofinansowany ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Środki przeznaczamy na realizację programu edukacji ekologicznej
oraz na wzbogacanie wyżywienia dzieci. Jest
to 350 złotych i 400 złotych na jedno dziecko
ze szkoły podstawowej. Nasz ośrodek to 16
hektarów lasu. Są tu domki, namioty i stołówka. Wszystko zostało zrewitalizowane trzy
lata temu. Inwestycja była współfinansowana
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007–2013, w ramach projektu Turystyka

W tym roku WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci około
5,5 mln złotych

1,7 mln złotych to kwota, jaka została przeznaczona na wsparcie profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną
realizowaną w okresie wakacji

Z dofinansowania wypoczynku w tym roku skorzysta ok. 9 tys. dzieci
z ZHP na sześć. Dzięki tym pracom jednorazowo może tu odpoczywać w doskonałych
warunkach 300 dzieci. Obecnie w turnusie
uczestniczy 70 dzieci. W sumie w tym roku
odwiedzi nas ich ok. 700.
Jednym z harcerzy
jest dwunastoletni Konrad Mazur, który wziął
sobie do serca harcerskie ideały samodoskonalenia, pracy nad sobą
i poznawania przyrody
kraju. Z jego wypowiedzi bije entuzjazm

i zaangażowanie: – Należę do 26. Drużyny
Harcerskiej im. A. Małkowskiego „Leśni”
Hufiec Bytom. Na obozie harcerskim jestem
po raz pierwszy, wcześniej byłem na biwaku
i był to bardzo fajnie spędzony czas. Postanowiłem więc wakacje spędzić aktywnie i nie zawiodłem się, nie ma tu czasu na nudę. Byliśmy
na wycieczkach, uczestniczymy w wielu atrakcyjnych zajęciach i zabawach. Wiele z nich jest
o tematyce przyrodniczej. Uczymy się zwracać
uwagę na przyrodę i potrzebę jej ochrony –
opowiadał. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny obóz jest dla niego pierwszym, ale nie
ostatnim.l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Nowa Mazda 3 już w Japonii

Pełnokolorowy wyświetlacz head-up Active Driving Display

Nowa Mazda 3 ma trafić do Europy pod koniec tego roku

Oto nowa Mazda Axela – samochód, który
w Europie jest znany jako Mazda 3. Po raz
pierwszy zastosowano w niej szereg technologii pod szyldem Skyactiv-Vehicle Dynamics,
których zadaniem jest zapewnienie zintegrowanej kontroli nad silnikiem, skrzynią biegów
i zawieszeniem. Zadaniem jednej z nich, GVC,
jest na przykład wektorowanie momentu obrotowego silnika w celu zoptymalizowania
obciążenia na każde z napędzanych kół, co,
jak obiecuje producent, ma upłynnić pokonywanie zakrętów w praktycznie każdych
warunkach.

idealne spasowanie części za każdym razem.
Zamiast ręcznie operować ciężkim amortyzatorem i urządzeniem montażowym, robotnicy
mogą teraz skorzystać z pomocy robota przy
podnoszeniu części i automatycznie ustawić
jej położenie w nadkolu, zanim wcisną przycisk inicjujący montaż.
– Praca z ciężkimi narzędziami pneumatycznymi trzymanymi nad głową to ciężkie zajęcie wymagające siły, wytrzymałości
i dokładności. Robot to dla nas bardzo duża
pomoc – powiedział Ngali Bongongo, robotnik pracujący przy produkcji w fabryce Forda
w Kolonii.
General Motors poszło nieco inną drogą. We współpracy z NASA skonstruowano
RoboGlove, czyli zwiększające siłę urządzenie ubieralne lub prościej – zrobotyzowaną
rękawicę. Zastosowano w niej najnowocześniejsze czujniki, siłowniki i cięgna będące
odpowiednikami nerwów, mięśni i ścięgien
w ludzkiej ręce. Jednym z wymogów była
zdolność do obsługi narzędzi przeznaczonych dla człowieka. Konstruktorom udało się
zbudować mechanizm, który pod względem
zręczności dorównuje dłoni. GM planuje
zostać pierwszym odbiorcą zaawansowanej zrobotyzowanej rękawicy w sektorze

