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Temat na czasie
W piątek, 31 marca, zostały zawarte umowy dotyczące nieodpłatnego nabycia
przez Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń SA kopalni Krupiński
od Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA oraz zorganizowanej części KWK Wieczorek, o nazwie
Wieczorek 1, od Katowickiego
Holdingu Węglowego SA.
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Mamy najlepszy
okres w relacjach
chińsko-polskich
Rozmowa z profesorem Qu
Xianchao, szefem departamentu high-tech w China Coal
Technology and Engineering
Group Corp Tiandi Science and
Technology Co., LTD.
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PGG z KHW. Konferencja prasowa ministrów
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Trzeba uczyć
się na błędach
poprzedników
Po tym, jak dawna Kompania
Węglowa została oddłużona na
18 mld złotych, górnictwo miało
wyjść na prostą. Po 12 latach
ogłoszono, że KW pada i trzeba
powołać Polską Grupę Górniczą.
Do tej pory nie powstała lista
osób, które spowodowały upadek
KW.
strona 5

Dzień dobrej rady

Konsultacje.
strona 8

W Bielsku-Białej
produkują
elektryczne Fiaty 500

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

W piątek 31 marca 2017 roku sfinalizowano proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego
Holdingu Węglowego. – Dziś powstaje największa spółka węglowa w Unii Europejskiej. To ogromna
szansa dla polskiego górnictwa, polskiej gospodarki i dla regionu – powiedział minister energii
Krzysztof Tchórzewski podczas spotkania z dziennikarzami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z kolei
wiceminister Grzegorz Tobiszowski zwrócił uwagę, że połączenie PGG i KHW to kolejny etap reformy
sektora. – Jeden z wielu, które już wykonaliśmy i które jeszcze przed nami na drodze do uzdrowienia
polskiego górnictwa – mówił. – Podjęliśmy się tego zadania i realizujemy je.

2

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 K W I E T N I A 2 017

B E Z

F A J R A N T U

Pięścią w stół

Czasu nie cofniemy
Sprawa kopalni Krupiński jeszcze długo będzie odbijała się czkawką. Nie chodzi mi o to, czy decyzja o przekazaniu tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
była słuszna czy zbyt pochopna i bez uzasadnienia.
Chodzi mi o długie rozmemłanie. Po wszystkich decyzjach zaczęła się dyskusja o celowości tego działania.
Czas mijał, spory były coraz ostrzejsze, bo rosły emocje. Formalnie rzecz biorąc, wszystko było ustalone,
ale wielu górników z Krupińskiego żyło w niepewności. „Przechodzić do innej kopalni czy nie przechodzić?” – pytali.

P

rzepychanki wokół Krupińskiego nie były potrzebne. Jeśli już zapadły wszystkie decyzje,
po co było zwoływać kolejne spotkania, organizować kolejne zespoły analityków i powtarzać te same
obliczenia? Po podjęciu decyzji odbyły się przynajmniej
dwa spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, dwa w komisji sejmowej, była seria materiałów
prasowych, radiowych i telewizyjnych, w których udowadniano, że to zła decyzja. Nie rozumiem takich
działań.
Od samego początku było wiadomo, że decyzję
wymusiły banki. Z nimi ciężko dyskutować, jeżeli nie
ma się pieniędzy. JSW pieniędzy nie miała, dlatego
wykonywała to, czego wierzyciele chcieli. Ponieważ

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Jest o co walczyć.
Mamy firmę,
która przetrwała
najtrudniejszy
czas.

Komentuje Paweł Kołodziej
z ich analiz wynikało, że Krupiński będzie zbyt wielkim
ciężarem dla zadłużonej firmy, trzeba było się go pozbyć. Zasmuca mnie ta decyzja. Kopalnia powinna być
zamykana po sczerpaniu złoża. Jeżeli złoże pozostało,
a mimo wszystko zakład trzeba zamknąć, to należałoby
zapewnić do niego dostęp. Na pocieszenie mówię sobie,
że pewnie nie było innego wyjścia.
Dziwi mnie także wiele sprzecznych informacji.
Na przykład zwolennicy zatrzymania Krupińskiego
przekonywali górników, aby pozostali w kopalni i nie
przenosili się do innych zakładów JSW, bo ich kopalnia
ocaleje. Wbrew oficjalnemu stanowisku zarządu, rządu
i rady nadzorczej część pracowników wierzyła w te
nieoficjalne informacje. Czego to dowodzi? Otóż z wiarygodnością w naszej firmie nie jest najlepiej. Moim
zdaniem jest to jasny sygnał dla zarządu, że trzeba
się temu zjawisku przyjrzeć. Żeby ludzie normalnie
pracowali, musi panować odpowiednia atmosfera.
W związku z tym mam wielką prośbę do wszystkich, którzy mogą ułatwić aklimatyzację naszym kolegom z Krupińskiego w nowych miejscach pracy, aby
to zrobili. Rozdzieranie szat już nic nie da. Zajmijmy
się codziennym życiem. Czasu nie cofniemy. Nie popadajmy także w tumiwisizm. Jest o co walczyć. Mamy
firmę, która przetrwała najtrudniejszy czas.
l

Kij w mrowisko

Nie zagłaszczcie górnictwa
Chyba narażę się wiceministrowi energii Grzegorzowi
Tobiszowskiemu. Narażę się także portalowi nettg.pl.
Przeczytałem na tym portalu wypowiedź pana wiceministra, a w niej fragment, który informuje, że górnictwo
stało się dochodowe. Dochodowa stała się Jastrzębska
Spółka Węglowa. Niezmiennie dochodowa jest Bogdanka. Reszta wciąż nie jest dochodowa. Zwracam
na to uwagę, aby przestrzec przed zbytnim optymizmem. Nie wiem, czy to wiceminister Tobiszowski dał
się ponieść optymizmowi, czy dziennikarz zbytnio
uprościł i skrócił jego wypowiedź.

W

górnictwie nastały czasy, kiedy nie ma gorszej informacji niż dobra informacja. Dwa
tygodnie temu z wielkim zainteresowaniem
przeczytałem komentarz Maksymiliana Klanka, byłego
prezesa KHW i Kompanii Węglowej. Przestrzegał
przed poddawaniem się presji sukcesu za wszelką cenę,
nawet za cenę podrasowania rzeczywistości. Miał rację.
Rozumiem dziennikarzy portalu nettg.pl. Starają
się pokazać, że górnictwo to nie tylko kłopot i straty,
ale także nadzieja na rozwój regionu. Pokazują efekty
działań Ministerstwa Energii. Jednak przedwczesne
odtrąbienie sukcesu może być zabójcze. Dlaczego?
Ponieważ rodzi zupełnie naturalne oczekiwania załóg na poprawę sytuacji finansowej. Górnicy zarabiają znacznie mniej niż dwa, trzy lata temu. W JSW
i PGG zrezygnowali na pewien czas z części należnych
dodatków płacowych. Jednak zbyt często zapomina
się, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Stało się tak,
ponieważ górnictwo jest zadłużone na miliardy złotych. Dlatego lepiej oceniać dotychczasowe osiągnięcia
ostrożnie, a nie optymistycznie. Po co jeszcze bardziej
rozniecać nadzieje?
Naprawa branży postępuje wolniej, niżbyśmy
chcieli, ale okazuje się, że w przeciwieństwie do minionych lat nie ma problemów nierozwiązywalnych. Kiedyś zadałem sobie trud, aby policzyć, ile godzin tylko
w jednym tygodniu spędzili ministrowie energii na rozmowach ze stroną społeczną. Wyszło mi, że przynajmniej 20. Fakt, był to szczególnie intensywny tydzień.
Jednak czas poświęcany na wyjaśnianie, konsultacje,

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

To dobrze,
że analitycy
chwalą JSW
i że dziennikarze
dobrze piszą
o górnictwie.
Jednak niech
Opatrzność
chroni nas przed
zagłaskaniem.

słuchanie opinii, zarzutów, pretensji i odmiennych
koncepcji strony społecznej jest nieskończenie większy
niż za czasów poprzednich rządów. Niektórzy twierdzą,
że to wszystko jest przegadane, że można podejmować
decyzje szybciej, szybciej realizować niektóre założenia
i nie liczyć się z opinią społeczną. Krytycy zapominają,
że oprócz strony społecznej trzeba przekonać banki
i inwestorów.
Ponieważ do tej pory nikomu nie przyszło do głowy pochwalić za to ministrów, chcę odrobić tę zaległość. Swoją drogą ciekawy byłby zapis tych rozmów.
Szkoda, że na tematy najciekawsze rozmawia się w zaciszu gabinetów.
Dobrze, dosyć pochwał, gdyż chciałbym poruszyć
najważniejszy temat. Apeluję, aby sojusznicy Ministerstwa Energii, także ci, którzy zachowują życzliwą
neutralność, nie zagłaskali ministrów na śmierć. Wspomniałem o wypowiedzi wiceministra Tobiszowskiego
dla portalu nettg.pl. Na tym samym portalu znalazłem
wypowiedź Bartosza Kuleszy, analityka rynków finansowych z Centralnego Domu Maklerskiego Banku
Pekao SA. Mówiąc o JSW, stwierdził on między innymi, że Spółka jest trwale rentowna, a po wejściu
do WIG 20 stanie się na pewno bardziej przewidywalna
dla inwestorów.
Moją uwagę przykuła pierwsza część wypowiedzi o tym, że JSW jest trwale rentowna. Informacja
o trwałej rentowności może być jasna dla specjalistów
znających żargon analityków. W zwykłym człowieku
może wzbudzić przekonanie, że skoro firma jest trwale
rentowna, to rentowna będzie bez względu na ceny,
efektywność i osiągane wyniki finansowe. Niestety tak
to nie działa. JSW ma do spłacenia duże zadłużenie,
wiele będzie kosztowało odbudowanie dawnej pozycji
całej grupy węglowo-koksowej.
Przed JSW i resztą górnictwa długa droga. Będą
góry i doliny, zyski i straty, niespełnione oczekiwania
i miłe zaskoczenia. Będzie tak jak w normalnym biznesie. To dobrze, że analitycy chwalą JSW i że dziennikarze dobrze piszą o górnictwie. Jednak niech Opatrzność
chroni nas przed zagłaskaniem.
l

przewodniczący FZZG JSW SA

Jastrzębską Spółką
Węglową trzeba
potrząsnąć

N

ie jest dobrze. Jastrzębska Spółka Węglowa została
bez prezesa i wiceprezesa do spraw technicznych.
Jasne, świat się nie wali. Ludzie są odpowiedzialni
za swoją pracę i na pewno potrafią sobie poradzić nawet
w warunkach nie do końca pewnych i tymczasowych.
Jednak w pierwszym roku po kryzysie dobrze byłoby
wiedzieć, kto jest kapitanem, sternikiem i nawigatorem.
Jako firma jesteśmy w szczególnej sytuacji. Albo zostanie
wyznaczony kurs i popłyniemy ku stabilizacji, albo
będziemy dryfować i zastanawiać się, gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy.

