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Temat na czasie
Tomasz Gawlik, prezes JSW SA:
Pożegnamy się
z kopalnią,
ale nie
z pracownikami.
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KWK K rupiński . Kopalnia do SRK

Górnicy nie stracą pracy

Wóz albo przewóz
AGNIESZKA MATERNA

Jest porozumienie w sprawie
przyszłości KWK Sośnica.
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Owczy pęd za
wynikiem zabija
racjonalne myślenie

Katowicki Holding Węglowy:
Najwybitniejsi niezależni analitycy mówili, że zostanie tylko kilka
kopalń. Teraz sytuacja zaczyna się stabilizować. Gdybyśmy
szli drogą wyznaczoną przez
poprzedni rząd, mielibyśmy kilka
dzikich upadłości, marnowanie
majątku i upadek firm pracujących dla górnictwa.
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Nie traktować
powietrza jak
powietrze
Normy jakości powietrza.
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Nowy S-Cross
Informacje motoryzacyjne.
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Oko na Maroko
Podróże marzeń.

strona 10

Kopalnia Krupiński do końca stycznia 2017 roku przestanie należeć do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Potem zostanie przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Żaden z pracowników zakładu nie straci
pracy.
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Pięścią w stół

Balast, który nie pozwala na pracę
Zarząd JSW SA postanowił oddać kopalnię Krupiński
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. KWK Sośnica z Polskiej Grupy Górniczej dostała szansę i będzie fedrować
do stycznia 2017 roku. Jeżeli ekonomicznie sprawdzi
się, pofedruje jeszcze kilka lat. Padającą Polską Grupę
Górniczą stać na to, aby dawać szansę kopalni. Nas
na to nie stać?

S

tać Katowicki Holding Węglowy, aby spokojnie
naradzić się, zastanowić i przeanalizować wszystkie argumenty za i przeciw przekazaniu ruchu
Śląsk KWK Wujek Spółce Restrukturyzacji Kopalń,
a nas nie stać? Za szybko oddajemy Krupińskiego.
Wiem, że powstał plan naprawy kopalni przygotowany przez dwóch dyrektorów, którzy znają ją jak
własną kieszeń. Szkoda, że został potraktowany jak
dokument wewnętrzny spółki giełdowej, a nie temat
do szczerej, oficjalnej i bardzo transparentnej debaty.
Moim zdaniem doszło do karykaturalnej przesady
w zachowywaniu pełnej poufności rozmów między
Ministerstwem Energii, zarządami spółek węglowych
i przedstawicielami załogi. Przestrzegam przed parodiowaniem dialogu. Namawiam do publicznej wymiany
poglądów, a nie tylko do informowania o podjętych
decyzjach.
Zakładając, że na początku rząd musiał jakoś uporządkować informacje o sytuacji górnictwa, to z czystym sumieniem można powiedzieć, że od ośmiu miesięcy robi wszystko na własny rachunek – poczynając
od polityki kadrowej, a kończąc na koncepcji restrukturyzacji. Jestem przekonany, że ten rząd wie, co robi
w sprawach górnictwa, i wie, co chce osiągnąć. Czy
poza ministrami Krzysztofem Tchórzewskim i Grzegorzem Tobiszowskim ktoś inny może coś konkretniejszego powiedzieć poza ogólnym stwierdzeniem,
że ma być lepiej? Wątpię, czy ktoś z rządu poza nimi
może coś konkretniejszego na ten temat zakomunikować. Czy w takim razie liderzy związkowi największych
central mogą odpowiedzieć na kilka podstawowych
pytań? Mają gorącą linię z Ministerstwem Energii.
Okazuje się, że nawet oni są zaskakiwani. Mam świeżo

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Namawiam
do publicznej
wymiany
poglądów,
a nie tylko
do informowania
o podjętych
decyzjach.

w pamięci zaskoczenie wszystkich po publikacji przez
Dziennik Gazetę Prawną informacji o tym, że jest lista
sześciu kopalń do zamknięcia. Karolina Baca-Pogorzelska napisała, że rząd ma kłopot, bo nie wie, jak o tym
poinformować. Moja pierwsza refleksja – pani redaktor
żartuje z rządu i Ministerstwa Energii. Po chwili pomyślałem – ona ma rację. Podstawowym problemem
w górnictwie w 2016 roku jest przekazywanie prawdziwych informacji.
Pozwólcie Szanowni Czytelnicy, że wyjaśnię problem na konkretnych przykładach. W Jastrzębskiej
Spółce Węglowej oddajemy do SRK kopalnię Krupiński. Decyzję podejmuje się tydzień po artykule
Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, że Krupiński jest przez
ministerstwo skazany na tak zwaną „srakę” (bardzo
potoczna nazwa SRK) i w jeszcze krótszym czasie
po oficjalnym zaprzeczeniu informacjom zawartym
w tekście w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kopalnia
Sośnica według informacji Bacy-Pogorzelskiej także
miała trafić do SRK. Wiem, że decyzja była na stole,
bo taka informacja padła z ust jednej z osób najlepiej
zorientowanych. Po tekście w DGP Sośnica jednak
dostała szansę. Do KHW przyjechał minister Krzysztof
Tchórzewski, żeby poinformować, że decyzja w sprawie
ruchu Śląsk nie zapadła. Nagle okazało się, że całe
ministerstwo zostało postawione na nogi po to, aby
udowodnić, że nie ma jakichkolwiek planów przekazywania czegokolwiek do SRK. Czy w tym pędzie
w ostatniej chwili zrezygnowano z jakiegoś pomysłu?
Nie wiadomo, bo nie wiadomo, jakie były pomysły.
Ale co tam obce podwórka. Wracam na nasze,
jastrzębskie. Chciałbym z przykrością poinformować,
że w naszych kopalniach zanikła tradycja rozmów kierownictwa kopalń z górnikami. Wszyscy tak zaszyli
się w pokojach i studiują tabelki, że zwykły górnik
bardzo im przeszkadza w ciężkiej pracy. Kopalnie,
węgiel, górnicy, maszyny pod ziemią i wydobycie węgla – to wszystko tylko rozprasza. Jakże łatwiej byłoby
pracować bez tego obrzydliwego balastu. Tak, jesteśmy
obciążeniem, które nie pozwala twórczym umysłom
skupić się na wykonywanych zadaniach.
l

Kij w mrowisko

Głęboki sens
Nie ma sposobu, aby bezproblemowo naprawić górnictwo. Często muszę przekonywać swoich sejmowych kolegów spoza Śląska, że w programie realizowanym przez rząd nie chodzi wyłącznie o zakłady
pracy. Do naprawy można podejść w sposób czysto
technokratyczny, czyli brać pod uwagę tylko tabelki,
wskaźniki, wyniki i kierować się zyskiem. Takie podejście nie wymaga szczególnego wysiłku. Tniemy
to, co nie mieści się w wyznaczonych wskaźnikach
i z głowy. Jednak każde cięcie to los często tysięcy
ludzi i ich rodzin. Łatwo operować liczbami i wykresami. Trudno ponosić odpowiedzialność za ludzi.

P

roblem górnictwa jest nie tylko problemem ekonomicznym, ale także społecznym. To branża,
z którą kooperują setki, a może nawet tysiące
firm. Niektóre z nich żyją wyłącznie z tej kooperacji,
inne są od górnictwa uzależnione w mniejszym stopniu. Tam też pracują ludzie, którzy muszą utrzymać
rodziny. Dlatego uważam, że naprawa górnictwa jest
nie tylko lokalnym, śląskim problemem – to problem
ogólnopolski. Niepowodzenie na Śląsku będzie odbijać
się na reszcie Polski. Dlatego tak ważny jest kompleksowy sposób działania. Proszę pamiętać, że jesteśmy
w znacznym stopniu uzależnieni od Komisji Europejskiej. Jeżeli uzna dotychczasowe albo najbliższe
działania za niedozwoloną pomoc publiczną, branżę

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Nie szukać dziury
w całym

S

ośnica miała trafić do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Kopalnia dostała szansę, bo danie szansy
nie spowoduje jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla
Polskiej Grupy Górniczej. Zostanie zakończone zbrojenie
dwóch ścian, górnicy będą fedrować i po ocenie efektów
ekonomicznych ostatecznie będzie wiadomo – do SRK czy
dalej w PGG. Kluczowym założeniem porozumienia jest
osiągnięcie przez kopalnię rentowności. W najbliższym
czasie w KWK Sośnica uzbrojone i uruchomione zostaną
dwie ściany. Ustalono, że do końca stycznia 2017
roku kopalnia musi uzyskać dodatni wynik finansowy.
Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, KWK Sośnica
pozostanie w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. Jeśli
nie, z końcem 2017 roku trafi do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Słyszałem wiele głosów krytycznych na temat
warunkowego pozostawienia Sośnicy w PGG. Po tym,
jak zostały ujawnione kulisy decyzji, nie ma podstaw do
krytyki. „Dzięki temu porozumieniu kopalnia Sośnica
nie będzie obciążała wyniku finansowego Polskiej
Grupy Górniczej” – przeczytałem w komunikacie
PGG. To całkiem logiczne, że skoro dozbrojenie ścian
i prowadzenie wydobycia nie wiąże się z żadnymi
kosztami dodatkowymi dla górniczej spółki, to podjęto
taką decyzję. Głupie pytania o to, jak można dokończyć
zbrojenie ściany bezkosztowo, są ordynarnym szukaniem
dziury w całym. Odpowiedź może być tylko jedna: Skoro
można, to znaczy można.

Z

a pozostawieniem kopalni byli liderzy związkowi,
politycy i zarząd Polskiej Grupy Górniczej, czyli
najbardziej zainteresowani. To niemożliwe, żeby wszyscy
się mylili. Mam nadzieję, że taki sposób dochodzenia do
kompromisu będzie w innych przypadkach. Naprawa
PGG ma polegać między innymi na przekazywaniu SRK
niepotrzebnych części trzech kopalń zespolonych. W tym
przypadku także mogą być jakieś wątpliwości. Zapewne
zostaną rozwiane, a wszystko przebiegnie bezkonfliktowo.

