
Temat na czasie

Jubileusz 20-lecia Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej był 
okazją do wspomnień 
o pionierskich czasach  
restrukturyzacji 
górnictwa. 
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Praca na równych 
zasadach
Od  1 czerwca rozpoczyna się 
proces zatrudnienia pracowni-
ków JSW SiG w kopalniach JSW 
SA na  prawach przysługujących 
dotychczasowym pracownikom 
kopalń Spółki. To  spełnienie 
zobowiązania zarządu JSW SA 
i  spółki JSW SiG wobec repre-
zentatywnych organizacji związ-
kowych. 
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Trzeba integrować 
załogę
Piknik rodzinny ZZG w  Polsce 
PGG ruch Jankowice.
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Maja Murarka
Miejska hodowla pszczół.
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Fiat odnowił model 
500L
Informacje motoryzacyjne.
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Dziesięć lat temu 
zmarł Tadeusz 
Krzyżowski

Wspomnienie.
strona 12

W siedzibie Polskiej Grupy Górniczej spotkali się parlamentarzyści, przedstawiciele spółek górniczych 
i szkół kształcących w zawodach potrzebnych górnictwu. Szkoły chcą kształcić fachowców, spółki chcą 

ich zatrudniać, ale nie wiadomo, czy będzie dużo chętnych do nauki w klasach o profilu górniczym. 
więcej na s. 6, 7

PGG. Spotkanie na temat zatrudnienia

Fachowcy poszukiwani

JA
C

EK
 F

IL
IP

IA
K



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 – 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 7

B E Z  F A J R A N T U

Niebo sypnęło 
manną
M amy zysk. W pierwszym kwartale 2017 roku 

zarobiliśmy na czysto 864,5 mln złotych. 
Jastrzębska Spółka Węglowa obraca prawdziwymi 
pieniędzmi. Jest szansa, że wyjdziemy z dołka. Jednak 
ta szansa to także zagrożenie. W pierwszym kwartale 
2017 roku doświadczyliśmy niemal biblijnego cudu – 
koniunktura jest dla nas jak manna z nieba. Oby kolejne 
kwartały były dla nas równie cudowne. Niebo sypnęło 
manną, ale natura i niepewność na rynkach surowcowych 
wciąż stanowią wielkie zagrożenie. W minionych latach 
przekonaliśmy się, że kryzys jest bardziej pewny niż 
hossa na rynku węgla koksowego i koksu. Kryzys trwa 
długo i jest wyniszczający. W tym czasie żaden bank nie 
uwierzy, że zaraz po latach chudych przyjdą lata tłuste. 
Wtedy pożyczenie nawet małej kwoty graniczy z cudem. 
Do dziś pamiętam, jak trzymaliśmy kciuki, aby były prezes 
Tomasz Gawlik załatwił pieniądze na wypłatę. Odbierałem 
wiele telefonów od firm, które informowały, że z powodu 
bardzo długich terminów płatności za chwilę padną. 
Część z nich padła. Przeżyliśmy kryzys, ale niektórzy 
nasi kooperanci nie wytrzymali go. Przypominam o tym, 
abyśmy nie zachłystywali się wynikiem jednego kwartału. 
Mamy do spłacenia miliardy i potrzebujemy miliardów 
na dokończenie wszystkich inwestycji.

Z ałoga powinna odczuć poprawę sytuacji finansowej. 
Przypomnę tylko, że wyrzeczenia sprzed ponad 

półtora roku walnie przyczyniły się do tego, że nasza 
firma nadal istnieje. Byliśmy jedyną spółką węglową, 
której pracownicy na taką skalę zrezygnowali z części 
wynagrodzeń. To był dobry wybór. W Katowickim 
Holdingu Węglowym załoga długo zastanawiała się 
nad sposobami ratowania firmy. KHW już nie ma. 
Gdyby nie interwencja ministra i wiceministra energii, 
a w efekcie włączenia KHW do PGG, obserwowalibyśmy, 
jak restrukturyzuje się górnictwo przez upadłość. Nam 
też niewiele brakowało, aby na własnej skórze się o tym 
przekonać. Nie chcę powrotu tych czasów. Dlatego 
powinniśmy jak najszybciej ustalić zasady, dzięki którym 
załoga będzie miała udział w wielkich zyskach z czasów 
koniunktury, a w czasie kryzysu będzie miała pewność, 
że nie zabraknie pieniędzy na przetrwanie. Chodzi 
o pieniądze potrzebne, aby utrzymać rodziny. 