R

ok 2017 powinien być dla nas dobry. Czy wykorzystamy
go na odbicie finansowe? Jeżeli nie, to zdegradujemy
się do roli małej firemki, z którą nikt nie będzie się liczył.
Nie mamy wyjścia. Dlatego powinniśmy koncentrować się
na tym, wyciszając wszystkie konflikty. Musimy skończyć
z serialem „baśnie i waśnie”. Nawijanie makaronu na uszy
nic nie da. Wadzenie się spowoduje tylko szkody. Żywienie
się sensacją nie wzmocni nas. Jeżeli w naszej firmie trzeba
posprzątać, niech to ktoś zrobi. Jastrzębską Spółką Węglową
trzeba potrząsnąć, doprowadzić do pionu i zaprogramować
na sukces. Tyle i aż tyle.

P

rzez prawie dwa lata wiele mówiono o losie 23 tys.
rodzin, które utrzymują się bezpośrednio dzięki pracy
w JSW. Powoływano się na dziesiątki tysięcy miejsc pracy
w otoczeniu zależnych od naszej firmy. Boję się, że te
informacje stały się pustymi hasłami. Przyzwyczailiśmy się,
że ważniejsze są dziecinne konflikty niż myślenie o dobru
wspólnym.

J

SW udało się przetrwać najtrudniejszy okres, ale
wcześniej czy później kryzys powróci. Kryzysy
w górnictwie, przemyśle stalowym, koksownictwie
i generalnie w działalności gospodarczej nie są nowym
zjawiskiem. Nikt nie powinien być zaskoczony, że się
pojawiają. Ponieważ JSW nie ma żadnego wpływu
na rynek, nie może nawet palcem kiwnąć, żeby tym
kryzysom zapobiegać. Możemy tylko przygotować się
na taką sytuację i próbować przetrwać jak najmniejszym
kosztem. To oznacza, że trzeba skupić się na wydobyciu.
Po kryzysie jesteśmy pokiereszowani, ale wciąż jesteśmy
grupą węglowo-koksową. W Europie nadal mamy dobrą
pozycję jako lider rynku. Trzeba zadbać, żebyśmy nie padli
jako lider, ale rozwijali się i czerpali z tej pozycji profity.

P

rzestrzegam przed zbytnim odprężeniem. Kurs
akcji JSW przez rok wzrósł o ponad 500 proc.
To imponujący wynik dla graczy giełdowych. Dla nas
jednak najważniejsza jest stabilizacja. Należy pamiętać, ile
nas kosztowało przetrwanie. Był czas, że giełda wyceniała
naszą Spółkę na niewiele więcej niż miliard złotych. Przez
kilka miesięcy każda wypłata stała pod znakiem zapytania.
Załoga zrezygnowała z części wynagrodzeń. Trzeba
było sprzedać część firm z grupy JSW. Jeżeli nie chcemy
powtórki z rozrywki, trzeba wziąć się do roboty. Nie mam
na myśli ludzi pracujących pod ziemią. Mam na myśli
tych, którzy mają im pracę organizować, wyznaczać cele
i zadania, określać kierunki rozwoju każdej z kopalń i całej
firmy. Jeżeli zmiany będą polegać tylko na tym, że przez
pewien czas potrwa personalna wojna podjazdowa,
a potem rozjedziemy się na wakacje, to czarno widzę
naszą przyszłość. Będziemy grajdołem. Czasem coś
zarobimy, czasem stracimy, a w końcu pożre nas obcy
kapitał. Tak będzie. Nikt inny, tylko my możemy zapobiec
czarnemu scenariuszowi.l
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Mamy najlepszy okres
w relacjach chińsko-polskich
XXNowy Górnik: Polskie górnictwo wciąż
przeżywa kryzys. Czy w Chinach spółki górnicze poradziły sobie z kryzysem?
Qu Xianchao: Uważam, że najgorszy czas
mamy za sobą. Teraz już zaczyna się inwestować. W tym roku zamówienia maszyn i urządzeń są znacznie większe. W jednym miesiącu
kopalnie zamówiły w jednej z największych
firm 19 kombajnów górniczych.
XXTo znaczy, że chińskie górnictwo znów
ma pieniądze?
– Tak, kopalnie mają pieniądze, a firmy
chcą inwestować. Powstają duże kopalnie.
Planuje się, że w każdej z nich w ciągu roku będzie się wydobywać 5 mln ton węgla. To oznacza, że chińskie górnictwo stawia na koncentrację wydobycia. W wydajnych kopalniach
potrzebne są maszyny i urządzenia, które będą
dostosowane do znacznie większego obciążenia. Na przykład dla polskiej firmy FASING
oznacza to, że wzrośnie zainteresowanie chińskich kopalń łańcuchami grubymi. Potrzebne
będą także przenośniki zdolne przetransportować więcej węgla.
XXPolskie firmy produkujące maszyny
i urządzenia dla górnictwa mogą spełnić
oczekiwania chińskich górników?
– Jestem przekonany, że tak. W Chinach
dużo firm produkuje łańcuchy górnicze i przenośniki, jednak nie wszystkie potrafią spełnić
oczekiwania górników. Ponieważ rząd chiński
i chińscy menedżerowie kierujący górnictwem
chcą, aby kopalnie węgla kamiennego były coraz
bardziej wydajne, potrzebne są między innymi
niezawodne łańcuchy i przenośniki taśmowe.
Każda przerwa w wydobyciu spowodowana
awarią oznacza duże straty. Dlatego staramy się,
aby w nowych kopalniach pracowały najlepsze
maszyny i urządzenia. W czasie kryzysu wszyscy oszczędzali. Wiele inwestycji zostało wstrzymanych. Teraz musimy odrobić zaległości.
Wizyta w FASING-u nie jest przypadkowa – polska firma jest znana z wysokiej
jakości produktów. Współpracuje z chińskim
górnictwem od ponad 10 lat, znam członków
jej zarządu. Znam także innowacyjne rozwiązania, dzięki którym FASING jest firmą
globalną. Jestem przekonany, że będziemy
mogli rozszerzyć współpracę.
XXRelacje polityczne między Chinami a Polską są bardzo dobre. Czy sprzyjają one rozszerzaniu współpracy między chińskim
a polskim górnictwem?
– Uważam, że od kilku lat mamy najlepszy
okres w relacjach chińsko-polskich. W Chinach wizyty złożyli polscy prezydenci Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, a w Polsce złożył wizytę przewodniczący ChRL Xi
Jinping. Podpisano wiele porozumień politycznych i gospodarczych. Ułatwiają one współpracę. Ponieważ uważnie obserwuję rozwój
FASING-u w Chinach, chciałbym podkreślić,
że zarząd polskiej firmy doskonale realizuje
cele stawiane przez polityków obu krajów.
Jest dużo możliwości współpracy – nie tylko
między firmami, ale także między uczelniami
wyższymi. Moja wizyta w Polsce nie ogranicza

Profesor Qu Xianchao: Jestem przekonany, że wkrótce zaczną powstawać chińsko-polskie spółki, które będą produkować maszyny i urządzenia dla polskich
i chińskich kopalń. Chińscy i polscy inżynierowie będą wspólnie projektować maszyny i urządzenia dla górnictwa
się tylko do kontaktów biznesowych. Nasza
delegacja będzie gościć między innymi w Akademii Górniczo-Hutniczej.

– To dowód, że sztuka nie zna barier kulturowych i językowych. Na takiej współpracy
wszyscy korzystają.

XXJest pan zwolennikiem współpracy chińsko-polskiej, świetnie mówi pan po polsku,
stara się pan, aby w Chinach jak najwięcej wiedziano o Polsce. Czy pana zdaniem
obywatele Chińskiej Republiki Ludowej,
a przede wszystkim młodzież, interesują
się Polską?
– Polska jest coraz bardziej znana w Chinach. Rozwija się współpraca kulturalna
i gospodarcza między oboma państwami.
Chińczycy chcą odwiedzać Polskę, a Polacy
Chiny, dlatego rozwija się turystyka. Chińska
młodzież interesuje się studiami w Polsce.
Coraz więcej Polaków studiuje w Chinach.
Nasi studenci uczą się języka polskiego,
a studenci polscy uczą się języka chińskiego.
Krótko przed moją wizytą w Polsce miałem
przyjemność brać udział w spotkaniu delegacji
polskiej w Chinach. Wśród gości był senator
Adam Gawęda, który jest inżynierem górniczym. Rozmawialiśmy o współpracy chińskiego i polskiego górnictwa. Moim zdaniem
w Chinach jest wielkie zainteresowanie Polską
i vice versa. To bardzo dobrze, bo tylko dzięki
bezpośrednim kontaktom możemy rozwijać
współpracę, o której mówią politycy.

XXJest pan jednym z najbardziej znanych
Chińczyków w polskim środowisku górniczym. W listopadzie 2016 roku został pan
wyróżniony nagrodą specjalną przez Izbę
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. To dowód uznania dla
pańskiej pracy na rzecz rozwoju współpracy chińsko-polskiej.
– Niestety, nie mogłem odebrać osobiście
tego wyróżnienia. Bardzo się cieszę, że moja
praca została doceniona. Powiedział pan,
że jestem jednym z najbardziej znanych Chińczyków w polskim środowisku górniczym. Jest
w tym zasługa także redakcji Nowego Górnika. Dziękuję za to, że mogę na łamach pańskiego pisma mówić o znaczeniu współpracy
chińskiego i polskiego górnictwa. Dziękuję
także za wydania Nowego Górnika w języku chińskim i za to, że korzystacie państwo
z moich opinii.

XXOglądałem występ artystów Opery Pekińskiej w Polsce w zabytkowej kopalni węgla
kamiennego Guido w Zabrzu. Chińscy artyści śpiewali 300 metrów pod ziemią. Mówili mi, że pierwszy raz występują w kopalni
węgla kamiennego i było to dla nich wspaniałe doświadczenie.