R oboty
współpracują
z ludźmi
Ford i Opel pochwaliły się ostatnio swoimi osiągnięciami we współpracy z robotami. Tym razem nie chodzi o zastępowanie
ludzi automatami, ale pomoc w sytuacjach,
gdy potrzeba większej siły lub zmagania się
z niewygodnymi pozycjami.
Ford przedstawił nowe roboty współpracujące, nazywane też co-bots, które
są wykorzystywane do pomocy przez pracowników fabryki przy montażu amortyzatorów do modelu Fiesta. Zadanie to wymaga
zegarmistrzowskiej precyzji, siły oraz dużej
zręczności. Pracownicy fabryki wykonują
je we współpracy z robotami, co zapewnia

produkcyjnym i testować ją w niektórych
swoich zakładach.
– Następca RoboGlove może zmniejszyć
wysiłek, jaki pracownik musi wkładać w obsługę narzędzia przez dłuższy czas lub wykonując
monotonne, powtarzalne ruchy — powiedział
Kurt Wiese, wiceprezes GM reprezentujący
globalny dział inżynierii produkcji.

I ndonezyjski
concept
M itsubishi
Mitsubishi Motors Corporation (MMC)
przedstawi podczas Indonesia International
Auto Show 2016 koncept małego crossovera
MPV, który ma łączyć wytrzymałość auta typu
SUV z uniwersalnością minivana. Zoptymalizowany układ wnętrza i przestronne nadwozie
mają pozwolić na pomieszczenie w komfortowych warunkach aż siedmioro pasażerów.
Przód samochodu będzie zaprojektowany
zgodnie z nową linią stylistyczną Mitsubishi
– Dynamic Shield Design, która wyraża koncepcję „formy podążającej za funkcją”. Nowy
design pasa przedniego z charakterystyczną
podwójną linią reflektorów podkreśla także
wysoki poziom bezpieczeństwa pasażerów
i pieszych.
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Nowością w wersjach z silnikami Diesla
są system precyzyjnej kontroli mocy oraz
technologie zwiększające komfort jazdy:
minimalizująca wibracje Natural Sound
Frequency Control oraz odpowiedzialny
za ciszę we wnętrzu system Natural Sound
Smoother.
Elektronicznych nowości jest w nowym
samochodzie więcej. Nad kierownicą o ulepszonej ergonomii znajdziemy wysokiej jakości, pełnokolorowy wyświetlacz head-up
Active Driving Display. Za bezpieczeństwo
odpowiada odświeżony system antykolizyjny,
który zamiast czujników laserowych jest teraz

wyposażony w kamery i system wykrywania
pieszych. Mazdę 3 będzie można kupić w wersji z reflektorami LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów.
Klienci będą mogli wybierać spośród
trzech egzemplarzy z jednostkami benzynowymi o mocy 100, 120 i 165 koni mechanicznych oraz dwoma dieslami: 105 i 165-konnym.
Nowa Mazda 3 ma trafić do Europy pod koniec tego roku.

Ford i Opel pochwaliły się ostatnio swoimi osiągnięciami we współpracy z robotami

Przód samochodu będzie zaprojektowany zgodnie z nową linią stylistyczną – Dynamic Shield Design
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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Z dzieckiem po Europie
Planowanie urlopu z najmłodszymi może
przyprawić o ból głowy. Dokąd wyjechać,
żeby dzieci się nie nudziły, a dorośli mogli wypocząć? Rodzinne wakacje wcale nie muszą
oznaczać leżenia plackiem na plaży. Z myślą
o małych podróżnikach w wielu miejscach
powstają parki rozrywki i atrakcje przeznaczone dla osób w różnym wieku.

