
Rozmowa na czasie

Tomasz Rogala, prezes 
Polskiej Grupy Górniczej:  
Już nie przyjdzie 
Mikołaj ani zajączek 
z czekami na setki 
milionów złotych  
każdy.
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Z samej renty  
ciężko wyżyć
J eżeli po włączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego 

do Polskiej Grupy Górniczej powiększona firma 
nie zacznie funkcjonować znacznie lepiej, niż do tej 
pory funkcjonowały dwie firmy oddzielnie, plan 
ratowania górnictwa węgla kamiennego nie zda się 
na nic. Powiększona PGG może teraz wszystko. Bez 
problemu ustali, komu i jaki węgiel będzie sprzedawać. 
Może porozumieć się z energetyką, żeby do minimum 
ograniczyć skutki sezonowości w zapotrzebowaniu 
na węgiel. Energetyka stała się znaczącym udziałowcem 
Polskiej Grupy Górniczej. Bez jej pieniędzy operacja 
ratowania górnictwa by się nie powiodła. Taki związek 
jest silniejszy niż małżeństwo. Ponieważ energetycy 
płacą, mogą wymagać. Na razie nikt oficjalnie nie 
informuje o tym, jak spółki energetyczne sprawdzają 
sposób wydawania pieniędzy w Polskiej Grupie Górniczej. 
Przypomnę tylko, że setki milionów złotych wydane 
na powołanie PGG i setki milionów złotych wydane 
na połączenie KHW z PGG miały być przeznaczone przede 
wszystkim na inwestycje.

P olska Grupa Górnicza zatrudnia 43 tys. pracowników 
i będzie wydobywać 32 mln ton węgla. Takie proporcje 

są do obrony tylko wtedy, kiedy trwa koniunktura. Jeżeli 
ceny spadną, firma zacznie się sypać. Energetyka nie zdoła 
utrzymać gigantycznej spółki, która będzie funkcjonowała 
wbrew jakiejkolwiek logice. Zdaje sobie z tego sprawę 
minister energii Krzysztof Tchórzewski. Publicznie zachęca 
do pracy organicznej. Kilka tygodni temu wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski powiedział wprost, że skoro analitycy 
prognozują cenę węgla energetycznego na poziomie około 
70 dolarów, to plany Polskiej Grupy Górniczej muszą być 
do niej dostosowane. Oczywiście, nasze kopalnie korzystają 
z renty geograficznej i nie zawsze sprzedają węgiel 
tak tanio, jakby to wynikało z niskich cen światowych. 
Jednak renta geograficzna nie uchroniła przed upadkiem 
na początku XXI wieku pięciu spółek, z których stworzono 
Kompanię Węglową. Nie uchroniła ona także Kompanii, 
którą trzeba było przekształcić w Polską Grupę Górniczą. 
Katowicki Holding Węglowy, który szczycił się tym, 
że wytwarza „mercedesa” wśród węgli energetycznych, 
skończył w ramionach PGG. Ani renta geograficzna, ani 
„mercedes” nie zapobiegły upadkowi. Z samej renty ciężko 
wyżyć.

P olskie górnictwo węgla energetycznego jest niczym 
rozbitek, który cudem nie utonął. To, że został 

przez fale wyrzucony na brzeg żywy, nie oznacza, 
że przeżyje. Oznacza tylko, że nie utonął. Może zostać 
zjedzony. Dlatego uciecha z tego, że ministrowie 
Tchórzewski i Tobiszowski znów ocalili górnictwo węgla 
energetycznego, jest na wyrost. Oni tylko wywalczyli 
kolejną szansę na naprawę tego, co musi być naprawione. 
To czas na kapitalny remont, a nie fetowanie sukcesu.

O d wielu lat trwa dyskusja o potrzebie zmiany 
organizacji pracy i zasad wynagradzania. 

Wciąż nie ma konkretów, tylko ogólne życzenia. 
Menedżerowie uważają, że zmiany powinny służyć 
poprawie efektywności pracy. Związki zawodowe także 
chcą poprawy efektywności, ale nie może to wiązać 
się z większym wysiłkiem górników ani z jakimkolwiek 
uszczerbkiem finansowym. Jeżeli wciąż będzie się 
powtarzać sytuacja, w której na przykład dniówka 
kombajnu to kilka godzin pracy w ciągu doby, to nic 
dobrego z tego nie wyniknie. Jednak jest jeden argument, 
który może spowodować, że żadnych zmian nie będzie. 
Otóż przez dziesięciolecia kombajny nie pracowały 
dłużej. Po co zmieniać coś, co sprawdziło się w ciągu 
kilkudziesięciu lat? l

Może zacząć brakować węgla. To nie żart, to opinie 
poważnych znawców branży górniczej i energetyki. 
Jak sobie przypomnę opowieści sprzed kilku miesięcy 
o 25 mln ton węgla leżących na zwałach przy kopal-
niach i elektrowniach, to mam ochotę zawiadomić 
służby specjalne, żeby wyśledziły, co się stało z zapa-
sami. Dobrze, żarty na bok, bo sprawa jest poważna. 
Po raz kolejny okazuje się, że sposób zbierania pod-
stawowych informacji na temat górnictwa szwanku-
je. To niebezpieczne zjawisko, ponieważ decyzje po-
dejmowane na podstawie fałszywych danych są złe.

S koro poważni analitycy nie potrafią ustalić, jaki 
jest stan faktyczny, to czy będą potrafili sfor-
mułować miarodajne prognozy? Śmiem wątpić. 

Okazuje się, że bliżsi prawdy byli ci, którzy oceniali 
zapasy węgla na oko i na chłopski rozum. „To nie-
możliwe, żebyśmy mieli 25 mln ton węgla na zwałach, 
bo nie zmieściłoby się tyle” – mówili jedni. „Zawsze 
było tak, że jak ogłaszano, że mamy za dużo węgla, 
to kilka miesięcy później zaczynało go brakować” – 
mówili inni. Jedni i drudzy mieli rację.

O tym, że może zacząć brakować węgla, informują 
między innymi były wicepremier i restrukturyzator 
górnictwa w rządzie AWS Janusz Steinhoff, a także 
przewodniczący rady nadzorczej Forum Energii Paweł 
Smoleń. O tym, że już brakuje węgla, mówią niektórzy 
dziennikarze. Zakładając, że dziennikarze rasują rze-
czywistość tak, żeby była sensacyjna, ich informacje 
można traktować z pewną rezerwą. Informacje osób 
znających branżę trzeba traktować z uwagą.

Obawiam się, że po czasie gigantycznej pracy 
wykonanej przez ministrów Krzysztofa Tchórzew-
skiego i Grzegorza Tobiszowskiego może nadejść 
czas luzactwa. Pożary ugaszone, dramatu na razie 
nie ma, to czas odsapnąć – pomyślą sobie niektórzy 
menedżerowie. Panowie, odsapniecie, jak zostaniecie 
odwołani.

Górnictwu rzucono koło ratunkowe dlatego, 
że ma zapewnić paliwo dla energetyki. Ponieważ wal-
czymy ze smogiem, ma być rozwijane ciepłownictwo. 
Ciepłownie miejskie będą spalały węgiel albo gaz. Mogą 
także spalać węgiel z importu. Ale po co w takim razie 
ratować górnictwo? Jestem przekonany, że górnictwo 
musi mieć pomysł na siebie. Nikt za nas tego pomysłu 
nie wypracuje.

Od wielu lat co jakiś czas na łamach Nowego Gór-
nika pojawia się pytanie: Czy w polskich elektrowniach 
węglowych będziemy spalać węgiel z polskich kopalń 
czy na przykład z rosyjskich? Jest ono aktualne bez 
względu na chwilowe nadwyżki albo niedobory węgla 
na rynku. Mnie zastanawia jeszcze jedno. Wiele decyzji 
podejmowanych przez ministrów odpowiedzialnych 
za energetykę i górnictwo opierało się na prognozach 
zużycia węgla i na informacjach na temat nadproduk-
cji. Ciekaw jestem, czy w połowie kwietnia 2017 roku 
mamy nadprodukcję węgla? A może mamy deficyt? Czy 
jest ktoś, kto odpowiedziałby na to pytanie?

Wydawało mi się, że w sytuacji, kiedy wiemy, ile 
węgla wydobywają kopalnie, ile importujemy i ile spa-
lamy, łatwo obliczyć zapasy albo braki. Takie zadania 
w moim dzieciństwie rozwiązywało się we wczesnych 
klasach podstawówki. To się nazywało „słupki” – za-
miast niewiadomej x był kwadracik. Dzieci przepro-
wadzały operacje w pamięci, mniej zdolne na kartce 
i wynik najczęściej zgadzał się z rzeczywistością. Pro-
szę pamiętać, że to były mniej więcej dziesięcioletnie 
dzieci. Teraz, w dobie komputerów, Excela i innych 
wyszukanych programów obliczeniowych bądź staty-
stycznych jest to niewykonalne. Blamaż totalny. Ana-
litycy obwieszeni laptopami, notebookami, smartfo-
nami i iPadami są jak dzieci we mgle. Zabrałbym im 
te zabawki i dał zwykłe liczydła. Może wyniki byłyby 
dokładniejsze? Mimo wszystko nadziei wielkanocnej 
życzę. Bez nadziei wszystko jest skazane na zatracenie.
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Pięścią w stół

Nadziei życzę

Mimo wszystko 
nadziei 
wielkanocnej 
życzę. Bez 
nadziei wszystko 
jest skazane 
na zatracenie.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Nie powinniśmy zmieniać poglądów w zależności 
od chwilowych wahań cen węgla na rynkach świato-
wych. Dla polskiego górnictwa najważniejszy jest ry-
nek krajowy. Jak długo nasze kopalnie nie będą traciły 
rynku wewnętrznego i będą w stanie zaspokajać jego 
potrzeby, tak długo sytuacja będzie stabilna. 

W ydobycie węgla energetycznego ma sens tylko 
wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie ze strony 
energetyki. Dlatego trzeba tak ułożyć politykę 

energetyczną, aby byli odbiorcy. Sytuacja, w której 
węglowe bloki energetyczne będą się sypały, oznacza, 
że kopalnie nie znajdą odbiorców. Z kolei duszenie 
kopalń niskimi cenami przez energetykę spowoduje, 
że górnictwo nie będzie mogło spełnić zapotrzebo-
wania na węgiel, bo zabraknie pieniędzy na maszyny, 
urządzenia i inwestycje. W związku z tym trzeba tak 
skonstruować cenniki, aby wszystkim się to opłacało 
i wszyscy mogli przeżyć, łącznie z odbiorcami energii. 
Już słyszę głosy oburzonych, którzy protestują przeciw-
ko ustalaniu cennika – przecież mamy wolny rynek, 
niech on kształtuje ceny. 