XXJest pan także znany dzięki współpracy z profesorem Józefem Dubińskim, wieloletnim szefem Głównego Instytutu Górnictwa w Polsce. Profesor Dubiński przed
laty ściśle współpracował z chińskimi specjalistami. W Polsce ma pan opinię eksperta górniczego i znawcy zagadnień związanych ze współpracą chińskiego i polskiego
górnictwa.
– Cieszę się, że przypomniał pan dawne czasy. Wtedy chińscy specjaliści uczyli
się od polskich inżynierów górniczych i naukowców zajmujących się górnictwem węgla

kamiennego. Teraz chińscy i polscy specjaliści
wspólnie rozwiązują najbardziej skomplikowane zagadnienia tej branży. Współpraca między chińskimi i polskimi uczelniami
się rozwija. Jestem przekonany, że wkrótce
zaczną powstawać chińsko-polskie spółki,
które będą produkować maszyny i urządzenia
dla polskich i chińskich kopalń. Chińscy i polscy inżynierowie będą wspólnie projektować
maszyny i urządzenia dla górnictwa. Bardzo
dobrze układa się współpraca naszych specjalistów z firmą FASING. Wspólnie rozwiązujemy problemy techniczne, a firma zajmuje
się w Chinach także produkcją łańcuchów –
ma swoje spółki w naszym kraju. W kwestii
współpracy chińskiego i polskiego górnictwa
FASING jest wzorem do naśladowania.
Proszę zwrócić uwagę, że między Chinami a Polską są coraz lepsze połączenia komunikacyjne. Polska jest aktywnym uczestnikiem porozumień na temat budowy Nowego
Jedwabnego Szlaku. Chodzi o system połączeń kolejowych i morskich, które są także
nazywane Jeden Pas, Jedna Droga (z ang. One
Belt, One Road). Polska leży na linii tego szlaku. To oznacza, że rozwojowi współpracy
będą sprzyjały także lepsze połączenia komunikacyjne. Sądzę, że część podzespołów
maszyn górniczych bez problemów będzie
można produkować w Polsce, część w Chinach i dzięki sprawnemu transportowi montować w obu krajach tak, aby powstawały
najwyższej klasy produkty. Od nas zależy,
czy wykorzystamy szansę stworzoną przez
polityków. W Chinach i Polsce działa liczna
grupa przedsiębiorców i naukowców, którzy
chcą ją wykorzystać.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Planowane zmiany na rzecz zwiększenia efektywności

Jastrzębska Spółka Węglowa, Główny Instytut Górnictwa oraz spółka Joy Global (Poland) podpisały trójstronne porozumienie
dotyczące zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalniach JSW. Wdrożenie efektywnych technologii górniczych
stosowanych w amerykańskich i australijskich
kopalniach ma się przyczynić do realnego obniżenia kosztów wydobycia węgla. Sygnatariusze przeprowadzą prace badawcze i opracują specjalistyczną dokumentację dotyczącą
możliwości bezpiecznego wykorzystania tej
technologii w kopalniach JSW.

Obudowa kotwiowa jest powszechnie
stosowana od wielu lat w światowym górnictwie węglowym. Stanowi podstawowy
element bezpiecznego utrzymania wyrobisk
korytarzowych. Wykorzystuje się ją zarówno
w wyrobiskach udostępniających, wykonywanych w skałach płonnych, jak i w wyrobiskach
przygotowawczych, wykonywanych w węglu.
Doświadczenia kopalń amerykańskich i australijskich wskazują, że bezpiecznie spełnia swoje
zadania nawet w słabych skałach stropowych.
REKL A M A

– Obecnie koszty robót przygotowawczych w kopalniach JSW stanowią poważną
część kosztów wydobycia węgla, dlatego JSW
szuka efektywniejszych rozwiązań. Stosowanie
obudowy kotwiowej daje szansę na zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych
w procesie przygotowania pola do eksploatacji
– podkreśla Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
O efektywności tej technologii może
świadczyć fakt, że koszty wydobycia węgla
w kopalniach Australii i USA stosujących
powszechnie kotwie górnicze są najniższe
w świecie i cechują się małym współczynnikiem wypadkowości.
Sygnatariusze porozumienia będą współpracować w ramach: projektu rozwojowego
dotyczącego zastosowania systemów urabiania
wykorzystujących technologię samodzielnego
kotwienia i urządzeń mających zastosowanie
w tych systemach w obszarze technologii robót górniczych z wykorzystaniem kotwienia
(przy założeniu możliwie maksymalnego wykorzystania złoża), mechanicznym urabianiu,
załadunku i transporcie urobku, kruszeniu

DAWID LACH / JSW SA

Światowe rozwiązania
technologiczne w JSW

i innych wynikających z technologii prowadzonych robót górniczych przeznaczonych
do zastosowania w kopalniach JSW.
Celem wspólnego projektu jest opracowanie dokumentacji odnoszącej się do systemów urabiania wykorzystujących technologię samodzielnego kotwienia oraz urządzeń

mających zastosowanie w tych systemach,
rozwoju technologii prowadzenia robót górniczych i zastosowanych urządzeń, innowacji
i optymalizacji wykorzystania wyposażenia,
a także zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa prac.
Mat. Pras. JSW SA
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Po tym, jak dawna Kompania Węglowa została oddłużona na 18 mld złotych, górnictwo miało wyjść na prostą.
Po 12 latach ogłoszono, że KW pada i trzeba powołać Polską Grupę Górniczą. Do tej pory nie powstała lista osób, które
spowodowały upadek KW. Nikt nie sporządził listy dobrych pomysłów, których nie realizowano przez lenistwo kolejnych
ekip odpowiedzialnych za górnictwo. Nie powstała lista osób zniszczonych za to, że chciały coś zrobić. Nie ma spisu
tych, którzy niszczyli fachowców tylko dlatego, że byli fachowcami. Jeżeli teraz politycy PiS zastanawiają się, co zrobić,
żeby powiódł się plan naprawy (restrukturyzacji) górnictwa, powinni wyciągnąć naukę z historii. Zmiany organizacyjne
i dokładanie pieniędzy to za mało

Trzeba uczyć się na błędach
poprzedników
Jeżeli ktoś uważa, że połączenie Polskiej
Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu
Węglowego oznacza koniec naprawy górnictwa, nie grzeszy mądrością. To dopiero
początek. Końca nie będzie, bo słowem „naprawa” zastąpiono słowo „restrukturyzacja”.
Ponoć dlatego, że to drugie źle się kojarzy.
Restrukturyzacja nigdy się nie kończy, ponieważ tym słowem określa się ciągłe działania
dostosowujące firmę do otaczających ją warunków rynkowych. Zachodzi ona wtedy,
gdy firma ogranicza inwestycje, produkcję
i zatrudnienie. Także wtedy, gdy zwiększa
zatrudnienie, inwestycje i produkcję. Niechęć
do rozumienia słów spowodowała, że znalezienie wspólnego języka jest coraz trudniejsze. Bez wspólnego języka żadna naprawa
górnictwa się nie uda. Restrukturyzacja też.
Nic się nie uda.

D ocisną kolanem
Powołanie PGG i połączenie PGG z KHW
musi mieć cechy operacji rynkowej. Nie wystarczy, że za taką ją uznają związki zawodowe
i ministrowie energii. Najistotniejsze jest zdanie Komisji Europejskiej. Ponieważ powiększona firma miała zacząć działać od kwietnia,
ministrowie energii na siłę szukają pieniędzy.
Przed ostatnim weekendem marca wiadomo
było, że jest połowa potrzebnej kwoty. Czy uda
się od 1 kwietnia ruszyć z powiększoną Polską Grupą Górniczą? Nie ma wyjścia. Nawet
gdyby nie udało się do tego czasu zebrać zapowiadanego przynajmniej 1 mld złotych. Wciąż
nie wiadomo, jak zareaguje Komisja Europejska. Jednak dotychczasowe doświadczenia
wskazują, że ministrowie potrafią w ostatnim
momencie choćby kolanem docisnąć i zdążyć
ze wszystkim.
Ministerstwo Energii restrukturyzuje
górnictwo. Robi to łagodnie, angażuje wielkie pieniądze i stara się, aby odbyło się to jak
najmniejszym kosztem społecznym. Jednak
politycy Prawa i Sprawiedliwości mają kłopot, bo są atakowani przez naturalnego sojusznika – przez Solidarność. Zawsze tak
było, że rządzący musieli obawiać się przede
wszystkim central związkowych sympatyzujących z nimi. Wyjątkiem była Platforma Obywatelska. Z nią nie sympatyzowała
żadna centrala, dlatego politycy tej partii
ignorowali związki. Skończyło się to stanem
szczerej nienawiści między obu stronami.
Prawo i Sprawiedliwość nie chce popełnić
błędu poprzedników.
Przez długi czas udawało się to. Wielkim
wysiłkiem łączono wymagania rynku z oczekiwaniami społecznymi. Czasem robił się z tego
dziwny koktajl, ale był strawny i większych
problemów nie było. Jednak po połączeniu
PGG i KHW pole manewru radykalnie się
zmniejszy. Albo od pierwszego dnia zostanie wdrożony plan wykorzystania potencjału

technicznego, możliwości produkcyjnych i odzyskania rynku wewnętrznego, albo pieniądze
włożone do tej pory w PGG i w przyszłości
w powiększoną PGG zostaną zmarnowane.
To będzie wielki test dla zarządu połączonych firm.

B ieda z nędzą
Powiększona PGG powinna być spółką
akcyjną. Mam nadzieję, że od maja zeszłego
roku trwają intensywne prace zmierzające
do usprawnienia zarządzania PGG. Doskonale pamiętam dyskusje o dawnej Kompanii
Węglowej. Często padał argument, że KW

Wielkim wysiłkiem
łączono wymagania
rynku z oczekiwaniami
społecznymi. Czasem robił
się z tego dziwny koktajl,
ale był strawny i większych
problemów nie było. Jednak
po połączeniu PGG i KHW
pole manewru radykalnie się
zmniejszy.
jest chorym przedsiębiorstwem, ponieważ nie
można sprawnie zarządzać takim molochem.
Argument chybiony, bo na przykład zarządzanie znacznie większymi organizacjami
byłoby fizycznie niemożliwe. Zarządza się
nimi, działają sprawnie, przynoszą dochody
i mają opinię stabilnych firm.
Przez długi czas porażki KW tłumaczono tym, że musi ona spłacać zobowiązania
po dawnych spółkach węglowych, z których
powstała. Takich argumentów używali menedżerowie największej spółki górniczej w Europie. Robili to bezwstydnie i to po tym, jak
umorzono KW 18 mld złotych zobowiązań.
Teraz będzie jeszcze gorzej. Żadnych zobowiązań PGG się nie umorzy, a od kwietnia
jeszcze przybędzie jej około 2,5 mld złotych
do oddania. Nawet ponad 1 mld złotych dofinansowania dla powiększonej firmy na długo
nie starczy, jeżeli nie zacznie ona zarabiać.
Przez jakiś czas będzie to bieda z nędzą. Nie
ma co się czarować.