W
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Wysiłek włożony
w ratowanie
górnictwa ma
głęboki sens
ekonomiczny
i społeczny.

czeka ruina. Co zrobić, żeby znaleźć złoty środek
między interesami ekonomicznymi, oczekiwaniami
społecznymi i wymaganiami Komisji Europejskiej?
Nie ma innego sposobu niż rozmowy.
Dialog w branży górniczej trwa od wielu miesięcy.
Dzięki niemu powstała Polska Grupa Górnicza. Bez
niego nie udałoby się uratować Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Gdyby nie dialog, padłby Katowicki Holding
Węglowy. Programy naprawy poszczególnych spółek
nie powstają w zaciszu gabinetów. Są one dyskutowane na Śląsku, w konkretnych spółkach, a jak trzeba,
to nawet w kopalniach. Sądzę, że jesteśmy w szczególnym momencie – przed nami egzamin w Komisji
Europejskiej. Aby naprawić górnictwo i nie narazić się
na sprzeciw KE, Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska
Spółka Węglowa muszą udowodnić, że są w stanie
przyszły rok skończyć bez strat. To będzie trudne, ale
jest możliwe. Co z Katowickim Holdingiem Węglowym? Ta spółka zaczęła zmagać się z trudnościami
większymi, niż wynikało to z audytu. Kłopoty kopalni
Wesoła, dużo niewygodnych informacji zamiecionych
pod dywan – to powody, dla których proces naprawy
może się przedłużyć. Jednak najważniejszy jest efekt
końcowy. Ponieważ górnictwo węgla kamiennego jest
potrzebne Polsce, wysiłek włożony w jego ratowanie
ma głęboki sens ekonomiczny i społeczny.
l

Katowickim Holdingu Węglowym trwają rozmowy
o tym, w jaki sposób dać szansę ruchowi Śląsk
kopalni Wujek. Oczywiście, nie ma dwóch identycznych
sytuacji, dlatego nie można automatycznie powielać tej
samej decyzji. Jednak Ministerstwo Energii już nieraz
udowodniło, że potrafi godzić ekonomię z oczekiwaniami
strony społecznej. Związki zawodowe poinformowały, że
nie zapadły decyzje o przekazaniu Śląska do SRK. Zarząd
KHW ocenia, że przy przewidywanych cenach węgla
i poziomie sprzedaży Śląsk przyniósłby mniej więcej 390
mln złotych straty w ciągu pięciu lat. Związki nie zgadzają
się z tą prognozą.

C

zy można było postąpić z Krupińskim podobnie jak
z Sośnicą? Takie pytanie jest bardzo nie na miejscu.
Wiadomo, że jak by można było, to byłoby można.
W takim pytaniu jest zawarta także szczypta oskarżenia.
Otóż wynika z niego, że w którymś przypadku podjęto
błędną decyzję. To mniej więcej tak, jakby zapytać kogoś:
Jest pan mordercą czy gwałcicielem? Proszę podkreślić
„mordercą” lub „gwałcicielem”. W przypadku Krupińskiego
były prowadzone analizy, a pod kierownictwem dwóch
dyrektorów (byłego i obecnego) przeprowadzono analizę
szans dla kopalni. Obaj panowie zrobili ją pod wpływem
sugestii wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.
Zapewne prognozy były nieoptymistyczne, skoro
Krupiński trafia do SRK. – Nie ma powodu szukać dziury
w całym. Kierownictwo Ministerstwa Energii ma absolutne
zaufanie u strony społecznej. To powinno wystarczyć,
aby spokojnie czekać na efekty naprawy górnictwa –
powiedział mi jeden z górników. I stąd wziął się mój
optymizm.
l
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KWK Krupiński trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Górnicy nie stracą pracy
Kopalnia Krupiński do końca stycznia 2017
roku przestanie należeć do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Potem zostanie przekazana
Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Żaden z pracowników zakładu nie straci pracy. – W Krupińskim są zatrudnieni świetni pracownicy.
Spółka ich potrzebuje – mówi Tomasz Gawlik,
prezes JSW SA.

Zanim zapadła decyzja zarządu Spółki
o przekazaniu Krupińskiego SRK, przeprowadzono wiele analiz. Zgodnie z nimi nie jest
możliwe, aby kopalnia w przyszłości przynosiła zyski. Jej strata finansowa w ciągu

minionych 10 lat to około 900 mln złotych.
Nawet wydanie kilkuset milionów złotych
na inwestycje niezbędne, aby dotrzeć do lepszego węgla, nie sprawią, że Krupiński będzie
rentowny. Pierwsze plany zamknięcia kopalni
powstały kilkanaście lat temu. – W czasach,
gdy Spółka była w stanie ponosić ciężar związany z Krupińskim, odwlekano decyzję. Teraz
nie mamy wyjścia. Mamy do wyboru: inwestować w tę kopalnię albo tam, gdzie są szanse
nie tylko na zwrot inwestycji, ale także na zyski
– mówią przedstawiciele zarządu.
Przeniesienie Krupińskiego do SRK jest
jednym z elementów planu naprawczego

Spółki. – Decyzja w sprawie Krupińskiego
była bardzo trudna. Dla nas najważniejsze
było zagwarantowanie pracownikom kopalni
miejsc pracy. Zrobiliśmy to. Przekazanie Krupińskiego SRK będzie jedynie przekazaniem
majątku. Załoga na Krupińskim jest bardzo
dobra i doświadczona. Jest nam ona potrzebna
na innych kopalniach – stwierdził Tomasz
Gawlik, prezes JSW.
– Zarząd rozważał wiele projektów,
w których staraliśmy się znaleźć rozwiązania problemów Krupińskiego. Żadna z analiz
i żaden z opracowanych planów nie dawały
szans na wyprowadzenie kopalni na prostą.

Załogę zatrudniamy w innych kopalniach.
Chciałbym, żeby przenosiły się całe brygady
z dozorem. To zgrane zespoły. Kompleksy
zmechanizowane, przenośniki, odstawa i inne
maszyny i urządzenia zostaną zdemontowane
i zainstalowane w innych kopalniach. Nic nie
zmarnujemy – powiedział Józef Pawlinów,
wiceprezes do spraw technicznych JSW SA.
Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z programu osłonowego, będzie mógł to zrobić.
Pracownicy będą mogli skorzystać z jednorazowych odpraw i urlopów górniczych gwarantowanych przez ustawę o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego.
KHB

Inwestycje w wydobycie węgla koksowego

Tam są pieniądze
Jastrzębska Spółka Węglowa musi zwiększyć
wydobycie węgla koksowego. Dlatego firma
koncentruje środki i siły, aby jak najszybciej
osiągnąć ten cel. Teraz węgiel koksujący stanowi niespełna 70 proc. wydobycia. W ciągu kilku lat Spółka doprowadzi do sytuacji,
w której węgiel koksowy będzie stanowił około 85 proc. całego wydobycia.

Węgiel koksowy nawet w czasie wielkiego
kryzysu jest znacznie droższy od węgla energetycznego. Przy podobnych kosztach wydobycia obu rodzajów węgla (w JSW) korzyści
są oczywiste. Ponieważ w najbliższych latach
nadprodukcja węgla energetycznego będzie
się utrzymywała, a analitycy nie przewidują
radykalnego wzrostu cen, decyzja zarządu
JSW pozwoli umocnić stabilność finansową.
Spółka sukcesywnie zwiększa efektywność. Lepsza organizacja pracy, koncentracja
ograniczonych możliwości inwestycyjnych
na najbardziej obiecujących przedsięwzięciach
oraz lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń
powinny przynieść spodziewane efekty. Firma
chce w ciągu najbliższych kilku lat utrzymać
poziom produkcji powyżej 15 mln ton rocznie.

K nurów -S zczygłowice idą
po koksowy
Nie uda się utrzymać planowanego
poziomu produkcji węgla koksowego bez

niezbędnych inwestycji. JSW ma szanse
na wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Do Spółki
może trafić nawet 290 mln złotych. Pieniądze zostałyby skierowane do kopalń Budryk
i Knurów-Szczygłowice na modernizacje
zakładów przeróbczych w tych kopalniach.
Spodziewane efekty w kopalni Knurów-Szczygłowice to poprawa jakości węgla kierowanego do odbiorców. Zakład produkuje
około 55 proc. węgla koksowego. Po zakończeniu inwestycji węgiel koksowy ma stanowić około 80 proc. całej produkcji. Aby
to osiągnąć, trzeba zmodernizować zakłady
przeróbki węgla w obu ruchach. Trzeba także
udostępnić nowe pokłady węgla koksowego.
Ostatecznie kopalnia rozpoczęłaby produkcję węgla koksowego typu hard. Wydobycie
wzrosłoby do 4 mln ton rocznie.
W czasie debaty zorganizowanej przez
redakcję Nowego Górnika z udziałem dyrektorów kopalń JSW Grzegorz Michalik,
dyrektor kopalni Knurów-Szczygłowice,
powiedział między innymi: – Jeżeli chcemy
mieć zyski, musimy zwiększyć produkcję
węgla koksowego. Nie osiągniemy tego celu
bez modernizacji zakładów przeróbczych
w ruchach Knurów i Szczygłowice. Wszystkie
inwestycje w kopalni są podporządkowane
osiągnięciu tego celu. Planujemy, że rok 2018
zakończymy bez strat, a możliwe, że z małym

zyskiem. Rok 2019 powinien być dochodowy.
Czy w czasie kryzysu kopalnie mogą nie przynosić strat? Jeżeli skoncentrujemy wysiłki
na przedsięwzięciach, które dają największe
szanse na bardzo dobre efekty, jest to możliwe. Kopalnia Knurów-Szczygłowice jest
bardzo krótko w JSW. Potrzebujemy czasu,
żeby zacząć wypełniać przydzielone nam
zadania. Nie czekamy bezczynnie, aż sytuacja rynkowa się poprawi. Nasze inwestycje
są dokładnie rozpisane, mamy wyliczone
spodziewane wyniki

B udryk

pofedruje 60 lat
W kopalni Budryk od około pięciu lat
budowany jest poziom 1290. Po zakończeniu tej inwestycji górnicy będą mieli dostęp
do ponad 160 mln ton węgla koksowego, który zalega między poziomami 1050 a 1290.
Pogłębianie szybu VI, drążenie wyrobisk,
budowa systemu transportowego przeznaczonego wyłącznie dla węgla koksowego
typu hard, modernizacja i rozbudowa zakładu przeróbczego tak, aby można było
zwiększyć produkcję i jakość węgla koksowego – to główne zadania inwestycyjne
w Budryku. Rozpoczęcie produkcji węgla
typu 35 planowane jest na drugie półrocze
2018 roku. Kopalnia Budryk jest najmłodszą
kopalnią w JSW. Po zakończeniu inwestycji

i rozpoczęciu wydobycia węgla koksowego
Budryk będzie mógł fedrować do 2077 roku.

Ż eby efekt był najlepszy
– W kopalniach JSW pracują świetni
fachowcy. Każdy z nich zjeżdża pod ziemię
po to, aby uczciwie wykonać swoją pracę
i bezpiecznie przepracować dniówkę. Wszyscy mamy nadzieję, że kryzys minie i w końcu
mocno staniemy na nogach. Dotychczasowe
efekty utwierdzają nas w przekonaniu, że tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć
zakładane cele. Jest pełna mobilizacja. Nie
ukrywam, że wielkim wsparciem jest dla
nas zaangażowanie głównego akcjonariusza
w szukanie najlepszych rozwiązań. Wykorzystuje się wszystkie możliwości dozwolone
przez prawo regulujące zasady funkcjonowania spółki giełdowej. Ministerstwo Energii ma wielki wkład w nasze dotychczasowe
działania służące stabilizacji Spółki – mówi
Tomasz Gawlik, prezes JSW SA.
– Mamy ograniczone możliwości finansowania inwestycji. Dlatego zarząd tak dysponuje dostępnymi funduszami, aby efekt był
jak najlepszy. Nie możemy pozwolić sobie
na chybione inwestycje. Inwestujemy w wydobycie węgla koksowego, bo tam są pieniądze
– dodaje Józef Pawlinów, wiceprezes JSW SA
do spraw technicznych.
KH

Sprzedaż udziałów w SEJ i Victorii oraz przekazanie SRK kopalni Krupiński wzmocniło Spółkę

JSW kusi inwestorów
Po tym, jak akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zgodzili się na sprzedaż Spółki Energetycznej Jastrzębie oraz Zakładów Koksowniczych Victoria w Wałbrzychu należących do
Grupy Kapitałowej JSW, Spółka łapie oddech finansowy. Decyzja o przekazaniu Krupińskiego
Spółce Restrukturyzacji Kopalń jest kolejnym
elementem planu naprawczego realizowanego
przez JSW. Wielki udział w ratowaniu firmy ma
załoga, która zrezygnowała z części należnych
dodatków płacowych, co da oszczędność około 2 mld złotych w ciągu trzech lat. Te dobre
informacje zaowocowały w końcu wzrostem
zainteresowania wśród inwestorów akcjami
Spółki. „JSW kusi inwestorów” – takie tytuły
i opinie pojawiają się od jakiegoś czasu.