Wolny rynek w przypadku paliw i energii to mit. 
Najmocniej udowodniła to już nieraz Komisja Euro-
pejska. Ponieważ węgiel jako paliwo wciąż się broni, 
unijnym urzędnikom nie udało się go wyeliminować, 
dlatego co pewien czas tworzy się nowe przeszkody 
finansowe, które mają zniechęcić do jego używania. 
Urzędnicy rujnują wolny rynek. Tworzą „kodeks kar-
ny” przeciwko temu paliwu. Unia Europejska to rynek 

regulowany, nadzorowany przez urzędników i zależny 
od ich widzimisię. Z tego powodu uważam, że zabie-
gi Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska 
nakierowane na racjonalizację unijnej polityki wobec 
węgla i energetyki węglowej mają sens i dobrze słu-
żą gospodarce. Nikt rozsądny w Polsce nie twierdzi, 
że będziemy wiecznie spalać węgiel w elektrowniach. 
Nie ma wśród przedstawicieli Ministerstwa Energii 
zwolenników wiecznego górnictwa. 

Mamy kopalnie nie dlatego, że lubimy pofedro-
wać. Mamy je, ponieważ potrzebujemy węgla, z któ-
rego wytwarzamy energię elektryczną. Od górnictwa 
często się wymaga, aby przynosiło zyski za wszelką 
cenę. To błędne podejście do tej branży. Pożyteczny 
i zyskowny ma być efekt końcowy – energia elektrycz-
na dostarczana do domów i fabryk. Nie tony węgla 
wydobyte na powierzchnię, ale energia jest efektem 
końcowym pracy górników. Nie można więc analizo-
wać pożytków płynących z górnictwa w oderwaniu 
od energetyki. Trzeba także opracować racjonalny 
sposób wiązania górnictwa z energetyką. Pierwszy 
krok został zrobiony przy powoływaniu Polskiej Gru-
py Górniczej. Energetyka zaangażowała się finansowo 
w ten projekt, jest też zaangażowana w połączenie 
Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą 
Górniczą. Z okazji Wielkiej Nocy życzę wiary, że moż-
na pokonać wszystkie trudności. Wystarczy szukać 
rozwiązań, a nie wymówek usprawiedliwiających 
niechęć do szukania rozwiązań.
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Z okazji Wielkiej 
Nocy życzę 
wiary, że można 
pokonać 
wszystkie 
trudności. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Nie szukać wymówek

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Gmina Gierałtowice chce kupować metan 
od kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Właśnie zawarto porozu-
mienie, w którym kopalnia zobowiązała się 
dostarczać gminie 10 metrów sześciennych/
minutę. Ustalono nawet cenę, ale to pozo-
staje tajemnicą handlową.

Gierałtowice chcą wykorzystać me-
tan do produkcji prądu i ciepła. W dwóch 

sołectwach powstaną układy kogeneracyj-
ne, które zasilać będą budynki użyteczno-
ści publicznej. Zanim jednak gmina zacznie 
produkować prąd i ciepło na własny użytek, 
będzie musiała wybudować kilkusetmetrowy 
gazociąg. Podpisane porozumienie pozwala 
gminie podjąć starania o dofinansowanie bu-
dowy rurociągu oraz układu kogeneracyjnego.

Metan do Gierałtowic będzie transpor-
towany ze stacji odmetanowywania, którą 

przed dwoma laty wybudowano przy szybie VI 
w Chudowie. Przed rokiem przy stacji urucho-
miono układ kogeneracyjny o mocy 2 x 4 MW, 
który wytwarza energię elektryczną i ciepło. 
Produkcja energii elektrycznej w tym układzie 
wyniesie 5 tys. MWh na miesiąc, co stanowi 
30 proc. aktualnego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną kopalni Budryk. Całość produ-
kowanej energii elektrycznej będzie zużywana 
przez kopalnię. Da to oszczędności rzędu 850 

tys. złotych miesięcznie, a rocznie nawet 10 
mln złotych.

– Aktualnie wykorzystujemy ok. 50 proc. 
metanu. Zatem nie ma obawy, że zabraknie 
gazu dla Gierałtowic. Kopalnia prowadzi pra-
ce koncepcyjne nad maksymalnym wykorzy-
staniem metanu z odmetanowania – mówi 
Andrzej Tabaka, główny energetyk kopalni 
Budryk. 

 MAT. PRAS JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Gmina Gierałtowice będzie 
kupowała metan od kopalni
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Jedno uJęcie

Karbidki dla dziennikarzy po raz siódmy
Po raz siódmy przyznano nagrody w Ogólnopolskim Konkursie dla Dziennikarzy „Kar-
bidka”. Kapituła Konkursu – pod przewodnictwem Piotra Wojtachy, wiceprezesa WUG 
– po analizie zgłoszonych do oceny publikacji i głosowaniu przyznała trzy równorzędne 
nagrody w kategorii: prasa i portale internetowe. W kategorii radio i TV nie wyłoniono 
laureatów. Uroczyste ogłoszenie werdyktu odbyło się 4 kwietnia podczas plenarnej sesji 
XIX Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnic-
twie”. Wyróżnienia odebrali: Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej, Maciej Dorosiński 
z portalu nettg.pl oraz Kajetan Berezowski z redakcji Trybuny Górniczej. Nagrody wręczyli 
prezes WUG dr Adam Mirek oraz prezes Fundacji Bezpieczne Górnictwo dr hab. Krzysz-
tof Cybulski. HK
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 XNowy GórNik: Jak powstał NAT?
Piotr wilchelm: W roku 
1996 powołano nowy za-
rząd Nadwiślańskiej Spół-
ki Węglowej i pojawiły się 
nowe pomysły. Jednym 
z nich było wydzielenie 
majątku niezwiązanego 
z podstawową działalno-
ścią spółki górniczej.

 XDużo firm wywodzących się z górnictwa 
upadło. Część majątku została rozgrabio-
na. NAT przetrwał, bo nie było co grabić?

– Przetrwaliśmy, ponieważ od samego 
początku byliśmy skoncentrowani na tym, aby 
ocalić jak najwięcej. Powiedział pan, że NAT 
służył górnictwu. To prawda. Jednak od chwili 
usamodzielnienia się postanowiliśmy przy-
gotować ofertę dla osób spoza branży gór-
niczej. To był jedyny sposób na przetrwanie, 
ponieważ górnictwo było słabym płatnikiem. 
W drugiej połowie lat 90. NAT był dość du-
żym sprzedawcą węgla, ponieważ za pobyt 
górników w ośrodkach nie dostawaliśmy pie-
niędzy, tylko węgiel. Mieliśmy duży problem 
z ośrodkami weekendowego wypoczynku, 
które nie zarabiały na siebie. W końcu nie 
przejęliśmy ich. 

Kłopotem był sposób zarządzania przej-
mowanymi ośrodkami wypoczynkowymi, 
ponieważ każdy z nich miał trudno wypo-
wiadalną umowę. Kierowali nimi dzierżaw-
cy. Umowy były tak skonstruowane, że wła-
ścicielom (czyli kopalniom), a po aporcie 
NAT-owi, ośrodki wczasowe przynosiły 
straty. Zasadniczą sprawą było odzyskanie 
majątku dla pierwotnego właściciela, czyli 
górnictwa, i samodzielne zarządzanie nim 
przez NAT.

 X Co pana przekonało, żeby zaangażować 
się w ten interes?

– Chciałem zrobić coś nowego i pożytecz-
nego. Byłem świeżo upieczonym magistrem 
zarządzania na AGH. Z turystyką byłem zwią-
zany poprzez organizację wielu oceanicznych 
wypraw żeglarskich. Wspólnie z przyjaciółmi 
z Krakowskiego Yacht Clubu zarządzaliśmy 
ośrodkiem żeglarskim nad Rożnowem. Wielu 
górników i ich dzieci zdobyło w nim patenty 
żeglarskie. Wcześniej skończyłem studia tech-
niczne i 13 lat pracowałem na kopalni Piast. 
Rozpierała mnie chęć działania.

 X Spółki wydzielane z górnictwa padały. 
Dlaczego NAT nie padł?

– Przesadza pan – nie jest regułą, że spółki 
wydzielone z górnictwa padały. Jednak NAT 
jest przykładem firmy, która szybko zapropo-
nowała ofertę dla klientów spoza górnictwa. 
Nie przeżylibyśmy, gdybyśmy chcieli funkcjo-
nować jako zaplecze wypoczynkowe dla kopalń. 
Praktycznie od początku istnienia przyjęliśmy 
strategię rozwoju, którą kontynuujemy. 

Czasem spotykałem się z  zarzutem, 
że sprzedawaliśmy jakieś ośrodki tylko po to, 
aby kupować inne. Tak, sprzedawaliśmy te 
ośrodki, które naszym zdaniem nie gwaran-
towały odpowiednich zysków. To nie znaczy, 
że były złe. Były dobrym biznesem rodzin-
nym, ale nie były perspektywiczne z naszego 
punktu widzenia. Nie potrafiliśmy tam zrobić 
biznesu, a ktoś potrafił. Nie wstydzę się tego. 
Nigdy nie twierdziłem, że ja czy cały zarząd 
NAT potrafimy robić wszystko. Nie potrafimy. 
Mądrość polega na tym, aby robić to, co się 
potrafi. Są obiekty mniejsze, które może pro-
wadzić rodzina. Jakiś nabywca ma na przykład 
lepsze kontakty wśród miłośników wypoczynku 
na danym terenie. Sprzedajemy obiekt po to, 
aby gdzie indziej zainwestować zarobione 
pieniądze.

Myślę, że dzięki biznesowemu podejściu 
wyróżniamy się na tle innych firm, które po-
wstały na bazie majątku górnictwa węgla ka-
miennego, a także na bazie majątku innych, 
wielkich pracodawców państwowych. Pytał 
pan, dlaczego nie padliśmy. Odpowiedź jest 
prosta – zespół ludzi nie pozwolił na to.

 XWystarczyło sprzedawać i kupować, aby 
się rozwijać?

– Tajemnica tkwi z jednej strony w pilno-
waniu kosztów, a z drugiej – chyba ważniejszej 
– strony w ciągłej, nieustającej modernizacji, 
odgadywaniu potrzeb klientów, zanim się one 
pojawią. W ciągu 20 lat wydaliśmy na moder-
nizację ponad 140 mln złotych. Od samego 
początku wprowadziliśmy dyscyplinę finan-
sową. Ośrodki nie mogły dowolnie dyspono-
wać pieniędzmi. Musiały realizować politykę 
inwestycyjną, zakupową i kosztową ustalaną 
na poziomie NAT. Rozliczaliśmy i wciąż roz-
liczamy każde zakupy. 

Zarząd ma kontrolę nad każdym więk-
szym wydatkiem. Wynika to z filozofii pro-
wadzenia firmy. Zadaniem zarządu jest roz-
wój firmy i realizujemy to konsekwentnie. 
Wszystkie, nawet najmniejsze wydatki muszą 
być konsultowane przynajmniej telefonicz-
nie. Nie chodzi o to, aby ubezwłasnowolnić 
dyrektorów ośrodków, ale o to, aby mieć kon-
trolę nad finansami w skali firmy. Dyscyplina 
finansowa daje jasny obraz naszego interesu. 
Nie majątek jest podstawą, ale jego dobra or-
ganizacja. Tylko dzięki niej nasz majątek może 
być produktywny i pomnażany.