C o ryzykuje P i S
Po długim czasie spokoju górnictwo
dostaje cięgi. Medialne akcje antysmogowe,
prognozowanie wzrostu cen energii, afery
i aferki, marnowanie dotychczasowego wsparcia i stawianie na zacofanie – to najczęstsze
argumenty przeciwników górnictwa węgla
kamiennego. Jeżeli program naprawy branży się nie powiedzie, przeciwnicy górnictwa

zaczną wystawiać rachunki. Pokażą miliardy
złotych zaangażowanych w branżę, opiszą
najjaskrawsze przypadki niekompetencji, podejrzanych układów biznesowych i niszczenia
środowiska naturalnego.
Do tej pory centrale związkowe nie uderzają w rząd. Jednak Solidarność już od kilku miesięcy wysyła sygnały ostrzegawcze.
Na łamach miesięcznika Solidarność Górnicza niemal w każdym numerze pojawiają
się komentarze nieprzychylne dla ministrów
energii. Straszenie protestami i rozliczaniem
z niedotrzymanych obietnic z czasów kampanii wyborczej do parlamentu nie jest niczym
nadzwyczajnym. Jednak zachodzi zjawisko
bardziej niebezpieczne – liderzy Solidarności
REKL A M A

w prywatnych rozmowach wprost krytykują politykę ministerstwa. Powtarzają jedno
hasło: PiS miał budować kopalnie, a nie zamykać. Dlaczego planuje i realizuje zamykanie? Rzedną szeregi zwolenników. Rośnie
frustracja. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie
znajdzie sposobu na efektywne zarządzanie
górnictwem, może zacząć szybko tracić poparcie. Będzie miało przeciwko sobie grupę
nieprzychylnych górnictwu i grupę górnictwu sprzyjających, ale niezadowolonych,
że ekonomia jest najważniejsza. Porażka
Ministerstwa Energii będzie porażką PiS.
Nie ma innego wyjścia, jak tylko uczyć się
na błędach poprzedników.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Kopal

JSW. Kopalnia Krupiński trafiła z Jastrzębskiej Spółki Węglowej

do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Sprawa Krupińskiego cały
czas budziła wielkie emocje. – O wyborcach pamiętaliście przed
wyborami – mówił Piotr Duda, przewodniczący Solidarności,
23 marca w Sejmie, gdzie odbyło się posiedzenie Komisji
Energii i Skarbu Państwa. Rozpatrzono na niej wniosek klubu
parlamentarnego PO w sprawie przedstawienia na posiedzeniu
Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zaplanowanego na 1 kwietnia 2017 roku przeniesienia Kopalni
Węgla Kamiennego Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń,
gdzie czeka ją likwidacja”.
JERZY DUDAŁA

– I to dotyczy wszystkich polityków –
i tych z Platformy, i tych z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy mówiono co innego. Minister
Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski o tym doskonale wiedzą,
bo nieraz rozmawialiśmy o tym, że nie zostanie zamknięta ani jedna kopalnia, w której są złoża i w której można czerpać węgiel.
I tego słowa nie dotrzymujecie! Wiemy doskonale, że ta kopalnia ma perspektywy. Nie
umniejszam zasług ministra Tchórzewskiego
i wiceministra Tobiszowskiego nie tylko w obszarach górnictwa, ale całej energetyki. Jednak
kopalnia Krupiński ma przyszłość i powinna
funkcjonować. Nie dyskutowaliśmy o kopalni Makoszowy. Wiedzieliśmy, że podpisano
porozumienie jeszcze z poprzednim rządem,
żeby przeszła do SRK. Ale kopalnia Krupiński
ma szanse i z punktu widzenia wyborców,
ludzi, którzy wierzyli w słowa polityków, jesteśmy z tego – delikatnie mówiąc – niezadowoleni i rozczarowani. Będziemy bronić
tej kopalni i mówić głośno o waszych przedwyborczych zobowiązaniach. Wtedy trzeba
się było zainteresować analizą i długami JSW.
Trzeba do tego jeszcze dodać, że wierzyciele
to miliard złotych. A dwa miliardy złotych
to strona społeczna, która zobowiązała się
właśnie do zaciskania pasa w obronie całej
JSW, ale także kopalni Krupiński. Taka jest
prawda – zaznaczył Piotr Duda.

N erwowo cały czas
Mieczysław Kościuk, przewodniczący
Solidarności w kopalni Krupiński, w emocjonalnym wystąpieniu ostro skrytykował
decyzję o jej likwidacji. Wskazał między
innymi na perspektywy tej kopalni i na to,
że Krupiński ma koncesję do 2030 roku i należy sięgnąć po węgiel koksowy 35, typu hard.
– Przestańmy manipulować informacjami.
Dwa przekopy, które należy wykonać, by dojść
do złoża węgla typu 35, to jest po 650 metrów – mówił między innymi szef Solidarności
w Krupińskim. Kościuk zaznaczał, że nie można dopuścić do tego, żeby 200 mln ton węgla
zmarnowano. – Mówimy o polskim majątku!
Trzeba płakać, że zamykamy kopalnię ze złożem. Ponad 1 mld złotych będzie kosztować
likwidacja kopalni Krupiński – podkreślał
poirytowany Mieczysław Kościuk i wskazywał,
że likwidowanie Krupińskiego jest działaniem
złym i pozbawionym ekonomicznego sensu.
Sprawa likwidacji Krupińskiego od dawna budzi wielkie emocje. Związkowcy z JSW
są przeciwni przekazaniu tej kopalni do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Ich zdaniem będzie to fatalna decyzja oznaczająca olbrzymie
marnotrawstwo.
Tych emocji nie brakowało między innymi
w czwartek 23 marca w Sejmie, gdzie odbyło
się posiedzenie Komisji Energii i Skarbu Państwa. Rozpatrzono wtedy wniosek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie przedstawienia na posiedzeniu Sejmu
„Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie

zaplanowanego na 1 kwietnia 2017 roku przeniesienia Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie
czeka ją likwidacja”.
W imieniu wnioskodawców mówił poseł PO Krzysztof Gadowski. Wskazał między
innymi, że sprawą Krupińskiego zajmowano
się w trakcie posiedzeń Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Katowicach oraz
że badała ją specjalnie powołana grupa robocza. – Wszystkie aktywa Spółki były bardzo
głęboko analizowane pod względem możliwości uzyskania pozytywnych rezultatów, jeśli
chodzi o działalność wydobywczą – mówił
minister energii Krzysztof Tchórzewski. Przypomniał, że w sprawie JSW prowadzone były
bardzo trudne negocjacje z bankami. – Trzeba było bardzo dużego wysiłku, żeby dojść
do tego, by wierzyciele i PZU odkupili dług
od ING i żeby zwolniły się zabezpieczenia
na majątku JSW. Dopiero to otworzyło drogę
do tego, żeby rozmawiać o tym, jak uzdrowić
Spółkę – mówił minister.
29 sierpnia 2016 roku zawarto porozumienie między Jastrzębską Spółką Węglową
(JSW) a jej obligatariuszami – PKO BP SA,
BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Porozumienie dotyczyło warunków dalszej działalności
Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji
na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln
dolarów – łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku.
W ramach zawartego porozumienia uzgodniono nowy harmonogram spłaty obligacji.
Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej
kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie
i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc
do 2025 roku.
Obligatariusze zrezygnowali również
z przysługujących 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 restrukturyzacyjnych, do realizacji
w celu poprawy wyniku finansowego Grupy
Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej
rentowności. Tu między innymi zapisano
przekazanie kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w pierwszym kwartale
2017 roku. Zarząd JSW podjął także decyzję
w zakresie dezinwestycji aktywów o charakterze niestrategicznym.
Po zakończeniu dyskusji doszło do głosowania, w wyniku którego odrzucono
wniosek klubu parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej.

N apięcie rośnie
W trakcie posiedzenia komisji obecny
też był między innymi wójt Suszca Marian
Pawlas. Przed wyjazdem do Warszawy powiedział nam między innymi: – 24 października
2016 roku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach pierwszy raz zajęła
się Krupińskim. Zarekomendowano wtedy

pretensje

Na podstawie umowy dotyczącej nieodpłatnego nabycia KWK Krupiński wraz z kopalnią do SRK przeszło 1148 pracownik
kopalń albo skorzystają z pakietów osłonowych
powołanie zespołu, który miał przeanalizować
sytuację kopalni. Przypomnę, że rekomendację w sprawie likwidacji kopalni Krupiński poparło sześciu z 15 członków komisji,
a dziewięć osób miało zdanie odmienne.
Profesor Krystian Probierz, który cieszy się
dużym autorytetem, był przeciwny likwidacji
Krupińskiego. Zadawał konkretne pytania
i otrzymywał pokrętne odpowiedzi, co tylko
irytowało. Tamten raport ma wartość makulatury. Powinien zostać powołany zespół
niezależnych ekspertów. Powinni oni mieć
wgląd we wszystkie potrzebne dokumenty,
bo inaczej jest to działanie po omacku.
Pawlas zaznaczył, że przez ostatnie pół
roku jesteśmy faszerowani pseudoinformacjami, jaki to zły jest Krupiński.
– Wciąż brakuje rzetelnego raportu na temat tej kopalni – podkreślił Pawlas. – Powiela
się tylko stereotypy. Profesor Probierz nieraz

wskazywał, że kopalnia Krupiński nie jest
obarczona zagrożeniami w większym stopniu
niż inne kopalnie JSW. Na siłę robi się trupa
z tej kopalni. Napięcie rośnie, bo zbliża się termin przekazania Krupińskiego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. To przypomina trochę
sytuację z kopalnią Morcinek, którą zamknięto
i nikt nie poniósł za to konsekwencji. Krupiński ma koncesję do 2030 roku. Tę fatalną
decyzję można jeszcze zmienić, tylko trzeba
chcieć. Mówienie o niemal miliardzie złotych
strat, które przyniosła kopalnia Krupiński,
jest nie fair. Chodzi o środki na udostępnienie tych partii złóż, które powinny być teraz
eksploatowane. Należy te partie eksploatować,
a nie niszczyć tego. Chce się zamknąć kopalnię
wcale nie gorszą od innych, mającą bardzo bogate zasoby węgla. Chodzi o to, by dostać się
do pokładów węgla koksowego 35, typu hard.
Liczymy na to, że nie dojdzie do likwidacji
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e, nerwy, irytacja
Spółka Restrukturyzacji Kopalń

Krupiński i Wieczorek 1
zmieniły właściciela
W piątek, 31 marca, zostały zawarte umowy dotyczące nieodpłatnego nabycia przez
Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA kopalni
Krupiński od Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA oraz zorganizowanej części KWK Wieczorek, o nazwie Wieczorek 1, od Katowickiego
Holdingu Węglowego SA.