Sprzedaż udziałów w wybranych firmach to element programu naprawczego
Spółki. Nabywcą 100 proc. akcji SEJ jest spółka PGNiG Termika, natomiast blisko 92,8
proc. akcji koksowni Victoria podzielą się
Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo
Finansowe Silesia.
– Zasadniczym celem tych działań jest
poprawa płynności finansowej Spółki m.in.
poprzez proces dezinwestycji wybranych
aktywów o zidentyfikowanym potencjale
i atrakcyjności rynkowej, należących do grupy JSW – podano w uzasadnieniu decyzji
akcjonariuszy. Większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii. Transakcje były

przygotowywane przez kilka miesięcy. Kiedy
pojawiły się informacje o nich, zainteresowanie JSW wzrastało.
PGNiG Termika kupuje blisko 2,9 mln
akcji SEJ, stanowiących 100 proc. kapitału
zakładowego tej spółki. Wartość transakcji
to 371,8 mln złotych. JSW sprzedaje także
udziały (92,8 proc.) w koksowni Victoria
za 350 mln złotych. Decyzja o przekazaniu
kopalni Krupiński Spółce Restrukturyzacji
Kopalń została także pozytywnie oceniona
przez inwestorów. – Decyzji o przekazaniu
kopalni nie należy traktować jako jedynego
elementu programu naprawy Spółki – zastrzegają przedstawiciele JSW. Czytając opinie i informacje publikowane na portalach

gospodarczych, odnosi się wrażenie, że polityka realizowana przez zarząd jest dobrze
odbierana w kręgach inwestorskich. Należy
także zwrócić uwagę na wzrost cen węgla
koksowego na rynkach światowych. W dość
krótkim czasie tona tego węgla zdrożała o 20
dolarów (z około 80 do 100 dolarów za tonę)
i chociaż analitycy nie wiedzą, czy trend
wzrostowy utrzyma się, to ta informacja
w połączeniu z działaniami załogi i zarządu
JSW nastraja inwestorów optymistycznie.
Najniższy kurs akcji JSW oscylował wokół
9 złotych. Najwyższy, po serii dobrych informacji, to trochę ponad 30 złotych.
SKI
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Jest porozumienie w sprawie przyszłości KWK Sośnica

Wóz albo przewóz
Po wielu spotkaniach i godzinach negocjacji zarząd Polskiej Grupy Górniczej osiągnął
porozumienie ze stroną społeczną w sprawie przyszłości kopalni Sośnica w Gliwicach.
W dialog zaangażowani byli minister energii
Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz
Tobiszowski.

Kluczowym założeniem porozumienia jest
osiągnięcie przez kopalnię rentowności. W najbliższym czasie w KWK Sośnica uzbrojone
i uruchomione zostaną dwie ściany. Ustalono,
że do końca stycznia 2017 roku kopalnia musi
uzyskać dodatni wynik finansowy. Jeżeli ten
warunek zostanie spełniony, KWK Sośnica
pozostanie w strukturach PGG. Jeśli nie, z końcem 2017 roku trafi do SRK.
– Dzięki porozumieniu kopalnia Sośnica nie będzie obciążała wyniku finansowego
PGG. Szukaliśmy rozwiązania, które nie niosłoby zagrożenia dla finansów spółki. Uzbrajamy dwie ściany. Do czasu oceny postępów
w wynikach kopalni nie będziemy prowadzić
innych inwestycji przygotowawczych, co pozwoli znacznie obniżyć koszty – mówi Tomasz
Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

W iększa wydajność ,
pewne inwestycje
Do końca 2017 roku Polska Grupa Górnicza zamierza wydać na inwestycje w innych
REKL A M A

Krzysztof Tchórzewski, minister energii: – Zawarliśmy dobry kompromis. Sośnica dostała szansę. Punktem
zero będzie uruchomienie dwóch nowych ścian wydobywczych w październiku i w listopadzie. W styczniu
powiemy „sprawdzam”. Jeśli wynik będzie negatywny, jeżeli nie zostaną zrealizowane przyjęte założenia,
to Sośnica będzie pracowała do końca roku. Sczerpie dwie nowe ściany i zakończy pracę. W sytuacji, gdy
w styczniu perspektywa okaże się pozytywna, wtedy kopalnia w innym systemie, zrestrukturyzowana,
zreformowana, będzie mogła pracować ok. 8–10 lat.

kopalniach około 900 mln złotych. Zgodnie
z programem restrukturyzacji priorytetem
mają być inwestycje w kopalnie o największym
potencjale.
Planowane inwestycje w PGG to m.in.
połączenie ruchu Chwałowice z ruchem Jankowice, budowa poziomu 880 m na ruchu
Jankowice, modernizacja szybu III na ruchu
Marcel, połączenie tego ruchu z ruchem Rydułtowy, udostępnienie złoża w filarze elektrowni Halemba, połączenie technologiczne
ruchu Pokój z ruchem Bielszowice i przesłanie urobku w całości na ruch Bielszowice,
uruchomienie trzeciej ściany w ruchu Pokój
i udostępnienie złoża Imielin Północ na ruchu Ziemowit. Wśród założeń biznesplanu
są również: zwiększenie sprzedaży węgla,
usprawnienie procedur i znalezienie nowych
rynków zbytu. Zarząd spółki chce zwiększyć sprzedaż bezpośrednią, m.in. poprzez
rozwinięcie uruchomionego w lipcu sklepu
internetowego.
PGG będzie zmniejszać zatrudnienie, ale
jedynie przez naturalne odejścia na emerytury
i program dobrowolnych odejść. Do tej pory
zainteresowanie jednorazową odprawą pieniężną lub urlopem górniczym zadeklarowało
4863 pracowników. Spółka wraz ze spadkiem
zatrudnienia sukcesywnie zmniejszać będzie
wydobycie, dostosowując je do potrzeb rynku.
TG
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Pracownicy Krupińskiego mają zapewnioną pracę w kopalniach JSW. Są świetnymi fachowcami
i bardzo solidnymi pracownikami. Bez nich nie będziemy mogli się rozwijać. Jesteście
potrzebni naszej firmie – mówi T omasz G awlik , prezes JSW SA

Pożegnamy się z kopalnią,
ale nie z pracownikami
XXNowy Górnik: Dlaczego zarząd JSW SA
nagle postanowił przekazać kopalnię Krupiński Spółce Restrukturyzacji Kopalń?
Tomasz Gawlik: To nie
była nagła decyzja.
XXNagła. Nieprzyzwoicie uczciwy, jak na te
czasy, związkowiec powiedział mi, że tą sprawą zajmie się szef CBA
i jego najlepsi agenci.
Wszyscy będziecie siedzieć za Krupińskiego.
– Szef CBA i jego najlepsi agenci przekonają się, że decyzja była przygotowywana,
konsultowana, analizowana i wynika z twardych danych ekonomicznych. Bardzo proszę
nie mieszać poważnych instytucji w transparentne działania zarządu spółki giełdowej.
Doceniam nieprzyzwoitą uczciwość pańskiego informatora, ale grożenie nalotem CBA
na firmę notowaną na giełdzie może mieć
konsekwencje finansowe. Doradzam rozwagę
w formułowaniu zarzutów i umiar w obrzucaniu błotem.
XXPonoć jakaś grupa przygotowała Krupińskiego dla niemieckiego inwestora, któremu zależy na tanim dostępie do nowych
złóż węgla. Jest pan w tej grupie?
– Nie miałem i nie mam żadnych kontaktów z jakimikolwiek niemieckimi inwestorami.
O tym, że akcjonariusze dobrze przyjmują
działania obecnego zarządu, świadczy wzrost
notowań JSW na giełdzie. O tym, że szczerze
rozmawialiśmy z załogą, świadczy choćby fakt,
że oficjalnie poinformowaliśmy o naszej decyzji górników z Krupińskiego.
XXZarząd wyrzuca górników z pracy.

– To kłamstwo, że ktokolwiek straci
pracę. Każdy, kto będzie chciał pracować,
będzie pracował w którejś z kopalń JSW.
Jeżeli ktoś będzie wolał skorzystać z pakietu
osłonowego, bo ma uprawnienia, skorzysta
z niego. Kopalnie JSW potrzebują górników z Krupińskiego. To świetni fachowcy
i bardzo solidni pracownicy. Chciałbym
podkreślić, że przekazanie Krupińskiego
SRK ograniczy się do przekazania majątku.

Pracownikom pragnę powiedzieć: Jesteście
potrzebni firmie. Bez was nie będziemy mogli się rozwijać.

zmieścisz się w szalupie ratunkowej. Jednak
są sytuacje, kiedy ktoś to musi powiedzieć.

XXInny związkowiec zarzuca panu, że nie

– Z bankami rozmawiamy o warunkach
spłaty zadłużenia i wykupu obligacji.

szukał pan ratunku dla Krupińskiego u niemieckiego inwestora.
– Zarząd nie rozmawia i nie rozmawiał
z żadnym inwestorem żadnej narodowości
na temat Krupińskiego.
XXCzy Ministerstwo Energii pozwoliło panu
przekazać Krupińskiego SRK?
– Decyzje w spółce giełdowej podejmuje
zarząd. Ministerstwo wie o tej decyzji. Tyle
mam do powiedzenia na ten temat. Proces
podejmowania decyzji w spółce giełdowej jest
jasny i transparentny.
XXCo będzie, jeżeli ta decyzja nie spodoba
się ministrowi energii?
– Wyrzeczenia załogi, wszystkie działania
zarządu i wielkie wsparcie ze strony akcjonariusza większościowego spowodowały wzrost
akcji w ciągu roku o około 300 proc. Czy
przedstawicielowi głównego akcjonariusza nie
spodoba się to, że obserwuje wzrost wartości
akcji JSW? W ciągu 20 dni, gdy ogłaszaliśmy
kolejne decyzje służące poprawie kondycji
finansowej, kurs akcji Spółki wzrósł o 30 proc.
Podkreślam – dobrze został przyjęty przez
rynki finansowe kompleksowy plan, a nie tylko
jedna decyzja o przeniesieniu Krupińskiego
do SRK. Nie byłoby tego bez zainteresowania
głównego akcjonariusza swoją firmą. Przekazanie Krupińskiego oznacza przekazanie jedynie niepotrzebnego majątku. Załoga zostanie
przeniesiona do innych naszych zakładów,
ponieważ mamy takie potrzeby. Muszę zaznaczyć, że załoga na Krupińskim jest bardzo
dobra i doświadczona. Jest nam potrzebna
na innych kopalniach.
XXDrżała panu ręka, kiedy podpisywał się
pan pod uchwałą zarządu?
– Czułem wielką odpowiedzialność. Nie
jest łatwo podjąć decyzję o tym, że zostawiamy kopalnię. Jeżeli nie można uratować całości, trzeba oddać kawałek, żeby zachować
resztę. Zawsze ciężko powiedzieć: Ty już nie

XXBanki wymusiły tę decyzję na zarządzie?