 X Naraził się pan wielu osobom?
– Naraziłem się. Gdybym się nie naraził, 

NAT padłby. Nie miałem wyboru. W sytu-
acjach, kiedy musiałem podejmować niepopu-
larne decyzje, mówiłem: „Szanowni państwo, 
teraz jesteście na mnie źli, ale gwarantuję 
wam, że za pół roku będziecie zadowoleni 
i będziemy współpracowali”.

 X Często zdarzały się takie sytuacje?

– Mam zaszczyt współpracować ze świetnym zespołem ludzi. Bez nich Nadwiślańska Agencja 
Turystyczna nie miałaby sukcesów – mówi Piotr Wilchelm, prezes Nadwiślańskiej Agencji 

Turystycznej

Trzeba robić to, co się potrafi

– Miałem około 20 takich spraw związanych 
z przejmowaniem obiektów. Uważam, że było 
warto. Majątek NAT nie został roztrwoniony. 
Ja i moi współpracownicy zobowiązaliśmy się, 
że będziemy rozwijać NAT dlatego, że on jest. 
To taki nasz Mount Everest. Na ten szczyt wcho-
dzi się dlatego, że on jest. Pracujemy na sukces 
NAT dlatego, że ta firma jest. To cała tajemnica. 
Nie ma w tym żadnej ideologii. Jest fascynacja. 
Zbudowaliśmy firmę, która jest w czołówce firm 
hotelarskich z czysto polskim kapitałem. 

Obecnie status trzygwiazdkowy posiadają: 
hotel Jawor w Sarbinowie, hotel Górnik w Koło-
brzegu, hotel Rybniczanka w Świnoujściu, hotel 
Neptun w Krynicy Morskiej, hotel Jagiellonka 
w Krynicy-Zdroju, hotel Ziemowit w Ustro-
niu oraz hotel Ogrodzisko w Wiśle. Strategia 
rozwoju sieci hoteli trzygwiazdkowych NAT 
zakłada w najbliższym roku modernizacje i ka-
tegoryzacje na hotel trzygwiazdkowy obiektów 
w Piwnicznej, Bukowinie Tatrzańskiej oraz 
w Jarosławcu. Oznacza to, że pod koniec 2017 
roku NAT będzie właścicielem 10 hoteli trzy-
gwiazdkowych mieszczących łącznie 897 pokoi, 
a tym samym siódmą polską siecią hotelową.

Planujemy potężną inwestycję w Jastarni 
na Półwyspie Helskim. Zmodernizujemy tam 
nasz dotychczasowy ośrodek Posejdon i zbu-
dujemy kompleks wypoczynkowy z aparta-
mentami na wynajem. Nabywcy apartamentów 
będą mieć gwarancję zwrotu inwestycji, której 
wysokość wyniesie 70 mln złotych. W ciągu 
13 lat inwestycja w wybudowane przez nas 

apartamenty powinna się im zwrócić. My oczy-
wiście także zarobimy. Zarobione pieniądze wy-
damy na budowę czterogwiazdkowego hotelu, 
który dodatkowo obsłuży gości apartamentów.

Jego magnesem będzie widok na morze 
w kierunku południowym. W Polsce patrzy 
się na morze najczęściej na północ. Mamy 
projekt, w tym roku powinniśmy dostać po-

zwolenie na budowę. Przez około sześć lat 
załatwialiśmy wszystkie formalności. Żeby 
dostać zgodę na Półwyspie Helskim na za-
gęszczenie zabudowy, potrzeba czasu i wiel-
kiego profesjonalizmu. Jak pan widzi – NAT 
wciąż się rozwija. W tym roku firma obchodzi 
20-lecie działalności i w nową dekadę wcho-
dzimy z planem skategoryzowania na hotele 
wszystkich naszych obiektów.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Projektowany hotel z apartamentowcem w Jastarni

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. Pytał pan, 
dlaczego nie padliśmy. 
Odpowiedź jest prosta – 
zespół ludzi nie pozwolił 
na to.

Planujemy potężną 
inwestycję w Jastarni 
na Półwyspie Helskim. 
Zmodernizujemy tam nasz 
dotychczasowy ośrodek 
Posejdon i zbudujemy 
kompleks wypoczynkowy 
z apartamentami 
na wynajem.
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Do czego panu potrzebny 
Katowicki Holding Węglowy? Ma pan teraz 
o kilkanaście tysięcy pracowników więcej. 
To oznacza kilkanaście 
tysięcy kłopotów więcej.
Tomasz roGala: Mam 
kilkanaście tysięcy pra-
cowników więcej, którzy 
pomogą powiększonej 
Polskiej Grupie Górniczej 
realizować zadania.

 XMa  pan o  2,5 mld złotych więcej 
zobowiązań.

– Mam do dyspozycji rynek Katowickiego 
Holdingu Węglowego, złoża bardzo dobrego 
węgla i bardzo dobrą załogę. Dzięki połącze-
niu KHW z PGG uratowaliśmy przynajmniej 
kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

 X Polska Grupa Górnicza albo nie potrafi 
sprzedać węgla, albo nie potrafi zaspoko-
ić potrzeb odbiorców. W czym mogą po-
móc kopalnie KHW, które także mają kło-
poty z wydobyciem?

– Powtarza pan nieprawdziwe tezy gło-
szone przez dyletantów albo nieżyczliwych 
górnictwu publicystów. Węgiel z kopalń KHW 
będzie na przykład wykorzystywany do wy-
twarzania mieszanek z węglem z kopalni Zie-
mowit. Otrzymamy lepsze paliwo i sprzedamy 
je drożej. Myślimy o zaspokajaniu potrzeb 
klientów, aby węgle ciepłownicze sprzedawać 
do ciepłowni, a węgiel energetyczny do ener-
getyki. Do tej pory sytuacja była odwrotna – 
węgiel z KHW był sprzedawany do energetyki, 
a nasz węgiel do ciepłowni. Był to efekt decyzji 
biznesowych podjętych w połowie nie przez 
nas i bez naszego wpływu. Tylko na przywró-
ceniu stanu normalnego zyskamy kilkadziesiąt 
milionów złotych. Tam gdzie jest lepsza cena, 
będziemy dostarczać lepszy węgiel.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat obie spółki 
zmniejszyły się o połowę. Racjonalizacja kosz-
towa wskazywała, że połączenie da oszczędno-
ści ok. 40 mln złotych. Oszczędzamy na kosz-
tach zarządzania, obsługi, na administracji, 
na kosztach przeprowadzania bilansu i badań 
finansowych.

Kolejna korzyść to zagospodarowanie 
maszyn i urządzeń. Łatwiej będzie znaleźć 
wolny kombajn, wolne sekcje i inne maszyny, 
które przydadzą się do uzbrojenia kolejnej 
ściany. W kopalniach PGG mieliśmy okazję 
udowodnić, że daje to oszczędności. Po wielu 
latach opowiadania o tym zostaną ujednolico-
ne zasady wynagradzania. Na razie płace dla 
górników z kopalń KHW są obliczane według 
zasad obowiązujących w PGG, ale chcemy, aby 
był jeden układ zbiorowy płacy z nowocze-
snym systemem motywacyjnym, jaki powinien 
obowiązywać w nowoczesnej firmie.

 X Jednak czas połączenia jest mało for-
tunny. Polska Grupa Górnicza jeszcze się 
nie pozbierała i nie zorganizowała do koń-
ca, a już wzięła dodatkowe 2,5 mld złotych 
zobowiązań.

– W górnictwie praktycznie nie ma do-
brych momentów, aby przeprowadzać trudne 
procesy. Branża potrafi generować wielkie 
przepływy finansowe. Oczywiście, w czasach 
kryzysu przeżywa trudności, ale kiedy wra-
ca koniunktura, wracają pieniądze. Przykła-
dem jest JSW – jeszcze kilka miesięcy temu 
ta spółka była w dramatycznej sytuacji. Teraz, 
po wzroście cen węgla koksowego, zaczyna 
bardzo dobrze funkcjonować. 

Powiększona Polska Grupa Górnicza 
ma szansę, aby także wykorzystać sprzyja-
jący czas. Jednak musimy zrealizować naj-
ważniejszy cel – uodpornić przedsiębiorstwo 
na okresowe zmniejszenie produkcji. Do tej 
pory wszystkie ściany musiały pracować, aby 
osiągnąć minimalny zakładany efekt. Wystar-
czyło jakieś zdarzenie niezależne od firmy, 
by ściana była wyłączana na jakiś czas i plan 
zaczynał się sypać. Przygotowujemy fronty re-
zerwowe. W tym roku powinniśmy mieć dwie 
dodatkowe ściany. Jeżeli będziemy realizować 
plany wydobywcze nawet wtedy, gdy nastą-
pią niespodziewane zdarzenia, osiągniemy 
stabilizację. Ustabilizujemy się także dzięki 
włączeniu kopalń KHW, ponieważ będziemy 
mieć dobrej jakości węgiel.

 X Polska Grupa Górnicza planuje wydać 
do 2020 roku 7 mld złotych na inwestycje. 
Skąd pan weźmie 7 mld złotych?

– Roczne wpływy przy obecnych cenach 
to 10 mld złotych. Na płace przeznaczamy 
około 5 mld złotych. Resztę pieniędzy prze-
znaczamy na zakupy, w tym na inwestycje.

 X Jestem bombardowany informacjami 
o tym, że nie realizujecie planów wydoby-
cia, nie inwestujecie tyle, ile mieliście inwe-
stować, macie dużą stratę, a na rynku nie 
ma węgla. Pańska firma leży, a pan opo-
wiada o potędze.

– Plany inwestycyjne w głównych wy-
robiskach na rok 2016 zostały zrealizowane. 
W niektórych przypadkach musieliśmy po-
wtórzyć procedury przetargowe i stąd opóź-
nienia. Czasem wykonawcy nie dotrzymali 
terminów. Nie wstrzymaliśmy żadnego istot-
nego zakupu inwestycyjnego, który miałby 
wpływ na produkcję. Jeżeli jakaś kopalnia nie 
realizuje planowanej wielkości wydobycia, 
to dlatego, że wystąpiły trudności geologicz-
no-górnicze. Fronty rezerwowe, które będą 
w  tym roku gotowe, pozwolą zniwelować 
w przyszłości te utrudnienia. Poza tym pro-
szę pamiętać, że część zadań, jakie stawiamy 
dyrekcjom kopalń, to plany z tak zwaną górką. 
Domagając się lepszych wyników, ustalamy 
ambitniejsze cele, aby mobilizować załogi.