Gdzie warto się wybrać, żeby wspólny wypoczynek był wspaniałą przygodą i ciekawym
doświadczeniem dla całej rodziny?

Ś wiat H arry ’ ego P ottera

D olinka M uminków
Tove Jansson, która stworzyła postać Muminka, zapewne nie spodziewała się, że jej
książki zostaną przetłumaczone na ponad 30
języków, odnosząc sukces na całym świecie.
Dziś bohaterowie bajki mają nawet swoją wyspę. Znajduje się ona w pobliżu miejscowości
Naantali na południu Finlandii. Świat Muminków to park rozrywki, w którym każdy, niezależnie od wieku, może poczuć się jak w krainie
fantazji. Wszystkie atrakcje zaprojektowane
zostały z niezwykłą dbałością o szczegóły,
według wskazówek zawartych w książkach.
W błękitnym domu Muminków pokrytym
czerwoną dachówką odwiedzić można sypialnię Panny Migotki i zajrzeć do kuchni Mamy
Muminka. Tuż obok znajduje się namiot
Włóczykija. Podczas wizyty w parku można
wziąć udział w spektaklu teatralnym i rozmaitych warsztatach. Nic dziwnego, że Dolina
Muminków została uznana za najlepszy obiekt
turystyczny w Finlandii.
Koszt: Jednodniowa wejściówka do Doliny
Muminków kosztuje 27 euro, a za dwudniowe
zwiedzanie zapłacimy 37 euro.

P iracka wioska P opeye ’ a
Popeye Village to malownicza osada rybacka położona nad zatoką Anchor

na Malcie. Została wybudowana w 1979 roku
na potrzeby filmu o przygodach muskularnego marynarza Popeye’a, znanego ze swojego
zamiłowania do jedzenia szpinaku. W rolę
głównego bohatera wcielił się Robin Williams. Po zakończeniu zdjęć kolorowe domki
stały się elementami parku rozrywki. Odwiedzający mogą spacerować drewnianymi
mostkami, wziąć udział w rejsie statkiem czy
odpocząć na plaży przy brzegu zatoki. Dzieci
będą zachwycone teatrzykiem kukiełkowym
i muzeum komiksów. Wizytę w Wiosce Popeye’a warto połączyć ze zwiedzaniem Valletty, która została wybrana Europejską Stolicą
Kultury 2018.
Koszt: Ceny biletów różnią się w zależności od pory roku. W lipcu i sierpniu za zwiedzanie wioski zapłacimy 15,50 euro.

K raina klocków L ego
Duński Legoland Billund, największy
kompleks rozrywkowy w Europie Północnej,
oddalony jest o zaledwie sześć godzin drogi
od granicy z Polską. Do jego zbudowania
wykorzystano prawie 60 mln klocków Lego.
Rodziny z dziećmi mogą tutaj odwiedzić
osiem krain tematycznych, takich jak Dziki
Zachód czy Nawiedzony Dom, gdzie straszą
wampiry i duchy. Najstarszą częścią parku jest Miniland. To zbudowane z klocków
miasteczko z kolorowymi kamienicami, kościołami, przystanią promową i lotniskiem,
po którym kołują samoloty. Znajdują się

w nim także repliki najsłynniejszych budynków na świecie, jak Wieża Eiffla czy
Statua Wolności. Duży wybór rozrywek,
rollercoasterów i zjeżdżalni wodnych sprawia, że maluchy aż podskakują z radości,
a dorosłym podoba się tutaj nie mniej niż
dzieciom.
Koszt: Rezerwując bilety z wyprzedzeniem, można zaoszczędzić nawet 15 proc.
ceny, płacąc 295 koron za bilet dla osoby dorosłej i 279 koron za bilet dla dziecka.

