
Temat na czasie

Zdzisław Bik, prezes FASING 
SA:  W mojej piętnastoletniej 
karierze na stanowisku  
prezesa nie 
przypominam sobie, 
aby rok poprzedni 
był podobny do roku 
następnego.
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Spółce Restrukturyzacji Kopalń?
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Phuket – perła 
Południa
Podróże marzeń.
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29 sierpnia 2016 roku w Warszawie w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego doszło 
do podpisania porozumienia pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a obligatariuszami – PKO 
BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej 

JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln dolarów. Łącznie jest to około 
1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 

roku. – Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie 
warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu 
stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – mówi minister energii Krzysztof 

Tchórzewski. 30 sierpnia, dzień po podpisaniu porozumienia z obligatariuszami, zarząd JSW przedstawił 
główne założenia planu działań optymalizujących na lata 2016–2025, które będą realizowane przez JSW 

w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności. 
Plan, który został zaakceptowany przez radę nadzorczą JSW 26 sierpnia 2016 roku, zakłada m.in. 

sprzedaż wybranych aktywów GK JSW – Spółki Energetycznej Jastrzębie, WZK Victoria, przekazanie 
ruchu Jas-Mos (drugie półrocze 2016 roku) oraz kopalni Krupiński (pierwszy kwartał 2017 roku) Spółce 

Restrukturyzacji Kopalń.
więcej na s. 3

jastrzębska spółka węglowa. Porozumienie z bankami

Na drodze do rozwoju

M
IN

IS
TE

RS
T

W
O

 E
N

ER
G

II



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 – 1 5  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6

B E Z  F A J R A N T U

Szaleńczy wzrost 
kursu akcji JSW. 
Dramat dla firmy

O d 30 sierpnia 2016 roku Jastrzębska Spółka Węglowa 
jest w wielkim niebezpieczeństwie. W tym dniu kurs 

akcji wzrósł o ponad 22 proc. Czy Spółkę mogło spotkać 
coś gorszego? Nie sądzę. Jastrzębska Spółka Węglowa 
29 sierpnia podpisała porozumienie z obligatariuszami: 
BGK, PZU SA, PKO BP SA i PZU Życie SA. Dotyczy ono 
warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW 
oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 
mln dolarów. JSW może wykupować obligacje do 2025 
roku, obligatariusze nie będą domagać się wcześniejszego 
wykupu. Porozumienie podpisano w Warszawie 
w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, 
który powiedział, ze porozumienie jest korzystne 
dla wszystkich i teraz „jesteśmy na dobrej drodze 
do stabilnego rozwoju JSW”. W złą godzinę to powiedział 
pan minister. Intencje miał szlachetne. Niestety minister 
nie wie, że im lepiej w JSW, tym gorzej dla JSW.

G iełda oszalała. Ci, którzy dwa miesiące temu 
kupili akcje, pewnie jeszcze długo mieli czkawkę 

po szampanie i kawiorze. Można było zarobić na JSW. 
Czy JSW zarobi? Działania zarządu zostały bardzo dobrze 
ocenione przez rynek. Spółka już nie jest zakałą giełdy. 
To fatalna informacja. Zawsze tak było, że jakakolwiek 
poprawa finansowa powodowała tragedię. Okazywało się, 
że początek drogi był uznawany za cel ostateczny. Jeżeli 
tym razem okaże się, że mały sukcesik w porównaniu 
z wyzwaniami, jakie stoją przed firmą, zostanie uznany 
za szczyt możliwości, JSW SA nie przetrwa do 2020 
roku. Zaraz zacznie się akcja zmiękczania porozumienia 
podpisanego z bankami. A przecież to porozumienie, 
łącznie z planami rozwoju, zostało spisane pod dyktando 
banków. Nawet Ministerstwo Energii nie miało za dużo 
do powiedzenia.

S prawdzałem, na co zwracali uwagę dziennikarze 
przekazujący relacje z konferencji. Zachłysnęli się tym, 

że została podpisana umowa z bankami, że część ruchu 
Jas-Mos i kopalnia Krupiński trafią do SRK i że Spółka 
tnie koszty. Obawiam się, że te informacje wywołały 
euforię na giełdzie. Szkoda, że mało kto zauważył, jak 
prezes Tomasz Gawlik mówił, że na przykład przez kilka 
lat Spółka nie będzie wypłacała dywidendy, nawet jeżeli 
będzie miała pokaźne zyski. Tak kazały banki i nawet 
akcjonariusz większościowy (państwo) mógł tylko jęknąć 
z rozpaczy, bo on straci najwięcej. Dlaczego prezes o tym 
powiedział? Ponieważ przez wiele lat planowane zyski 
pójdą na spłatę zobowiązań, na inwestycje i na przykład 
na wykup sprzedanych udziałów w koksowni Victoria. 
JSW do 2025 roku musi dodatkowo zaoszczędzić 1,6 mld 
złotych. To oprócz 2 mld złotych, jakie zaoszczędzi dzięki 
temu, że załoga zgodziła się na zawieszenie na trzy lata 
części składników funduszu płac. We wtorek, 30 sierpnia 
rozmawiałem z kilkoma liderami związkowymi. Odniosłem 
wrażenie, jakby przygotowywali się do ogłoszenia, 
że skończył się post, a zaczyna się karnawał. Panowie, 
pomyłka. Post będzie trwał do 2025 roku. Dlaczego tak 
krótko? Bo na 2025 roku kończy się plan naprawy Spółki. 
Oczywiście, wyrzeczenia mogą trwać krócej, ale tylko pod 
jednym warunkiem: jeżeli Spółka wcześniej padnie.

G igantyczne wybicie na giełdzie kursu akcji JSW może 
uruchomić lawinę żądań – poczynając od jakichś 

ustępstw płacowych, poprzez naciski na zostawienie 
Krupińskiego w Spółce, a na sprawach personalnych 
kończąc. A wtedy tylko krok będzie dzielił firmę 
od upadku. Ciekawy jestem, kto na tym skorzysta? l

Będziemy mieć kolejną lukę pokoleniową w górnic-
twie. Starzy, doświadczeni fachowcy odejdą, mło-
dzi jakoś ich zastąpią, ale najmłodszych już teraz nie 
ma kto szkolić. Górnictwo prowadzi niefrasobliwą 
politykę kadrową. Nie wykorzystuje najbardziej do-
świadczonych pracowników do szkolenia górników 
zaczynających karierę. Młodzi górnicy mają lepsze 
wykształcenie formalne niż stara kadra, często teorię 
mają w jednym palcu, ale roboty nie znają. W kopal-
niach jest coraz mniejsza grupa fachowców, którzy 
mogliby być wzorcem dla młodych górników. Luka 
pokoleniowa sprzed kilkunastu lat zostanie powięk-
szona przez lukę z obecnego czasu.

W  kopalniach maleje zatrudnienie. Z opracowa-
nia katowickiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu wynika, że w pierwszym półroczu 

br. liczba pracowników kopalń zmniejszyła się o 4242 
osoby. W czasie gdy 5053 pracowników odeszło z ko-
palń, do pracy przyjętych zostało 811 osób.

Zdecydowana większość ludzi związanych z pracą 
w górnictwie węgla kamiennego to robotnicy. Jest ich 
66 669, przy czym 54 626 wykonuje swoje obowiązki 
pod ziemią. Na 13 857 pracowników dozoru technicz-
nego obowiązki pod ziemią pełni 10 881 osób. 5118 osób 
sklasyfikowanych zostało jako „pracownicy admini-
stracji”, a 38 jako „pozostali pracownicy powierzchni”.

W pierwszym półroczu 2016 roku w górnictwie 
o ponad 700 osób spadła liczba pracowników z upraw-
nieniami emerytalnymi. 30 czerwca 2016 roku upraw-
nienia takie posiadało 1708 osób, z czego zaledwie 
476 miało ustaloną datę odejścia z pracy. Najwięcej 
potencjalnych emerytów (794) to robotnicy pracujący 

pod ziemią. Kolejną co do liczebności grupę stano-
wi kadra inżynieryjno-techniczna pod ziemią (689 
osób). Uprawnienia emerytalne ma też 156 robotni-
ków i 29 członków kadry inżynieryjno-technicznej 
na powierzchni.

W ostatnim dniu grudnia 2015 roku łączne za-
trudnienie w kopalniach węgla kamiennego wynosiło 
89 924 osób, z czego 68 655 pracowników wykonywało 
swoje obowiązki pod ziemią. Tymczasem 30 czerwca 
br. wszystkich zatrudnionych było 85 682, natomiast 
pod ziemią pracowało 65 507 osób (o 3148 osób mniej), 
a na powierzchni 20 175 pracowników (spadek zatrud-
nienia o 1094 osoby). W kategorii „zatrudnieni na po-
wierzchni” uwzględnionych zostało także 8040 pracow-
ników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. W ciągu 
sześciu miesięcy br. z pracy w kopalniach odeszło 327 
osób zakwalifikowanych do tej grupy zawodowej.