I  jeszcze kilka zdań o tym, że nie zre-
alizowaliśmy planu zakupów. Żałuję, że nie 
pokazałem, ile niepotrzebnych zakupów albo 
zawyżonych cen skasowaliśmy. Na przykład 
urządzenie do mierzenia izolacyjności kabli 
za 44 tys. złotych. Zakupy tych urządzeń 
realizowały kopalnie. Zaczęliśmy analizować, 
ile kosztuje tak samo dobre u innego dostaw-
cy. Okazało się, że za 7–9 tys. złotych takie 
samo urządzenie kupowały inne kopalnie. 
Zarząd blokuje zakupy zbyt drogie, nieuza-
sadnione i niepotrzebne. Jeżeli te oszczędno-
ści potraktujemy jako brak realizacji planów 
zakupowych albo inwestycyjnych, to popad-
niemy w totalny absurd. Analizujemy tysią-
ce decyzji zakupowych. Pytamy o sens tego 
zakupu i o uzasadnienie ceny. 

Kiedy objąłem stanowisko prezesa Pol-
skiej Grupy Górniczej, ok.  80–90  proc. 
zakupów na kwoty jednostkowe do około 
1,6 mln złotych było realizowanych na pod-
stawie decyzji podejmowanych w kopalniach. 
Zarząd zapanował nad tym i teraz robi się 
nam zarzut, że nie zostały wykonane plany 
kwotowe zakupów. Nie zostały, bo jak moż-
na coś kupić za połowę ceny, to się kupuje 
tanio, a nie dwukrotnie drożej tylko dlatego, 
że ktoś kiedyś sobie tak zaplanował. Uważam, 
że kopalnie mają wydobywać węgiel i na tym 
teraz się skupiamy.

 X Często usprawiedliwiano niepowodze-
nia dawnej Kompanii Węglowej jej wielko-
ścią. „Takim molochem nie da się sprawnie 
zarządzać” – mówili niektórzy menedże-
rowie. Kiedy pan odkryje, że nie da się za-
rządzać połączoną Polską Grupą Górni-
czą i KHW?

– To nie są racjonalne argumenty, tylko 
jakieś usprawiedliwienia. Co to znaczy, że nie 
da się zarządzać firmą? Trzeba tak zorgani-
zować zarządzanie, aby osiągać zakładane 
cele. Rozważania na zasadzie „Da czy nie da 
się” nie przekładają się na efekty. Nie wni-
kam w historyczne dylematy. Oczywiście, 
doświadczenia sprzed lat mnie interesują, 
ale tylko wtedy, kiedy na ich podstawie mogę 
wyciągnąć konstruktywne wnioski przydat-
ne na przyszłość. Zarząd ma rozwiązywać 
problemy. Pracownicy muszą mieć poczu-
cie, że spółka wie, czego chce i jak osiągnąć 
wyznaczony cel.

 X Kiedy będzie układ zbiorowy pracy dla 
połączonych firm?

– Mamy za sobą mnóstwo pracy. Przed 
wakacjami i po nich chcemy rozpocząć kolej-
ną akcję informacyjną skierowaną do załogi. 
Mamy wyznaczony termin do 30 czerwca 
2018 roku. Może uda się zawrzeć porozumie-
nie wcześniej, zobaczymy.

Polska GruPa Górnicza. Tomasz Rogala, prezes 
Polskiej Grupy Górniczej: Zarząd blokuje zakupy zbyt 

drogie, nieuzasadnione i niepotrzebne. Jeżeli te oszczędności 
potraktujemy jako brak realizacji planów zakupowych albo 

inwestycyjnych, to popadniemy w totalny absurd. Analizujemy 
tysiące decyzji zakupowych, pytamy o sens tego zakupu 

i o uzasadnienie ceny. Kiedy objąłem stanowisko prezesa PGG, 
ok. 80–90 proc. zakupów na kwoty jednostkowe do około 1,6 mln 
złotych było realizowanych na podstawie decyzji podejmowanych 

w kopalniach. Zarząd zapanował nad tym i teraz robi się nam 
zarzut, że nie zostały wykonane plany kwotowe zakupów. Nie 
zostały, bo jak można coś kupić za połowę ceny, to się kupuje 

tanio, a nie dwukrotnie drożej tylko dlatego, że ktoś kiedyś sobie 
tak zaplanował.

już nie przyniosą czeków
Mikołaj ani zajączek

Polska Grupa Górnicza musi zrealizować najważniejszy cel – uodpornić przedsiębiorstwo na okresowe zmniejszenie produkcji
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 X Czy to będzie układ, który zagwarantu-
je bardzo dobre płace?

– Układ pracy ma zagwarantować możli-
wie najlepsze płace. W każdym przedsiębior-
stwie są one w jakimś stopniu uzależnione 
od wyniku. Nie znam dobrze funkcjonują-
cych przedsiębiorstw, które płacą jednakowo 
dobrze bez względu na efekty ekonomiczne. 
Często wizytuję kopalnie i rozmawiam z gór-
nikami na ich stanowiskach pracy, bez dozoru 
i przełożonych. Za każdym razem mówią, 
że chcą zarabiać więcej, są gotowi do pracy 
i zgadzają się, aby za lepsze efekty lepiej pła-
cić. Oczywiście, trzeba wypracować system, 
który nie będzie systemem akordowym, ale 
nie może też być urawniłowki. Firma ekono-
micznie nie wytrzyma urawniłowki ustawionej 
na maksymalizację zarobków dla wszystkich, 
bez względu na wynik.

 X Czy firmy, które dobrze zarabiały w ko-
palniach KHW, a przestaną zarabiać po po-
łączeniu z  KHW, łatwo przełkną stratę 
dochodów?

– Firmy potrzebne i prawidłowo funkcjo-
nujące będą pracować.

 X Część osób zarabiających dobre pienią-
dze ma wpływy wśród załóg. Mogą zrobić 
spore zamieszanie.

– Czy pana zdaniem mam płacić haracz 
za spokój? Wierzę w rozsądek załóg górni-
czych. Jednak ma pan rację, że w dawnym 
KHW były przypadki zleceń wywołujące 
zdumienie. Ale może właśnie dlatego to Pol-
ska Grupa Górnicza kupowała KHW, a nie 
była kupowana przez KHW? Poza tym sądzę, 
że wyolbrzymia pan wpływy grup interesów. 
Strona społeczna Katowickiego Holdingu 
Węglowego udowodniła, że potrafi wznieść 
się ponad partykularne interesy.

 XNaraża się pan grupom wpływu, inte-
resów, liderom finansowym i  grupom 
lobbystycznym.

– Co ja na to poradzę? Najwyżej będą 
wydeptywać ścieżki do polityków i naciskać, 
żebym został odwołany.

 X Jak pan sobie radzi bez największych firm 
doradczych?

– Przy przygotowywaniu transakcji część 
prac wykonywały firmy doradcze. W zarzą-
dzaniu liczymy na firmy konsultingowe, ale 
w  rozsądnym zakresie. Trzeba pamiętać, 
że górnictwo jest dość hermetyczną branżą. 
Bardzo wartościowe są kontakty z firmami 
branży górniczej. Niedawno spotkaliśmy się 
z przedstawicielami ukraińskiego giganta 
górniczego z firmy DTEK. Proszę sobie wy-
obrazić, że oni mają pokłady węgla na 1–1,3 
metra, zatrudniają 30 tys. pracowników i wy-
dobywają 30 mln ton węgla rocznie. Górnicy 
w ścianie zarabiają za faktyczny ruch ściany. 
Wynagrodzenie jest uzależnione od wyni-
ków i znaczenia pracownika dla całej firmy. 
Tam płaci się za efekt i najlepiej są wyna-
gradzani kluczowi pracownicy w ścianach 
i w przodkach.

 XW kopalniach DTEK górnikowi mniej się 
płaci za czas dojścia do stanowiska pracy 
niż za czas pracy w ścianie.

– My  nie chcemy wprowadzać takiej 
rewolucji. Chcemy jasnych zasad wynagra-
dzania, powiązania części wynagrodzenia 
z  efektami ekonomicznymi i  ujednolice-
nia systemów wynagradzania, aby nie było 
tak, że  każda kopalnia, a  czasem nawet 
ruch kopalni ma inny system. To powodu-
je zamieszanie i dodatkowe koszty obsługi 
administracyjnej.

 X Kieruje pan firmą, która zatrudnia 
43 tys. osób i ma wydobywać 32 mln ton 
węgla rocznie. To daje mizerną wydajność 
na zatrudnionego.

– Jak mówiłem, potrzebne są nowe ściany 
wydobywcze. Zarząd koncentruje się na wy-
zwoleniu kreatywności kierownictwa kopalń.

 XMa pan odwagę mówić politykom prawdę 
o sytuacji Polskiej Grupy Górniczej?

– Zarządzanie nieprawdą daleko nas 
nie zaprowadzi. Jeżeli nie zdefiniujemy 
problemów, nie znajdziemy rozwiązań. 
Trzeba mówić, jak jest i  pracować nad 
rozwiązaniami.

już nie przyniosą czeków
Mikołaj ani zajączek

Polska Grupa Górnicza musi zrealizować najważniejszy cel – uodpornić przedsiębiorstwo na okresowe zmniejszenie produkcji
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim Pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, 
a także firmom współpracującym z nami składamy 
życzenia zdrowia i rodzinnej atmosfery  
przy świątecznym stole.

Zarząd i Rada Nadzorcza PGG sp. z o.o.

 XW oficjalnych informacjach dużo mówi 
się o sukcesach i trochę o drobnych kłopo-
tach. Jaka jest prawda?

– Są sukcesy. W 2015 roku branża mia-
ła ponad 4 mld złotych straty. W 2016 roku 
było 400 mln złotych straty. PGG ma problem 
z wydobyciem, ale wypracowaliśmy sposoby 
rozwiązania tych problemów. Uporządkowa-
liśmy system sprzedaży, dbamy o klientów. 
Dzięki kopalniom przejętym od KHW bę-
dziemy mogli dostarczać węgiel lepszej jako-
ści. Mówimy, że na efekty decyzji podjętych 
na przełomie 2015 i 2016 roku trzeba poczekać 
około dwóch lat. To specyfika branży, a nie 
efekt opóźnień. Chcemy dostarczać do klien-
tów indywidualnych najlepsze paliwo, żeby nie 
tracić rynku z powodu ochrony środowiska 
naturalnego. Mamy problem z przestojami 
maszyn. Dogadujemy się z ich dostawcami, 
aby można było na miejscu, od ręki, usuwać 
awarie, a nie czekać na serwis. Będą robić 

to nasi odpowiednio przeszkoleni pracownicy. 
Tworzymy system zapasów części w kopal-
niach, aby nie trzeba było czekać na ich do-
stawę. Będą ściany rezerwowe, dzięki którym 
zminimalizujemy kłopoty z wydobyciem.