XXPoświęcił pan Krupińskiego, żeby dostać
dłuższe terminy wykupu obligacji spłaty
zobowiązań?
– Banki pożyczają pieniądze po to, żeby
je odzyskać i zarobić na pożyczce. Chcemy
wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ale
chcemy także mieć pieniądze na rozwój.
Do tej pory Krupiński przyniósł około 900
mln złotych strat w wymiarze finansowym.
Mielibyśmy zainwestować około 400 mln
złotych w ciągu sześciu lat i w tym czasie
pokrywać stratę około 100 mln złotych rocznie? Dotychczasowy garb finansowy i nowe
wydatki pochłonęłyby około 2 mld złotych
i wciąż nie mielibyśmy zysków z tej kopalni. Kto by nam pożyczył takie pieniądze?
Jaki bank zgodziłby się finansować kopalnię, która będzie przynosić straty. Krupiński
fedruje w złożu, w którym 65 proc. to kamień. To oznacza, że na 1000 ton wydobytych na powierzchnię tylko 350 ton stanowi
węgiel. W dodatku udział kamienia w urobku
z każdym rokiem by wzrastał. Złe wyniki nie
są winą załogi. To wina złoża.
XXWciąż nurtuje mnie pośpiech zarządu przy podejmowaniu decyzji o losie
Krupińskiego.
– Problem Krupińskiego nie pojawił się
dzisiaj. Istnieje od dawna. Kopalnia tylko
raz w swojej historii miała zysk. W ciągu
minionych lat kilkukrotnie przymierzano się
do zamknięcia Krupińskiego. Ostatni krach
na rynku węgla spowodował, że JSW nie
ma z czego dokładać. Mieliśmy do wyboru
– albo w ciągu sześciu lat przeznaczyć dla
Krupińskiego 1 mld złotych, albo te pieniądze zainwestować tam, gdzie mamy wielkie szanse nie tylko na ich zwrot, ale także
na zysk. Proszę mi powiedzieć, komu by pan
nie dał, żeby dać Krupińskiemu? Pytał mnie
pan, czy zadrżała mi ręka, kiedy podpisywałem się pod uchwałą o przekazaniu

Krupińskiego SRK. Gdybym podpisywał
taką uchwałę i oznaczałaby ona likwidację
miejsc pracy, pewnie ręka trzęsłaby się, a pot
zalewał oczy. Jednak zarząd podpisał się
pod uchwałą, która oddaje do SRK zbędny
majątek, a miejsca pracy przechodzą do innych kopalń.
XXBankierzy czuli są na argumenty
społeczne?
– Negocjacje są trudne i twarde, ale argumenty społeczne mają w nich znaczenie.
To mit, że bankierzy nie liczą się z nimi. Gdyby tak było, już dawno byśmy padli. Sztuka
polega na tym, aby je odpowiednio wyważyć.
XXSą jakieś podteksty decyzji o przekazaniu Krupińskiego SRK? Na przykład chęć
oddania kopalni z wyposażeniem?
– Robimy wszystko, aby zapewnić JSW
przyszłość na kilkadziesiąt lat. Nie ma żadnych podtekstów politycznych, żadnych lewych interesów, grup nacisku. Maszyny i urządzenia zostaną przekazane innym kopalniom.
Załoga zasługuje na to, aby rozmawiać z nią
szczerze. Szczerze powiedzieliśmy, że z Krupińskim JSW utonie. Bez niego mamy szansę
na przeżycie. Nie obiecujemy, że po oddaniu
tej kopalni zacznie się czas dobrobytu. Jeszcze
przez wiele lat będziemy musieli zmagać się
z trudnościami. Będzie ciężko, ale przeżyjemy.
Załoga naszej Spółki nie podda się.
Wielokrotnie mówiłem, że restrukturyzacja nie jest przedsięwzięciem szybkim, jednorazową akcją czy jedną decyzją. Firma musi
wciąż przystosowywać się do rynku. Teraz
jesteśmy zadłużeni. To oznacza, że musimy
wynegocjować jak najlepsze warunki spłaty
swoich zobowiązań. Wynegocjujemy je tylko wtedy, gdy przedstawimy racjonalny plan
rozwoju. I jeszcze raz podkreślam, przedstawiciele instytucji finansowych rozumieją nasze uwarunkowania i od ponad roku czynią
ustępstwa. Przedstawiciele rządu do maksimum wykorzystują możliwości udzielenia
nam wsparcia. Nie mogą przekroczyć granic
prawa. Walczymy o perspektywy istnienia
Spółki przez dziesięciolecia. Czy to jest niecny
podtekst?
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Komentarz

Prawda prosto w oczy
Józef

P aw l i n ó w ,
wiceprezes JSW SA
do spraw technicz nych: Zawsze mówiłem

prawdę prosto w oczy.
Dlatego rano 9 sierpnia
na spotkaniu z załogą
Krupińskiego poinformowałem o rozpoczęciu procedury przekazywania kopalni Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Pracownicy powinni pierwsi wiedzieć o tak

ważnej decyzji. Zapewniłem, że cała załoga
przejdzie do innych kopalń JSW. Ekonomia
jest nieubłagana. Jej prawa obowiązują w rodzinie i w firmie. Jeżeli wydaje się więcej, niż
się zarabia, trzeba korzystać z pożyczek. Zbyt
dużo pożyczek do spłaty powoduje, że w którymś momencie zaczyna brakować pieniędzy
na wszystko, nawet na spłatę długu. Lepiej
uczciwie powiedzieć żonie i dzieciom, że nasze zarobki wystarczają na skromne życie,
niż potem rujnować całą rodzinę. Rujnacją

płaci się za życie ponad stan. JSW nie może
żyć ponad stan.
Na spotkaniu z załogą posłużyłem się
prostym przykładem. Górnicy z tej kopalni
są niczym świetni zawodowi kierowcy, którzy muszą prowadzić słaby samochód. Jeżeli
chcemy mieć lepsze wyniki w wyścigu, trzeba samochód oddać na złom, a kierowców
wsadzić do lepszych maszyn. W kopalniach
JSW potrzebujemy górników z Krupińskiego.
Chciałbym, aby przenosiły się całe brygady

razem z dozorem. Siła kopalni jest w sile każdej z brygad pracujących pod ziemią. Potrzebni są także pracownicy szeroko rozumianej
powierzchni. Nie zostawiamy w Krupińskim
maszyn i urządzeń. Zostaną zdemontowane
i przeniesione do innych zakładów. Mamy
do zagospodarowania na przykład cztery kompleksy ścianowe z przenośnikami taśmowymi
i zgrzebłowymi. Nowy kompleks ścianowy
kosztuje ok. 100 mln złotych. Nie zostawimy
takiego majątku pod ziemią.
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Owczy pę
zabija rac

K atowicki H olding W ęglowy . Najwybitniejsi

niezależni analitycy mówili, że zostanie tylko kilka kopalń.
Teraz sytuacja zaczyna się stabilizować. Gdybyśmy szli drogą
wyznaczoną przez poprzedni rząd, mielibyśmy kilka dzikich
upadłości, marnowanie majątku i upadek firm pracujących dla
górnictwa. Górnictwo zmaga się z kryzysem, który pogłębiał
się przez wiele lat. Od około trzech lat to niemal gangrena
ekonomiczna. Górnicy pracują w coraz cięższych warunkach.
Koszty rosną ze względów czysto technicznych. Biorąc to pod
uwagę, trzeba dostosować działania naprawcze do obecnego
stanu branży – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem Wojciech
Piecha, senator Prawa i Sprawiedliwości.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXN owy G órnik : W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się tekst informujący,
że sześć kopalń węgla kamiennego zostanie zlikwidowanych. Jest pan za likwidacją
sześciu kopalń?
Wojciech Piecha: Informacja wstrząsnęła górnikami. Wynikało z niej,
że do SRK zostanie przekazanych sześć kopalń,
w tym cztery z Polskiej
Grupy Górniczej. W PGG
jest pięć kopalń. Zapewniam, że nikt nie planuje, aby Grupa składała
się z jednej kopalni. Rzeczywiście, od dawna
analizowane są różne scenariusze dotyczące
kopalń: Sośnicy, Krupińskiego i ruchu Śląsk
KWK Wujek. Jednym z nich jest przeniesienie
ich do SRK. Podobne analizy dotyczyły ruchu
Pokój kopalni zespolonej Ruda. W przypadku Krupińskiego zarząd JSW podjął decyzję
o przekazaniu go SRK. Natomiast kopalnia
Sośnica w ciągu pół roku powinna uzyskać dodatni wynik finansowy, aby pozostać w strukturze PGG. Trwają analizy dotyczące ruchu
Śląsk kopalni Wujek.
XXDlaczego liderzy związkowi mówią o zaskoczeniu, skoro informacje na temat kondycji każdej kopalni były zawarte w dokumentach opracowanych na podstawie
audytów?
– Strona społeczna była informowana
o wynikach audytu w każdej spółce. Oczywiście, nie zapadały wtedy ostateczne decyzje,
ale audyt był wyraźnym wskazaniem, w jakim
kierunku będą podążać zarządy spółek węglowych. Przypomnę, że jednym z założeń prac
audytorów było przekazanie zarządom spółek
węglowych informacji, na podstawie których
miały być prowadzone działania naprawcze.

– Zarządzanie spółką węglową nie polega na bezkrytycznym wykonywaniu zaleceń audytorów, doradców, ekspertów i analityków. Zarząd musi wybierać rozwiązania
ekonomicznie uzasadnione, uwzględniać
ich skutki społeczne i przewidywać wieloletnie konsekwencje. Uważam, że zarządy
spółek węglowych bardzo poważnie traktują
sugestie i wnioski płynące z prac zespołów
audytorskich.
XXPiS obiecywał, że nie będzie zamykał kopalń. Jednak będzie musiał.
– Polskie górnictwo zmaga się z kryzysem, który pogłębiał się przez wiele lat.
Od około trzech lat to niemal gangrena ekonomiczna. Górnicy pracują w coraz cięższych
warunkach. Koszty rosną ze względów czysto
technicznych. Jest wielka różnica między wydobyciem węgla z głębokości np. 400 a 1000
metrów. Biorąc to pod uwagę, trzeba dostosować działania naprawcze do obecnego stanu
branży. Wszystko odbywa się z zachowaniem

Spotkanie ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego, senatora Wojciecha Piechy i zarządu KHW S

NOWY GÓRNIK

XXTo oznacza, że zarządy będą wykonywać, bądź już to robią, zalecenia zawarte
w raportach?