Przytaczam te dane ARP, aby pokazać, że w wiel-
kim tempie ubywa nam najlepszych fachowców, a nie 
wypracowaliśmy mechanizmu szkolenia nowych. 
Ostatnio zaskoczyła mnie informacja Wyższego Urzę-
du Górniczego, że zgodnie z nowymi przepisami w za-
kładach górniczych znika podział na dozór średniego 
i niższego szczebla. Sprawdzanie wielu kwalifikacji gór-
niczych oddano pracodawcom. Będzie można szybciej 
awansować. Dotąd np. technik górnik mógł awansować 
do dozoru wyższego w specjalności górniczej, jeżeli 
miał pięć lat praktyki w dozorze na szczeblu niskim 
i średnim. Teraz wystarczą dwa lata praktyki w dozorze. 
Ja pytam, od kogo młodzi kandydaci do dozoru będą 
uczyć się praktyki? Teorię można wyklepać na blachę. 
Górnictwo potrzebuje praktyków, a nie teoretyków.
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Pięścią w stół

Potrzebni praktycy, a nie teoretycy

Ja pytam, od kogo 
młodzi kandydaci 
do dozoru 
będą uczyć się 
praktyki? Teorię 
można wyklepać 
na blachę. 
Górnictwo 
potrzebuje 
praktyków, a nie 
teoretyków.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

„Dlaczego zmiany w górnictwie przebiegają tak wol-
no?”. „Nie wierzymy, że nie można byłoby przepro-
wadzić ich szybciej”. „Załogi górnicze już nie mogą 
dłużej czekać na pozytywne efekty rządów Prawa 
i Sprawiedliwości!”. Takie opinie słyszę coraz częściej. 
Zacznę od ostatniej z nich, czyli od pretensji, że zało-
gi górnicze zbyt długo czekają na pozytywne efekty 
rządów PiS. Szanowni Czytelnicy, twierdzenie, że nie 
ma pozytywnych efektów, mija się z prawdą. Gdyby 
nie działania rządu, w tym Ministerstwa Energii, za-
pewne teraz wymienialibyśmy poglądy na temat wiel-
kiej katastrofy w górnictwie, a może dyskutowaliby-
śmy, jak posprzątać bałagan ekonomiczny i społeczny, 
który powstałby po wielkiej katastrofie.

W iem, że trudno sobie to wyobrazić, bo w Pol-
sce jeszcze nie było wielkiego upadku gór-
nictwa, ale przykład z Czech daje obraz 

tego, co mogłoby stać się u nas. Początki informacji 
napływających z tego kraju są optymistyczne. Portal 
nettg.pl informuje: „Czeska spółka węglowa OKD nie 
zostanie zlikwidowana. Czeka ją plan naprawczy, dzięki 
któremu będzie mogła funkcjonować do 2023 roku. 
Taką decyzję podjęło zebranie wierzycieli, które ob-
radowało w Ostrawie 11 sierpnia”. Dziennikarz portalu 
cytuje fragment oświadczenia wicepremiera i szefa 
czeskiego resortu finansów, który napisał: „A zatem 
nie zamykamy kopalń. Zwyciężył długofalowy plan 
redukcji wydobycia i zatrudnienia w OKD. – Jestem 
zadowolony z takiego obrotu sprawy. OKD będzie 
mogła dalej funkcjonować z dwiema kopalniami – 
przyznał prezydent Czech Milos Zeman”.

„– Oczekiwaliśmy tej decyzji. Z naszego punktu 
widzenia jest bardzo dobra, zmierza do kontrolowanej 
likwidacji spółki i uratuje region przed katastrofą 

– podsumował Jan Pytlik, przewodniczący Porozu-
mienia Związków Zawodowych w OKD”. Dziennikarz 
portalu górniczego cytuje te wypowiedzi i nie stawia 
kropki nad i. Z tych informacji morał jest jeden – 
OKD zostanie zlikwidowana nie z dnia na dzień, ale 
w ciągu siedmiu lat. Czy polska branża górnicza by-
łaby zadowolona z tego, że za siedem lat nie będzie 
u nas kopalń? Czy o taki program chodzi? Oczywiście, 
że nie. Wszystkim, którzy krytykują Ministerstwo 
Energii, polecam czerpanie garściami z czeskich do-
świadczeń i reakcji na kryzys. 

Jeszcze większą tragedię przeżywają rosyjscy 
górnicy ze spółki węglowej Kingugol w obwodzie ro-
stowskim. Ogłosili w połowie sierpnia strajk głodowy, 
ponieważ spółka od wielu miesięcy nie płaci wynagro-
dzeń. Głoduje ponad 100 górników z czterech bankru-
tujących kopalń. Kilkanaście lat temu w okolicy było 90 
kopalń. Przeciętna płaca dla mężczyzny – jak podaje 
novayagazeta.ru – na którą powołuje się portal nettg.
pl, wynosi 15 tys. rubli (ok. 900 złotych), a dla kobiety 
– tylko 7 tys. rubli. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego 
rosyjski węgiel jest tak tani, przykład czterech kopalń 
po części jest odpowiedzią na to pytanie.

Bardzo trudno jest w czasie kryzysu naprawiać 
branżę, utrzymać poziom niezbędnych inwestycji i za-
dbać o społecznie akceptowalne posunięcia. Praktycz-
nie każdego dnia trzeba godzić ogień z wodą. Na razie 
udaje się to dzięki poparciu społecznemu dla reform 
przeprowadzanych przez Ministerstwo Energii. Czy 
można lepiej i szybciej naprawiać górnictwo? Można. 
Jednak wiązałoby się to z dużymi kosztami społeczny-
mi. Moim zdaniem lepiej robić małe kroki, niż wylać 
dziecko z kąpielą. Przecież w naprawie górnictwa nie 
chodzi wyłącznie o efekt ekonomiczny.
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GRZEGORZ 
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Kij w mrowisko

Efekt ekonomiczny? Nie tylko

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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JSW będzie obciążona niższymi ratami spła-
ty obligacji, ponieważ termin ich całkowite-
go wykupu został wydłużony do 2025 roku. 
Niepotrzebny majątek zostanie przekazany 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Do 2025 roku 
wydobycie węgla koksowego ma stanowić 
85 proc. całego wydobycia kopalń JSW.

– Spółka musi skoncentrować siły i środ-
ki na wydobyciu węgla koksowego. Węgiel 
energetyczny będzie wydobywany „przy oka-
zji” – mówi Tomasz Gawlik, prezes JSW SA. 
To oznacza, że Spółka zgodnie z firmowym 
hasłem będzie wydobywać to, co najlepsze. 
Dla JSW 29 i 30 sierpnia były bardzo ważnymi 
dniami. Porozumienie z bankami i oficjalna 
prezentacja planu działań optymalizujących 
zakończyły proces przygotowań do uzdra-
wiania firmy.

Ważne porozumienie 
dla JSW
29 sierpnia 2016 roku w Warszawie 

w obecności ministra energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego doszło do podpisania porozumie-
nia pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej a obligatariuszami – PKO BP SA, 
BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono 
warunków dalszej działalności Grupy Kapita-
łowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 
mln złotych oraz 163,75 mln dolarów. Łącznie 
jest to około 1,3 mld złotych wyemitowanych 
przez JSW w ramach programu emisji usta-
nowionego 30 lipca 2014 roku.

– Mamy za sobą bardzo trudne negocja-
cje. Obligatariusze stawiali wysokie wyma-
gania w zakresie warunków dalszego finan-
sowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć 
porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz 
jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego roz-
woju JSW – mówi minister energii Krzysztof 
Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia 
uzgodniono nowy harmonogram spłaty 
obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie 

uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w począt-
kowym okresie i wydłużenie okresu spłaty 
o pięć lat, a więc do 2025 roku.

– Takie rozwiązanie daje nam finansowy 
oddech. To czas, w którym będziemy mogli 
skutecznie przeprowadzić działania optyma-
lizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizo-
wać program działań, który umożliwia Spółce 
osiągnięcie dodatnich wyników finansowych 
– dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej.

Obligatariusze rezygnują również z przy-
sługujących im praw, na podstawie tzw. opcji 
put, zawartych w dotychczasowym Programie 
emisji obligacji, rozumianej jako możliwość 
wcześniejszego wykupu obligacji ze środków 
z emisji euroobligacji. Ponadto zarząd JSW 
uzgodnił z obligatariuszami plan działań re-
strukturyzacyjnych, które będą realizowane 
przez Spółkę w celu poprawy wyniku finan-
sowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia 
długofalowej rentowności.

plan dla JSW 
na naJbliżSze lata

30 sierpnia, dzień po podpisaniu poro-
zumienia z obligatariuszami, zarząd JSW 
przedstawił główne założenia planu działań 
optymalizujących na lata 2016–2025, które 
będą realizowane przez JSW w celu poprawy 
wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW 
i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Plan, który został zaakceptowany przez 
radę nadzorczą JSW 26 sierpnia 2016 roku, 
zakłada m.in. sprzedaż wybranych aktywów 
GK JSW – Spółki Energetycznej Jastrzębie, 
WZK Victoria, przekazanie ruchu Jas-Mos 
(drugie półrocze 2016 roku) oraz kopalni Kru-
piński (pierwszy kwartał 2017 roku) Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto plan zakła-
da również pozyskanie dodatkowego finan-
sowania do końca pierwszego półrocza 2017 
roku na dalszą działalność Grupy Kapitałowej.

Plan zakłada także pozyskanie finanso-
wania zewnętrznego na realizację inwestycji 

Banki dopięły swego. JSW przyjęła program rozwoju zgodnie z ich życzeniami. Kurs akcji wystrzelił. W Spółce rozpoczęły 
się poważne przygotowania do zmiękczenia planów zarządu ułożonych pod presją banków. Związek, który wkrótce 

może najmocniej uderzyć w związki reprezentatywne, zachowuje się tak, jakby go nie było. To dziwne. Jeżeli sytuacja 
się nie uspokoi, polecą głowy. Nie wiadomo, czy w Ministerstwie Energii, radzie nadzorczej czy w zarządzie. A może 

po sprawiedliwości – wszędzie? Teraz nie głów potrzeba, ale ponad ośmioletniego wysiłku, żeby Spółkę wyprowadzić 
na prostą. Ale czy ktoś to powiedział?

Spłacać zobowiązania, 
wydobywać to, co najlepsze

w kopalni Budryk oraz kopalni Knurów-Szczy-
głowice z przeznaczeniem na modernizację 
zakładów przeróbczych w latach 2016–2018. 
Celem tych inwestycji jest zwiększenie wiel-
kości produkcji węgla koksowego typu 35 oraz 
zwiększenie uzysku węgla koksowego w glo-
balnej produkcji.

– Pozwoli to zmienić strukturę pro-
duktową Grupy JSW, a więc zwiększyć pro-
dukcję węgli koksowych z 70 proc. w 2016 
roku do prawie 85 proc. w 2025 roku, przy 
jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla 
do celów energetycznych. Musimy inwesto-
wać w produkcję węgli koksowych najwyższej 
jakości, ponieważ węgiel typu hard osiąga 
wyższe ceny na światowych rynkach – mówi 
Tomasz Gawlik, prezes zarządu JSW.