Na podstawie umowy dotyczącej nieodpłatnego nabycia KWK Krupiński wraz
z kopalnią do SRK przeszło 1148 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Prawie wszyscy mają uprawnienia do skorzystania z programu osłon wynikających
z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego.
Ważny punkt umowy przewiduje,
że w pierwszych sześciu-dziewięciu miesiącach zespół ok. 220 specjalnie delegowanych
pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie prowadzić w kopalni prace polegające na odzyskaniu maszyn i urządzeń
nadających się do wykorzystania w innych
zakładach JSW SA. Będą to obudowy zmechanizowane, przenośniki, stacje transformatorowe itp. Ze wstępnych założeń wynika,
że do prowadzenia procesów likwidacyjnych

kopalni Krupiński będzie potrzebnych ok. 300
pracowników.
Spośród 1148 pracowników przekazanych
do SRK 800 osób chce skorzystać z urlopu
górniczego, 94 z urlopu dla pracowników
zakładu przeróbki węgla, a 226 z jednorazowej odprawy pieniężnej. Niewielka liczba
osób nabędzie uprawnienia w najbliższych
miesiącach, już w trakcie prowadzenia prac
likwidacyjnych.
Umowa dotycząca nieodpłatnego nabycia
zorganizowanej części KWK Wieczorek o nazwie Wieczorek 1 określa, że w skład części
kopalni przejętej przez SRK wchodzą szyby Poniatowski i Wschodni wraz z ich infrastrukturą
budowlaną oraz część wyrobisk podziemnych.
Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przeszło też 597 pracowników KHW SA. Posiadają
oni uprawnienia do skorzystania ze świadczeń
osłonowych przewidzianych ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
330 osób będzie mogło skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych, 264 z urlopów
górniczych, natomiast trzy osoby podjęły
pracę w SRK SA. Zgodnie z zapowiedziami
do końca tego roku do SRK ma trafić pozostała
część kopalni Wieczorek.
l
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J edno ujęcie

ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Nikt z Krupińskiego nie straci pracy. Pracownicy zostali przeniesieni do innych
Krupińskiego. Takie marnotrawstwo po prostu
nie może mieć miejsca – zaznaczył w rozmowie z portalem wnp.pl Marian Pawlas.
JSW wskazuje, że alokacja pracowników
z Krupińskiego przebiega zgodnie z planem.
Odbywa się ona na zasadzie porozumienia
stron. Przejście pracownika między kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie oznacza,
że zostaje on zwolniony z jednej, a zatrudniony w drugiej. Żaden pracownik nie otrzymuje
nowej umowy o pracę, a jedynie aneks do aktualnej umowy. JSW wskazuje, że wszystkich
pracowników kopalni Krupiński, którzy zostali
i zostaną przeniesieni do innych kopalń Spółki,
niezmiennie obowiązują gwarancje zatrudnienia wynikające z porozumienia zawartego
piątego maja 2011 roku.
Należy przypomnieć, że w trakcie dyskusji,
która odbyła się 15 marca w Senacie i dotyczyła
nowelizacji ustawy górniczej, minister energii

Krzysztof Tchórzewski poinformował senatorów, że dwukrotnie pytał banki o możliwość renegocjacji umowy restrukturyzującej zadłużenie
JSW, której jednym z elementów jest przekazanie
kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Jednak banki nie zgodziły się na to,
by Krupiński miał do SRK nie trafić.
– Wypowiedzenie tego porozumienia
oznaczałoby natychmiastową wymagalność
całego zadłużenia – podkreślał wówczas minister Tchórzewski. Przypomniał też, że JSW
wynegocjowała z instytucjami finansowymi
odroczenie rozpoczęcia spłat zobowiązań
wobec nich o dwa lata oraz wydłużenie spłat
w czasie z pięciu do 10 lat. Minister wskazał też, że Krupiński był według bankowców
i analityków najtrudniejszym elementem, jeżeli
chodzi o finanse w JSW.
Autor jest publicystą miesięcznika Nowy Przemysł
i portalu wnp.pl

Z petycją w Warszawie
7 marca kilkadziesiąt kobiet – żon górników z KWK Krupiński i pracownic zakładu – udało się do Warszawy, przed siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chciały spotkać
się z premier Beatą Szydło i prosić o zablokowanie przekazywania kopalni Krupiński
do SRK. Do spotkania nie doszło. Panie przekazały petycję.
ST
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konsultacje

Przeszło 150 gospodarzy powiatów i gmin
posiadło konkretną wiedzę i otrzymało przydatne rady z zakresu przyszłorocznych priorytetów WFOŚiGW w Katowicach.

To było niebywale rzeczowe spotkanie
bez jałowego strzępienia języków. Obok powiatowych i gminnych gości w roli głównej
wystąpili w nim eksperci Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. I był to – jak akcentował na wstępie prezes tej instytucji, Andrzej
Pilot – zamierzony, najlepiej sprawdzający się
scenariusz. Chodziło w nim przede wszystkim
o wyposażenie uczestniczących w konsultacyjnym spotkaniu przedstawicieli powiatów
i gmin w konkretną wiedzę i rady na temat
priorytetowych w przyszłym roku przedsięwzięć, planowanych do dofinansowania przez
Fundusz.
Witając we wtorek, 21 marca, w sali
konferencyjnej Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego tak licznie zgromadzonych samorządowych gości, Andrzej
Pilot dziękował najpierw za ów nadspodziewany, pozytywny oddźwięk na zaproszenie. Spotkanie było zresztą jednym z wielu,
które się regularnie odbywają. Wcześniej
– przypomniał prezes – szefowie Funduszu
na podobnych konsultacjach rozmawiali już
z przedstawicielami organizacji ekologicznych, spółdzielczości mieszkaniowej oraz
z grupą przedsiębiorców. Jednak – w niczym
nie umniejszając roli tamtych uczestników
– dla WFOŚiGW lokalne samorządy są partnerem szczególnym.

N ajbliżej mieszkańców
– Samorządowi gospodarze są naszymi
najbardziej doświadczonymi beneficjentami,
od wielu lat skutecznie sięgającymi po środki pozostające w rozporządzeniu Funduszu.
Z racji tego, że nasza lista priorytetów jest
elastyczna, to i my możemy wprowadzać
na nią racjonalne sugestie tej grupy partnerów. Ów sojusz jest tym ważniejszy, że właśnie
samorządowcy mają najbliższy, bezpośredni

kontakt z mieszkańcami – tłumaczył ich ważną rolę prezes Pilot.
W tym kontekście prezes WFOŚiGW
w Katowicach przypomniał, że w samej,
najbardziej fundamentalnej obecnie sferze
ochrony atmosfery i ograniczania niskiej emisji z zaangażowania i wsparcia WFOŚiGW
od 2002 roku już skorzystało i nadal korzysta
79 takich terytorialnych jednostek władzy lokalnej. Jednak przy 166 możliwych partnerach
wciąż pozostaje spora nisza – natychmiast
uzmysławiał właściwe proporcje prezes.
Andrzej Pilot uwrażliwiał jeszcze
uczestników konsultacyjnego spotkania,
że w nieodległym czasie należy się spodziewać antysmogowej uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, a także nowelizacji Prawa
wodnego.
– W przypadku tej drugiej szczególnie
zachęcam gospodarzy mniejszych gmin do korzystania z naszych środków. Mamy jeszcze
pieniądze, które można wykorzystać na realizację zadań mniejszego kalibru, czyli między
innymi lokalnych stacji uzdatniania wody bądź
przydomowych oczyszczalni ścieków. Niewykluczone, że nowa ustawa okroi dostępne
jeszcze możliwości wspierania tych celów –
przestrzegał, a zarazem zachęcał do pośpiechu
szef WFOŚiGW.

P riorytety
Wspólny fragment konsultacyjnego
spotkania dopełniła już tylko lakoniczna
prezentacja Łukasza Frydla, eksperta Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni
Ziemi WFOŚiGW na temat priorytetowych
przedsięwzięć Funduszu, kryteriów ich wyboru oraz zasad udzielania dofinansowania.
Lakoniczna, ponieważ szczegółowa wiedza
z zakresu każdej z tych dziedzin jest stale dostępna na stronach internetowych jednostki.
W pierwszej kolejności Frydel zarysował więc
główne źródła dochodów Funduszu, kluczowe zasady dofinansowywanych przez niego
zadań oraz reguły i skalę umarzania udzielanych kredytów i dotacji. Spośród długiej listy
długoterminowych celów środowiskowych

ARCHIWUM

Dzień dobrej rady

Najwięcej zainteresowanych skupiło się przy stolikach specjalistów z Zespołu Ochrony Atmosfery
i Powierzchni Ziemi oraz Zespołu Funduszy Europejskich
województwa śląskiego do 2024 roku, zatem
i priorytetowych kierunków dofinansowania,
wskazywał m.in. na znaczącą poprawę jakości
powietrza, preferowanie racjonalnej gospodarki energetycznej, a więc łączącej efektywność energetyczną z wyrafinowanymi technologiami, zrównoważone gospodarowanie
wodami powierzchniowymi i podziemnymi,
rozumną gospodarkę odpadami z akcentami na zapobieganie ich powstawaniu oraz
recykling i ponowne wykorzystywanie już
istniejących, wreszcie – na zrównoważoną
gospodarkę zasobami naturalnymi. Łukasz
Frydel nieco dłużej zatrzymał się na omawianiu najnowszych, świeżo wprowadzonych
zmian w działaniach Funduszu.

O gonki do ekspertów
Następnie właściwe konsultacje przebiegały przy eksperckich stolikach. Najdłuższe
ogonki ustawiły się do specjalistów z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi
oraz Zespołu Funduszy Europejskich, lecz
nie próżnowali też ich koledzy z Zespołu Doradców Energetycznych i Zespołu Ochrony
Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki
Zdrowotnej.

Wyraźnie ukontentowany z uczestnictwa
w spotkaniu konsultacyjnym był między innymi Andrzej Perliński, wiceburmistrz Miasta
i Gminy Koniecpol:
– Dla Koniecpola współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie
jest żadną pierwszyzną – korzystamy z niej
od wielu lat. Na dzisiejsze spotkanie sprowadziła mnie więc przede wszystkim ciekawość
nowości, aby móc tę najświeższą wiedzę spożytkować później w naszych podporządkowanych ochronie środowiska przedsięwzięciach. Nasze gminne priorytety ogniskują się
zwłaszcza na rozwoju systemu wodociągów
i kanalizacji, ale też na termoizolacji budynków z sięganiem po najnowsze, wyrafinowane
technologie ogrzewania. Jak wszędzie w regionie jesteśmy wreszcie zainteresowani wymianą przestarzałych, paskudzących atmosferę
pieców na kotły nowej generacji. Stąd ciekawość możliwych do uzyskania z Funduszu
środków, bo przecież niepodobna budować
jakiegokolwiek pozytywnego programu bez
realnej wizji jego sfinansowania – zauważył
Andrzej Perliński.
JERZY CHROMIK

ZHP nadał Andrzejowi Pilotowi prestiżowy tytuł Niezawodnego Przyjaciela

Miano Niezawodny Przyjaciel to największy
splendor w arsenale wyróżnień Związku Harcerstwa Polskiego. Jego symbolem jest laska
skautowa. O prestiżu tego tytułu i rekwizytu
zaświadcza między innymi fakt, że pierwszym kawalerem wyróżnienia był papież Jan
Paweł II, a także dwaj prezydenci Rzeczypospolitej – Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Na przestrzeni ostatnich 20 lat owego
zaszczytu dostąpiło zaledwie 21 przyjaciół
związku z województwa śląskiego, a więc
ludzi, którzy w szczególny sposób wspierają
działalność ZHP i przyczyniają się do rozwoju harcerstwa.

