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Jubileusz Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Profesor Marian Turek był w nostalgicznym
nastroju. – Panie redaktorze, byłem w grupie powołującej Gliwicką Agencję Turystyczną i już jej nie ma. Nadwiślańska Agencja
Turystyczna rozwija się świetnie. To dowód,
że na majątku po górnictwie można budować
bardzo dobre firmy. Wszystko zależy od ludzi – powiedział. W głosie profesora słychać
było nutkę żalu, że inni mieli szczęśliwszą
rękę niż on.

Jubileusz 20-lecia Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej był okazją do wspomnień
o pionierskich czasach restrukturyzacji
górnictwa. Kopalnie pozbywały się majątku
nieprodukcyjnego. Ośrodki wypoczynkowe
stanowiły wyłącznie koszt, dlatego górnictwo
oddawało je tworzonym spółkom bez żalu.
Piotr Wilchelm, młody inżynier i ekonomista z naturą podróżnika, podjął się trudnego
zadania. Stanął na czele spółki, która miała
sama utrzymywać się z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej. Kilka tygodni temu
pytałem prezesa Wilchelma, czy nie prościej
było część majątku sprzedać, a na części
uwłaszczyć się w sposób legalny, a resztę postawić w stan upadłości? – Przetrwaliśmy,
ponieważ od samego początku, od 1996 roku,
byliśmy skoncentrowani na tym, aby ocalić
jak najwięcej. Myślę, że dzięki biznesowemu
podejściu wyróżniamy się na tle innych firm,
które powstały na bazie majątku górnictwa
węgla kamiennego, a także na bazie majątku
innych, wielkich pracodawców państwowych.
Odnieśliśmy sukces, bo zespół ludzi, tak samo
jak ja, chciał zrobić coś pożytecznego.
O pożytkach płynących z działalności
NAT dużo mówiono w czasie gali w sali
koncertowej przy ul. Piłsudskiego w Tychach.
Pracownicy i przyjaciele firmy tłumnie zebrali

NOWY GÓRNIK

Najpiękniejsze tanga
na 20. urodziny
się tam 25 maja, aby cieszyć się z sukcesu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej.
Podczas uroczystości uhonorowano odznaczeniami zasłużonych dla spółki pracowników z 20-letnim i 19-letnim stażem pracy
w NAT. Odczytano list gratulacyjny od Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii
i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa.
Słowa uznania wynikały nie tylko z kurtuazji. W ciągu 20 lat powstała firma, która
jest w czołówce firm hotelarskich z czysto
polskim kapitałem. Obecnie status trzygwiazdkowy posiadają: hotel Jawor w Sarbinowie, hotel Górnik w Kołobrzegu, hotel
Rybniczanka w Świnoujściu, hotel Neptun
w Krynicy Morskiej, hotel Jagiellonka w Krynicy Zdroju, hotel Ziemowit w Ustroniu oraz
hotel Ogrodzisko w Wiśle. Strategia rozwoju
sieci hoteli trzygwiazdkowych NAT zakłada
w najbliższym roku modernizację i kategoryzację na hotel trzygwiazdkowy obiektów
w Piwnicznej, Bukowinie Tatrzańskiej oraz
w Jarosławcu. Oznacza to, że pod koniec
2017 roku NAT będzie właścicielem 10 hoteli trzygwiazdkowych mieszczących łącznie
850 pokoi. NAT planuje potężną inwestycję
w Jastarni na Półwyspie Helskim, w miejscu
gdzie jest ośrodek Posejdon. Powstanie tam
kompleks wypoczynkowy z apartamentami
na wynajem. Nabywcy apartamentów będą
mieć gwarancję zwrotu inwestycji.
Jubileuszową uroczystość uświetniła orkiestra kameralna Aukso pod batutą Marka Mosia, jedna z najlepszych europejskich
orkiestr kameralnych. Wspaniały koncert
był wypełniony rytmami tanga. Wyśmienite
dania, wspaniały bankiet i przyjacielska atmosfera były ukoronowaniem wyjątkowego
wieczoru.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Katarzyna Merwart, wiceprezes zarządu NAT, i Piotr Wilchelm, prezes zarządu, przyjmowali, życzenia
z okazji jubileuszu firmy
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Zysk po pierwszym kwartale

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła
pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 863 mln złotych, w porównaniu do straty
w wysokości 59,5 mln złotych w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Warto jednocześnie
podkreślić, że wynik samej JSW był lepszy
i ukształtował się na poziomie 955,4 mln złotych versus 62,0 mln złotych w analogicznym
okresie 2016 roku.
– Wyniki pierwszego kwartału były dla
nas bardzo satysfakcjonujące, musimy jednak

pamiętać, że funkcjonujemy na cyklicznym
i dynamicznie zmieniającym się rynku. Teraz
koncentrujemy się na organicznym rozwoju
firmy, dalszej poprawie efektywności oraz
inwestycjach zapewniających zaplanowane
wydobycie węgla – podkreśla Daniel Ozon,
p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
MAT. PRAS. JSW
PIOTR SOBCZAK / JSW SA

Po trzech niezwykle trudnych latach dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej nastąpiło odbicie. Wyniki finansowe pierwszego kwartału są bardzo dobre, a przychody Grupy
Kapitałowej zdecydowanie wzrosły. Jest
to efekt między innymi wzrostu cen węgla
i koksu na światowym rynku oraz działań
restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę w 2016 roku i zakończonych w marcu
2017 roku, w tym związanych z przekazaniem części aktywów produkcyjnych do SRK.