Plan zakłada również działania oszczęd-
nościowe w różnych obszarach funkcjonowa-
nia Grupy zmierzające do obniżenia łącznych 
kosztów działalności o około 1,6 mld złotych 
do roku 2025 (bez uwzględnienia efektów 
porozumień ze stroną społeczną zawartych 
w lutym i wrześniu 2015 roku).

– Przyjęty przez nas program ma zapew-
nić stabilne prowadzenie działalności w kolej-
nych latach – mówi Tomasz Gawlik, prezes 
JSW. – Zależy nam na osiągnięciu długofalo-
wej rentowności Spółki, dodatnich wynikach 
finansowych, terminowej spłacie zadłużenia 
i inwestycjach gwarantujących bezpieczną 
przyszłość – dodaje prezes JSW.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI. KJ-B, MAT PRAS JSW

Żeby wszystko było jasne, trzeba sprecy-
zować najważniejsze przesłanie informacji 
o porozumieniu z bankami i o planie dzia-
łań optymalizujących. Plan działań opty-
malizujących to nic innego tylko program 
restrukturyzacji JSW SA. Powstał on pod 
dyktando banków. Wszystko, łącznie z prze-
kazaniem Spółce Restrukturyzacji Kopalń 
części ruchu Jas-Mos kopalni Zofiówka-Bo-
rynia-Jastrzębie i Krupińskiego, musiało 
znaleźć się w planie restrukturyzacji. Zarząd 
parę razy próbował ograć bankierów i został 

odesłany do Jastrzębia-Zdroju, a na dro-
gę dostał dokładne wskazówki działania, 
żeby znów czegoś nie pokręcił. Udało się, 29 
sierpnia zarząd niczego nie pokręcił. Gdyby 
stało się inaczej, banki nie podpisałyby po-
rozumienia. Nie ma mowy o jakimkolwiek 
zaskoczeniu, bo plany były konsultowane 
tak, jak powinny być konsultowane. Jeżeli 
ktoś twierdzi inaczej, wali ściemę. Po co ten 
cyrk?

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Komentarz

Pod dyktando banków
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Dwie uruchomione ściany w ruchu Śląsk ko-
palni Wujek będą wyeksploatowane do koń-
ca. Czy Śląsk będzie przekazany Spółce Re-
strukturyzacji Kopalń?

– Przyszłość kopalni po wyeksploato-
waniu obu ścian jest obecnie przedmiotem 
rozmów ze stroną społeczną. Nie ma żadnych 
decyzji finalnych – poinformował Wojciech 
Jaros, rzecznik KHW.

Losy ruchu Śląsk ważą się od dłuższego 
czasu. Zgodnie z wnioskami zespołu audy-
torskiego ten ruch należałoby przekazać 
do SRK. Związkowcy chcieliby, aby można 
było sczerpać nie tylko dwie uruchomione 
ściany, ale wszystkie udostępnione złoża. 
Sytuację komplikuje bardzo duża skala za-
grożeń naturalnych. Sama profilaktyka by-
łaby bardzo droga w porównaniu z innymi 
kopalniami.

Miesiąc temu zarząd KHW przedstawił 
analizy przemawiające za przekazaniem ruchu 
Śląsk do SRK.

Wiceminister energii Grzegorz Tobi-
szowski powiedział na jednej z konferencji 
prasowych, że na wniosek strony społecznej 
zostanie dokończona eksploatacja w dwóch 
przygotowanych ścianach. Po jej zakończe-
niu Śląsk najprawdopodobniej miałby trafić 
do SRK.

Po kilkunastu dniach okazało się, 
że uczestnicy tych samych spotkań różnie 
rozumieją używane słowa i pojęcia, które się 
za nimi kryją. Zdaniem związkowców ze stro-
ny zarządu padło zapewnienie o tym, że Śląsk 
wyfedruje wszystko, co jest udostępnione, 
czyli także złoża, w których dopiero trzeba 
uruchomić ściany. Mimo różnic w rozumieniu 
znaczenia tych samych słów rozmowy będą 
kontynuowane.

Plan naprawczy zatrudniającego ponad 
13 tys. pracowników KHW zakłada, że w re-
strukturyzacji firmy wezmą udział trzej inwe-
storzy. Towarzystwo Finansowe Silesia wyłoży 
200 mln złotych, 350 mln złotych zainwestuje 
Enea, a 150 mln złotych Węglokoks. Spółka 
będzie opierać się na kopalniach Murcki-Sta-
szic i Mysłowice-Wesoła.

Gdyby doszło do przekazania do SRK ru-
chu Śląsk, załoga miałaby zagwarantowaną 
pracę w innych kopalniach, a chętni z odpo-
wiednimi uprawnieniami mogliby skorzystać 
z dobrowolnych osłon socjalnych.

KHW udostępniło dane, z których wyni-
ka, że w tym roku strata ruchu Śląsk wynie-
sie ok. 90 mln złotych. W XXI wieku zakład 
przyniósł ponad pół miliarda złotych strat.

SŁA

Katowicki Holding Węglowy

Co będzie ze Śląskiem?
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Miesiąc temu zarząd KHW przedstawił analizy przemawiające za przekazaniem ruchu Śląsk do SRK
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Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkol-
nego członkowie związku ZZG JSW SA KWK 
Zofiówka wraz z rodzinami mieli okazję 
wspólnie bawić się w Olzie. Dla uczestników 
przygotowano pyszne jadła i napitki, a chęt-
ni mogli skorzystać z wielu atrakcji i wziąć 
udział w licznych zabawach, z których naj-
popularniejszy okazał się quiz z atrakcyjnymi 
nagrodami.

Przewodniczący związku Tadeusz Moto-
widło chwalił przygotowanie ośrodka i walory 
przyrodnicze regionu oraz podkreślił, że takie 
spotkania pełnią ważną rolę w integracji braci 
górniczej. 

Wiceprzewodniczący związku Ryszard 
Piechoczek dodał, że w obliczu ciężkiej 

sytuacji w branży szczególnie ważne są wza-
jemne zaufanie pracowników, przełożonych 
i związkowców.

Impreza w Olzie toczyła się w rytmie mu-
zyki. Najpierw klasyczny górniczy repertuar 
zagrała Orkiestra Dęta SMK Zofiówka, której 
występ uroczyście otworzył festyn. Po niej 
sceną zawładnęli wykonawcy muzyki rozryw-
kowej – najpierw zespół Grafit rozruszał ro-
dziców, grając szlagiery z lat 70.–90., a po nim 
za mikrofonem stanęła popularna śląska 
piosenkarka Mona Lisa, znana z występów 
na festiwalach w Opolu i Sopocie. Do samego 
wieczora ze sceny dobiegały dźwięki muzyki 
tanecznej, a dzieci i rodzice cieszyli się swoim 
towarzystwem i ładowali baterie przed szkołą 
i pracą. l

Pożegnanie lata

Przebojowy festyn Zofiówki
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Makijaż odpowiedni na wyjątkową okazję

W obliczu ciężkiej sytuacji w branży szczególnie ważne są wzajemne zaufanie pracowników, przełożonych 
i związkowców. Festyn w Olzie integrował środowisko górnicze

Przy stole można poplotkować. Trochę o pracy, trochę o ciężkich czasach

Ostatnie takie plażowanie w roku, nikt nie odgradzał się parawanemNiezależne środki lokomocji poprawiają kondycję i dostarczają radości życia

Loteria fantowa to tradycyjny punkt programu festynów w Olzie Występy muzyczne były atrakcją spotkania w Olzie
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

FASING stał się jedną z niewielu polskich firm, 
która systematycznie zwiększa współpracę 
z chińskimi partnerami. Dlaczego udało się 
to FASING-owi, a innym nie? Stabilność za-
rządu jest bardzo ważna. Loga firm nie za-
przyjaźnią się ze sobą. Zaprzyjaźnić mogą się 
ludzie. Na to potrzeba czasu. Po wielu latach 
współpracy nasi chińscy partnerzy traktują 
nas jako element lokalnego biznesu i jedne-
go z pracodawców, którzy przyczyniają się 
do rozwoju. Bez stabilnego zarządu firmy 
FASING nie osiągnąłby tak ambitnych celów 
– mówi prezes Bik.

Czy po tylu latach pracy wpada się w ru-
tynę? – Wciąż mamy do czynienia z nowymi 
sytuacjami i wyzwaniami. Natomiast jedno 
się nie zmienia. Piętnaście lat temu ogłosi-
łem, że FASING powinien dążyć do tego, aby 
być firmą globalną i po osiągnięciu tego celu 
ma utrzymywać się w czołówce światowej. 
Ta strategia jest aktualna, chociaż wiele celów 
składających się na nią już osiągnęliśmy – 
mówi prezes Bik. Pozostali członkowie zarzą-
du byli wyłaniani na podstawie kompetencji 
i stopnia identyfikacji z tą strategią. FASING 
od wielu lat jest firmą globalną. Żeby utrzy-
mać się w czołówce światowej firm produku-
jących łańcuchy, realizuje kolejne projekty.

Chiński sukCes
Kiedy prezes Bik postanowił, że rynek 

chiński będzie jednym z najważniejszych dla 
FASING-u, wielu jego współpracowników się 
zdziwiło. Kilkanaście lat temu ten kraj kojarzył 
się z egzotyką, tanimi ciuchami, tanim i złej 
jakości sprzętem elektronicznym. Do Polski 
od czasu do czasu docierały informacje o wiel-
kich katastrofach górniczych. – Co z tego, 
że w chińskich kopalniach wydobywa się tyle 
węgla, ile w kopalniach pozostałych krajów 
świata, skoro jest to rynek bardzo hermetycz-
ny, trudno dostępny dla firm spoza Chin? – 
pytali koledzy Zdzisława Bika.