M usimy mieć poczucie stabilizacji, ponieważ 
w górnictwie nie ma efektów z dnia na dzień. 

Nawet koniunktura jest odczuwalna po długim 
czasie. Powtórzę się, ale trzeba podkreślić fakty – JSW 
ma kilka miliardów złotych zobowiązań. Ma potrzeby 
inwestycyjne liczone także w miliardach złotych. Jeżeli nie 
poszerzymy naszych frontów wydobywczych, udusimy 
się, ponieważ zabraknie węgla zdatnego do wydobycia. 
W czasie kryzysu maksymalnie ograniczono nakłady. 
Czasem zastanawiam się, jak to się stało, że przeżyliśmy 
na takiej diecie finansowej – przez długi czas nawet nie 
odtwarzaliśmy mocy produkcyjnych. Dlatego po dobrych 
informacjach za pierwszy kwartał trzeba roztropnie 
pogodzić oczekiwania załogi z potrzebami firmy.

Z ałoga musi odczuć poprawę, ale nie może to się 
odbyć za cenę obniżenia wiarygodności Spółki. Moim 

marzeniem jest, aby w atmosferze spokoju, wzajemnego 
zrozumienia i z dobrze pojętą troską o dobro firmy 
zagospodarować zarobione pieniądze. Czytałem wiele 
wypowiedzi, w których analitycy obawiają się roszczeń 
załogi. Żaden z nich nie wspomniał o zarządzie. Zarząd 
też musi wykazać się racjonalnością w chęci realizacji 
swoich marzeń. Pieniądze może przejeść załoga, ale też 
przepuścić zarząd.
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W 1982 i 1983 roku w Polsce nastąpił znaczny wzrost 
urodzeń w porównaniu z poprzednimi latami. Spe-
cjaliści od demografii długo szukali przyczyn. Osta-
tecznie uznali, że prokreacji sprzyjał stan wojenny. 
Godzina milicyjna, nuda w telewizji, nuda w prasie 
i lansowanie wydumanych sukcesów realnego so-
cjalizmu w walce z kapitalizmem sprzyjały seksowi 
pełnemu, zakończonemu szczęśliwym poczęciem. 
Polacy oddawali się miłości także dlatego, że były 
częste awarie linii energetycznych. Tak, nuda i ciem-
ność są najlepszymi afrodyzjakami. Potem szczęśliwi 
rodzice przez lata męczyli się, aby wychować owoce 
miłości w kraju, w którym wszystko było na kartki 
i niczego nie było w sklepach.

D zieci stanu wojennego dorosły w czasie wolnej 
Polski. Co bardziej przedsiębiorcze, po skoń-
czeniu szkół, udały się na emigrację. Tam bu-

dowały prestiż polskiego hydraulika, murarza, par-
kieciarza i budowlańca. Ojczyzna była z nich dumna. 
Były premier Donald Tusk czasem chwalił się, że tacy 
fachowcy budują Anglię, Niemcy, a przez jakiś czas 
budowali Hiszpanię, Włochy i Grecję. Dla dzieci wy-
chowanych z wielkim trudem nie było miejsca w kraju. 
Nie było miejsca dla dzieci z roczników późniejszych. 
Wielkie bezrobocie, nędzne płace i umowy śmieciowe 
powodowały, że młodzi ludzie wybierali emigrację.