Z wizytą u P ippi
P ończoszanki
W miasteczku Vimmerby, gdzie urodziła
się szwedzka pisarka Astrid Lindgren, można
przenieść się do świata dzieciństwa, spotykając bohaterów ulubionych książek. Lokalizacja
parku nie jest przypadkowa. Pobliska wioska
Sevedstorp posłużyła autorce za inspirację
do napisania „Dzieci z Bullerbyn”. Dzisiaj
w Astrid Lindgrens Värld można odwiedzić
willę Pippi Pończoszanki, popływać kajakiem
po jeziorze czy obejrzeć spektakle oparte
na twórczości pisarki w największym amfiteatrze w Szwecji. Zwiedzanie tego szwedzkiego parku jest dla dorosłych swojego rodzaju
podróżą w czasie, bo przecież każdy z nas
ma w sobie odrobinę dziecka.
Koszt: W sezonie letnim bilety wstępu
kosztują 400 koron dla dorosłych i 290 koron
dla dzieci za jednodniowy pobyt.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Dorośli odwiedzający Londyn z pewnością nie mogą narzekać na brak atrakcji –
muzea i zabytki czekają tu niemal na każdym
kroku. Żeby z wycieczki do stolicy Wielkiej
Brytanii zadowoleni byli także najmłodsi,
warto zabrać ich do położonego w odległości
30 kilometrów od miasta Warner Bros Studio.
W londyńskim studiu filmowym powstały
wszystkie filmy o przygodach Harry’ego Pottera. Odwiedzający mogą zobaczyć makietę
zamku Hogwart, pospacerować ulicą Pokątną,
przyjrzeć się kostiumom filmowym i posłuchać, jak powstawały efekty specjalne. Dla
dzieci przygotowano bezpłatne książeczki,
w których znajdują się zagadki do rozwiązania
przy poszczególnych atrakcjach. Pod koniec
wizyty można zrobić sobie zdjęcie na latającej
miotle lub kupić magiczną różdżkę w sklepie
z pamiątkami.

Koszt: Bilety wstępu kosztują 35 funtów
dla dorosłych i 27 funtów dla dzieci. Można
je zarezerwować wyłącznie przez Internet.

W Warner Bros Studios można przyjrzeć się kostiumom filmowym z serii o Harrym Potterze

Dania jest ojczyzną klocków Lego. Można je kupić w firmowym sklepie w centrum Kopenhagi

Pociąg do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie odjeżdża z peronu 9 i ¾
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
90 proc. Polaków ubezpiecza wyjazd
rekreacyjny. 80 proc. polis dotyczy wyjazdów zagranicznych, a tylko 20 proc. krajowych. Dominują polisy kupowane na krótki
okres: 42 proc. to ubezpieczenia wyjazdów
ośmiodniowych, a 25 proc. od 9 do 14 dni.
Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać ze sobą
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest bezpłatna i obejmuje każdą osobę, która posiada ubezpieczenie zdrowotne
w NFZ. Dzięki niej można korzystać z opieki
medycznej w krajach UE oraz w państwach
członkowskich EFTA (Islandia, Liechtenstein,
Norwegia, Szwajcaria).
Wakacje to czas remontów. Prace remontowe na powierzchni większej niż 41 metrów
kwadratowych, w kilku pomieszczeniach, których koszt ma wynieść od 28 do 48 tys. złotych – chcą przeprowadzić ankietowani przez
serwis Oferteo.pl. Najczęściej remontowanymi
pomieszczeniami są pokoje. Wskazało na nie
28 proc. badanych. Najczęściej przeprowadzane będą prace remontowe w czterech lub więcej
pomieszczeniach (łącznie 62 proc. wskazań),
remont jednego pomieszczenia zadeklarowało
7 proc. użytkowników. Najbardziej pożądane
w polskim mieszkaniu są: wymiana lub przeróbka elektryki (45 proc.), remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej (30 proc.), a dla 25 proc.
wymiana instalacji c.o.
Zadłużenie Polaków na mieszkania
w 2015 roku wynosiło 378 mld złotych.
W 2000 roku na ok. 9,5 mld złotych, wtedy
metr kwadratowy mieszkania w Warszawie
kosztował średnio 3,2–3,5 tys. złotych. Dziś
jest to dwa razy więcej. W ostatnich kilkunastu latach dług hipoteczny Polaków narastał błyskawicznie. Mimo to Polska nadal jest
jednym z krajów UE o najniższym poziomie
„zakredytowania” gospodarstw domowych.
W lokalu lub domu obciążonym hipoteką
mieszka 11 proc. Polaków (dane z 2014 roku).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wczasy pod gruszą”.
Nagrodę wylosowała: Bożena Bartyła z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Polacy warzą sobie piwa
W każdej rodzinie jest wujek, który przy uroczystych okazjach częstuje swoimi słynnymi
nalewkami. Domowe piwowarstwo jednak
do niedawna było w Polsce rzadkością. Zaczęło się to zmieniać kilka lat temu, na fali
zainteresowania piwami rzemieślniczymi.
Szacuje się, że piwo warzy dzisiaj kilkanaście
tysięcy rodaków. Polskie prawo jest pod tym
względem liberalne i każdy może bez zgłaszania ani opłat wytwarzać piwo w piwniczce
czy kuchni, pod warunkiem że nie będzie go
sprzedawał. Nie dotyczy to pędzenia bimbru
na własny użytek, które wciąż jest zabronione, a mimo to o jego amatorach też często
słyszymy.