– Skoro postanowiłem, że FASING będzie 
firmą globalną, musiałem zrobić wszystko, 
abyśmy byli obecni w Chinach. Nie zwraca-
łem uwagi na trudności, ale na potencjał tego 
rynku. Przyznam, że początki były trudne. 
Pierwsze kontrakty podpisałem 14 lat temu. 
10 lat temu wspólnie z chińskimi partnerami 
utworzyliśmy spółkę joint venture. Wspólnie 
uczyliśmy się współpracy, poznawaliśmy się. 
Kierownictwo FASING-u chciało jak najlepiej 
poznać chińskie górnictwo węgla kamiennego, 
aby zaoferować jak najlepsze łańcuchy. Przez 
sześć lat FASING nie miał korzyści finanso-
wych ze spółki joint venture. Jednak warto 
było poświęcić ten czas na naukę. Wiedziałem, 
że bez rynku chińskiego nie staniemy się firmą 
globalną. Wiedziałem także, że musimy pro-
dukować łańcuchy w Chinach – mówi prezes 
Bik.

Sama sprzedaż produktów to za mało, 
aby być poważnie traktowanym przez kon-
trahentów chińskich. FASING zawsze chciał 
kooperować z chińskimi fabrykami pracują-
cymi dla górnictwa. – Chińscy górnicy wydo-
bywają 60 proc. światowego wydobycia węgla. 
Musieliśmy tam być i jesteśmy. Oczywiście, 
nie osiągnąłbym tych celów, gdybym nie miał 
wspaniałych współpracowników w zarządzie 
firmy i wyśmienitej załogi w fabrykach na-
leżących do Grupy Kapitałowej FASING – 
podkreśla prezes Bik.

stabilność zarządzania

Zdzisław Bik jest prezesem FASING SA 
od 15 lat. Maksymilian Klank od 10 lat pełni 
funkcje wiceprezesa i dyrektora zarządzają-
cego. Zofia Guzy, wiceprezes do spraw tech-
nicznych, pracuje w firmie FASING od 22 lat, 
a od trzech lat jest wiceprezesem.

Ciągłość i stabilność zarządzania są do-
ceniane w Chinach i na całym świecie. Dzię-
ki temu FASING jest firmą przewidywalną. 
Najważniejsze, żeby dotrzymywać zobowią-
zań. Nieważne, czy chodzi o skomplikowane 
umowy pisemne, czy tylko słowo menedżera, 
który zobowiązuje się do udzielenia pomocy 
albo jakiejś porady. – Ponieważ nasi partnerzy 
w Chinach mają do nas zaufanie, współpraca 
między firmą FASING a firmami chińskimi 
rozwija się i wkrótce będę mógł poinformować 

o kolejnych umowach i wspólnych przedsię-
wzięciach. Na razie skoncentrowaliśmy się 
na modernizacji fabryki należącej do chińskiej 
spółki joint venture – mówi prezes Bik.

Stabilność kadry menedżerskiej jest atu-
tem. Często jest tak, że najistotniejsze kon-
trakty są podpisywane po wielu latach współ-
pracy z partnerami w innych krajach. Dobrze, 
kiedy firmę reprezentuje zgrany, profesjonalny, 
szanowany i rozpoznawalny zespół. – Branża 
górnicza na świecie ceni sobie stałych part-
nerów w rozmowach biznesowych. Wbrew 
pozorom nie jesteśmy anonimową grupą tech-
nokratów, która ma osiągać jedynie wyzna-
czone cele na podstawie wskaźników. W tym 
biznesie liczą się także tradycyjne wartości, 
w tym osobiste kontakty i wynikające z nich 
zaufanie – mówi wiceprezes Maksymilian 
Klank.

Szefowie FASING-u są znani w globalnym 
środowisku branży pracującej dla górnictwa. 
W długiej karierze menedżerskiej pomogli 
wielu partnerom handlowym rozwiązać wiele 
trudnych problemów. – To kapitał zaufania, 
jakiego nie można kupić za żadne pieniądze. 
Zaufaniem są darzeni konkretni ludzie, któ-
rzy reprezentują FASING. Nieuzasadnione 
zmiany oznaczałyby, że marnujemy ten kapitał 
– mówi prezes Bik.

Częste zmiany, 
bliski upadek

Zmiany personalne są najlepszym sposo-
bem na wzmocnienie rozwoju firmy. Młoda 
krew, świeże spojrzenie, nowoczesne kon-
cepcje – to dodaje życia każdej spółce. Taka 
jest dewiza tak zwanych młodych wilczków. 
Ma być wciąż coś nowego, zaskakującego, 
a zamieszanie nazywane kreatywnością jest 
najważniejsze. FASING ma stabilny zarząd, 
a prezes Zdzisław Bik pełni swoją funkcję 
od 15 lat. Czy taka stabilizacja nie niszczy 
ducha walki i chęci konkurencji na rynkach 
światowych?

– Znam firmy, w których skład zarządu 
zmienia się bardzo często. Grozi im upadek. 
Zarząd należy zmieniać wtedy, kiedy źle 

FASING. Zdzisław Bik jest prezesem FASING SA od 15 lat. 
W tym roku otrzymał nominację na funkcję prezesa na następne 

trzy lata. Rok 2016 jest dla prezesa symboliczny. Obchodzi nie 
tylko piętnastolecie na stanowisku prezesa FASING SA, ale 

także w tym roku mija 30 lat jego działalności gospodarczej. Czy 
po tylu latach pracy wpada się w rutynę? – W biznesie nie można 
działać szablonowo ani według tych samych schematów. W mojej 
piętnastoletniej karierze na stanowisku prezesa FASING SA nie 

przypominam sobie, aby rok poprzedni był podobny do roku 
następnego – mówi Zdzisław Bik. Byłem ciekawy, czy przez 15 lat 

kierowania spółką FASING prezes miał ideę, którą realizował 
z żelazną konsekwencją. – Nawiązanie, rozwijanie i zwiększanie 

współpracy z chińskimi partnerami jest dla mnie najważniejszym 
zadaniem – mówi prezes Bik.

Stabilny zarząd
dobry na trudne czasy

Ukazało się 13. specjalne wydanie Nowego Górnika po chińsku. Prezentujemy w nim między innymi najnowszą 
ofertę firmy FASING dla chińskiego górnictwa. W kontaktach biznesowych w Państwie Środka bardzo istotna jest 
stabilność zarządu firmy. FASING zawdzięcza swoje sukcesy w Chinach konsekwencji w realizowaniu strategii 
opracowanej kilkanaście lat temu. Zarząd firmy jest rozpoznawalny w chińskiej branży górniczej 

– Przez sześć lat FASING nie 
miał korzyści finansowych 
ze spółki joint venture. 
Jednak warto było 
poświęcić ten czas na naukę. 
Wiedziałem, że bez rynku 
chińskiego nie staniemy się 
firmą globalną. Wiedziałem 
także, że musimy produkować 
łańcuchy w Chinach – mówi 
prezes Bik.
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Stabilny zarząd
dobry na trudne czasy

pracuje i nie potrafi zapewnić firmie odpo-
wiednich warunków do rozwoju. Jeżeli pracuje 
dobrze, nie ma powodów do zmian. FASING 
produkuje przede wszystkim dla górnictwa 
węgla kamiennego. To branża, w której ceni 
się doświadczenie, wiedzę i tradycję. Mu-
simy być solidną firmą, która dostarcza in-
nowacyjne i niezawodne produkty. Prezes 
Zdzisław Bik 15 lat temu opracował program 
rozwoju FASING-u. Innowacyjna produk-
cja, współpraca międzynarodowa i szczegól-
ne zaangażowanie na rynku chińskim były 
najważniejszymi punkami strategii, którą 
realizujemy i wciąż udoskonalamy. Od 10 lat 
jestem wiceprezesem FASING-u i nie było 
dnia, żebym był znudzony moją pracą. In-
nowacyjne produkty, zdobywanie nowych 
rynków i rozwijanie współpracy z górnictwem 
chińskim pochłaniają wiele czasu i wymagają 
nieszablonowego sposobu myślenia – mówi 
wiceprezes Maksymilian Klank.

– Najważniejszym wydarzeniem w hi-
storii firmy jest nawiązanie współpracy 
z chińskim górnictwem i chińskimi firma-
mi kooperującymi z górnictwem. Od 10 lat 
FASING ma w Chinach spółkę joint venture. 
To współpraca, która dała zarządowi firmy 
FASING wiele cennych doświadczeń – mówi 
wiceprezes Klank. – Udowodniliśmy, że nie 

jesteśmy „przejazdem” w Chinach. Chcemy 
być firmą, która będzie uznawana za solid-
nego i trwałego partnera – podkreśla prezes 
Bik.

Nie jest sztuką sprzedać produkt. Sztuką 
jest wspólnie z chińskimi partnerami rozwią-
zywać problemy, wspólnie produkować, pla-
nować wspólny rozwój i kooperację. – Znam 
polskie firmy, które chciały być w Chinach 
jedynie sprzedawcami swoich wyrobów. Nie 
odniosły żadnego sukcesu – dodaje wicepre-
zes Klank.

Pożyteczna stabilność

FASING chce być partnerem, który razem 
z kolegami z Chin ponosi ryzyko bizneso-
we i razem z nimi zarabia. Żeby zrealizować 
tę misję, stabilność zarządu jest bardzo waż-
na. – Loga firm nie zaprzyjaźnią się ze sobą. 
Zaprzyjaźnić mogą się ludzie. Na to potrzeba 
czasu. Po 10 latach nasi chińscy partnerzy 
traktują nas jako element lokalnego biznesu 
i jednego z pracodawców, którzy przyczyniają 
się do rozwoju. Bez stabilnego zarządu firmy 
FASING nie osiągnęlibyśmy tak ambitnych 
celów – mówi wiceprezes Klank.

Zofia Guzy, wiceprezes zarządu i dyrek-
tor techniczny FASING SA, pracuje w firmie 
od 22 lat. – Firma jest zarządzana w sposób 

stabilny. Dzięki temu mamy sukcesy we współ-
pracy z chińskim górnictwem – mówi.