W piątek, 17 marca ów splendor spłynął
na kolejnego śląskiego laureata. Kulminacyjnym momentem VIII Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej w bogucickim Domu
Kultury było nadanie tytułu Niezawodnego
Przyjaciela związku Andrzejowi Pilotowi,

prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Laskę skautową – z rekomendacji
Komendy Śląskiej Chorągwi – otrzymał z rąk
Małgorzaty Sinicy, naczelnika ZHP.
I Andrzej Pilot, i Małgorzata Sinica traktowali ów uroczysty epizod marcowej gali
w kategoriach zaszczytu.
Być może napomykanie w tych okolicznościach o materialnym wymiarze owego
wsparcia WFOŚiGW dla związku może się
komuś wydać niefortunne, niemniej bez
niego próżno byłoby myśleć o realizacji
wielu projektów komend hufców i śląskiej
chorągwi. Tylko w ubiegłym roku, a ściślej:
w samym okresie wakacji – jak wyjawia Ewa
Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej w WFOŚiGW – na te przedsięwzięcia
związku fundusz wyasygnował około 600
tys. złotych. Z tego źródła dofinansowania

skorzystało prawie 3 tys. śląskich dzieci.
Dodajmy: w grę nie wchodzi epizodyczna pomoc, lecz ugruntowana od wielu lat
współpraca.
– Harcerze od dawien dawna realizują
szeroki zakres działań, głównie w dziedzinach
ekologii i profilaktyki zdrowotnej. Dzieje się
to głównie w trakcie letnich obozów, podczas
których – między innymi poprzez spotkania
z leśnikami – nie tylko wypoczywają, lecz
przechodzą też ekologiczną edukację oraz
utrwalają swoją środowiskową wrażliwość –
tłumaczy Ewa Cofała.
– Cieszę się, że przy pomocy Funduszu
rok w rok tysiące dzieci z naszego regionu w harcerskich mundurach wypoczywa
w ekologicznie czystych enklawach naszego
kraju, pogłębiając jednocześnie swoją wiedzę ekologiczną – stwierdza ich Niezawodny
Przyjaciel.
JERZY CHROMIK
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Laska dla przyjaciela

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach,
dziękuje za przyznanie tytułu Niezawodnego
Przyjaciela, którego symbolem jest laska skautowa

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 K W I E T N I A 2 017

M O T O R Y Z A C J A

9

Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

W Bielsku-Białej produkują
elektryczne Fiaty 500

Crossland X został zaprojektowany na tej samej platformie co Peugeot 2008 i Citroen C3 Aircross

Crossland X łączy funkcjonalność i przestronne wnętrze z atrakcyjnym wyglądem samochodu typu SUV

Fabryka Samochodów Elektrycznych, która
powstała w Bielsku-Białej, uruchamia produkcję elektrycznej wersji Fiata 500. Nie będzie
to jednak masowa i tania produkcja, a raczej
rzemiosło za spore pieniądze.

Mercedes-Benz klasy X będzie dostępny z różnorodnymi opcjami personalizacji
wnętrza i nadwozia. Ma być też wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa
oraz układy asystujące i telematyczne. Nie
zapomniano o walorach użytkowych – mocny
układ napędowy i wytrzymała konstrukcja zapewni ładowność powyżej 1,1 tony i możliwość
holowania przyczepy do 3,5 tony.
Gama silników będzie zawierać między
innymi wysokoprężny silnik V6, połączony
ze stałym napędem na cztery koła 4MATIC.
Wysoki moment obrotowy zagwarantuje dużą
dynamikę jazdy zarówno po utwardzonych
drogach, jak i w terenie.
Rynkowa premiera Mercedesa klasy X
w Europie nastąpi pod koniec 2017 roku. Jej
produkcja będzie odbywać się we współpracy
z aliansem Renault-Nissan.

M ercedes buduje
pickupa premium
Podczas salonu samochodowego w Genewie Mercedes pokazał kolejne wcielenie prototypowego pickupa, którego firma zapowiada
jako pierwszy samochód tego typu, o którym
można powiedzieć, że należy do segmentu
premium.

O pel C rossland X
W Polsce zaprezentowano nowy model
SUV od Opla o nazwie Crossland X. Auto
trafi do tego samego segmentu co Mokka X. Ten drugi model jest jednak zbudowany wspólnie z Chevroletem, a Crossland

został zaprojektowany na tej samej platformie co Peugeot 2008 i Citroen C3 Aircross,
a do tego ma być produkowany w tej samej fabryce co francuskie bliźniacze modele. Crossland w przeciwieństwie do Mokki nie wygląda
też jak miniaturka samochodu terenowego.
Ma przyciągać rodziny pojemnym i funkcjonalnym wnętrzem, co jest o tyle wytłumaczalne, że zastąpi rodzinnego vana Merivę.
– Crossland X łączy funkcjonalność
i przestronne wnętrze z atrakcyjnym wyglądem samochodu typu SUV. Ten modny
model wzmocni pozycję Opla w tak ważnych, dynamicznie rozwijających się segmentach SUV-ów i crossoverów – powiedział
podczas polskiej premiery auta Wojciech
Mieczkowski, dyrektor generalny General
Motors Poland.
Opel Crossland X będzie oferowany z pięcioma silnikami do wyboru – trzycylindrowymi silnikami benzynowymi 1,2 o mocach
81 KM i 130 KM oraz trzema czterocylindrowymi turbodieslami 1,6 o mocach 99 KM
(dwie wersje) i 120 KM.
Ceny zaczynają się od 59 950 złotych.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Fabryka powstaje na bazie firmy Bemotion, która od kilku lat oferuje elektryczne
jednoślady i trzy wersje osobowych oraz dwie
dostawczych samochodów Fiata przerobionych na elektryczny napęd. Jej właściciel, Thomas Hajek, to menedżer związany z branżą
motoryzacyjną od dwóch dekad. Pracował
głównie z różnymi markami Fiata, ale także
z Mazdą i Wieltonem.
Według zapowiedzi Fabryka Samochodów Elektrycznych ma produkować do tysiąca aut w roku. Samochód nazwany FSE 01
powstawał przez trzy lata i jego stworzenie
kosztowało 1 mln złotych. Jego podstawą
są Fiaty 500 w benzynowej wersji produkowanej w Tychach, z których są usuwane
elementy spalinowego napędu. Następnie
pod maskę trafia elektryczny silnik o mocy
45 kW i maksymalnym momencie obrotowym 120 Nm, przygotowany przez Instytut

Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic, który rozpędza auto do 50 km/h w 6
sekund. Baterie koreańskiej firmy Kokam dają
mu zasięg 102 kilometry. Fabryka wyceniła samochód na około 100 tys. złotych, więc trudno
się spodziewać, że osiągnie masową sprzedaż.
Hajek zapowiada także prace nad samochodem dostawczym. Bemotion, wraz z firmą
Bosmal, złożyła do Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju wniosek o unijne dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych projektu pn.: „Opracowanie dostawczego pojazdu
o napędzie elektrycznym z inteligentnym
systemem zarządzania energii”. Biorąc pod
uwagę, że Bemotion oferowała elektryczne
wersje Fiata Ducato, zapewne na tym model
oprze także swój nowy projekt.

Mercedes-Benz klasy X będzie dostępny z różnorodnymi opcjami personalizacji

Konstrukcja zapewni ładowność powyżej 1,1 tony i możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony
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Jerzy nigdy nie był mężem, który przesadnie
przejmował się Beatą. Ot, pobrali się bardzo młodo, znali w sumie całe życie, wcześniej właściwie z nikim innym nie spotykali,
a małżeństwo oparli na obustronnej sympatii, która później przerodziła się w mieszankę przyzwyczajenia i rutyny. Beata była kurą
domową, choć sama lubiła się postrzegać
jako ta, bez której wszystko by się rozsypało. Do pomocy zawsze miała gosposię, niespecjalnie lubiła gotować i nigdy jej to też
nie wychodziło. Jerzy prowadził niewielką
firmę – lubił swoją pracę, spełniał się w niej
i dobrze mu szła, ale nigdy nie miał potrzeby powiększania jej albo wdrażania większych zmian. Prowadził dość asekuranckie,
spokojne i przewidywalne życie. I tym bardziej może dziwić fakt, że Beata nie nabrała
wątpliwości, kiedy Jerzy postanowił skoczyć
po raz pierwszy ze spadochronem. Później,
mimo zbliżających się 50. urodzin, stwierdził, że nauczy się jeździć na nartach. Zaczął
też biegać, przestał jeść mięso i w kilka miesięcy zmienił się nie do poznania.

Beata na wszystkie te zmiany patrzyła
z przymrużeniem oka, często ograniczając
się do kąśliwych komentarzy. Jednak niedługo przed Bożym Narodzeniem, szukając

Kariera

czegoś, zupełnym przypadkiem trafiła w szafie na pudełko jubilerskiej marki. Znalazła
w nim naszyjnik, zupełnie nie w jej guście,
ale mimo wszystko – po przeszło trzech dekadach byłby to pierwszy tego typu prezent.
Zadowolona ze swojego odkrycia wyjątkowo oszczędziła Jerzemu swojej tradycyjnej
przedświątecznej awantury. Jakież było jej
zdziwienie, kiedy pod choinką znalazła nowy
mikser.
Kolejne dni przyniosły jeszcze więcej
niespodzianek. Jerzy pod koniec kolacji poinformował Beatę, że odchodzi. Że planował
to od dawna, że przecież nic ich już nie łączy,
że jeszcze mogą wykorzystać życie tak, jak
mają na to ochotę, a on czuje się ograniczany.
Beatę zamurowało, opuściła trzymany w ręce
talerz i runęła zemdlona na podłogę.
Następne tygodnie pamiętała jak przez
mgłę. Jerzy zajął się wszystkim, według planu, który wyraźnie wcześniej przygotował.
Sprzedał ich wspólne mieszkanie, oddając
Beacie połowę jego wartości, błyskawicznie
podzielił pozostały dobytek i zniknął. Mimo
że od początku przekonywał już prawie byłą
żonę, że za tym cyklem zmian nie kryje się
żadna zdrada, dość szybko wyszło na jaw,
że w kilka tygodni po rozwodzie Jerzy był już
w podróży poślubnej.