Zebrało mnie na wspominki, bo zastanawiam 
się nad bardzo poważnym problemem. Chciałbym 
wiedzieć, czy finansowy wysiłek na program 500+ 
ma sens. Samo wsparcie finansowe to za mało. Boję 
się, żeby dzieci, które teraz korzystają z tego progra-
mu, za kilkanaście lat nie musiały opuszczać ojczyzny 
w poszukiwaniu pracy i stabilizacji. 

Naszym problemem są  pracodawcy, a  nie 
pracownicy. Teoretycznie mamy wyższą płacę 

minimalną, jednak pracodawcy tak kombinują, aby 
jak największa grupa pracowników zarabiała tyle 
samo, co do tej pory. Podobno brakuje rąk do pracy. 
Tak, brakuje, ale za płacę minimalną albo niewiele 
większą. Coraz częściej mówi się, że Ukraińcy ura-
tują nasz rynek pracy. Zalecam ostrożność w gło-
szeniu takich opinii. Jeżeli pracodawcy uzależnią 
się od imigrantów, będą ofiarą tego uzależnienia. 
Emigranci łatwo przyjadą i łatwo wyjadą tam, gdzie 
zarobią więcej.

Czytałem relacje z  Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. Moją uwagę przykuła wypowiedź 
prezesa ING Banku Śląskiego Brunona Bartkiewi-
cza. Jego zdaniem coraz więcej władzy w spółkach 
giełdowych mają nastawieni na  maksymalizację 
zysku mniejszościowi właściciele reprezentowani 
przez fundusze. – To fundusze decydują o decyzjach 
przedsiębiorcy. Im bardziej fundusze reprezentu-
jące rozproszony kapitał wymuszają efektywność 
przedsiębiorstwa, tym bardziej jest ono nastawione 
na maksymalizację zysków w krótkim terminie. Dla 
odróżnienia, kiedy przedsiębiorca i właściciel jest 
tą samą osobą, wrażliwość społeczna w firmie jest 
większa, bo liczą się nie tylko wskaźniki efektywności 
spółki – tłumaczył.

I tak od stanu wojennego doszliśmy do drapież-
nego kapitalizmu, który jest tak samo groźny. Mam 
nadzieję, że nasza Spółka obroni się przed instytucjami 
finansowymi. Kiedy przeżywaliśmy kryzys, to właśnie 
im zawdzięczamy, że nie mamy już Krupińskiego. Nie 
chodziło o nic innego, jak o maksymalizację zysku. 
Finansiści wygrali bitwę. Mam nadzieję, że przegra-
ją wojnę. Jeżeli nadal będą dominować, Polacy będą 
emigrować z Polski ze strachu przed nimi. Program 
500+ niewiele da.
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Pięścią w stół

Groźna drapieżność

Naszym 
problemem 
są pracodawcy, 
a nie pracownicy.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Byli tacy, którzy rok temu szykowali się na pogrzeb 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Firma stała nad prze-
paścią. Pracownicy nie byli pewni, czy dostaną re-
gularnie wypłaty. Giełda wyceniała Spółkę znacznie 
taniej, niż wynosiły jej zobowiązania. Po kilkunastu 
miesiącach, w pierwszym kwartale 2017 roku, JSW 
ma ponad 800 mln złotych zysku. To najlepszy dowód, 
że warto było ją ratować.

J astrzębska Spółka Węglowa jest doskonałym 
przykładem na współdziałanie zarządu, załogi 
i akcjonariusza większościowego. Gdyby nie wy-

rzeczenia pracowników, wysiłki zarządu i ministrów 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobi-
szowskiego, po prężnej firmie zostałyby resztki.

Przypomnę tylko, że po długich i trudnych nego-
cjacjach Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła w sierp-
niu 2016 roku porozumienie z obligatariuszami – PKO 
BP SA, BGK, PZU SA i PZU na Życie SA. Wcześniej, 
jesienią 2015 roku, załoga zrezygnowała z części na-
leżnych składników wynagrodzenia. Porozumienie 
z instytucjami finansowymi dotyczyło warunków 
działalności Grupy Kapitałowej JSW i zasad spłaty 
obligacji na łączną kwotę ok. 1,3 mld złotych. Uzgod-
niono nowy harmonogram spłaty. Zakłada on obni-
żenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji 
w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty 
do 2025 roku.