FASING to pierwsza firma, z którą po stu-
diach Zofia Guzy podpisała umowę o pracę. 
Dlaczego ona? Wiceprezes Guzy opowiada 
o tym jak o największej przygodzie. – Tu było 
laboratorium. Fascynacja pracą laboratoryj-
ną zaczęła się w dzieciństwie. Moja mama 
pracowała w laboratorium w kopalni. Często 
zabierała mnie ze sobą i mogłam obserwo-
wać pracę osób tam zatrudnionych. O tym, 
że FASING poszukuje pracownika do pracy 
w laboratorium, dowiedziałam się od mojego 
taty, który pracował w tej firmie. 

Trafiłam do firmy, z którą jestem zwią-
zana do dziś. Po dwóch latach awansowa-
łam na stanowisko kierownika laboratorium. 
Bezpośrednio uczestniczyłam w tworzeniu 
procedur systemu zarządzania jakością 
i środowiskiem. W tym czasie dokład-
nie poznałam firmę. FASING przechodził 
proces restrukturyzacji. Łączyliśmy działy, 
szkoliliśmy pracowników, którzy dostawali 
nowe zadania. Ja także musiałam zdobywać 
nowe kwalifikacje. To był czas wielkich zmian 
w firmie. Przygotowywaliśmy się do debiu-
tu giełdowego. Tworzyliśmy plany rozwoju. 
Przygotowywaliśmy spółkę do konkurencji 
na rynkach globalnych. 

Z biegiem czasu awansowałam na stano-
wisko dyrektora działu konstrukcyjno-tech-
nologicznego. To serce firmy. Konstruktorzy 
i technolodzy pracują nad rozwiązaniami, 
które mają spełnić oczekiwania klientów 
i są technicznie możliwe do wykonania. Bez 
tego działu nie ma rozwoju, innowacji i postę-
pu. Od trzech lat jestem wiceprezesem i dy-
rektorem technicznym FASING SA. Od 22 lat 
doskonalę się razem z firmą. Robię to, co lubię.

Dostosować się Do rynku

Zanim Zofia Guzy zaczęła pracę w FA-
SING-u, specjalnością firmy były łańcuchy 
18 x 64. Teraz zakończyły się pozytywnym 
wynikiem próby łańcucha 52 x 170. Trwają 
próby łańcucha 56 x 187. Postęp jest kolosalny. 
Nastąpiły bardzo duże zmiany w procesie pro-
dukcyjnym. Mechanizacja i unowocześnienie 
parku maszynowego były niezbędne, żeby 
dorównać do światowej czołówki. Górnictwo 
światowe potrzebuje coraz grubszych, bardziej 
wytrzymałych i niezawodnych łańcuchów. Fir-
ma musiała się dostosować do potrzeb rynku 
globalnego. – Rozszerzyliśmy asortyment. Ry-
nek górniczy przez cały czas był najważniejszy, 
ale dostosowywaliśmy nasze produkty do po-
trzeb nowoczesnego rybołówstwa, energetyki, 
przemysłu cementowego i cukrowniczego. 
Musieliśmy poznać dokładnie rynki, potrzeby 
kontrahentów i dostosować park maszynowy 
do innowacyjnych projektów produkcyjnych 
– mówi wiceprezes Guzy. l

Prezes FASING SA Zdzisław Bik (w środku) reprezentuje firmę na najważniejszych konferencjach górniczych organizowanych w Chinach. – To bardzo dobry sposób 
promowania innowacyjnych rozwiązań, którymi chcemy zainteresować chińskich partnerów – mówi prezes Bik
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Zanim Zofia Guzy zaczęła 
pracę w FASING-u, 
specjalnością firmy były 
łańcuchy 18 x 64. Teraz 
zakończyły się pozytywnym 
wynikiem próby łańcucha 
52 x 170. Trwają próby 
łańcucha 56 x 187. Postęp jest 
kolosalny. Nastąpiły bardzo 
duże zmiany w procesie 
produkcyjnym. Mechanizacja 
i unowocześnienie parku 
maszynowego były 
niezbędne, żeby dorównać 
do światowej czołówki. 
Górnictwo światowe 
potrzebuje coraz grubszych, 
bardziej wytrzymałych 
i niezawodnych łańcuchów. 
Firma musiała się dostosować 
do potrzeb rynku globalnego.
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Wspomaganie procesów samooczyszczania wód

Brud u wód
Ludowa mądrość głosi, że złe uczynki wracają 
do ich sprawców. W przypadku zanieczysz-
czenia wody ma to dosłowne, a nie metafi-
zyczne znaczenie – wyrzucone leki wracają 
w formie odporniejszych bakterii, a szkodliwe 
substancje z rolniczych nawozów, dostając 
się do łańcucha pokarmowego, w pokarmie. 
Spowodowane przez człowieka (antropo-
geniczne) zanieczyszczenia w przeciwień-
stwie do naturalnych nie są absorbowane 
przez środowisko, tylko działają toksycznie 
na organizmy wodne i na długo pogarszają 
jakość zbiorników i cieków wodnych. Wraz 
z rozwojem miast i towarzyszącym mu roz-
wojem przemysłu do wód odprowadza się 
coraz więcej związków chemicznych. Dobrą 
odpowiedzią na to zjawisko jest coraz częst-
sze wspomaganie przez człowieka procesów 
samooczyszczania wód.

Zgodnie z definicją zanieczyszczenie 
wody to niekorzystne zmiany właściwości 
fizycznych, chemicznych i bakteriologicz-
nych wody spowodowane wprowadzaniem  
do niej w nadmiarze substancji nieorganicz-
nych, organicznych, radioaktywnych, które 
ograniczają wykorzystywanie wody do picia 
i celów gospodarczych. Do najczęściej wystę-
pujących antropogenicznych zanieczyszczeń 
wód powierzchniowych należą pestycydy, wę-
glowodory ropopochodne, fenole, chlorowe 
pochodne bifenylu oraz metale ciężkie: ołów, 
miedź, chrom, kadm, rtęć i cynk.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód 
są ścieki komunalne (m.in. detergenty, mikro-
organizmy chorobotwórcze) i przemysłowe 
(m.in. sole metali ciężkich, związki siarki i azo-
tu). Wskutek działalności rolniczej do wód 
dostają się stosowane w nadmiarze nawozy 
sztuczne i organiczne. By ocenić jakość wody, 
bada się ją, wykorzystując trzy kryteria: fizy-
kochemiczne (temperatura, mętność, smak, 
zapach, odczyn pH), chemiczne (utlenialność 
wody, zawartość fosforanów, chlorków, siar-
czanów, związków żelaza i manganu) oraz 
biologiczne (wskaźnik coli, tzn. liczba pałeczek 
z grupy coli w danej objętości).

Na podstawie tych wskaźników wyróż-
niamy w Polsce trzy klasy czystości wód 
powierzchniowych. Pierwsza klasa czysto-
ści obejmuje najczystsze wody, które nadają 
się do bezpośredniego wykorzystania przez 
ludność jako woda pitna. Żyją w nich ryby 
mało odporne na zanieczyszczenia, np. łoso-
siowate. Wodę drugiej klasy można stosować 
do celów rekreacyjnych i pojenia zwierząt, 
a wodę trzeciej klasy – do nawadniania pól 
i celów przemysłowych. Wody pozaklasowe 
nie spełniają żadnych wyznaczonych norm.

Rozpuścić lekaRstwo 
w wodzie

Leki zawierają jedne z najgroźniejszych 
środków, jakie trafiają do wody. Głównym 
źródłem zanieczyszczenia nimi są ścieki ko-
munalne i szpitalne. Dostają się do zbiorni-
ków i cieków wodnych w dwojaki sposób, 
ale jedną drogą – przeterminowane lub źle 
dobrane są często spuszczane z wodą w ła-
zience, a zażyte nie metabolizują się do końca 
w organizmie i są z niego wydalane. Składają-
ce się na nie substancje długo utrzymują się 
w środowisku wodnym i oddziałują na orga-
nizmy. W wodach powierzchniowych często 
wykrywa się substancje lecznicze, np. leki 
przeciwbólowe i przeciwzapalne, beta-blo-
kery, hormony czy antybiotyki.

Te ostatnie są szczególnie szkodliwe dla 
ekosystemów wodnych, ponieważ, stosowa-
ne też jako dodatki do zwierzęcej paszy czy 
w hodowlach ryb, mogą wywoływać opor-
ność niektórych szczepów bakterii na inne 
antybiotyki. Obecnie już ok. 70 proc. bakterii 
jest niewrażliwych na co najmniej jeden an-
tybiotyk, najczęściej na penicylinę, bacytra-
cynę, tetracykliny czy erytromycynę. Oporne 
szczepy bakterii izoluje się głównie z wody 
pochodzącej z rzek, jezior i wód grunto-
wych. Co gorsza, antybiotyki są w niewielkim 
stopniu usuwane w procesie oczyszczania 
ścieków i mogą przedostawać się do wód 
powierzchniowych.

Raz w nawozie, 
Raz pod nawozem

W rolnictwie głównym problemem jest 
zanieczyszczanie wody przez nawozy sztucz-
ne, ale także stosowane w nadmiarze, w nieod-
powiednich okresach i źle składowane środki 
naturalne są uciążliwym odpadem w wodach 
stojących i gruntowych. Przyśpieszają proces 
zarastania jezior glonami, w związku z czym 
światło nie dochodzi do głębszych warstw 
jeziora. Zmniejsza się też ilość tlenu potrzeb-
nego do życia organizmom w wodzie, w wy-
niku czego obumarłe organizmy wolniej się 
rozkładają. Zjawisko to nazywa się eutrofizacją 
– przeżyźnieniem.