Szybko się okazało, że Jerzemu tak zależało na rychłym pozbyciu się mieszkania,
że sprzedał je mocno poniżej ceny rynkowej,
a kwota, jaką dostała Beata, nie wystarczała
na zakup nawet małej kawalerki. Wynajęła
więc pierwsze mieszkanie, które jej się spodobało, a że właściwie nic nie musiała, to kolejne
miesiące minęły jej na leżeniu w łóżku i opłakiwaniu swojego straconego życia. Pieniądze
szybko topniały na wielkich zakupach, które
Beata robiła przez Internet, a jej brakowało
pomysłu na to, co dalej.
Ten stan trwałby pewnie jeszcze dłużej,
gdyby Beata w przypływie chwili, za namową
znajomej i w ferworze kupowania wszystkiego, co tylko zobaczy na monitorze, nie
zarezerwowała biletów na samolot do Włoch.
Było to o tyle dziwne, że miała to być nie
tylko jej pierwsza podróż samolotem, ale
pierwsza zagraniczna podróż w ogóle. Ona,
typ domatorki, dla której wyjazd do sanatorium był wyprawą, spakowała się w dwie godziny, a następnego dnia już była w Toskanii.
I wszystko okazywało się nowe – ratowała
ją tylko skromniutka znajomość angielskiego. Zawsze jednak zamknięta, wycofana
i nieufna Beata stała się duszą towarzystwa,
odkrywając w sobie miłość do tańca. Tak zachłysnęła się nowym życiem, że postanowiła

we Włoszech kupić samochód, mimo że nie
prowadziła przez ostatnie dwadzieścia lat,
i wyruszyć w kierunku Hiszpanii. Jej podróż
trwała kolejne cztery miesiące, po których
postanowiła wrócić do Warszawy z głową
pełną pomysłów.
Przez kilka kolejnych tygodni całkiem
pochłonął ją pomysł, na który wpadła jakiś
czas wcześniej. Zainwestowała pozostałe
po sprzedaży mieszkania pieniądze w firmę
organizującą wakacje dla samotnych kobiet
po pięćdziesiątce. Firma zaczęła szybko prężnie działać, a ona nigdy nie czuła się tak młoda, piękna i otoczona dobrymi ludźmi.
Jakież było jej zdziwienie, gdy pewnego
dnia zobaczyła na swoim progu Jerzego z wielkim bukietem róż. Drugie małżeństwo jej byłego męża okazało się błyskawiczne i po kilku
miesiącach był już podwójnym rozwodnikiem.
Przyjechał całkiem pewny tego, że powrót
byłej żony będzie kwestią tylko kilku jego
słodkich słówek. Beata co prawda szczerze
się ucieszyła na jego widok, bo wyczyszczenie relacji z byłym mężem miała od dawna
na liście rzeczy, które chciała zrobić, a jego
głęboko zdziwiona mina odebrała jej ochotę na jakiekolwiek złośliwości. Zresztą i tak
spieszyła się na aerobik i randkę.
l

Zdrowie

Rozregulowany zegar wiosenny
Jeśli mimo budzącej się do życia przyrody
odczuwasz znużenie, brak energii i ogólne
osłabienie, nie jesteś sam. Badania mówią,
że 40 proc. Polaków czuje o tej porze roku rozdrażnienie, tyle samo ma kłopoty z koncentracją i zauważa nasilenie chorób przewlekłych.
Marzec to też groźny czas dla chorych na serce. Pierwsze ciepłe fronty wiosną przynoszą
też zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka
lub dwunastnicy. Nasz zegar biologiczny jest
jeszcze bardziej rozregulowany przez przestawienie zegarów wskazówkowych i elektronicznych na czas letni – o godzinę do przodu.

Nasz zegar biologiczny tyka w mózgu –
tworzą go grupy neuronów, znajdujące się
w jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza. Te kilkanaście tysięcy komórek nerwowych wykazuje spontaniczną, rytmiczną aktywność o dużej częstotliwości w ciągu dnia
i niskiej nocą. Zegar biologiczny wykształcił
się ewolucyjnie jako mechanizm, który generuje nasz rytm biologiczny i synchronizuje
go z cyklicznie zmieniającymi się warunkami
środowiskowymi. Głównymi zewnętrznymi
czynnikami wpływającymi na jego pracę zegara
biologicznego są światło, temperatura, wilgotność, pokarm, zapach i aktywność fizyczna.
Nasz wewnętrzny zegar nie lubi zmian, w tym
zmian czasu – w przeciwieństwie do naszych
zegarków on nie przestawia się w mgnieniu oka.

Z egar ciała
W godzinach 6–9 nasz organizm przestaje produkować hormon snu – melatoninę
– i zaczyna wytwarzać kortyzol. To najlepszy
moment na pobudkę. O tej porze mamy najwyższe dobowe ciśnienie krwi. Do południa

nasz mózg jest najbardziej pobudzony,
to także czas maksymalnego stężenia kortyzolu we krwi, który wyostrza naszą czujność.
Wtedy najlepiej poradzimy sobie z trudnymi
zadaniami. Między 12 a 15 nasz metabolizm
zwalnia i wzrasta aktywność układu pokarmowego. Po spożyciu posiłku obniża się nasza
koncentracja. Późne popołudnie, do godziny
18, to idealny czas na podjęcie aktywności
fizycznej. Mamy wtedy najlepszą wydolność
płuc i układu krwionośnego, a temperatura naszego ciała osiąga dobowe maksimum.
Między 18 a 21 nie powinniśmy jeść zbyt
obfitej kolacji, grozi to otyłością i cukrzycą.
Przed północą cały organizm przygotowuje
się do snu i właśnie wtedy powinniśmy udać
się na spoczynek. Produkowana melatonina
sprawia, że czujemy senność i nieznacznie
spada temperatura naszego ciała. Do trzeciej w nocy hormon ten osiąga szczytowy poziom. W trakcie snu mózg czyści się z toksyn
i zbędnych produktów przemiany materii, nie
pracuje układ pokarmowy. Między godziną
3 a 6 nasza temperatura spada do dobowego
minimum. Poziom melatoniny cały czas jest
wysoki, ale stopniowo zaczyna spadać.

B rutalna zmiana czasu
Przeważająca większość ludzi gorzej znosi
zmianę czasu na letni niż na zimowy. Wynika
to z tego, że rano kortyzolowi brakuje godziny
na osiągnięcie odpowiedniego poziomu i nie
budzimy się rześcy. Niektóre osoby przed letnią
zmianą są tak zdeterminowane, by się wyspać,
że nie mogą zasnąć. Psychicznie przystosowujemy się do zmiany czasu około miesiąca – siła
wpływu innych ludzi jest tak duża, że przyzwyczajamy do tego nasz organizm.

Na nadejście wiosny nasz organizm nie
jest przygotowany także dlatego, że po długiej
zimie wyczerpały się jego rezerwy serotoniny
– hormonu powstającego w naszych ciałach
pod wpływem światła słonecznego. Zmiana
czasu kradnie nam godzinę snu, do czego
przyzwyczaimy się po około miesiącu. Tymczasem wystarczy tydzień niedosypiania,
by w naszym organizmie została zaburzona ekspresja setek genów odpowiedzialnych
za stany zapalne, odporność i reakcję komórek
na stres. Niedobór snu w nocy zakłóca też
działanie genów, które szczyt swojej aktywności powinny osiągać właśnie wtedy. Jeśli
więc nie musimy, np. z przyczyn zawodowych,
od razu zmieniać godziny pobudki, dajmy sobie trochę czasu, by stopniowo przyzwyczaić
się do zmiany czasu.

O tyłość przez
niedosypianie
Kortyzol to inny ważny hormon, którego pracy nie służy wiosenne przesilenie
i zmiana czasu na letni. Odpowiada za magazynowanie energii i zapasów na wypadek
zagrożenia. Nad ranem jego poziom we krwi
rośnie, a opada dwie-trzy godziny po rozpoczęciu przez nas dnia. Problemy ze snem
i osłabienie powodują, że kortyzol wydziela
się w dziwnych porach. Organizm interpretuje te sygnały jako informację o zagrożeniu
i zaczyna gromadzić zapasy, czyli tkankę
tłuszczową. W związku z tym osoby żyjące
niezgodnie z zegarem biologicznym – pracujące na trzy zmiany albo niedosypiające –
są zagrożone otyłością. U kobiet zaburzone
wydzielanie kortyzolu stwarza też ryzyko
bezpłodności.

W ypadki chodzą
po ludziach
Wiosną obniżony poziom kortyzolu sprawia, że przez wiele godzin po obudzeniu nasza
koncentracja jest niższa, mamy wolniejszy
refleks i słabszą koordynację ruchową. Można
ten stan dezorientacji porównać do osłabienia spowodowanego kacem. Liczne badania
pokazują, że statystycznie wiele groźnych
wypadków drogowych zdarza się o szóstej
rano, kiedy nasz organizm jest niedobudzony
i niegotowy do pracy. Podobnie na zajęciach
czy w pracy przez zawężone pole widzenia
i wolniejsze myślenie zachodzi większe ryzyko
pomyłki, niedopatrzenia czy nawet wypadku
przy zajęciach fizycznych.

J ak przetrwać wiosenną
słabość
Nie musimy biernie czekać, aż ciało i głowa przystosują się do nowej pory roku. Możemy im pomóc, przygotowując się do wiosny
już zimą. Powinniśmy wtedy więcej czasu
spędzać poza domem, ponieważ głównym powodem wiosennych problemów jest niedobór
serotoniny powstającej pod wpływem słońca.
Ćwiczmy na świeżym powietrzu – nawet kwadrans ruchu przy słonecznej pogodzie dostarczy odpowiednią dawkę witaminy D, która
gra kluczową rolę w procesach odporności.
Unikniemy bólu głowy i uczucia zmęczenia,
pijąc co najmniej 1,5 litra płynów dziennie. Poranny zimny prysznic podniesie nam ciśnienie,
poprawi krążenie i humor. Nie zapominajmy
o właściwej diecie – świeże warzywa, owoce
i ryby uzupełnią nasze niedobory witaminowe.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Na rynku pracy wciąż jest mniej kobiet
niż mężczyzn. Aktywizacja pań jest potrzebna, by zmniejszyć wpływ zmian demograficznych na rynek pracy. Z informacji GUS wynika,
że 93 proc. mężczyzn w wieku 25–29 lat jest
aktywnych zawodowo, natomiast kobiet – tylko 78 proc. Podobna różnica utrzymuje się
w kolejnych grupach wiekowych. Ekonomiści
są zgodni, że jedną z przyczyn niskiej aktywności zawodowej kobiet są trudności w łączeniu
obowiązków zawodowych z rodzinnymi, szczególnie z opieką najpierw nad małymi dziećmi, a w późniejszych latach – nad rodzicami.
Współczynnik aktywności zawodowej kobiet
w wieku 25–44 lata zmniejsza się, począwszy
od roku 2012/2013. Zmiany te są niewielkie
(1–2 pkt proc. w zależności od wieku), ale tendencja spadkowa jest stabilna.
Połowa magistrów w pierwszym roku
pracy zarabia od 2400 do 3600 złotych
brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2016 roku przez firmę Sedlak & Sedlak.
Młodzi absolwenci najwięcej mogli zarobić
w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim, natomiast najmniej
w województwach: warmińsko-mazurskim,
podkarpackim i podlaskim. Świeżo upieczeni
magistrzy w pierwszym roku pracy najwięcej
zarabiali w branży IT (średnio 3,5 tys. złotych).
Niewiele mniejsze zarobki mogli otrzymać
w bankowości, energetyce oraz przemyśle ciężkim. W przypadku sektora publicznego mediana zarobków wyniosła jedynie 2280 złotych.
To o 400 złotych mniej niż zarobki magistrów
tuż po studiach w służbie zdrowia. Absolwenci,
którzy znaleźli zatrudnienie w zagranicznych
firmach, zarabiali przeciętnie 3500 tys. złotych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pakiet klimatyczny”.
Nagrodę wylosowała: Pani Bożena Tylec z Bytomia.