Problemem jest stan kopalni
Mysłowice-Wesoła. Przez
długi czas narastało tam
zagrożenie pożarowe,
zaniedbano pełną
profilaktykę i obecnie mamy
sytuację, w której Wesoła
musi na kilka miesięcy
ograniczyć wydobycie.
Kopalnia wymaga
specjalnego nadzoru, żeby
jak najszybciej doszło
do ustabilizowania sytuacji.
Teraz mamy zamknięty
dostęp do kilku milionów ton
węgla.

Czy ruch Śląsk KWK Wujek pozostanie w KHW SA?

zasad dialogu społecznego. Byłem na spotkaniu z liderami związków zawodowych
w KHW. Analizowaliśmy sytuację techniczno-ekonomiczną KHW oraz przyszłość ruchu
Śląsk KWK Wujek. Z analizy wynika, że efektywność pracy ograniczają warunki naturalne. Wszyscy rozumiemy, że nie chodzi o to,
aby fedrować za wszelką cenę, nawet za cenę
ludzkiego życia.
Mówił pan o deklaracjach z czasów kampanii wyborczej. Przypomnę, że zastaliśmy
spółki górnicze w stanie ruiny finansowej.
Najwybitniejsi niezależni analitycy mówili,
że zostanie tylko kilka kopalń. Teraz sytuacja
zaczyna się stabilizować. Gdybyśmy szli drogą
wyznaczoną przez poprzedni rząd, mielibyśmy
kilka dzikich upadłości, marnowanie majątku
i upadek firm pracujących dla górnictwa. Czy
wykorzystaliśmy wszystkie możliwości? Sądzę,
że tak. Decyzje o przekazaniu kopalń, bądź ich
części, SRK zapadły po przeprowadzeniu audytów nie tylko spółek, ale każdej kopalni oddzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie jest
zwalniany z pracy. Po raz pierwszy są osłony
dla pracowników administracji i powierzchni,

a nie tylko dla górników. Przepracowałem
w górnictwie prawie 30 lat. Do tej pory nie
spotkałem się z tak kompleksowym planem.
XXA plan rządu AWS i ówczesna reforma
górnictwa?
– O ile dobrze pamiętam, zamknięto
23 kopalnie, a administracja nie korzystała
z osłon. Nie chcę, żeby moja wypowiedź została odebrana jako wymądrzanie się po kilkunastu latach. To przeszłość, a obecny rząd
stara się unikać błędów poprzedników.
XXMożna w górnictwie do spraw ekonomicznych podchodzić bez stwarzania atmosfery zagrożenia?
– Pakiety osłonowe pozwalają na spokojne odejście z kopalni. Jednak w naszym
regionie zawsze decyzja o ograniczeniu zatrudnienia w górnictwie będzie wzbudzała
emocje. Kopalnie wpisują się w życie regionu. Są nie tylko częścią gospodarki, ale
także częścią życia lokalnych społeczności.
Pan chciałby, żeby górnicy i ich rodziny podchodziły do tego tematu bezdusznie. Nie
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ęd za wynikiem
cjonalne myślenie
szacuje się na 700–900 mln złotych. W czasie audytu operowaliśmy kwotą 400 mln
złotych.
XXMiędzy innymi ze względu na potrzeby KHW Ministerstwo Energii szuka trzeciego poważnego inwestora. Do tej pory
Enea i Węglokoks miały wesprzeć tworzenie z KHW Polskiego Holdingu Węglowego.
Czy pana zdaniem uda się go znaleźć? Może
to szukanie naiwnego inwestora?
– W tym biznesie nie ma inwestorów naiwnych. Ufam, że uda się znaleźć poważnego
inwestora, który nie tylko zaangażuje pieniądze, ale będzie też kontrolował ich wykorzystanie. Twarda ekonomia będzie musiała być
szanowana.
XXPGG jest pod nadzorem udziałowców.
Na JSW banki wymuszają dostosowanie
się do rynku. Uda się kontrolować KHW?
– Warunki są coraz trudniejsze i dlatego
szukanie rezerw ma wielkie znaczenie. Część
tych rezerw zostanie wprowadzona po konsultacjach ze stroną społeczną. Jednak teraz
wciąż mamy do czynienia z sytuacją patową,
ponieważ jest nadprodukcja węgla.

XXW najważniejszych portach świata węgiel drożeje.
– Proszę nie sugerować się cenami w portach. Zanim kopalnie węgla energetycznego
odczują ten wzrost, minie przynajmniej rok.
Mamy zapasy na zwałach przykopalnianych
i na placach przy elektrowniach. Spółki węglowe korzystały z przedpłat i część tego węgla,
za który zapłacili energetycy, wciąż jest pod
ziemią. Rynek jest tak bardzo rozregulowany,
że wzrost cen w najważniejszych portach świata
na razie nic nam nie daje. Ani KHW, ani PGG
nie korzystają na tym wzroście. Mogą mieć
tylko nadzieję, że trend utrzyma się i w końcu
nasze kopalnie złapią oddech finansowy.
XXCzy poziom zrozumienia między związkami zawodowymi, Ministerstwem Energii i zarządem KHW gwarantuje spokojne
przeprowadzenie naprawy firmy?
– Załoga KHW zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Dlatego nie sądzę, aby doszło
do spięć. Na spotkaniu nie słyszałem populistycznych haseł. To dobrze. Jeżeli wszystkie
strony liczą się z obiektywnymi danymi,
można wypracować kompromis. Gorzej, gdy
argumenty są zastępowane emocjami.
l

Wyższy Urząd Górniczy

Kontrola stanu obudów

SA z liderami związkowymi
można oczekiwać, że ludzie będą reagować
bez emocji.

odezwie się ze zdwojoną siłą, kiedy ktoś próbuje ją oszukać.

XXCzy KHW ma szanse na przetrwanie?

XXKiedy do kopalń dotrze prosta prawda:
gonienie za wynikiem mści się, a natury nie
da się oszukać?
– Owczy pęd za wynikiem zabija racjonalne myślenie. Po pewnym czasie wydaje się,
że można zrezygnować z profilaktyki. Potem
trzeba płacić za to kolosalną cenę.

– Uważam, że spółka powinna przetrwać,
jeżeli utrzyma produkcję na poziomie 10–11
mln ton. Problemem jest stan kopalni Mysłowice-Wesoła. Przez długi czas narastało
tam zagrożenie pożarowe, zaniedbano pełną
profilaktykę i obecnie mamy sytuację, w której
Wesoła musi na kilka miesięcy ograniczyć
wydobycie. Kopalnia wymaga specjalnego
nadzoru, żeby jak najszybciej doszło do ustabilizowania sytuacji. Teraz mamy zamknięty
dostęp do kilku milionów ton węgla.
XXNie sądzi pan, że jest to efekt pogoni
za chwilowym wynikiem?
– Zapewne ma pan rację. Jeżeli jest presja
na wynik ze strony zarządu, to często odbywa
się to kosztem niedopatrzeń, przymykania
oczu na niezbędne, ale czasochłonne i drogie działania profilaktyczne. Skończyliśmy
audyt w maju, a kłopoty pojawiły się na przełomie maja i czerwca. Jednak natura zawsze

XXBył pan w piątek na spotkaniu liderów
związkowych z kierownictwem Ministerstwa Energii i z zarządem KHW. Jakie były
nastroje?
– Minorowe. Zarząd przedstawił aktualną sytuację finansową firmy. Zespół audytorski nie wiedział o zobowiązaniach podatkowych na rzecz gmin, bo nie udostępniono
nam tych materiałów. Ruch Śląsk kopalni
Wujek jest w bardzo trudnej sytuacji. Zespół
rekomendował rozważenie przekazania go
SRK. Na razie nie ma takiej decyzji. KHW
potrzebuje znacznie większych sum na naprawę swojej sytuacji. Rzeczywiste potrzeby

Wiceprezes WUG Wojciech Magiera wystosował pismo do wszystkich przedsiębiorców
górnictwa węgla kamiennego w sprawie podjęcia przez nich natychmiastowych kontroli
stanu obudów korytarzowych. Ponadto zalecił przeprowadzenie dodatkowych szkoleń osób odpowiedzialnych za wykonywanie
i kontrolę obudów. Firmy zostały zobowiązane do złożenia informacji o realizacji podjętych działań w terminie do 15 września br.

Powodem takich działań są trzy niebezpieczne zdarzenia w górnictwie węgla kamiennego w ciągu kilku dni na przełomie lipca
i sierpnia br. Do zawału wyrobiska doszło 30
lipca br. w KWK Piast-Ziemowit, ruch Piast
(PGG), w rejonie eksploatowanego dworca
osobowego na poziomie 650 metrów. Trzy dni
później (2 lipca) wystąpiły dwa zawały w KWK
Pniówek (JSW) na poziomie 750 metrów, gdy
trzeba było ewakuować pięcioosobową brygadę za pomocą ratowniczego wyciągu CSRG
SA. Żadne z tych zdarzeń nie spowodowało
tragicznego w skutkach wypadku.
Z ustaleń okręgowych urzędów górniczych wynika, że zawały z ostatnich dni
nie powstały z nagłych przyczyn, takich jak
tąpnięcie lub wstrząs górotworu. Obudowa
wyrobisk w warunkach prawidłowego jej
użytkowania nie ulega degradacji w krótkim okresie do stanu powodującego utratę

funkcjonalności. Dlatego uznano, że najbardziej prawdopodobnymi powodami tych
trzech zawałów były długotrwałe tolerowanie nieprawidłowego stanu obudów wyrobisk
korytarzowych oraz brak działań zmierzających do ich naprawy. Uregulowania prawne
nakładają na przedsiębiorców górniczych
obowiązek rozpoznawania, zapobiegania
i usuwania zagrożeń związanych z ruchem
zakładów górniczych.
Zawały, czyli nagłe obsunięcia się rozluzowanych skał stropowych do wyrobiska,
są jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa pracy górników. W takim zdarzeniu 30 maja br. w KWK Budryk (JSW) życie
stracił 33-letni górnik, który pracował w pokładzie 364/2 na poziomie 900‒1050 metrów.
W latach 2011‒2015 w podziemnych zakładach
górniczych zaistniało 17 zdarzeń związanych
z zagrożeniem zawałowym, z tego osiem
w kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich
pięciu latach z powodu opadu skał ze stropu
lub ociosu w górnictwie podziemnym zginęło
27 górników, a 19 doznało ciężkich obrażeń
ciała. Z tego właśnie powodu nieprzerwanie
od dwóch lat kierownictwo WUG stara się
przekonywać przedsiębiorców górniczych
do wspomagania obudowy podporowej obudową kotwiową w kopalniach węgla kamiennego.
Może to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa górników. 
WUG
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Normy jakości powietrza

Ani kryzys w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ani restrukturyzacja branży górniczej nie spowodowały takiej reakcji Komisji
Europejskiej jak zanieczyszczenie polskiego
powietrza. W grudniu 2015 roku KE ogłosiła, że stawia Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze względu
na notoryczne przekroczenia norm jakości
powietrza, stanowiące zagrożenie dla zdrowia
publicznego. W uzasadnieniu podkreślono,
że przez co najmniej pięć ostatnich lat dobowe wskazania poziomu pyłów stale przekraczały dopuszczalne wartości w 35 spośród 46
stref jakości powietrza w Polsce. W aż sześciu
polskich miastach wykorzystano roczny limit
dni, w których stężenie pyłów PM10 przekracza dopuszczalny poziom 50 µg/m3. Z nowego
raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w Polsce na skutek zanieczyszczenia
powietrza umiera rocznie nawet 47 tys. osób.