Nawozy sztuczne i pestycydy, czyli che-
miczne środki ochrony roślin, powodują 
eutrofizację wód na o wiele większą skalę. 
Do zbiorników i cieków wodnych dostają się 
w wyniku spłukiwania z opryskanych uprzed-
nio i wymywania z gleby. Wprowadzone przez 
nie do wody ilości pierwiastków biogennych 
(azot, fosfor) prowadzą do odkładania się 
na dnie zbiornika osadów martwej materii 
organicznej, co w konsekwencji doprowadza 

do wyginięcia ryb i innych zwierząt. Odpo-
wiadają też za pogorszenie stanu sanitarnego 
wód podziemnych, działają toksycznie i na-
ruszają procesy samooczyszczania się wód. 
Zanieczyszczenia pestycydami są trudne 
do usunięcia w procesie uzdatniania wody 
przeznaczonej do picia. Przedostają się też 
do łańcucha pokarmowego, ponieważ ryby, 
które spożywamy, zawierają pozostałości środ-
ków ochrony roślin.

samooczyszczaniu 
tRzeba pomóc

Największe zdolności samoregulacji mają 
cieki wodne – rzeki, potoki i strumienie. Mogą 
odprowadzić substancje szkodliwe, pozby-
wając się zanieczyszczeń. Efektem procesu 
samooczyszczania jest zmniejszenie zanie-
czyszczenia antropogenicznego wód poprzez 
rozkład substancji zanieczyszczających, ich 
rozcieńczenie lub zatrzymanie przez środowi-
sko skalne. Dzięki temu część zanieczyszczeń 
jest naturalnie usuwana, nie szkodząc środo-
wisku. W samooczyszczaniu rzek wyróżniamy 
kilka procesów: rozcieńczanie wód czystymi 
wodami i mieszanie, adsorpcję – czyli zatrzy-
mywanie substancji chemicznej na granicy 
faz, aerację – pobieranie tlenu przez wodę 
rzeczną, utlenianie związków chemicznych 

oraz sedymentację zawiesin. Na zdolność rzeki 
do samooczyszczenia ma wpływ kilka czyn-
ników, jak jej długość, pionowe ruchy wody 
oraz zróżnicowania mikrosiedlisk i roślinności 
na brzegach i w nurcie.

Wody stojące – sadzawki, stawy i jezio-
ra – są układami zamkniętymi, więc nie za-
chodzą w nich procesy przepływu i wymiany. 
W biologicznej metodzie rekultywacji jezior 
wykorzystuje się pożyteczne mikroorganizmy, 
znane już z oczyszczalni ścieków. Przyczyniają 
się one do mineralizacji szlamu na dnie, dzię-
ki czemu przerabia się osad na piasek, oraz 
wzmacniają też zdrowotność ryb. Ta niein-
wazyjna dla ekosystemu metoda zapewnia 
oczyszczenie zbiornika, likwidację osadu, za-
blokowanie procesów gnilnych, ograniczenie 
zakwitów toksycznych sinic oraz zwiększe-
nie bioróżnorodności. Woda odzyskuje też 
przejrzystość i przyjemny zapach. Co ważne, 
mikroorganizmy nie działają jak środki che-
miczne, tylko stymulują i ożywiają funkcje 
ekosystemu wodnego. W skład stworzonych 
z nich preparatów wchodzi kilkanaście szcze-
pów niemodyfikowanych genetycznie, głów-
nie beztlenowców. Są to m.in. bakterie kwasu 
mlekowego, drożdże i purpurowe bakterie 
niesiarkowe.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

16 września – 
Międzynarodowy 

Dzień Ochrony 
Warstwy Ozonowej

Warstwa ozonowa to krucha powłoka 
gazowa, która chroni Ziemię przed nad-
miernym działaniem promieni słonecznych 

i pomaga zachować życie na naszej planecie. 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy 
Ozonowej został ogłoszony przez ONZ 
w 1994 roku. Obchodzi się go w rocznicę 
podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) 
dotyczącego ograniczenia emisji substancji 
niszczącej warstwę ozonową. ONZ zaape-
lowała do państw członkowskich, aby pod-
czas obchodów Dnia propagować działania 
służące realizacji celów Protokołu i jego 
aneksów.

Wrzesień 
– Dni miodu

Dni miodu mają na celu rozpowszech-
nianie wiedzy o tym przysmaku, jego 
właściwościach i zastosowaniu. Miód, 
podobnie jak inne produkty pszcze-
le, ma własności lecznicze. Wykorzy-
stuje się go w wielu gałęziach przemy-
słu, m. in. spożywczym, farmaceutycznym 

i kosmetycznym. W zależności od surowca, 
z jakiego powstał miód, wyróżniamy miody: 
nektarowe (kwiatowe), spadziowe i miesza-
ne (nektarowo-spadziowe lub spadziowo-
-nektarowe). W postaci płynnej to patok, 
a w postaci zestalonej (skrystalizowanej) 
– krupiec. Miód może mieć konsystencję 
gęstego płynu lub stałą, a barwę od jasno-
żółtej do brunatno-brązowej.

 l
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Kia pokazała pierwsze wizualizacje Rio czwar-
tej generacji, która będzie miała swoją pre-
mierę podczas zbliżającego się Salonu Samo-
chodowego w Paryżu.

Nadwozie i wnętrze nowego Rio to pro-
dukt globalny – odpowiadają za niego inży-
nierowie z ośrodków projektowych Kia miesz-
czących się w Niemczech, Kalifornii i Korei. 
Samochód łączy funkcjonalność z eleganc-
ką, aerodynamiczną sylwetką nadwozia, ale 
większe rozmiary wraz z rozstawem osi mają 
zapewnić więcej miejsca pasażerom. Wyko-
rzystano pokazane już wcześniej w Niro ele-
menty najnowszego języka stylistów marki, 
do których zaliczają się osłona chłodnicy 
w kształcie tygrysiego nosa, pionowy słupek 
C i szereg innych detali typowych dla modeli 
Kia. Na pokładzie pojawi się też rozbudowany 
system multimedialny.

Produkcja czwartej generacji Rio roz-
pocznie się pod koniec 2016 roku, a pierw-
sze egzemplarze trafią do Polski pod koniec 
pierwszego kwartału 2017 roku.

Kolejne Audi lewego

Robert Lewandowski i pozostali piłkarze 
klubu FC Bayern Monachium odebrali z rąk 
prezesa zarządu Audi AG Ruperta Stadle-
ra swoje nowe samochody. Polski napastnik 
i zdecydowana większość piłkarzy wybrali 
jeden ze sportowych modeli RS.

FC Bayern Monachium i Audi współ-
pracują od roku 2002 i nie ograniczają się 

do reklamy. Najbardziej znane przedsięwzię-
cia to piłkarskie rozgrywki o puchar Audi 
Cup, od roku 2009 odbywające się co dwa 
lata na stadionie Allianz Arena, czy też mię-
dzynarodowa impreza Audi Summer Tour.

Dla Roberta Lewandowskiego odbiór 
nowego, czarnego Audi RS 7 to dodatkowy 
prezent urodzinowy. W niedzielę, 21 sierpnia, 
piłkarz obchodził 28 urodziny.

Roślinne lexusy

Aluminium, stal, tworzywa to tradycyj-
ne materiały do budowy samochodu, ale co-
raz częściej producenci sięgają po materiały 
pochodzenia roślinnego. W samochodach 
Lexus od dawna wykorzystywane są materiały 
wytwarzane z surowców takich jak soja czy 
olej rycynowy z ziaren rącznika pospolitego, 
a także elementy ze sprasowanych włókien 
ketmii konopiowatej (kenaf ). W Lexusie CT 
200h po raz pierwszy pojawiło się tworzywo 
bio-PET. Wykonane są z niego materiały wy-
kończeniowe, takie jak wyściółka bagażnika 
– w istocie aż 30 proc. tworzyw sztucznych 
użytych w tym modelu można określić jako 
ekologiczne.

Pod względem chemicznym i użytkowym 
bio-PET nie różni się niczym od „zwykłe-
go” PET. Ten plastik, politereftalan etylenu, 
to rodzaj poliestru i jedno z najpowszech-
niej wykorzystywanych tworzyw sztucznych. 
Mamy z nim kontakt codziennie, choćby 
biorąc do ręki plastikową butelkę z napojem 
lub zakładając polarową bluzę. PET to także 

dakron, z którego szyje się żagle, oraz popu-
larny w zastosowaniach technicznych, bardzo 
wytrzymały mylar.

Ze względu na łatwość recyklingu PET 
należy do najbardziej ekologicznych tworzyw 
sztucznych – np. tworzywo, z którego wy-
konane są butelki do napojów, można w stu 
procentach wykorzystać ponownie. Powstają 
z niego nie tylko nowe butelki, ale i odzież, 
wykładziny dywanowe, materiały izolacyjne 
czy rozmaite plastikowe elementy.

Tradycyjnie PET produkowany jest z su-
rowców ropopochodnych, w tym glikolu 
etylenowego. Jednak tę substancję można 
również pozyskać z surowców roślinnych, 
takich jak trzcina cukrowa, buraki cukrowe 
lub ziemniaki albo z odpadów przemysłu 
spożywczego. Pierwszy etap procesu jest 
znany ludzkości od tysiącleci: to fermen-
tacja alkoholowa. Uzyskany w ten sposób 
bioetanol przetwarza się następnie na tlenek 
etylenu, a ten z kolei na glikol etylenowy. 
Z tak wytworzonego glikolu powstaje bio-
-PET, który jest potrójnie ekologiczny: łatwo 
poddaje się recyklingowi, jest wytwarzany 
z udziałem surowca odnawialnego, a służące 
do jego wyrobu rośliny pochłaniają z atmos-
fery dwutlenek węgla.

Założeniem Lexusa jest możliwość peł-
nego recyklingu 95 proc. masy samochodów. 
Podobnymi założeniami kieruje się macierzy-
sty koncern Lexusa – Toyota, która w swoich 
modelach z bio-PET wytwarza nawet 80 proc. 
materiałów pokrywających wnętrze kabiny.