Domowi piwowarzy oprócz dumy z własnej twórczości odczuwają także korzyść
w portfelu – w przeliczeniu jedno piwo kosztuje od 50 groszy do kilku złotych. Najczęściej domowym sposobem warzy się warki
dwudziestolitrowe w cenie ok. 50 złotych,
co daje średnią cenę porównywalną do puszki
z supermarketu, ale nieporównywalny smak
i satysfakcję. Jedyny koszt to początkowa
inwestycja w zestaw startowy do warzenia
i składniki, których łączna cena nie przekracza
150 złotych.
By zostać domowym browarmistrzem,
musimy zaopatrzyć się w sprzęt, czyli duży
garnek, wiadro z pokrywką i kilka wężyków.
Piwo warzy się z czterech składników, o które
też nietrudno – słodu jęczmiennego, wody,
chmielu i drożdży piwowarskich. W 30-litrowym garze przez kilka godzin zacieramy, czyli

łączymy przemielony słód z wodą. Na tym
etapie skrobia przemieniają się w cukry proste, fermentujące, a substancje tłuszczowe
i białkowe ziaren rozkładają się, co odpowiada
za tworzenie się puszystej piany. Tak powstałą
schłodzoną brzeczkę przelewamy do wiadra
o podobnej pojemności i dodajemy chmiel
i drożdże, rozpoczynając etap fermentacji.
Wymaga on jeszcze większej cierpliwości,
ponieważ trwa od tygodnia do nawet półtora miesiąca. Po okresie leżakowania musimy
jeszcze dokonać filtracji, czyli usunąć drożdże
i osady po warzeniu. Przy wielu rodzajach
piwa (np. białe) pomija się ten etap. Na koniec
przelewamy piwo do butelek, czekamy zależnie od stylu od tygodnia do czterech miesięcy
i znów przelewamy, tym razem do butelek,
do których dodaliśmy cukier albo glukozę.
Na tej ostatniej prostej nagazowujemy swoje
piwo.

P iwo prawie instant
Niecierpliwi początkujący warzelnicy mogą kupić tzw. ekstrakt, który jest już
nachmielony. Rozpuszcza się go we wrzącej wodzie, wywar schładza, a następnie

fermentuje. Za czas zaoszczędzony dzięki
temu zestawowi instant musimy niestety zapłacić mniejszą swobodą twórczą – nie mamy
wtedy wpływu na proporcje i parametry piwa.
Ten sposób jest też trochę droższy, puszka
z ekstraktem kosztuje ok. 45 złotych. Jeśli
za pierwszym razem nawet przy nim uznamy,
że czas się wlecze, domowe piwowarstwo nie
jest chyba zabawą dla nas.