Według ostatniego raportu Światowej
Organizacji Zdrowia wzrost zanieczyszczeń
powietrza przyczynia się do prawie 7,3 mln
zgonów rocznie. Wiele z nich ma związek
z szybką i słabo kontrolowaną urbanizacją,
rozwojem przemysłu i gwałtownym wzrostem
liczby samochodów. W Polsce – obok Bułgarii – problemy te występują w największej
skali. W zestawieniu 10 miast o najgorszym
powietrzu w Europie aż sześć jest polskich –
Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Nowy
Sącz i spowity smogiem Kraków. Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ostrzega,
że do 2050 roku zanieczyszczenia powietrza
w miastach będą główną środowiskową przyczyną zgonów na świecie, wyprzedzając takie
powody jak złą jakość wody pitnej i brak odpowiednich warunków sanitarnych.
Ocenę jakości powietrza prowadzi się wg
kryteriów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008
roku w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z 15
grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu,
niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Obecnie ze względu na ochronę zdrowia
ocenie podlega 11 substancji: dwutlenek siarki
(SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla
(CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), pył drobny
PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie:
ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd)
oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren
oznaczany w pyle PM10. Unia Europejska

ARCHIWUM

Nie traktować powietrza
jak powietrze
określa dopuszczalne wartości stężenia każdego z nich w powietrzu, a także postuluje
docelowe i długoterminowe.

M orowe powietrze
Głównymi winowajcami chorób związanych z wdychaniem zanieczyszczonego
powietrza są pyły zawieszane (PM10 i PM2,5
– drobne), benzo(a)piren, dwutlenek azotu,
tlenki węgla i dwutlenek siarki. Mało kto wie,
że ozon – kojarzony głównie pozytywnie
z warstwą ochronną przed promieniowaniem
ultrafioletowym w stratosferze – w najniższej warstwie atmosfery stanowi groźne dla
zdrowia ludzi i stanu przyrody zanieczyszczenie. To gaz toksyczny i w kontakcie z ludzkim organizmem powoduje zapalenie płuc
i oskrzeli. Szczególnie latem narażeni na jego
wysokie stężenie są ludzie cierpiący na choroby układu krążenia i układu oddechowego,
np. astmatycy.
Pyły zawieszone są mieszaniną cząstek
stałych i kropli cieczy utrzymujących się w powietrzu. Zawierają różne składniki, np.: siarkę,
metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (pyłki
roślin i zarodniki grzybów). Te cząstki kurzu, brudu, dymu czy sadzy są uważane przez
Światową Organizację Zdrowia za najbardziej
szkodliwą dla człowieka formę zanieczyszczeń
atmosferycznych. Pył zawieszony PM10 jest
mieszaniną stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm. Powoduje stany
zapalne spojówek i choroby układu oddechowego (nos, gardło, płuca). Długotrwała ekspozycja na ten pył może wywoływać miażdżycę,
niekorzystne wyniki porodu oraz choroby
układu oddechowego u dzieci. Bada się też
jego związek z rozwojem układu nerwowego
i cukrzycą. Dopuszczalny poziom dobowego
stężenia pyłu PM10 wynosi 50 μg/m3. Zgodnie
z prawem w ciągu roku nie może być powyżej
35 dni, w których odnotowano przekroczenie
dopuszczalnego dobowego stężenia. Niestety
w wielu polskich miejscowościach normy te
przekraczane są przez 100 dni rocznie, a stężenia sięgają kilkuset procent normy.
Równie niebezpieczny jest drobny pył zawieszony PM2,5, którego cząstki, o średnicy
mniejszej niż 2,5 μm, docierają do pęcherzyków płucnych i przenikają do naczyń krwionośnych i krwiobiegu. Jest równie szkodliwy
dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Naukowcy odkryli, że zwiększenie stężenia PM2,5 o 10 mg/m3 wiąże się ze wzrostem
ryzyka zawału o 2,8 proc. Według raportów
WHO długotrwałe narażenie na działanie pyłu
zawieszonego PM2,5 skraca życie przeciętnego

Ani kryzys w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ani restrukturyzacja branży górniczej nie spowodowały
takiej reakcji Komisji Europejskiej jak zanieczyszczenie polskiego powietrza
mieszkańca Unii Europejskiej o ponad osiem
miesięcy. Dopuszczalny poziom jego stężenia
średniorocznego w Polsce w 2015 roku wyniósł
25 μg/m3.
Wydzielający się do atmosfery głównie
poprzez niską emisję, czyli przez kominy
do 40 metrów i ruch samochodowy, benzo(a)piren jest substancją silnie rakotwórczą.
Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
alarmuje, że w 2010 roku 223 tys. zgony z powodu nowotworów na świecie były pokłosiem
zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie
powietrza sklasyfikowano jednocześnie jako
ludzki kancerogen Grupy 1, w której znajdują
się takie substancje jak: azbest, pluton czy
promieniowanie UV. Niska emisja odpowiada
za 87 proc. emisji benzo(a)pirenu.

G rupy ryzyka
Najbardziej narażeni na choroby i komplikacje związane z zanieczyszczeniami powietrza są dzieci i seniorzy. Już w okresie płodowym dochodzi do niekorzystnych zmian
wskutek przenikania poprzez barierę łożyskowo-naczyniową pyłów o średnicy 0,10 μm
do płodu. Zaobserwowano, że w regionach
o wysokim zanieczyszczeniu powietrza rodzi
się więcej dzieci z małą masą urodzeniową.
Zachodzi także cztery razy większe ryzyko
zachorowania przez nie na astmę czy alergię.
Z kolei u osób starszych wieloletnia ekspozycja na pył zawieszony zwiększa ryzyko wystąpienia zawału u chorych na niedokrwienie
serca, przyspiesza proces starzenia się układu
nerwowego, a w rezultacie pogłębia upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności
umysłowej. W dni, gdy występuje wysokie

stężenie zanieczyszczeń powietrza, połączone
z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jak wilgotność powietrza czy brak wiatru,
u osób starszych zaostrzają się choroby układu
oddechowego i krążenia.

K rajowy P rogram
O chrony P owietrza
We wrześniu 2015 roku Ministerstwo Środowiska ogłosiło ostateczną wersję Krajowego
Programu Ochrony Powietrza. Wyznacza on
strategiczne cele związane z ochroną powietrza w Polsce, zmierzające do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń i ich negatywnych skutków zdrowotnych. Działania mają dotyczyć
szczególnie obszarów o najwyższych stężeniach zanieczyszczeń oraz tych, na których
występują duże skupiska ludności. Jednym
z priorytetów do osiągnięcia w ramach Programu jest ograniczenie niskiej emisji.
W Krajowym Programie Ochrony Powietrza zaplanowano, że w latach 2014‒2020
na działania związane z ochroną powietrza
przeznaczone zostaną środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (ok. 5,8 mld złotych), wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej (3,1 mld złotych) i unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014‒2020 (101,5 mld złotych). Celem
KPOP jest poprawa jakości powietrza do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, zgodnie
z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej
i krajowego, a w perspektywie do roku 2030
osiągnięcie celów wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia.
l

Ślad ekologiczny 2016

Narastający dług
Już od 8 sierpnia ludzkość żyje na ekologicznym kredycie, tzw. długu ekologicznym.
Oznacza to, że już do końca roku Ziemia nie
da rady odnowić wszystkich zużytych przez
nas surowców naturalnych. Jeszcze 15 lat
temu dzień ten przypadał na koniec września.

Wyrzucamy do atmosfery więcej dwutlenku
węgla, niż są w stanie wchłonąć lasy i oceany,
wycinamy lasy szybciej, niż są w stanie się
odnawiać. Wzrostowi wykorzystania zasobów naturalnych nie towarzyszy zwiększenie
efektywności ich zużycia.

Przez ostatnie pięć lat ludzkość corocznie
zużywa tyle zasobów naturalnych, że do ich
odnowienia potrzeba 1,6 Ziemi. W 2030 roku
statystycznie dwie Ziemie będą w stanie odbudować pochłaniane przez człowieka zasoby, a dzień długu ekologicznego przypadnie

wtedy na koniec czerwca. Zasoby Ziemi najszybciej eksploatują: Singapur, Izrael, Korea
Płd., Japonia, Belgia, Szwajcaria, Holandia,
Włochy, Wielka Brytania, Egipt, Chiny, RPA,
Indie, Niemcy i USA.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy S-Cross

Auto ma nową stylizację przedniej i tylnej części nadwozia

SX4 S-Cross będzie oferowany wyłącznie z turbodoładowanymi silnikami benzynowymi Boosterjet

Suzuki prezentuje nową generację SX4
S-Cross – crossovera łączącego cechy samochodu kompaktowego z elementami charakterystycznymi dla modeli SUV. Auto ma nową
stylizację przedniej i tylnej części nadwozia,
gdzie zastosowano reflektory i lampy w technologii LED.

dużą ładowność z niewielkimi wymiarami
zewnętrznymi. Nowy Crafter będzie dostępny
w trzech długościach, w zależności od wersji
nadwozia. Dodatkowo wersja Furgon będzie
miała trzy odmiany wysokości dachu.
Volkswagen zapowiada, że nowy Crafter
będzie dysponował znacznie szerszymi możliwościami połączenia silników, skrzyń biegów
i układów przeniesienia napędu. Bogatsza
ma być także gama systemów wspomagających kierowcę, zwiększających poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

N owy V olkswagen
z  W rześni
Volkswagen pokazał samochód, dla którego wybudował nową fabrykę we Wrześni.
Nowy Crafter został skonstruowany zgodnie
z całkowicie nową koncepcją projektowania
pojazdów użytkowych VW – każde auto powinno być maksymalnie funkcjonalne i jak
najlepiej dopasowane do potrzeb bardzo
zróżnicowanej grupy odbiorców. Konstrukcja w dużej mierze opiera się na założeniu,
że od Transportera – głównego auta dostawczego Volkswagena – większy brat przejmie jakość wykonania, materiały we wnętrzu, design
oraz solidność konstrukcji, których jeszcze nie
miał. Jest większy od poprzednika, ale łączy

C yfrowy świat BMW
Na wybranych europejskich rynkach
debiutuje BMW Connected, który pozwala
płynnie zintegrować systemy samochodu
z innymi urządzeniami cyfrowymi użytkownika za pośrednictwem różnych punktów
kontaktowych, takich jak telefony iPhone
czy zegarki Apple Watch. W pierwszej wersji
rozwiązania BMW Connected skupiono się
przede wszystkim na zarządzaniu podróżą.
Wersja ta zawiera produkty i usługi cyfrowe mające uprościć codzienne planowanie
tras i spotkań oraz ustawianie nawigacji.