Autonomiczne tAKsówKi 
nA ulicAch singApuRu

Na koniec czerwca firma Uber zapowie-
działa wypuszczenie na ulice testowej floty 
autonomicznych taksówek. Nie będzie jednak 
pierwsza. Wyprzedziła ją singapurska firma 
nuTonomy.

Projekt nuTonomy to dzieło dwóch na-
ukowców z Massachusetts Institute of Tech-
nology – Karla Iagnemmy i Emilio Frazzo-
liego. Testowy program ruszył w Singapurze 
(pierwsze auta jeździły już w kwietniu), ale 
badania nad autonomiczną jazdą nuTono-
my są prowadzone także w USA i Wielkiej 
Brytanii.

Firma wykorzystuje elektryczne samo-
chody Renault Zoe i Mitsubishi i-MiEV, 
przystosowane przez inżynierów firmy 
do samodzielnego prowadzenia. Testy mają 
ocenić zarówno sprawność samego syste-
mu prowadzenia i oprogramowania układu 
sterowania, jak i efektywność wybierania 
trasy przez samochód, działanie aplikacji 
służącej do zamawiania kursów i wrażenia 
pasażerów. Na razie usługę zaoferowano wy-
selekcjonowanej grupie osób, które nie będą 
w aucie same. Jadący z nimi inżynier będzie 
obserwował działanie samochodu i zbierał 
opinie pasażerów.

Według nuTonomy usługa ma być po-
wszechnie wprowadzona w Singapurze w roku 
2018.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa Kia Rio

Produkcja czwartej generacji Rio rozpocznie się pod koniec 2016 roku Nadwozie i wnętrze nowego Rio to produkt globalny

Polski napastnik i zdecydowana większość piłkarzy wybrali jeden ze sportowych modeli RS Projekt nuTonomy to dzieło dwóch naukowców z Massachusetts Institute of Technology
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Podróże marzeń

Phuket – perła Południa
Phuket, największa wyspa Tajlandii, nazywa-
na jest perłą Morza Andamańskiego. Wielu 
turystów przylatuje bezpośrednio tutaj, re-
zygnując ze zwiedzania innych atrakcji kraju. 
Przyciągają ich ciągnące się kilometrami bia-
łe plaże, na których podziwiać można spek-
takularne zachody słońca. Lazurowa woda, 
rafy koralowe i tradycyjne łodzie ozdobio-
ne girlandami kwiatów dopełniają specyfi-
ki Phuket. Choć wiele osób zarzuca wyspie 
zbytnią komercjalizację, łatwo ominąć zatło-
czone kurorty. Wystarczy trzymać się z dala 
od okolic Patong.

Po plaży Mai Khao można spacerować 
godzinami, spotykając po drodze jedynie kilku 
rybaków. Ta część wyspy nie jest popularna 
wśród turystów, znajduje się tutaj niewiele 
hoteli, głównie tych z wyższej półki. Szeroki 
pas piasku stanowi rezerwat przyrody, będący 
miejscem lęgowym żółwi morskich. W miesią-
cach zimowych olbrzymie gady przypływają 
tutaj, żeby złożyć jaja. Z tego powodu przy 
plaży brakuje infrastruktury turystycznej. Jest 
za to cisza i spokój.

Sekretna laguna

Po kilku dniach leniwego wypoczynku 
wyruszamy na wycieczkę po okolicznych wy-
sepkach. Pierwszym przystankiem jest wyspa 
Hong, gdzie przesiadamy się z motorówki 
na kajaki i płyniemy skalnym korytarzem 
do ukrytej w głębi wyspy laguny.

– Uważajcie na nosy! – ostrzega przewod-
nik, gdy przesmyk pomiędzy skałami robi się 
coraz węższy i musimy położyć się na dnie 
kajaka. Mamy szczęście, bo poziom wody nie 
jest wysoki. W porze deszczowej zwiedzanie 
wyspy jest niemożliwe. Po chwili wpływamy 
do otoczonej wapiennymi klifami laguny. Po-
rastający ją las namorzynowy zamieszkują 
jedynie małpy i różne gatunki ptaków. Nad 
bezpieczeństwem ich gniazd czuwają strażnicy 
przyrody. A jest czego pilnować – cenione 
przez smakoszy gniazda salangan osiąga-
ją na czarnym rynku cenę tysiąca dolarów 
za kilogram.

Śladami  
JameSa Bonda

Największą atrakcją Parku Narodowego 
Ao Phang-Nga jest przypominająca maczugę 
skała wyrastająca z płytkiej zatoki. Według 
legendy Ko Tapu, czyli „Wyspa Gwóźdź”, 
powstała, gdy miejscowy rybak złapał w sieci 
gwóźdź i rozzłoszczony nieudanym poło-
wem uderzył w niego z całej siły mieczem. 
Gwóźdź pękł na pół, a jego część wpadła 
do wody, tworząc wysoką na 20 metrów ska-
łę. Odkąd w 1947 roku nakręcono tutaj film 
„Człowiek ze złotym pistoletem” z Rogerem 
Moore’em w roli agenta 007, miejsce to zna-
ne jest jako wyspa Jamesa Bonda. Wśród 
wapiennych skał porośniętych tropikalną 
roślinnością ukrywał się zabójca Francisco 
Scaramanga.

WioSka na palach
Po południu zatrzymujemy się na posiłek 

w wiosce piratów morskich, wybudowanej 
w całości na drewnianych palach. Kolorowe 
dachy domów zdają się być przyklejone do po-
bliskiej skały. Historia niezwykłej osady sięga 
XVIII wieku. Została ona założona przez trzy 
indonezyjskie rodziny, trudniące się rybołów-
stwem. Ponieważ w tamtych czasach prawo 
własności ziemi posiadali jedynie rdzenni 
mieszkańcy, rybacy postanowili wybudować 
domy na palach. Jeszcze do niedawna wio-
ska była zamknięta dla turystów, a miejscowi 
wiedli skromne życie, utrzymując się z pracy 
własnych rąk. Dziś działa tu wiele restauracji, 
sklepów z pamiątkami i pensjonatów. Na tere-
nie wioski znajdują się meczet, szkoła, a nawet 
boisko do piłki nożnej. Mieszka w niej tak-
że jeden policjant, który nie narzeka jednak 
na nadmiar pracy.

Spędzając wakacje na Phuket, warto wy-
pożyczyć skuter i wybrać się na wycieczkę 
do Wat Chalong – najważniejszej buddyjskiej 
świątyni na wyspie. Miejscowi przychodzą tu-
taj pomodlić się przed figurami trzech świąto-
bliwych mnichów. Popularnym zwyczajem jest 
oklejanie posągów płatkami złota. Na wzgórzu 
niedaleko świątyni powstał również 45-metro-
wy pomnik Buddy. Wykonana z białego ala-
bastru figura stanęła w jednym z najlepszych 
punktów widokowych w okolicy. Rozciąga się 
z niego wspaniała panorama na miasto, zatokę 
Chalong i Morze Andamańskie.

Informacje 
praktyczne:

Kiedy jechać: Do Tajlandii najlepiej 
wybrać się w porze suchej, przypadającej 
na okres od listopada do lutego.

Język: Językiem urzędowym jest tajski, ale 
można porozumieć się również po angielsku.

Waluta: Tajski baht; 1 baht = 0,11 złotego.
Wiza: Nie jest wymagana w przypadku 

wyjazdów turystycznych do 30 dni.

Trzy rzeczy, 
które musisz zrobić:

Odwiedź Phuket Town – urocze miastecz-
ko o zabytkowej sino-portugalskiej architek-
turze. Warto przyjechać tu podczas Festiwalu 
Wegetariańskiego, gdy w rytmie bębnów i kłę-
bach dymu wierni chodzą po rozżarzonych 
węglach i przekłuwają sobie policzki nożami.

Popłyń na Ko Phi Phi – wyspę, na której 
kręcono film „Niebiańska plaża” z Leonardem 
DiCaprio. W krystalicznie czystej wodzie ob-
serwować można kolorowe ryby, a tutejsze 
plaże zachęcają do wypoczynku.

Zobacz zachód słońca z przylądka 
Promthep – najczęściej odwiedzanego 
punktu widokowego na Phuket. Rozciąga 
się stąd wspaniały widok na wybrzeże Morza 
Andamańskiego.

 MAGDALENA CHROMIK

Wioskę piratów morskich wybudowano na drewnianych palach Hotel Holiday Inn znajduje się tuż przy plaży Mai Khao

W lagunie ukrytej wewnątrz wyspy Hong rośnie las namorzynowyNa wyspie Jamesa Bonda powstał film „Człowiek ze złotym pistoletem”
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Piwo przez wieki

Biesiadujemy po naszymu

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Wynagrodzenia W lipcu były Wyższe o 40 
złotych niż W czerWcu i o 200 złotych 
W stosunku do lipca 2015 roku. Mimo 
to Polacy zarabiają niecałe 40 proc. średniej 
unijnej. Wynagrodzenia w UE są bardzo 
zróżnicowane. Przeciętne miesięczne pensje 
Europejczyków wahają się od 431 w Bułgarii 
do 4206 euro w Luksemburgu, czyli od 1860  
do 18 144 złotych. Pensje powyżej 15 tys. zło-
tych miesięcznie otrzymują Duńczycy (4194 
euro), Irlandczycy (3778 euro) i Szwedzi 
(3578 euro). Z 25 państw, które uwzględnio-
no w zestawieniu, Polska znalazła się na 18. 
miejscu. Pod względem wysokości zarobków 
wyprzedziliśmy jedynie siedem krajów: Buł-
garię, Rumunię, Litwę, Łotwę, Węgry, Czechy 
i Słowację. Wynagrodzenia Europejczyków 
wyglądają nieco inaczej, gdy przeliczymy 
je według parytetu siły nabywczej euro. Po-
równanie zarobków z uwzględnieniem różnic 
cenowych pokazało, że w 2014 roku w Polsce 
przeciętne wynagrodzenie po uwzględnieniu 
różnic cenowych wyniosło 1688 euro, czyli 
7282 złotych. Na najmniej stać było zatrud-
nionych w Bułgarii oraz Rumunii – zarabiali 
oni odpowiednio 938 euro i 1024 euro.

polacy zgromadzili już 1,2 bln złotych 
oszczędności. Wartość oszczędności wynosi 
nieco ponad 65 proc. PKB – wynika z szacun-
ków Rzeczpospolitej. Tylko w ciągu ostatniego 
półrocza zwiększyły się one o 37 mld złotych. 
Daleko nam jednak do rozwiniętych gospoda-
rek europejskich. Dla porównania Hiszpanie 
zgromadzili równowartość 150 proc. swojego 
rocznego PKB, a Niemcy niemal jego dwu-
krotność. Polacy omijają rynek kapitałowy. 
Niemal 60 proc. oszczędności stanowią de-
pozyty, a co siódma złotówka trzymana jest 
w gotówce. Pomnażanie pieniędzy nie jest pol-
ską specjalnością. Tylko 17 proc. oszczędności 
trzymamy w papierach wartościowych, w tym 
zaledwie 9 proc. w funduszach inwestycyjnych 
i 3 proc. w akcjach.