 X Kolejnych pieniędzy już nie będzie?
– Nie będzie. Energetyka musi zadbać 

o swoje inwestycje. Już nie przyjdzie Miko-
łaj ani zajączek z czekami na setki milionów 
złotych każdy. Albo damy sobie radę, albo 
upadniemy. Nie ma co liczyć na przychylność 
banków, bo sektor węglowy jest coraz częściej 
uznawany za wyjątkowo ryzykowny. Kredy-
ty dla nas będą kredytami wysokiego ryzyka, 
banki będą musiały tworzyć specjalne rezerwy, 
a to dla nich bardzo kosztowna operacja. Banki 
zagraniczne oficjalnie informują, że rezygnują 
z kredytowania górnictwa węgla kamiennego 
i energetyki węglowej. Taka jest prawda.

 l
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Alternatywy dla transportu samochodowego

Dwa koła zdrowsze i tańsze
Polacy mają dużo samochodów i lubią nimi 
jeździć. Pod względem ich posiadania wyprze-
dzamy takie państwa jak Norwegia, Niemcy 
czy Szwajcaria. W Polsce na 1000 mieszkańców 
przypada 599 aut, podczas gdy średnia dla Unii 
Europejskiej wynosi 564 samochody. Z badań 
przeprowadzonych wśród mieszkańców naj-
większych polskich miast wynika, że kierowcy 
narzekają na niedogodności związane z korzy-
staniem z samochodu – głównie z korkami, 
kosztami, brakiem miejsc parkingowych – ale 
nie chcą z niego zrezygnować. Może dlatego, 
że nie znają dobrej alternatywy?

Polacy przemieszczają się po  mieście 
środkami lokomocji najczęściej w celu do-
jazdu i powrotu z pracy. Według Głównego 
Urzędu Statystycznego przeciętny Kowalski 
w drodze do pracy przebywa dystans od 6 do 20 
kilometrów. Dziennie w obie strony wychodzi 
więc od 12 do 40 kilometrów. Przy założeniu, 
że miesięcznie pracują średnio przez 22 dni, 
łącznie pokonują w celach zawodowych od 264 
do 440 kilometrów. Około 55 proc. aut, które 
jeździ po polskich drogach, ma ponad 10 lat, 
co powoduje dużą emisję spalin do atmosfe-
ry. Cały sektor transportu jest odpowiedzialny 
za 40 proc. emisji dwutlenku węgla, zatem bez 
jego zmian nie będziemy w stanie zatrzymać 
zmian klimatycznych. Nie stanie się to od razu, 
ponieważ do zmian trzeba podejść systemowo 
– im lepiej rozwinięta będzie sieć komunikacji 
publicznej i infrastruktura rowerowa, tym mniej 
osób będzie jeździć samochodami w miastach.

Kosztowne auta

Według respondentów z dużych miast trze-
ma największymi kłopotami komunikacyjnymi 
miast są korki (68 proc.), droga komunikacja 
miejska (59 proc.) i brak parkingów (42 proc.). 
Transport samochodowy produkuje ogromne 
ilości substancji, które wyjątkowo szkodzą na-
szemu zdrowiu. Znajdują się one przede wszyst-
kim w powietrzu, którym oddychamy, w formie 
gazów, cieczy lub ciał stałych. Europejska Agen-
cja ds. Ochrony Środowiska stwierdza, że samo-
chody odpowiadają za 10–25 proc. europejskiej 
emisji pyłów, ale ich wkład w zanieczyszczenie 
powietrza w miastach na poziomie gruntu jest 
znacznie większy, co wynika ze zjawiska wtór-
nego pylenia przez koła samochodów. Dodat-
kowo samochody są największym emitorem 
toksycznych związków chemicznych, takich 
jak: 1,3-butadien, benzen i liczne karcenoge-
ny związane z pyłami. Ryzyko zachorowania 

wynikające z zanieczyszczenia powietrza jest 
zróżnicowane: szczególnie duże w przypad-
ku dzieci, osób w starszym wieku, cierpiących 
na wcześniejsze choroby, kobiet w ciąży oraz 
dzieci nienarodzonych.

Ruch samochodowy w miastach obniża 
też naszą jakość życia w inny sposób – przez 
ciągły hałas. W Polsce 35 proc. obywateli jest 
narażonych na ciągłe oddziaływanie hała-
su o poziomie większym niż dopuszczalny 
– 85 dB. Powyżej tego progu przy ośmiogo-
dzinnym przebywaniu w hałasie powstaje nie-
bezpieczeństwo pogorszenia słuchu. Z kolei 
harmider o natężeniu powyżej 130 dB jest 
nie tylko bolesny, ale może wręcz uszkodzić 
słuch w sposób nieodwracalny. Hałas jest też 
jednym z czynników stresowych, który działa 
na organizm człowieka poprzez uwalniane 
w organizmie substancje chemiczne, m.in. 
różne hormony. Stały i uciążliwy hałas męczy 
nas psychicznie i fizycznie oraz pogarsza nasze 
samopoczucie. Głośne dźwięki przeszkadzają 
nie tylko w spokojnym śnie i uniemożliwiają 
odpoczynek, ale również osłabiają naszą kon-
centrację i wywołują agresję.

wygodna KomuniKacja

Wiemy już, że kierowcy nie przesiądą się 
do transportu publicznego z powodu niższej 
ceny – trzeba użyć innych argumentów. Moc-
nym atutem tramwajów i autobusów są rosnący 
komfort, dostępność i szybkość przejazdów. 
Korzystanie z komunikacji miejskiej pomaga 
chronić środowisko, sprawia, że ulice są mniej 
zakorkowane, nie trzeba ponosić kosztów ben-
zyny, często też linie miejskie mają przywileje 
na drodze (buspasy czy zielone światła dla 
tramwajów). Nowoczesne rozwiązania promują 
zrównoważony, elastyczny transport pojazda-
mi, które są innowacyjne i niskoemisyjne oraz 
mogą zostać dopasowane do uwarunkowań 
konkretnych regionów. W coraz większej licz-
bie miast lokalni przewoźnicy wzbogacają swój 
tabor o nowe modele autobusów i tramwajów, 
które kuszą pasażerów klimatyzacją i wentyla-
cją, cichą pracą silnika, wyświetlaczami infor-
macyjnymi oraz nowocześnie zaaranżowanym 
wnętrzem, w którym jest miejsce dla dzieci, 
seniorów i mam z wózkami.

Liczba mieszkańców miast korzystają-
cych z komunikacji publicznej rośnie z roku 
na rok – na przykład w Warszawie w 2006 roku 
odbyło się ok. 880 mln przejazdów transpor-
tem publicznym, w 2008 roku – 932 mln, 
a w 2016 roku ponad miliard, a w Gdańsku 

liczba pasażerów wzrosła z ponad 147 mln 
w roku 2009 do ponad 168 mln w 2013 roku. 
Przyrostowi pasażerów towarzyszą inwesty-
cje w infrastrukturę – w Olsztynie niedługo 
powstanie pierwsza od wielu lat nowa linia 
tramwajowa, w Warszawie otwarto drugą linię 
metra, a w Krakowie są duże szanse na budowe 
podziemnej kolejki, ponieważ mieszkańcy opo-
wiedzieli się za nią w referendum. Nie można 
też zapominać o mniej wymiernych, ale równie 
ważnych korzyściach ekologicznych. Przykła-
dowo, rezygnując z samochodu i jadąc autobu-
sem z 15 innymi pasażerami, po 8 kilometrach 
ograniczymy emisję dwutlenku węgla o 4392 
gramów, po 12 kilometrach o 6588 gramów, 
a na dystansie 16 kilometrów o 8784 gramów.

najzdrowszy rower

W polskich miastach rower staje się co-
raz popularniejszym środkiem codziennego 
transportu zarówno z powodu nowego trendu, 
jakim są miejskie wypożyczalnie rowerów, 
jak i mody na własne, przeznaczone do jaz-
dy po mieście jednoślady. Oczywiście pod 
względem ścieżek rowerowych wciąż sporo 
nam brakuje do Holandii – w samym Am-
sterdamie jest ponad 400 kilometrów ścieżek 
rowerowych, a 90 proc. ulic to ulice przy-
jazne rowerzystom – jednak trend ten jest 
rosnący. Świadczy o tym budowana w całej 
Polsce nowoczesna infrastruktura, która speł-
nia surowe wymagania – szerokość ścieżek 
jest odpowiednia, instalowane są podpórki 
przy sygnalizacjach świetlnych i obniża się 
krawężniki. Coraz częściej powstają trasy 
z asfaltu, a nie z kostki brukowej. Najwięcej 
ścieżek rowerowych ma, ze względu na swo-
ją rozległość, Warszawa – 360 kilometrów, 

następnie Wrocław (215 kilometrów), Kraków 
(145), Gdańsk (115) i Poznań – 90 kilometrów.

Według statystyk wypadki z udziałem ro-
werzystów są o wiele rzadsze niż z udziałem 
pieszych i kierowców samochodów. Łatwiej 
wymijają oni pojazdy, mają więc większą 
szansę uniknąć wypadku, pod warunkiem 
że ich rowery są wyposażone w sprawne ha-
mulce, dobre opony, dzwonek i światła. Gdy 
już odpowiednio przygotujemy się do jazdy, 
przekonamy się, że poruszanie się po mieście 
rowerem ma praktycznie same zalety.

Mknąc rowerem, omijamy korki, czyli 
zmorę wszystkich kierowców, którzy nie mają 
drogi odwrotu. Rowerzyści w każdej chwili 
mogą wybrać inną drogę, ominąć samochody 
lub skręcić na chodnik i pomyśleć nad inną 
trasą. Na krótkich dystansach w mieście ro-
wer jest po prostu szybszy. O wiele łatwiej 
też nim zaparkujemy – rower możemy przy-
piąć do latarni, znaku drogowego lub stojaka. 
Szybko znajdujemy miejsce, za parkowanie 
nie płacimy i nie musimy przez 10 minut iść 
pod właściwy adres, ponieważ przybywamy 
prosto do celu. Rower jest o wiele tańszy 
od samochodu – za jednoślad zdolny do jaz-
dy zapłacimy poniżej 100 złotych, porząd-
ny model do jeżdżenia po mieście kupimy 
w granicach 1–2 tys. złotych, a koszty jego 
serwisowania (przegląd, opony) nie wyniosą 
więcej niż 100 złotych w sezonie. Jeżdżenie 
rowerem nie jest szkodliwe dla środowiska 
– do jego prowadzenia używamy siły wła-
snych mięśni. Dzięki temu zapewniamy sobie 
codzienną dawkę gimnastyki i zyskujemy 
lepszą formę fizyczną, wzmacniamy mięśnie, 
wytrzymałość i kondycję, a także zrzucimy 
zbędne kilogramy.  l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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15 maja br. rozpocznie się nabór wniosków 
do drugiej edycji pilotażowego programu 
dotacji do inwestycji ograniczających tzw. 
niską emisję „Smog Stop”. Dzięki ponad 4 mln 
złotych dotacji powinno m.in. zniknąć 750 
starych kotłów.

Przedsięwzięcie o pełnej nazwie „Smog  
Stop” – dofinansowanie zadań realizowanych 
przez mieszkańców województwa śląskiego 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kie-
rowane do osób fizycznych – właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Koordynuje je Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Podczas zeszło-
rocznego pierwszego naboru do pilotażu 
mieszkańcy złożyli ponad 1,5 tys. wniosków. 
Wobec ciągłego zainteresowania programem 
fundusz postanowił przygotować jego dru-
gą edycję, która odbędzie się według tych 
samych zasad.