Dzięki temu użytkownik BMW Connected
może dotrzeć do celu na czas i bez zbędnego stresu. Dzięki wysyłanym na smartfona
lub zegarek Apple Watch powiadomieniom
o godzinie wyjazdu kierowca wie, kiedy musi
wyruszyć, aby dotrzeć na miejsce o ustalonej porze. Przewidywany czas podróży jest
regularnie porównywany z aktualną sytuacją
na drogach.
– W nadchodzących latach cyfryzacja
będzie miała duży wpływ na to, w jaki sposób korzystamy z samochodów. Powstaną
usługi cyfrowe, które ściśle połączą systemy zainstalowane w pojazdach z naszym
osobistym światem bez względu na to, czy
jesteśmy na trasie czy w domu. Samochód
stanie się inteligentnym urządzeniem podłączonym do sieci, płynnie zintegrowanym
z innymi urządzeniami i doskonale dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego
użytkownika. Właśnie to chcieliśmy osiągnąć
w pierwszej wersji rozwiązania BMW Connected — wyjaśnił Dieter May, wiceprezes
ds. usług cyfrowych i modeli biznesowych
w Grupie BMW.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy model SX4 S-Cross będzie oferowany wyłącznie z turbodoładowanymi
silnikami benzynowymi Boosterjet, wyposażonymi w system ENG A-Stop (Engine Auto
Stop Start): jednolitrowym o mocy 112 KM
oraz 140-konnym, który ma pojemność 1,4 l.
Mniejszy współpracuje z pięciostopniową,
manualną skrzynią biegów, a większy z sześciostopniową. Dla obu jednostek dostępna
jest również automatyczna, sześciostopniowa
skrzynia biegów. Silnik 1,0 występuje w konfiguracji napędu 2WD lub 4WD, podczas gdy
1,4 jest oferowany wyłącznie w połączeniu
z napędem na wszystkie koła ALLGRIP.
Wyposażenie standardowe wersji Comfort oraz Premium będzie bogatsze niż obecnie. Comfort ma m.in. siedem poduszek powietrznych oraz rozwiązania podnoszące

komfort, jak system Hill Hold Control, manualna klimatyzacja, praktyczne rozwiązania
typu komunikacja bezprzewodowa Bluetooth®
czy tempomat z ograniczeniem prędkości.
Wersja Premium ma wiele dodatkowych elementów, m.in. światła do jazdy dziennej LED,
dwustrefową automatyczną klimatyzację, czujnik deszczu i interaktywny system multimedialny ze zintegrowaną tylną kamerą cofania.

Volkswagen pokazał samochód, dla którego wybudował nową fabrykę we Wrześni

BMW Connected pozwala płynnie zintegrować systemy samochodu z innymi urządzeniami cyfrowymi

10
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Podróże marzeń

Oko na Maroko
Maroko, zwane Bramą Afryki, to wyjątkowo
przyjazny turystom kraj Afryki Północnej.
Od Starego Kontynentu oddziela je jedynie
Cieśnina Gibraltarska. Tutaj wszystko wydaje
się niezwykłe: miasta niczym z „Księgi tysiąca i jednej nocy” pełne tajemniczych zaułków i uliczek, przepięknie zdobione meczety i gwarne suki, oszałamiające bogactwem
kolorów, smaków i zapachów. Jeśli dodamy
do tego egzotyczne krajobrazy – od błękitnych fal Atlantyku po spalone słońcem
grzbiety Atlasu – otrzymamy Afrykę w całej
swojej okazałości.

O „Casablance” – słynnym melodramacie z Humphreyem Bogartem – słyszał niemal każdy. Znacznie mniej osób wie, że ani
jedna scena z filmu nie powstała w prawdziwej Casablance. Dziś miasto to nowoczesna
metropolia, uznawana za biznesową stolicę
Maroka. Trudno doszukać się w nim orientalnego klimatu.

C ała biała

O sada piratów
Casablancę od Rabatu dzieli niewiele
ponad 80 kilometrów. Odległość tę najlepiej
pokonać pociągiem. Docieram na dworzec
Casa-Voyageurs w samą porę, by usłyszeć
rozlegające się z głośników: „Mesdames et
messieurs votre attention s'il vous plaît…”.
Resztę zagłusza wjeżdżająca na peron lokomotywa. Po chwili siedzę już w przedziale,
spoglądając przez okno na mijane po drodze
wioski otoczone lasem cedrowym i gajami
pomarańczowymi.
Jednym z najchętniej odwiedzanych
miejsc w stolicy Maroka jest Kasbah des
Oudaias położona przy ujściu rzeki Bu Rakrak.
Tutejsze zabudowania służyły niegdyś jako forteca i rezydencja sułtana. Mieszkańcy trudnili
się pirackim rzemiosłem, napadając na statki
i handlując niewolnikami. Przechodząc przez
bogato zdobioną Bramę Almohadów, znajdziemy się w labiryncie uliczek otoczonych

biało-niebieskimi domami. Stąd warto udać
się do Café Maure, gdzie odpoczniemy przy
filiżance marokańskiej herbaty z miętą.

perfum Opium. Ich zapach już zawsze będzie
przypominać mi czerwone mury Marrakeszu.

Informacje praktyczne

U stóp A tlasu
Marrakesz, nazywany Czerwonym Miastem ze względu na kolor murów otaczających tutejszą medynę, jest dla turystów
symbolem Maroka. Gdy zapada zmierzch,
wszyscy ciągną na plac Djemaa el-Fna. Jego
nazwa oznacza „stowarzyszenie umarłych”
i pochodzi od tego, że kiedyś w tym miejscu
wystawiano zatknięte na wysokich tyczkach
głowy skazańców. Dziś na placu znajduje się
największy bazar Afryki. Można tu znaleźć
niemal wszystko: kolorowe spiczaste kapcie,
ceramiczne naczynia do tażin, szklaneczki
do herbaty miętowej czy misternie tkane dywany. Większość towarów nie ma stałej ceny
– zależy ona od umiejętności negocjacyjnych
kupującego. Bazar otwarty jest do późnych
godzin nocnych, a w tutejszych garkuchniach
można skosztować specjałów kulinarnych
z całego Maroka. Wspaniale smakuje również
świeżo wyciskany sok z pomarańczy, który
kupimy niemal na każdym kroku.
W upalne dni warto poszukać wytchnienia w słynnych ogrodach Majorelle. Podczas
wizyty w Maroku zakochał się w nich sam
Yves Saint Laurent. Gdy ogrody wystawiono
na sprzedaż, kupił je bez zastanowienia. Odrestaurowany przez projektanta park zachwyca
feerią kolorów – od soczystej zieleni kaktusów,
poprzez różowe bugenwille, aż po intensywnie
niebieskie ściany rezydencji mistrza. To właśnie
w ogrodach Majorelle Saint Laurent znalazł
inspirację do stworzenia swoich kultowych

Kiedy jechać: Maroko najlepiej odwiedzić
jesienią lub wiosną. Latem podróż może być
męcząca ze względu na doskwierające upały.
Język: Językami urzędowymi są arabski
i berberski. Bez problemów można się porozumieć po francusku.
Waluta: Dirham marokański; 1 dirham =
0,40 złotego.
Wiza: Obywatele polscy są zwolnieni
z obowiązku posiadania wizy w przypadku
pobytu do 90 dni. Podczas przekraczania
granicy turyści mogą być poproszeni o okazanie środków finansowych na czas wizyty
w Maroku.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić
Zamieszkaj w riadzie – tradycyjnym
domu w feskiej medynie z dziedzińcem wyłożonym ceramicznymi mozaikami. Niegdyś
zajmowały je bogate rodziny, obecnie wiele
z nich zmieniono w hotele.
Odwiedź plażę Legzira, słynącą z monumentalnych łuków skalnych, wrzynających się
w Ocean Atlantycki. Dzięki porywistym wiatrom
to idealne miejsce dla surferów i paralotniarzy.
Zobacz osadę Ait Ben Haddou, nazywaną
„afrykańskim Hollywood”. Znajdują się tutaj
bajkowe plenery, gdzie zrealizowano wiele
filmowych produkcji, takich jak „Gladiator”,
„Aleksander” czy „Gra o Tron”. 


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Nazwa miasta pochodzi od białych domów – casa blanca, które widzieli żeglarze
zbliżający się do wybrzeży Maroka. Casablancę zbudowali Francuzi. W zniszczonym
przez trzęsienie ziemi, którego epicentrum
znajdowało się w Lizbonie, porcie nad Atlantykiem wznieśli wspaniałe kamienice w stylu
art deco z charakterystycznymi białymi fasadami. Pomiędzy budynkami powstały szerokie
aleje, obsadzone szpalerami palm. Casablanca
zyskała nowe oblicze, stając się nowoczesnym
miastem i najważniejszym portem w Afryce
Północnej.

Wyszedłszy z hotelu, wsiadam do petit taxi – czerwonego fiata uno, który lata
świetności ma już dawno za sobą. Po drodze
samochód zatrzymuje się kilka razy, zabierając
nowych pasażerów. Podjeżdżamy pod najsłynniejszą budowlę miasta – meczet Hassana
II, wzniesiony dla władcy z okazji jego 60.
urodzin. Położony jest na skalistym cyplu nad
brzegiem oceanu. Spacerując dziedzińcami
świątyni, poczuć można bryzę znad Atlantyku.
Wspaniałe mozaiki pokrywają marmurową
fasadę. Minaret tego trzeciego pod względem
wielkości meczetu świata wznosi się na wysokość 210 metrów, a na modlitwie może zebrać
się tutaj ponad 100 tys. wiernych.

Meczet Hassana II w Casablance wznosi się na cyplu u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego

Kasbah des Oudaias to labirynt uliczek otoczonych biało-niebieskimi domami

Do kasby prowadzi bogato zdobiona Brama Almohadów

Nekropolia Chellah to ufortyfikowany kompleks starożytnych ruin położony na przedmieściach Rabatu
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Tegoroczna wyprawka szkolna będzie
kosztować 300–500 złotych – wynika z informacji zebranych przez PAP w sklepach
z artykułami szkolnymi. W cenę szkolnego zestawu nie wchodzą podręczniki, które
w większości przypadków finansuje MEN. Najdroższe są plecak, artykuły plastyczne i bruliony. Ceny plecaków w popularnych sklepach
i marketach wahają się od 9,99 do ok. 469
złotych, piórników – od 1,19 do ok. 100 złotych. Koszty zależą od miejsca zakupu, jakości
produktu oraz tego, czy akcesoria są ozdobione modnymi motywami. Oprócz przyborów
szkolnych do kosztów należy doliczyć strój
sportowy i galowy oraz obuwie dla dziecka.
18 proc. ankietowanych skompletowało wyprawkę już w lipcu, 32 proc. – z początkiem
sierpnia, 39 proc. przewiduje drugą połowę
sierpnia. Pozostali ankietowani zadeklarowali,
że pozostawiają ten obowiązek na wrzesień.
Jedna czwarta Polaków przyznaje się
do wyrzucenia żywności w ostatnim tygodniu – podaje CBOS. 49 proc. badanych
deklaruje, że zawsze sprawdza daty ważności produktów żywnościowych w sklepie,
a 28 proc. – że robi to czasami. Ponad połowa
badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach
domowych nigdy nie robi się zakupów na tak
długi czas, by produkty psuły się, nim zdąży
się je wykorzystać. Najczęściej do wyrzucania
żywności przyznają się osoby młode. Aby nie
dopuszczać do wyrzucania jedzenia, warto
zamrażać nadmiar zakupionych produktów
lub gotowych posiłków. Tak postępuje się
w gospodarstwach domowych ponad jednej
czwartej Polaków.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Biznesplan”.
Nagrodę wylosowała: Marcin Zabawski z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Międzynarodowy Dzień Piwa
Miłośnicy piwa nie mogą narzekać na brak
uroczystych okazji do jego spożycia. Prawie
co dwa miesiące przypada święto, w którym
złoty trunek odgrywa główną rolę. 17 marca obchodzony jest Dzień św. Patryka, podczas którego ubrani na zielono biesiadnicy
w przerwie między tańcami raczą się zielonym
irlandzkim piwem. 25 maja, w Międzynarodowy Dzień Piwowara, domowi browarnicy
mogą się spotkać np. na Festiwalu Beer &
Food w Starej Rzeźni w Poznaniu albo Krakowskim Festiwalu Piwa. Na przełomie września i października w Monachium odbywa się
słynny na cały świat Oktoberfest. Letnią lukę
w piwnych świętach od 10 lat zagospodarowuje przybyły do nas zza Oceanu Międzynarodowy Dzień Piwa.