Wzrasta liczba polskich pracoWnikóW 
obaWiających się utraty zatrudnienia. 
Mimo dobrych nastrojów pracodawców rosną 
obawy przed utratą zatrudnienia, szczegól-
nie w pasie ciągnącym się od województw 
na północnym wschodzie, przez centrum, 
po południowy wschód – pokazuje naj-
nowszy Regionalny Barometr Rynku Pracy 
Work Service. W sondażu przeprowadzonym 
w czerwcu i lipcu br. ze zwolnieniem liczył się 
niemal co trzeci z pracowników w regionie 
północnym (Pomorze oraz Warmia i Mazu-
ry). Największy, aż ponaddwukrotny, wzrost 
pesymizmu miał miejsce od początku roku 
w centralnej Polsce. Znacznie lepsze nastroje 
panują wśród pracowników z zachodniej po-
łowy kraju, zwłaszcza z jej południowej części. 

Krzyżówka panoramiczna nr 17

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „czarne skrzynki”.  
Nagrodę wylosowała: Wioleta kojzar z orzesza.

Huczne pożegnanie z latem odbyło się jak 
co roku w ostatni weekend sierpnia w Cho-
rzowie. Na Pola Marsowe i Dużą Łąkę Parku 
Śląskiego przybyło kilka tysięcy osób, by z pi-
wem w ręku wziąć udział w XVI edycji Beer-
festu zorganizowanego przez Tyski Browar 
Książęcy. Dopisała też pogoda, więc piwosze, 
piwoszki i ich rodziny nie musieli chować się 
pod licznie rozstawionymi namiotami, ale 
mogli też skorzystać z licznych atrakcji przy-
gotowanych na największą piwną biesiadę 
w Polsce. Wstęp tradycyjnie był bezpłatny.

Beerfest, który od 2001 roku wpisał się 
w letni kalendarz rodzinnych imprez pod go-
łym niebem, od początku miał być hołdem dla 
tradycyjnej śląskiej biesiady. Na Śląsku prze-
cież narodziła się instytucja karczm piwnych, 
na których pracownicy przemysłu ciężkiego 
– górnicy, hutnicy – jednocześnie dziękowali 
za swoją pracę i odpoczywali od niej. W karcz-
mach przez wiele lat mogli uczestniczyć tylko 
mężczyźni, więc śląskie kobiety, nie chcąc 
być gorsze i nie godząc się na tę dyskrymi-
nację, wymyśliły babskie combry. Wspólnym 
mianownikiem obu uroczystości było obfi-
cie lejące się piwo i długie ławy, przy których 
do późnych godzin obradowali biesiadnicy.

Nawiązaniem do tej tradycji był na Beer-
feście namiot biesiadny, powierzchnią bardziej 
odpowiadający hangarowi. Tutaj rozrywka 
polegała na siedzeniu, piciu hojnie rozlewa-
nego przez hostessy piwa, kosztowaniu spe-
cjałów śląskiej kuchni i oglądaniu występów 
kabaretowych. Przed wyrozumiałą widownią 

zaprezentowali się Mirek Szołtysek, Damian 
Holecki, Krzysztof Respondek i Masztalscy. 
Gwiazdą namiotowej sceny był kabaret Rak. 
Wielu gości całkowicie zadowalała oferta bie-
siadna i nie czuli potrzeby aktywnego wypo-
czynku, może z wyjątkiem przeniesienia się 
pod namiot, gdzie pod parasolem zażywali 
świeżego powietrza, a i tak wszystko słyszeli.

za szpas!
Śląska tradycja nie była jedyną, do której 

nawiązywał Beerfest. Jego główny sponsor, 
Tyskie Browary Książęce, sam może się po-
chwalić kilkusetletnią historią organizowa-
nia masowych zabaw piwnych. Książę Jan 
Henryk X nie zapominał, że jego podwładni 
potrzebują wytchnienia po ciężkiej służbie. 
Odrestaurował dla nich myśliwski zamek oraz 
wybudował salę balową i parkowe pawilony, 
w których w dni wolne od pracy do zmroku 
odbywały się tańce. Symbolicznym łącznikiem 
z tymi zabawami są rozdawane przez tyski 

browar papierowe książęce korony, które no-
szą dzieci i dorośli biesiadnicy na Beerfeście.

za frelki!
Miłośnicy piwa, którym nie przeszkadza-

ło trochę ruchu i byli jednocześnie fanami 
muzyki, mogli od godz. 16 w piątek do nie-
dzielnego wieczora stać pod jedną z dwóch 
scen koncertowych. Było coś i dla weteranów 
polskiego rocka, i dla fanów rodzimego hip-
-hopu. Co godzinę na scenie pojawiał się nowy 
wykonawca i naprzemiennie występowali tak 
różni od siebie muzycy jak Piersi, L.U.C., Róże 
Europy, Grubson, Kobranocka i Gooral. Żadna 
grupa wiekowa nie opuszczała z niesmakiem 
placu pod sceną, sprawdziło się więc stare 
powiedzenie, że muzyka łączy pokolenia.

za chopóW!
Beerfest jest imprezą o masowym charak-

terze i tego nie kryje ani się nie wstydzi, nikt 
więc nie spodziewał się akademickich paneli 
o historii piwa czy warsztatów z piwowarstwa. 
Mimo to goście, którym było już dość biesiad 
i muzyki, mogli znaleźć sporo interesujących 
atrakcji pobocznych. Tyskie Browary Książęce 
przyjechały z mobilnym muzeum, w którym 
można było podziwiać stare piwowarskie re-
ceptury, królewskie nadania i omszałe bu-
telki. Na miejscu goście przechodzili krótki 
kurs historii tyskiego browaru. Po nabraniu 
historycznej perspektywy mogli też udać się 
w lot balonem, by z odpowiedniej wysokości 
i dystansu spojrzeć na to, co pod nimi.

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w za-
kresie zagrożenia opadem skał i zawałowego Piotr Wojtacha, 
p.o. prezes WUG, w trybie pilnym zwołał 17 sierpnia br. na-
radę z dyrektorami czterech OUG oraz SUG, nadzorujących 
zakłady wydobywające węgiel kamienny. W ciągu czterech 
dni w dwóch kopalniach wystąpiły aż trzy zawały wyrobisk 
korytarzowych: 30 lipca w KWK Piast-Ziemowit, ruch Piast 
(PGG Sp. z o.o.) oraz 2 lipca w KWK Pniówek (JSW SA). Do ko-
lejnego, już czwartego w ciągu niespełna dwóch tygodni tego 
typu zdarzenia, doszło 11 sierpnia w Bobrek-Piekary, ruch 
Piekary (Węglokoks Kraj Sp. z o.o.).

Podczas narady sprecyzowano priorytetowe zalece-
nia dla pracowników inspekcyjno-technicznych nadzoru 
górniczego wykonujących kontrole w kopalniach węgla 
kamiennego. Cztery ostatnie zawały nie objęły swoimi 
skutkami górników. W ostatnich 22 latach zawały i opady 
skał ze stropów lub ociosów były przyczyną aż 102 wy-
padków śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego 
(czyli prawie 45 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych 
w tym okresie). Pod tym względem wyprzedzają zagrożenie 
metanowe, które przyczyniło się do śmierci 67 górników 
(ok. 30 proc. wszystkich wypadków śmiertelnych w latach 
1994–2015). Ostatnie dni skłaniają do wniosku, że sytuacja 
w wyrobiskach korytarzowych zaczyna przypominać lata 
90. ubiegłego wieku.

Z przygotowanego raportu dotyczącego zawałów wynika, 
że na 30 tego typu zdarzeń w latach 1996–2015 do dziewięciu 
z nich przyczyniła się nadmierna korozja obudowy wyrobisk, 
a do dwóch nieprawidłowy dobór obudowy do rzeczywistych 
warunków geologiczno-górniczych. W ostatnich dwóch la-
tach wydobycie węgla jest o połowę mniejsze niż 20 lat temu, 

a mimo to zagrożenie zawałami i opadami skał utrzymuje się 
na podobnym poziomie.

Podczas narady przedstawiono aktualny stan prowadzo-
nych przez OUG w Rybniku, Katowicach i Gliwicach postępo-
wań dochodzeniowych przyczyn czterech zawałów z ostatnich 
tygodni oraz wydane przez dyrektorów OUG decyzje wobec za-
kładów górniczych. Do 15 września br. wszyscy przedsiębiorcy 

górnictwa węgla kamiennego są zobowiązani do przekazania 
WUG raportu w sprawie podjętych przez nich natychmiasto-
wych kontroli stanu obudów korytarzowych w ich kopalniach. 
Kierownictwo WUG oczekuje, że na podstawie tych wewnętrz-
nych kontroli powstaną harmonogramy koniecznych napraw, 
wzmocnień i wymiany.

WUG

R E K L A M A

Wyższy Urząd Górniczy

Kontrola obudów 
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