Warunkiem koniecznym uzyskania do-
tacji w  ramach programu Smog Stop jest 
wymiana źródła ciepła w oddanym do użyt-
kowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna 

likwidacja dotychczasowego źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym pracującego na 
potrzeby centralnego ogrzewania i zabudowa 
nowego źródła. Wraz z wnioskiem należy do-
starczyć: zdjęcia obecnego źródła lub w przy-
padku jego likwidacji przed 15 maja 2017 roku 
imiennego dokumentu zezłomowania – karty 
przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji 
– rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów 
kuchennych, wówczas wymagane są proto-
koły potwierdzające wykonanie prac); zdjęcia 
budynku w zakresie, w jakim planowana jest 
jego termoizolacja. 

Wnioski będą przyjmowane od 15 do 
26 maja 2017 r. Można je będzie składać 
w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy 
ul. Plebiscytowej 19 od 7.30 do 15.30 lub 
przesłać pocztą (decyduje data wpływu 
do funduszu). Przed rozpoczęciem nabo-
ru fundusz uruchomi w swojej siedzibie 
w Katowicach punkt konsultacyjny, czyn-
ny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 
14.00, w którym pracownicy WFOŚiGW 
będą udzielać szczegółowych informacji na 
temat programu.

l

WFOŚiGW w Katowicach

Smog Stop

Miejskie wypożyczalnie rowerów rosną jak grzyby po deszczu
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Kilka ciekawych samochodów do poogląda-
nia i kilka do… poprowadzenia można było 
znaleźć na tegorocznym Poznań Motor Show. 
Wśród nowości „ulicznych” były np. Kia Pican-
to, Kia Stinger, Volkswagen Arteon, Mercedes 
E, Alfa Romeo Stelvio, Skoda Kodiaq, Abarth 
124 Spider, Honda Civic Sedan, Nissan Micra, 
Peugeot 5008 czy tegoroczna wersja Mitsubi-
shi ASX. To samochody, które dopiero trafiły 
na nasze drogi lub jeszcze czekają na premie-
rę. Wkrótce jednak każdy będzie miał szansę 
je poznać. Na targach wszystkie nowości miał 
jednak w zasięgu ręki. W sumie popularne i do-
stępne modele cieszyły się nie mniejszym zain-
teresowaniem zwiedzających niż wyczynowe 
bolidy, zwłaszcza że do tych ostatnich zwykle 
znacznie trudniej wsiąść i się przymierzyć.

Wiele uwagi przyciągają jednak zwykle 
właśnie te samochody, których raczej na dro-
gach nie zobaczymy albo możemy to zrobić 
bardzo rzadko. Na pewno przykuwały wzrok 
sportowe nowości, takie jak Porsche Panamera 
Sport Turismo, Aston Martin DB 11 czy Ferrari 
812 Superfast.

Pojawiły się też takie perełki jak ABT Audi 
R8, czyli Audi mocno odchudzone i aerodyna-
micznie poprawione, co znaczy: mające lepsze 
osiągi. W Poznaniu pokazano także najmoc-
niejszego Rolls Royce’a Wraith Black Badge.

Sporo było tzw. nowych napędów, czyli hy-
bryd i elektryków. Honda jak zwykle pokazywała 

ich całą gamę, ale hybryda plug in znalazła się 
także na stoisku Hyundaia. Infiniti pokazało 
Q60 Project Black S przygotowaną przy współ-
pracy z Renault Sport Formula One Team. 
W zapowiedziach wielu firm, m.in. Forda czy 
grupy Volkswagena, najbliższe dwa-trzy lata 
mają być okresem wprowadzania coraz większej 
liczby hybrydowych i elektrycznych aut.

Najbardziej oblegane było chyba jednak 
niewielkie stoisko Tesli, na którym rewolucyj-
ne elektryki z USA można było nie tylko obej-
rzeć, ale też dotknąć, co w przypadku wielkie-
go jak domowy telewizor ekranu na centralnej 
konsoli było ciekawym doświadczeniem. 
Wielki ekran dzieli się tak, że mamy na nim 
zarówno informacje dotyczące samochodu, 
jak i internetową przeglądarkę. Zwykle nie 
stoję w kolejkach do aut, ale tym razem się 
nie oparłem. Tesla na razie sprzedaje swoje 
auta do Polski z Niemiec, ale wciąż przygląda 
się rynkowi, czekając na najlepszy moment.

Podobnej klasy elektryczny samochód 
zapowiada też Audi. Kamil Łabanowicz, pro-
jektant tego auta, z którym w Poznaniu moż-
na było porozmawiać (przynajmniej w czasie 
dnia prasowego), stwierdził jednak, że Audi 
będzie ładniejsze i znacznie lepiej wykończone 
wewnątrz.

Kuga na głos

Ford nieco odświeżył model Kuga i dodał 
mu nowe elementy wyposażenia, w tym system 

SYNC 3. – Dzięki odświeżeniu wizerunku Kuga 
prezentuje się teraz nowocześnie, podczas gdy 
zastosowanie systemu SYNC 3 pozwala kie-
rowcy na połączenie się ze swym samochodem 
i ze zintegrowanymi urządzeniami w bezpośred-
ni sposób, który jeszcze kilka lat temu uważano 
za niemożliwy – powiedział Joe Bakaj, wicepre-
zes ds. rozwoju produktu, Ford of Europe.

Dzięki nowemu systemowi SYNC 3 Kuga 
pozwoli kierowcom sterować systemami au-
dio, nawigacji i klimatyzacji oraz połączonymi 
z autem smartfonami dzięki prostym, zbli-
żonym do normalnej rozmowy komendom 
głosowym. SYNC 3 opracowano na podstawie 
przeszło 22 tys. komentarzy i wniosków, jakich 
dostarczyły ośrodki badawcze i ankiety, aby 
nowa wersja systemu łączności stała się naj-
nowocześniejszym i najbardziej przyjaznym 
użytkownikowi systemem na świecie.

SYNC 3 to szybsze działanie, uproszczone 
sterowanie i wsparcie pięciu dodatkowych 
języków. Wystarczy wcisnąć przełącznik i po-
wiedzieć „Chcę kawę”, „Muszę zatankować” 
albo „Szukam parkingu”, a system wspomoże 
kierowcę w znalezieniu kawiarni, stacji paliw 
czy parkingów, pobliskich stacji kolejowych, 
lotnisk lub hoteli.

odnowiony yaris  
już w Polsce

Tegoroczna wersja Toyoty Yaris już poja-
wiła się w sprzedaży. Zmiany przeprowadzone 

w  modelu wykraczają poza standardowy 
facelifting. Program rozwojowy o wartości 
90 mln euro zaowocował udoskonaleniem 
ponad 900 części, wpływając na styl, osiągi 
i bezpieczeństwo samochodu.

Miejska Toyota jest dostępna z czterema 
wariantami napędów oraz w pięciu wersjach 
wyposażenia. Ceny zmodernizowanego mo-
delu rozpoczynają się od 42 900 złotych.

Nowy silnik 1.5 l o mocy 111 KM jest tylko 
o 3 tys. złotych droższy od podstawowego 
silnika 1.0 l VVT-i o mocy 69 KM. W po-
równaniu do silnika 1.33 l, który zastępuje, 
jednostka ta ma o 10 proc. więcej mocy i mo-
mentu obrotowego, jest przy tym o 12 proc. 
oszczędniejsza. Napęd hybrydowy 100 KM 
z automatyczną przekładnią E-CVT kosztuje 
o 2 tys. złotych mniej od silnika Diesla 1.4 l 
D-4D o mocy 90 KM, z manualną skrzynią 
biegów.

W  modelu hybrydowym projektan-
ci skupili się na  jeszcze cichszej jeździe, 
szczególnie podczas przyspieszania. Uda-
ło się to osiągnąć dzięki nowym mocowa-
niom silnika, ogranicznikowi przechyłów, 
przednim półosiom oraz ramie pomocni-
czej. Przeprojektowane mocowania silnika, 
amortyzatory i elektrycznie sterowany układ 
kierowniczy poprawiły komfort jazdy i pre-
cyzję prowadzenia.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Poznań Motor Show

Wzrok przykuwała sportowa nowość, Porsche Panamera Sport Turismo Odświeżony wizerunek – Kuga prezentuje się teraz nowocześnie

Miejska Toyota jest dostępna z czterema wariantami napędów Ceny zmodernizowanego modelu rozpoczynają się od 42 900 złotych
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Peryferia

Franka

Zdrowie

Uczulenie na sprzątanie
W trakcie wiosennych generalnych porząd-
ków wielu z nas zauważa u siebie takie obja-
wy jak łzawienie, zaczerwienienie spojówek, 
katar, kichanie czy wysypka. Tak reaguje nasz 
układ odpornościowy w kontakcie z alerge-
nami, wśród których najbardziej powszechne 
to roztocza kurzu, zarodniki grzybów ple-
śniowych, pyłki roślin i kocie albo psie białka. 
Substancje te nie są groźne dla naszego orga-
nizmu, ale układ immunologiczny alergików 
reaguje na nie zbyt gwałtownie.

Według badań Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego (PTA) prawie każdy człowiek 
przechodzi w swoim życiu co najmniej jedną 
reakcję alergiczną. Skala występowania chorób 
uczuleniowych zwiększa się z każdym rokiem 
– co kilka lat następuje podwojenie liczby aler-
gików. Obecnie na choroby alergiczne cierpi po-
łowa Polaków, co piąte polskie dziecko ma katar 
alergiczny, a astmę – co dziesiąty 13–14-latek. 
Rośnie też liczba substancji, które wywołują 
alergię – dzisiaj liczba stwierdzonych alergenów 
sięga kilkudziesięciu tysięcy. Wiele z nich wy-
stępuje w naszych domach i nie zdajemy sobie 
sprawy z ich uczulającego działania, ponieważ 
nie są oczywiste jak pyłki czy roztocze.

Jedna z koncepcji tłumaczących narastanie 
alergii mówi, że żyjemy w zbyt higienicznym, 
czystym otoczeniu. Nasze domy są coraz czyst-
sze, rzadziej niż przodkowie chorujemy i nie 
musimy walczyć z pasożytami. Mimo to układ 
odpornościowy szuka potencjalnych zagrożeń 
i z braku zajęcia atakuje nieszkodliwe dla nas 
cząsteczki. Uczulenia mają również podłoże 
genetyczne – skłonność do nich jest dzie-
dziczna. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
alergii u dzieci, których rodzice byli od nich 
wolni, wynosi kilkanaście procent. Kiedy 

jedno z rodziców jest alergikiem, ryzyko rośnie 
do 40 proc., a gdy oboje – przekracza 60 proc.