P iwowar z dyplomem
Opisane powyżej procesy warzenia, fermentacji, leżakowania, filtracji i rozlewu są siłą
rzeczy skrótowe. Ambitny piwowar, który chce
zacząć swoją przygodę z warzeniem wyposażony w teoretyczne i praktyczne kompetencje,
powinien się zainteresować ofertą studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W październiku rusza
na tej uczelni pierwszy w Polsce kierunek pod
nazwą techniki piwowarstwa. W ciągu dwóch
semestrów 30 studentów będzie zdobywać
wiedzę z takich przedmiotów jak: technologia słodu i piwa, warsztaty piwowarstwa
domowego, organizacja i funkcjonowanie
minibrowaru, analiza sensoryczna, systemy
zarządzania jakością w browarze, aparatura
i projektowanie minibrowaru. Kierunek powstał po konsultacjach z branżą piwowarską,
która już teraz tworzy 205 tys. miejsc pracy.
Wciąż powstają nowe browary rzemieślnicze
i restauracyjne, a jedynym towarem deficytowym są pracownicy. Od piwowara domowego
do zawodowego?

MAREK KOWALIK

W bieżącym roku sprowadziliśmy do kraju prawie pół miliona używanych samochodów. To o 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W tym roku średni
wiek sprowadzanych aut wynosi 11 lat i 7 miesięcy. To o 10 miesięcy więcej niż przed rokiem. O 30 proc. wzrósł import samochodów
10-letnich i starszych. W Polsce średni wiek
aut przeznaczonych do demontażu w 2012
roku wynosił około 18 lat. W tym samym
czasie samochód jeżdżący po polskich drogach miał 17 lat. Z ubiegłorocznych zestawień
wynika, że aż 71 proc. samochodów w Polsce
ma więcej niż 10 lat, a jedynie co 25. auto jest
nowe, czyli nie przekracza dwóch lat. Markami
najczęściej sprowadzanymi są: Volkswagen,
Opel, Audi i Ford.
D W U T Y G O D N I K
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Zginął Górnik

Wybuch metanu w szybie
Zygmunt KWK Murcki-Staszic
W Katowicach 27 lipca br. po godz. 11 doszło do wybuchu
metanu w szybie Zygmunt KWK Murcki-Staszic, należącej
do KHW SA. Uszkodzony został dach budynku. Przyczyny
zdarzenia nie są jeszcze potwierdzone. Natychmiast, zgodnie z procedurami, rozpoczęto akcję. Cztery zastępy ratownicze szukały sygnalisty obsługi pompowni znajdującej się
na poziomie 416 metrów, z którym nie było łączności. Około
godziny 18.30, po pokonaniu kilku kilometrów pod ziemią,
ratownicy dotarli do podszybia w szybie Zygmunt, gdzie znaleźli ciało poszukiwanego górnika. Lekarz potwierdził zgon.
Zmarły to starszy ślusarz-sygnalista, 49 lat, od 17 lat pracujący w kopalni Murcki-Staszic. Na podstawie obrażeń można
przypuszczać, że śmierć nastąpiła w konsekwencji fali uderzeniowej po wybuchu bańki metanu. W rejonie zagrożenia
znajdowało się sześciu pracowników obsługi szybu oraz 19
zatrudnionych pod ziemią. 24 z nich nie odniosło obrażeń.

W rejonach przewietrzanych przez szyb Zygmunt nie
prowadzono wydobycia, a jedynie wykonywano prace związane
z transportem maszyn i urządzeń.
Na skutek wybuchu uszkodzony został budynek nadszybia.
Zniszczenia w wyrobiskach podziemnych i szybie będą ustalane
po zakończeniu akcji ratowniczej. Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustala komisja z udziałem pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego UG, WUG, KHW SA i służb
kopalnianych. Z uwagi na miejsce zdarzenia badanie przyczyny
i skutków odbywa się we współpracy między kierownictwami
kopalń Murcki-Staszic (KHW) i Murcki (SRK).
l
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