Piwo przez wieki

Dzień Świętego Patryka
Polacy jak co roku 17 marca hucznie obchodzili irlandzkie święto, pijąc zielone piwo,
tańcząc do celtyckich pieśni i wpinając w zielone ubranie trójlistną koniczynkę. Ta nowa
tradycja zaczęła się dopiero po wstąpieniu
naszego kraju do Unii Europejskiej. Wcześniej
jedynie na mszach świętych wspominano Patryka jako jednego ze świętych Kościoła. Dzisiaj w konsumpcji piwa prześcignęliśmy już
Irlandczyków i wyprzedzają nas tylko Czesi
i Niemcy. Jednak czy w Irlandii dzień ten obchodzi się tak samo jak u nas? I skąd właściwie
wzięła się jego popularność?

S t . P addy
Czyny żyjącego w V wieku misjonarza
Patryka obrosły w wiele legend, które ukształtowały irlandzką kulturę, mimo że on sam pochodził z Walii albo Szkocji. Przedstawiany
był jako cudotwórca, który przywracał wzrok
ociemniałym, życie umarłym, a Irlandię uwolnił
od plagi węży. Krzewiąc wiarę chrześcijańską
na wzgórzu Cashel, tłumaczył Irlandczykom
na przykładzie trójlistnej koniczyny, na czym
polega dogmat o Trójcy Świętej – tak jak jedna
roślina ma trzy liście, tak istnieje jeden Bóg
w trzech osobach. Trójlistna koniczyna do dziś
jest nieoficjalnym symbolem Zielonej Wyspy
i jest wszechobecna podczas obchodów dnia,
w którym wspomina się życie Patryka.
Co roku Irlandczycy wypijając szklankę
whiskey, tzw. Dzban Patryka, nawiązują w ten
sposób do innej legendy o swoim świętym.
Jeden z przekazów opowiada o tym, że pewnego razu w karczmie Patryk nakrył szynkarkę

w którym dziś najhuczniej obchodzi się irlandzkie święto, i na cały świat.

Z ielone czy ciemne ?

na oszustwie – nie nalewała trunku do pełna. Nastraszył ją więc, że jeśli wciąż będzie
to czynić, w jej karczmie pojawią się potwory.
Wystraszona karczmarka od tego momentu
hojnie nalewała wszystkim gościom. Święty
Patryk zmarł 17 marca 461 roku i tego dnia
każdego roku wspomina się jego życie.

D iaspora z pompą
W Irlandii przez półtora tysiąca lat huczne
obchody Dnia Świętego Patryka uznawano
za rozrywkę dla nizin społecznych. Dominował jego religijny charakter – zamykano szkoły
i zakłady pracy, a w kościołach odbywały się
nabożeństwa poświęcone pamięci świętego.
Bardziej rozrywkowy sposób spędzania tego
dnia zawdzięczamy Irlandczykom rozsianym po całym świecie, głównie w Stanach
Zjednoczonych, gdzie zawsze tworzyli silną
diasporę. Pierwsza parada w Dniu Świętego
Patryka odbyła się w 1737 roku w Bostonie.
Stopniowo dołączały do niej kolejne atrakcje,
jak korowody, inscenizacje historyczne, występy muzyczne i taneczne. Z czasem ta forma
zabawy zaczęła promieniować na inne miasta
Wschodniego Wybrzeża, w tym Nowy Jork,

Święto, które przywędrowało do nas
z USA, różni się co najmniej pod jednym
ważnym względem od tradycyjnych zabaw
irlandzkich. Na Zielonej Wyspie nie pije się
zielonego piwa, które dla wszystkich na świecie, w tym Polaków, jest symbolicznym trunkiem wypijanym w Dniu Świętego Patryka.
Nalewanie barwionego syropem piwa wymyślili w XIX potomkowie Irlandczyków, którzy
wyemigrowali do Ameryki.
W irlandzkich pubach od zawsze tego dnia
na stołach króluje ciemny Guinness, narodowe
piwo wyspiarzy, znane z delikatnego smaku,
gęstej piany i bąbelków opadających na dno
kufla. Towarzyszy mu też szklanka whiskey,
czyli Dzban Patryka z charakterystycznym podłużnym dziubkiem, którą trzeba wypić duszkiem. Tradycja picia alkoholu w Dzień Świętego
Patryka wzięła się stąd, że 17 marca Kościół
zezwalał chrześcijanom na odejście od ascezy.
Jeżeli święto wypada w czasie Wielkiego Postu,
kościół irlandzki daje tego dnia dyspensę, więc
nic nie stoi na przeszkodzie hulankom.
Jeśli jednak nie interesuje nas irlandzka
tradycja i chcemy wypić zielone piwo, a akurat
nie wybieramy się do pubu, możemy sami
domowym sposobem przyrządzić ten trunek.
Kupujemy piwo jasne i przygotowujemy jedną
łyżeczkę niebieskiego barwnika, może to być
likier blue curaçao. Najpierw wlewamy łyżeczkę, którą zalewamy piwem i gotowe. Happy
Saint Patrick’s Day!
MAREK KOWALIK

Co piąty produkt spożywczy na polskich
półkach sklepowych został zakwestionowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
W minionym roku przeprowadzono ponad
35 tys. kontroli żywności. Sprawdzono jakość
makaronów, przetworów owocowych i rybnych, tłuszczów do smarowania, koncentratów
spożywczych i wyrobów cukierniczych, w tym
również czekolady. Wyniki nie są dobre, ponieważ ujawniają wiele fałszerstw w zakresie
jakości handlowej wielu produktów. Podrabiane są słodycze, dżemy i przetwory rybne.
Fałszuje się również trwałość produktów. Częsty jest również proceder kuszenia klientów
ekologiczną produkcją z certyfikatem, logiem,
a nawet numerem jednostki certyfikującej,
choć producent takowego certyfikatu nie istnieje. W ubiegłym roku fałszerstwa kosztowały producentów 36,2 tys. złotych kar.

D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelny : Sławomir Starzyński
Redaguje zespół
W ydawca : Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.
e - mail : gornik1@wp.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl
D ruk : POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

12

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 K W I E T N I A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

Jastrzębska Spółka Węglowa

Rok 2016 był dla sektora węgla koksowego okresem dynamicznych zmian w zakresie popytu i podaży, a co za tym
idzie także cen tego surowca. Po niemal trzech latach kryzysu producenci węgla koksowego doczekali się gwałtownego
odbicia cen. Miało to ogromny wpływ na wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej JSW, która dzięki efektom działań restrukturyzacyjnych oraz wynikom ostatniego kwartału zakończyła
2016 rok zyskiem netto w wysokości 4,4 mln złotych.

GK JSW rok 2015 zamknęła stratą netto w wysokości
3285,2 mln złotych, co w dużej mierze było efektem dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku. Warto odnotować, że jeszcze po dziewięciu miesiącach 2016 roku. Grupa
Kapitałowa JSW miała stratę na poziomie 286,4 mln złotych,
ale już za cały rok osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln złotych.
Wynik samej JSW był jeszcze lepszy, ponieważ w 2016 roku
Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 372 mln złotych.
EBIDTA Grupy Kapitałowej JSW w 2015 roku była ujemna
(z uwzględnieniem odpisów) i wynosiła -2533,1 mln złotych.
W 2016 roku była dodatnia i wzrosła do 1065,4 mln złotych.
W 2016 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton
węgla (o 3,1 proc. więcej niż w 2015 roku), w tym 11,6 mln ton
węgla koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych.
Sprzedaż ogółem węgla przez JSW ukształtowała się na poziomie 17,2 mln ton, a więc o 3,6 proc. większym niż w 2015 roku
(sprzedaż węgla koksowego wzrosła o 0,7 mln ton, a węgla
do celów energetycznych spadła o 0,1 mln ton).
Przychody ze sprzedaży węgla w ubiegłym roku osiągnęły
poziom 3551,6 mln złotych i były wyższe o 3 proc. niż uzyskane w 2015 roku. Było to możliwe dzięki wzrostowi wielkości
produkcji węgla koksowego i jego sprzedaży po wyższych
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

cenach. W czwartym kwartale
średnia cena węgla koksowego z JSW wzrosła o 82,2 proc.
w stosunku do trzeciego kwartału. W ciągu całego roku ceny
węgla koksowego wzrosły
o 5,3 proc. w stosunku do poprzedniego roku, natomiast ceny
węgla do celów energetycznych
spadły o 12,1 proc.
– Powodem dynamicznego wzrostu cen spotowych
w trzecim i czwartym kwartale
2016 roku były przede wszystkim
ograniczenia po stronie podażowej wynikające z wprowadzenia
regulacji wydobycia w Chinach,
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w Australii oraz zamykania
kopalń w USA, co doprowadziło
do krótkoterminowej kumulacji
niedoborów węgla koksowego na globalnym rynku, ale już
pod koniec roku mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego
trendu. Na rynku szybko zniknął deficyt węgla koksowego,
a ceny zaczęły się normalizować. Przed nami również powrót
do normalności, firmie potrzebna jest długofalowa strategia
działania, która przygotuje nas do ciężkich czasów, do radzenia sobie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym
się rynku węgla i koksu. Prace nad nią już się rozpoczęły –
podkreśla Daniel Ozon, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

JSW SA / AGNIESZKA MATERNA

Rok dynamicznych zmian

W 2016 roku koksownie wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej JSW wyprodukowały i sprzedały 4,1 mln ton
koksu. W porównaniu do 2015 roku produkcja koksu spadła
o 2,4 proc., a jego sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wzrosła
o 2,5 proc. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
w analizowanym okresie osiągnęły poziom 2822,7 mln złotych
i były niższe o 7,5 proc. niż w 2015 roku. Niższe przychody
w segmencie koksowym były wynikiem trudnej sytuacji w sektorze stalowym i koksowym i spadku o 10 proc. cen koksu
ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych.
l