Objawy uczulenia

Reakcje alergiczne mają bardzo zróżnico-
wany przebieg. Przeważnie pierwsze objawy 
pojawiają się w ciągu kilku minut od kontaktu 
z alergenem i ustępują w ciągu godziny. Typowe 
reakcje natychmiastowe to: łzawienie, pieczenie 
oczu, zaczerwienienie spojówek, katar, kicha-
nie, kaszel, świszczący oddech i wypryski. Mogą 
też wystąpić reakcje przewodu pokarmowego 
– nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. 
U około połowy alergików po kilku godzinach 
dochodzi też do groźnej reakcji, która pojawia 
się kilka godzin po zetknięciu się z substancją 
uczulającą i często przynosi ona ze sobą więk-
sze nasilenie objawów. Przy silnej reakcji aler-
gicznej może dojść do spadku ciśnienia krwi, 
duszności, skurczu oskrzeli i intensywniejszego 
wydzielania śluzu.

Na podłożu alergicznym może rozwinąć się 
astma atopowa. Polskie Towarzystwo Alergo-
logiczne podaje, że ponad połowa stwierdzo-
nych u nas przypadków astmy to właśnie astma 
alergiczna. Atopia to osobnicza lub rodzinna 
predyspozycja do produkcji przeciwciał kla-
sy IgE przeciwko rozmaitym alergenom. Nie 
ma na nią skutecznego lekarstwa, terapii ani 
zabiegu – podstawą leczenia tego typu astmy 
jest unikanie kontaktu z alergenem.

leczenie alergii

Główną metodą leczenia alergii jest 
przyjmowanie leków antyhistaminowych. 
Pierwszym mediatorem (zapalnikiem) reak-
cji alergicznych jest histamina, a dzięki tym 
lekom blokujemy jej działanie i reakcja aler-
giczna się nie rozkręca. Zaleca się stosowanie 

leków nowej generacji, które nie usypiają, nie 
wpływają na mięsień sercowy i nie reagują 
z innymi lekami. Większość leków nowej gene-
racji spełnia te kryteria. Sposobem na leczenie 
alergicznych podrażnień skóry jest stosowanie 
miejscowych steroidów, które hamują reakcję 
zapalną. Osoby, które mają takie objawy, po-
winny używać tych leków, w formie kremów 
czy maści, sekwencyjnie – przez dwa-trzy dni, 
a potem do czterech dni przerwy.

a mOże szczepienie?
Polecane przez lekarzy odczulanie prze-

ciwalergiczne stosuje się w Polsce od ćwierć 
wieku, mimo to jest wciąż niezbyt popular-
ne. W przypadku tego zabiegu chodzi o to, 
by oduczyć układ odpornościowy rozpozna-
wania alergenów, czyli usuwa się przyczyny 
alergii, a nie jej skutki. Do leczenia kwalifikuje 
się każdy chory od piątego roku życia, u którego 
wykaże się ścisły związek objawów z alergenem. 
Odczulanie polega na stopniowym podawaniu 
przez podskórne zastrzyki coraz wyższych da-
wek alergenu. Nie można tego dnia ćwiczyć ani 
pić alkoholu. Coraz popularniejsze są preparaty 
podawane pod język – to najnowocześniejsza 
forma odczulania. Pacjent może aplikować 
je sam we własnym domu. Efekty odczulania 
są długotrwałe, jednak nie można przedłużać 
okresów między szczepieniami (zazwyczaj wy-
noszą one 7–14 dni). Pozytywne skutki poczu-
jemy po roku, ale znacząca poprawa następuje 
najczęściej po trzech latach odczulania. Terapia 
trwa minimum trzy lata, a zalecane jest pięć lat.

DOmOwe spOsOby

Oprócz leczenia i profilaktyki zdrowotnej 
w walce z alergią ważne jest również utrzy-
mywanie porządku w domu. Uczuleniowcy 

znają sporo sprawdzonych metod. Powin-
niśmy często wietrzyć sypialnię, ponieważ 
łóżko i pościel to – ze względu na temperaturę 
i wilgoć – idealne środowisko dla roztoczy 
kurzowych. Kurz gromadzi się też na tapi-
cerowanych meblach, dywanach i zasłonach, 
pomyślmy więc, jak je zastąpić. Zastanówmy 
się nad zakupem odkurzacza z filtrem HEPA, 
który służy do jego dezynfekcji. Filtry HEPA 
zatrzymują 99,97 proc. zanieczyszczeń mecha-
nicznych większych niż 0,3 µm, a także: ko-
mórki grzybów, pierwotniaków, bakterii oraz 
większość wirusów. Nie stosujmy nawilżaczy 
powietrza (to pożywka dla roztoczy) – zamiast 
nich kupmy oczyszczacze powietrza. W okre-
sie pylenia – czyli drzew na wiosnę, traw i zbóż 
latem, chwastów jesienią – lepiej się śpi przy 
zamkniętych oknach. Mieszkanie możemy 
wywietrzyć w godzinach porannych lub wie-
czornych. Po powrocie do domu zmieńmy 
ubranie i wykąpmy się, aby usunąć osadzone 
podczas spaceru ziarna pyłku. Przez cały rok 
starajmy się utrzymywać w domu temperatu-
rę 18–22°C. l

Rude kucyki, nadprogramowe piętnaście 
centymetrów i szpara między zębami powo-
dowały, że Franka nie miała łatwego życia 
ani w podstawówce, ani w liceum. I jeszcze 
to  imię, po babci ze strony ojca. Wszyst-
ko zmieniło się w klasie maturalnej, kiedy 
na zakupach w centrum handlowym wy-
patrzył ją ktoś z agencji modelek. W jed-
nej chwili wszystkie znienawidzone przez 
nią cechy stały się jej zaletami i  czymś, 
co otwarło jej drzwi do kariery modelki. 
Od tamtego momentu wszystko nabrało 
tempa, a jej życie kompletnie się zmieniło. 
Jeszcze przed maturą wyjechała z małego 
śląskiego miasteczka do Londynu, a później, 
mimo że zawsze chciała studiować, zaczęła 
wyjazdy do Nowego Jorku, Paryża i Dża-
karty. Franka doskonale jednak wiedziała, 
że jej kariera może wygasnąć równie szyb-
ko, jak się zaczęła. Dużo czytała, zwiedzała, 
poznawała ludzi i starała się nie zachłysnąć 
otaczającym ją blichtrem. Nie chciała uda-
wać kogoś, kim nie była i nie przestawała 
się czuć chudym rudzielcem z małego mia-
steczka z niezamożnej rodziny. Do ładnych 
i dobrych rzeczy jednak łatwo przywyknąć.

Franka nigdy nie była kochliwa, nie mia-
ła miliona kochanków i adoratorów jak jej 

inne koleżanki z branży. Postrzegana była 
przez nie raczej jako nudziara, która nigdy 
nie imprezowała. I właśnie ta sztywniara po-
derwała mężczyznę, który dla jej koleżanek 
był najbardziej interesujący, a który zaczepił 
ją tuż po pokazie na nowojorskim Tygodniu 
Mody. Później wszystko potoczyło się już 
w okamgnieniu. Szybki skromny ślub bez 
rodziny, bo większa uroczystość miała być 
później (choć Franka jeszcze nie wiedziała, 
że to później zamieni się w nigdy). Niebawem 
krótka przerwa w karierze (bo już nie musiała 
pracować, mimo że chciała), a po kilku tygo-
dniach ciąża. Franka zaczęła się pojawiać w ko-
lorowych magazynach nie tylko jako modelka, 
ale też jako świetnie wystylizowana, zawsze 
uśmiechnięta żona milionera. I gdyby uważnie 
prześledzić tamte zdjęcia w chronologicz-
nym porządku, można by było zobaczyć, jak 
na każdym z nich staje się coraz smutniejsza. 
A wprawne oko zauważyć by mogło jeszcze 
inny szczegół – na niektórych zdjęciach doj-
rzeć można spod apaszki i tony kosmetyków 
tu i ówdzie siniaki i zadrapania. Mąż Franki 
szczerze ją kochał, a przynajmniej zawsze tak 
twierdził. Szczerze kochał też ich córeczkę, 
malutką i drobną Mię, której – Franka była 
tego pewna – nigdy w życiu nie pozwoliłby 
skrzywdzić.

Mijały już dwa lata, od  kiedy Franka 
tkwiła w tym więzieniu bez krat i od kiedy 
nie widziała swoich rodziców i rodzeństwa. 
Pozornie nie brakowało jej niczego, faktycznie 
nie miała wiele poza swoją córeczką. Starała 
się nie wchodzić w drogę mężowi, zwłaszcza 
od czasu, gdy zauważyła, że on sam spotyka 
się z szemranymi typami, a duża część jego 
pieniędzy pochodziła z  lewych interesów. 
Miarka się przebrała, kiedy niechcący zna-
lazła w biurku męża zdjęcia nagich kobiet. 
Po tamtej awanturze została kolejny raz po-
bita, straciła oddech na kilkadziesiąt sekund, 
a siniaków nie dało się już łatwo ukryć chust-
ką. Zabrała małą i uciekła, ale goryle jej męża 
namierzyli ją już następnego dnia. W domu 
zastała bukiety kwiatów i diamentowe kolczy-
ki. Znowu przez chwilę było jak na początku 
ich znajomości.

Franka w domu nie gotowała, nie ro-
biła zakupów ani nie sprzątała, choć robiła 
to od dziecka i bardzo to lubiła. Miała ludzi 
nawet od dobierania i kupowania jej ubrań, 
nie mówiąc o opiekunkach do dziecka czy 
kucharce. I w trakcie przymierzania nowej 
sukni na wielkie wyjście zauważyła na ręce 
jej asystentki charakterystyczne siniaki. Zna-
ła je dobrze – jej mąż wiedział, jak ranić, 
nie robiąc śladów, ale czasem nawet jemu 

się to nie udawało. Od tego dnia uważniej 
przyglądała się asystentce. Nie była pewna, 
czy uległa czarowi jej męża, czy stała się jego 
kolejną ofiarą. Niedługo później dziewczyna 
jednak zniknęła.

Odnalezienie jej zajęło France kilka 
tygodni i nie było łatwe. Znalazła dziew-
czynę w małym wynajętym mieszkanku, 
przestraszoną i chorą. Wszystkie jej wcze-
śniejsze podejrzenia okazały się prawdzi-
we. Gdy tamtego dnia wróciła do domu, 
jej mąż już wiedział, gdzie była. Niewiele 
myśląc, wyprowadził ją na taras i uderzył 
w twarz, pierwszy raz przy świadku – swoim 
ochroniarzu.