To święto ruchome, obchodzone w pierwszy piątek sierpnia, w tym roku wypadło
7 sierpnia. Jego pomysłodawcami byli w 2007
roku właściciele pubu w Santa Cruz w Kalifornii. Dzięki Internetowi i mediom szybko zdobyło globalną sławę i dziś jest organizowane
w 193 miastach w 46 krajach. Idea przyświecająca inicjatorom Dnia była prosta i oczywista.
„Sierpień został wybrany z uwagi na ładną
pogodę i odległość od innych uroczystości
w jakimś stopniu celebrujących ten pyszny
chmielowy wywar” – tłumaczą prostolinijnie pomysłodawcy Jesse Avshalomov i Evan
Hamilton.
Święto można też nazwać dniem dobroci
dla piwnego kompana, ponieważ towarzyszy
jej swoisty kodeks postępowania. Składają

się na niego trzy przykazania: po pierwsze, powiedz o święcie światu, czyli zaproś
swoich znajomych na imprezę i wspólne
świętowanie. Po drugie, znajdźcie razem
najbliższy pub lub domówkę. Po trzecie,
przynieś swoje piwo i obdaruj nim znajomych, im więcej osób przyjdzie, tym więcej
spróbujesz!
Międzynarodowy Dzień Piwa powoli
przyjmuje się także w Polsce, wiele barów
organizuje 7 sierpnia imprezy, oferując piwa
rzemieślnicze, lokalne przysmaki, przyciągając zawodami, konkursami koneserów czy
pokazami browarników i barmanów. Jest
to więc święto nie tylko dla piwoszy, ale też
dla całej branży. Przykładowo organizatorzy
festynu w Warmii wykorzystali ten dzień,
by promować bogate dziedzictwo browarnicze regionu i pokazywać ciekawe zjawiska w branży piwowarstwa domowego i rzemieślniczego, a także żywność od lokalnych
producentów.

I ndeks
P iwny
Z okazji tego wciąż młodego święta serwis GoEuro przygotował Indeks Piwny, czyli
badanie pokazujące, w których europejskich
miastach wypijemy piwo najtaniej. Sprawdzono ceny w 70 popularnych wśród turystów
miastach, zestawiając średnie ceny małego
piwa (0,33 l) w sklepach i barach, jak również
roczne spożycie i wydatki na piwo w każdej
z miejscowości. W czołowej dziesiątce znalazły się dwa polskie miasta – Warszawa

na piątym miejscu ze średnią ceną za piwo
0,33 l w sklepie: 3,40 złotych (w pubie: 15 złotych) i na trzecim Kraków, w którym za małe
piwo w sklepie zapłacimy średnio 3,20 złotych
(w pubie: 11 złotych). Dwie pierwsze pozycje
na podium zdobyły Kijów (drugie miejsce
z ceną odpowiednio 2,70 złotych i 10 złotych) i Bratysława, która i bez piwa za 2 złote
(w pubie 11 złotych) jest bardzo atrakcyjnym
turystycznie miastem.

B eerfest
świętem
Ś lązaków
Już niedługo, bo 26–28 sierpnia, Katowice
staną się europejską stolicą piwa. Tegoroczna,
szesnasta już edycja Beerfestu będzie przebiegać pod hasłem „Biesiadujemy po naszymu”.
W Parku Śląskim piwni pielgrzymi z Polski
i okolic będą mogli poznać najnowsze piwa
znanych, mniej znanych i jeszcze nieznanych
browarów, wziąć udział w licznych konkursach, podnieść kompetencje w domowej produkcji i zakupić stosowny sprzęt. Po pełnych
wrażeń dniach targowych odpoczną podczas występów Kabaretu Rak albo odprężą
się na koncertach Piersi, Elektrycznych Gitar
i Golden Life. To nie koniec atrakcji – śmiałkowie będą mogli spróbować swych sił w sportach ekstremalnych w Lunaparku i podziwiać
panoramę Katowic z Balonu Widokowego.
Wszystkie atrakcje od rana do nocy będzie
spajać jedno – zamiłowanie do piwa i wspólnego towarzystwa.

MAREK KOWALIK

Po pierwszym półroczu ZUS odzyskał
102,6 mln zł nienależnie wypłaconych
świadczeń z tytułu L4. Pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia więcej niż 20 osób
powinien weryfikować zaświadczenia pod
względem formalnym. Jeśli istnieją podejrzenia,
że dokument został sfałszowany, ma obowiązek
ubiegać się o wyjaśnienie sytuacji u lekarza
i osoby ubezpieczonej. ZUS bada przypadki
wątpliwej zgodności zwolnień z przepisami,
sprawdza, czy pracownikowi przysługiwało
zwolnienie i na jakich zasadach je otrzymał.
Pracownik, który wykorzystuje zwolnienie
lekarskie niezgodnie z zaleceniami lekarza,
musi liczyć się z utratą wynagrodzenia albo
prawa do zasiłku chorobowego. Będąc na L4,
nie można wykonywać żadnej pracy. Należy
realizować zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zachowania niezgodne z celem
zwolnienia lekarskiego mogą być potraktowane
jako naruszenie obowiązków pracowniczych
i pracodawca może to potraktować jako złamanie zasad, co poskutkuje wypowiedzeniem
umowy lub zwolnieniem dyscyplinarnym.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O
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A K T U A L N O Ś C I
List związkowców z Krupińskiego
do premier Beaty Szydło

Bez akceptacji dla decyzji
w sprawie krupińskiego
Zarząd JSW SA podjął decyzję o przekazaniu KWK Krupiński
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Związkowcy, którzy nie
zgadzają się z tą decyzją, napisali list do premier Beaty Szydło. Publikujemy treść tego listu.

W związku z zaistniałym spotkaniem przedstawicieli Zarządu spółki JSW SA m.in. w osobie prezesa J. Pawlinowa
z załogą KWK Krupiński w dniu 9.08.2016 r., na którym została przekazana treść uchwały Zarządu JSW SA dotycząca
przekazania kopalni Krupiński do SRK do dnia 31.01.2017 r.
Jako organizacje związkowe w dalszym ciągu podtrzymujemy stanowisko braku akceptacji działań obecnego Zarządu
dotyczących KWK Krupiński. Przypominamy, że zgodnie
z zapewnieniami PiS powodem likwidacji kopalni jest wyczerpanie złoża lub bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne, które zagrażają pracującej załodze. Żadna z tych
przesłanek nie została spełniona. Rząd PiS gwarantował nam
wprowadzanie takich rozwiązań (program dla górnictwa),
które pozwolą kopalniom przetrwać trudny okres zapaści
na rynkach węgla. Chcemy przypomnieć, że niewłaściwe
decyzje poprzedniego Zarządu i nietrafione inwestycje
w partię Zgoń doprowadziły do dzisiejszej sytuacji kopalni.
Strona społeczna wielokrotnie przypominała, że kopalnia
została wybudowana w celu wydobycia węgla koksowego,
lecz poszczególne ekipy rządzące ciągle nie miały pieniędzy
na docelowe inwestycje.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Nie dość, że Zarząd podjął bez konsultacji ze stroną
społeczną decyzję o przekazaniu KWK Krupiński do SRK,
to z naszych informacji i przekazu słownego pana prezesa
J. Pawlinowa chce się dopuścić poważnych niegospodarności na mieniu JSW SA, co nie jest nowym działaniem
dla tej firmy.
Planuje:
– zakończenie biegu ściany B15 w pokładzie 348 przed
wyczerpaniem technicznym określanym w harmonogramie
na kwiecień 2017 r.,
– zakończenie biegu ściany N10 w pokładzie 330/2 przed
wyczerpaniem technicznym określanym w harmonogramie
na styczeń 2017 r.,
– przerwanie prac związanych z uruchomieniem we wrześniu ściany Z-3 w pokładzie 327/3 i planowanym zakończeniem
eksploatacji na sierpień 2017 r. Warto nadmienić, że sprzęt już
został tam zainstalowany, a JSW wydała do tej pory na tę inwestycję 5 mln złotych,
– ukończenie rozcinki ściany N17/328/1 (pozostało
ok. 100 m wyrobiska) i rozpoczęcie eksploatacji od grudnia
2016 r. z planowanym zakończeniem w styczniu 2018 r.
– zakończenie robót przygotowawczych do ściany N3
w pokładzie 330/1, która jest na etapie 80 proc. realizacji.
Nadmienić warto, że rozcinka realizowana jest przez firmę
obcą, z którą podpisano kontrakt. Przewidywany czas rozruchu
ściany to maj 2017 r., a zakończenie – luty 2018 r.

Niewyeksploatowanie tych ścian jest jawną niegospodarnością i naszym zdaniem podlega zgłoszeniu do organów
ścigania. Oczywiście przyjmując, że w sierpniu inne prace
przygotowawcze zostały wstrzymane, czas rozpoczęcia
eksploatacji nowych ścian (czyli zysków na poziomie 360
mln złotych) można przyśpieszyć. Kopalnia ma przygotowaną infrastrukturę techniczną (wydano już pieniądze
w ramach inwestycji) do rozcinki kolejnych dwóch ścian,
każda z nich potrafi wygenerować zysk w kwocie 120 mln zł.
Nasuwa się pytanie, dlaczego Zarząd nie jest zainteresowany
odnotowaniem zysków w roku 2017 r. z KWK Krupiński
oraz racjonalnym wykorzystaniem pozostałego niezaangażowanego w produkcję sprzętu górniczego w pozostałych
kopalniach JSW (niemożliwe jest racjonalne przekazanie
sprzętu kopalni wartego miliony złotych do innych kopalń
JSW do stycznia 2017 r.). Czyżby ktoś był zainteresowany
przejęciem kopalni z pełnym wyposażeniem, która zdaniem
Zarządu nie rokuje rentowności w przyszłości? W historii
polskiego górnictwa przeżyliśmy już taki rabunkowy rodzaj
likwidacji kopalń m.in. w KWK Marcinek i dzisiaj eksperci
górniczy uważają tę decyzję za chybioną.
Jako poważne organizacje związkowe prosimy o rozsądek
w działaniach związanych z KWK Krupiński.
``Pod listem podpisali się liderzy kopalnianej Kadry, Solidarności
i Kadry-Solidarności' 80.