W momencie upadku mąż Franki był 
kompletnie pijany, toksykologia wykazała 
także w jego organizmie przynajmniej trzy 
rodzaje narkotyków i środków uspokajają-
cych. Uznano, że kobieta działała w obronie 
własnej, a mężczyzna wypadł sam, co po-
twierdziło pięciu świadków – łącznie z jego 
ochroniarzem. Franka natomiast spakowała 
jedną walizkę swoich rzeczy i niewielki ple-
cak zabawek dziecka. Zdjęła obrączkę i słuch 
po niej zaginął, choć jeszcze przed wyjazdem 
zadbała o to, żeby hojnie wynagrodzić pracę 
wszystkich swoich pracowników.
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Piwo przez wieki

Warszawski Festiwal Piwa

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
OsOby pracujące, które mają pOnad 50 lat, 
zarabiają średniO 4 tys. złOtych – wynika 
z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 
2016 przeprowadzonego przez firmę Sedlak & 
Sedlak, w którym wzięły udział 145 782 osoby. 
Pracownicy powyżej 64 lat mogli liczyć nawet 
na 4,6 tys. złotych. Pensje podane są w warto-
ściach brutto. Najwyższe pensje wśród pracow-
ników po 50. roku życia otrzymywali zatrudnieni 
w Warszawie – mediana ich płac wyniosła 5,5 
tys. złotych. Pracujący w miastach powyżej 100 
tys. mieszkańców mogą liczyć na 4 tys. złotych, 
w małych miejscowościach – 3,4 tys. złotych. 
Pewne i wyższe zarobki w późniejszych latach 
kariery daje głównie wykształcenie wyższe. Naj-
więcej zarabiali pracownicy z tytułem magistra 
– 5,3 tys. złotych. Mediana płac osób z wykształ-
ceniem podstawowym i gimnazjalnym wyniosła 
2,1 tys. złotych. Informatyka, bankowość i ener-
getyka to trzy najwyżej płatne branże dla osób 
w wieku powyżej 50 lat. Pracujący w IT mogą 
liczyć nawet na 7 tys. złotych wynagrodzenia. 
W bankowości mediana wynosi 6 tys. złotych, 
a w energetyce 4,9 tys. złotych. 

pOnad 13 mln pOlaków kOrzysta z mOż-
liwOści przekazania 1 prOc. pOdatku 
na Organizacje pOżytku publicznegO – 
wynika z raportu stowarzyszenia Klon/Jawor. 
W 2016 roku stanowiło to 49 proc. podat-
ników. Polacy przekazując 1 proc. podatku 
organizacjom pożytku publicznego, najczę-
ściej kierują się chęcią pomocy znajomym, ale 
czasem jest to decyzja przypadkowa. Chętniej 
pieniądze przekazują osoby z wyższym wy-
kształceniem, częściej z miast niż wsi, ufające 
organizacjom, zaangażowane w wolontariat 
i filantropię. Jedna trzecia po roku jednak już 
nie pamięta, komu przekazała 1 proc. Wśród 
osób z wyższym wykształceniem aż 75 proc. 
przekazało fiskusowi informację, do kogo 
ma trafić setna część ich podatku.

w prywatnych OszczędnOściach eurO-
pejczyków zalega pOnad 15 mld eurO 
w starych narOdOwych walutach – 
wyliczyła agencja Bloomberg. Bardzo wie-
lu Europejczyków nie skorzystało z okazji, 
by wymienić dawne narodowe waluty na euro. 
Dotąd nie wymieniono na euro np. marek nie-
mieckich wartych 6,5 mld euro, franków fran-
cuskich za prawie 2 mld euro, hiszpańskich 
peset wartych 1,5 mld euro i guldenów holen-
derskich za niemal 1 mld euro. W przypadku 
Włoch znane są dane dotyczące jedynie nie-
wymienionych banknotów lirowych, wartych 
około 1,3 mld euro. Większość z tych pieniędzy 
ma wartość kolekcjonerską i symboliczną, 
gdyż 12 banków narodowych z eurolandu nie 
wymienia już dawnych monet na euro. Jedynie 
niemiecki Bundesbank zapewnia, że zawsze 
będzie wymieniał stare marki na euro.

Krzyżówka panoramiczna nr 8

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „węgiel kupujmy z głOwą”.  
Nagrodę wylosował: jerzy waluś z książenic.

Piwo od wieków jest społecznym spoiwem 
– cementuje więzi, odświeża stare przyjaź-
nie i pomaga zawiązać nowe znajomości. 
Gromadzą się przy nim ludzie o różnych po-
glądach, którzy w swobodnej atmosferze 
mogą żywo, ale bez zapiekłości dyskutować 
na każdy temat. Świat piwa i kulturę jego 
picia tworzą ludzie – taka idea przyświeca 
organizatorom Warszawskiego Festiwalowi 
Piwa, który jest największą tego typu im-
prezą w Polsce. Jego piąta edycja odbyła się 
6–8 kwietnia na stadionie Legii Warszawa 
przy Łazienkowskiej.

Pierwszą edycję festiwalu zorganizowano 
w październiku 2014 roku w hali targowej przy 
Domaniewskiej. Przez trzy dni przewinęło się 
przez nią 7500 osób, dlatego już przy okazji 
drugiej edycji impreza przeniosła się na sta-
dion Legii Warszawa do Strefy VIP. Organi-
zatorzy w ramach jednej imprezy zapraszają 
na targi piwne, konkursy, wykłady, warsztaty 
i degustacje. Chcą, by festiwal promował wy-
soką kulturę związaną z piwem i uczył war-
tości tradycyjnego rzemiosła. Ważną częścią 
festiwalowego programu jest przegląd naj-
lepszych polskich i światowych browarów 
rzemieślniczych. 

gOście, gOście
Przez trzy dni piwnego święta stadion 

przy Łazienkowskiej odwiedziło 25 tys. go-
ści, co jest nowym rekordem frekwencyjnym. 
Na całej powierzchni klimatyzowanego sek-
tora kilkadziesiąt browarów rzemieślniczych 
z Polski i zagranicy, m.in. Pinta, AleBrowar, 
Artezan, Dr Brew, Pracownia Piwa, Inne Becz-
ki, Jan Olbracht i Hopium. Z 350 kranów lało 
się 800 różnych piw, w tym 100 premierowych. 
Do stolicy przybyli m.in. przedstawiciele je-
dynego w swoim rodzaju duński Evil Twin 
Brewing (Zły Bliźniak Warzy), czyli browaru 
wędrownego bez stałej siedziby. Ze Szwecji 
dotarli też piwowarzy z browaru Omnipollo, 
który specjalizuje się w śmiałych pomysłach, 
np. uwarzył piwo z dodatkiem izolatów biał-
kowych przeznaczone dla kulturystów. 

teOria i praktyka
Program festiwalu opierał się na dwóch 

głównych filarach: Akademii Piwnej, poświę-
conej warzeniu, technologii i nowościom 
w branży, oraz targach najlepszych w Pol-
sce i na świecie browarów rzemieślniczych. 
Każdego dnia sercem imprezy była Scena 
Główna, na której odbywały się liczne warsz-
taty, wykłady, szkolenia i panele dyskusyjne. 

Głodni smaku i wiedzy uczestnicy mogli się 
dowiedzieć np. wszystkiego o piwach wę-
dzonych – czym różnią się zawarte w nich 
aromaty pachnące jak dym z ogniska, zapach 
boczku czy nawet spalona instalacja elek-
tryczna. Oczywiście degustacja „wędzonek” 
dostępnych na festiwalu była gwoździem 
całego wykładu. Początkujący piwowarzy 
domowi mogli wziąć udział w warsztatach, 
na których certyfikowani piwowarzy uczyli 
ich, od czego zacząć kompletowanie domo-
wego sprzętu i surowców, ile kosztuje ta za-
bawa, jakie są aktualne trendy oraz czy każdy 
styl piwny można uwarzyć w domu. Poznali 
cały proces warzenia piwa – od ziarna do za-
dania drożdży.

Więcej chętnych niż miejsc było na de-
gustacjach, na których zawodowi testerzy 
podpowiadali, jak smakować piwo i jak roz-
poznawać większość jego odmian. Trochę 
bardziej zaawansowani piwosze brali udział 
w degustacjach tematycznych poświęconych 
konkretnym rodzajom piw, a także uczyli się 
łączyć je z właściwymi potrawami. Na oddziel-
nych warsztatach kosztowano cztery gatunki 
sera z rzemieślniczych serowarni i dopasowy-
wano je do piwa.

 MAREK KOWALIK
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We wtorek 4 kwietnia 2017 roku prezydent Andrzej Duda pod-
pisał w Katowicach ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o związ-
ku metropolitalnym w województwie śląskim. Po spełnieniu 
przewidzianych ustawą wymogów metropolia w wojewódz-
twie śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 roku, a zacząć 
działać 1 stycznia 2018 roku.

– Wierzę głęboko, że sytuacja Górnego Śląska ulega 
radykalnej zmianie – powiedział prezydent podczas uro-
czystości w Katowicach. Podkreślił, że nowe regulacje dają 
szanse na lepszy rozwój i strategiczne planowanie. Zaznaczył, 
że nowoczesny rozwój jest zgodny z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. – Oznacza, że są miejsca pracy i wypoczynku. 
Oznacza dbałość o środowisko naturalne, dbałość o mądry 
rozwój sieci transportowej i drogowej – powiedział Andrzej 
Duda.

Prezydent wyraził przekonanie, że ustawa wyznacza począ-
tek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia. Podzięko-
wał rządowi za przygotowanie ustawy oraz posłom i senatorom 
ze wszystkich stron sceny politycznej za jej poparcie.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicz-
nych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace 
nad rządowym projektem ustawy Sejm rozpoczął 10 lutego 
br., przyjmując go 9 marca; tydzień później bez poprawek 
przyjął go też Senat.

Przygotowana przez MSWiA ustawa dla województwa 
śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO–
PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę 
z 2015 roku o charakterze uniwersalnym. Według rządu za-
wierała ona szereg wad i nie została wdrożona.

Zgodnie z  intencją rządu 
i  samorządów związek me-
tropolitalny w województwie 
śląskim powinien powstać 
na gruncie nowej ustawy 1 lip-
ca 2017 roku, a zacząć działać 
1 stycznia 2018 roku. Stanie 
się tak, jeżeli Rada Ministrów 
do 30 czerwca br. wyda rozpo-
rządzenie tworzące metropolię. 
Wcześniej samorząd Katowic 
przygotuje stosowny wniosek, 
zawierający m.in. wynik kon-
sultacji wśród mieszkańców 
zainteresowanych miast.

Według ustawy związek 
metropolitalny ma  być zrze-
szeniem gmin województwa 
śląskiego, charakteryzujących 
się istnieniem silnych powiązań 
funkcjonalnych oraz zaawanso-
waniem procesów urbanizacyj-
nych, położonych na obszarze 
spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów 
jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii – określona 
na co najmniej 2 mln osób.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: 
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społeczne-
go i gospodarczego obszaru związku, planowania, koor-
dynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego 
oraz innego transportu szynowego, a  także zrównowa-
żonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów 
pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz pro-
mocji związku i jego obszaru.

MAT PRAS. KPRP

R E K L A M A

Ustawa metropolitalna dla województwa śląskiego 
z podpisem Prezydenta RP
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Andrzej Duda, prezydent RP: – Ustawa wyznacza początek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia
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