Został także uzgodniony plan działań restruktu-
ryzacyjnych. Wszystko to ma sprawić, że poprawią 
się finanse JSW i firma osiągnie rentowność. Jednym 
z elementów wynegocjowanego porozumienia było 

przekazanie do SRK części ruchu Jas-Mos i kopalni 
Krupiński. Szybko okrzyknięto, że to dyktat instytucji 
finansowych. Przeciwników przekazania części Jas-
-Mos nie było. Przeciwko przekazaniu do SRK Kru-
pińskiego protestowała grupa działaczy związkowych 
i przedstawiciele suszeckiego samorządu. Moim zda-
niem nie było wyjścia. Tak samo jak nie było wyjścia 
i trzeba było sprzedać SEJ i Victorię. Grupa Kapitałowa 
JSW jest okrojona, ale istnieje. Mimo dramatycznej 
sytuacji nikt nie stracił pracy. To było najważniejsze 
w działaniach podejmowanych dla ratowania Spół-
ki. Przypomnę tylko, że na świecie znacznie większe 
i bogatsze firmy wydobywające węgiel, w tym węgiel 
koksowy, padały. Czas pokazał, że podejmowane de-
cyzje były korzystne dla Spółki.

Trzeba przypomnieć o jeszcze jednym, bardzo 
istotnym zobowiązaniu. Spółka ma do 2025 roku ob-
niżyć łączne koszty działalności Grupy Kapitałowej 
JSW o około 1,6 mld złotych. To bardzo ważny punkt 
porozumienia z instytucjami finansowymi, ponieważ 
bez względu na zyski trzeba spełnić ten warunek.

W pierwszym kwartale br. kopalnie JSW wy-
produkowały ok. 4 mln ton węgla, czyli o 340 tys. 
ton mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. 
Co oznaczają te informacje? Otóż wzrost cen napędził 
wynik. Teraz ceny węgla koksowego spadają. Spółka 
musi wciąż poprawiać efektywność, bo sama koniunk-
tura to za mało, by zapewnić stabilną przyszłość. 
Cykle koniunktury zmieniają się, a JSW musi trwać 
bez względu na te zmiany. Od niej zależy przyszłość 
Jastrzębia-Zdroju.

 l

Jastrzębska 
Spółka Węglowa 
jest doskonałym 
przykładem na 
współdziałanie 
zarządu, załogi 
i akcjonariusza 
większościowego.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Wspólny wysiłek

Komentuje Paweł Kołodziej

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

Jubileusz 20-lecia Nadwiślańskiej Agen-
cji Turystycznej był okazją do wspomnień 
o  pionierskich czasach restrukturyzacji 
górnictwa. Kopalnie pozbywały się majątku 
nieprodukcyjnego. Ośrodki wypoczynkowe 
stanowiły wyłącznie koszt, dlatego górnictwo 
oddawało je tworzonym spółkom bez żalu. 
Piotr Wilchelm, młody inżynier i ekonomi-
sta z naturą podróżnika, podjął się trudnego 
zadania. Stanął na czele spółki, która miała 
sama utrzymywać się z działalności rekre-
acyjno-wypoczynkowej. Kilka tygodni temu 
pytałem prezesa Wilchelma, czy nie prościej 
było część majątku sprzedać, a  na  części 
uwłaszczyć się w sposób legalny, a resztę po-
stawić w stan upadłości? – Przetrwaliśmy, 
ponieważ od samego początku, od 1996 roku, 
byliśmy skoncentrowani na tym, aby ocalić 
jak najwięcej. Myślę, że dzięki biznesowemu 
podejściu wyróżniamy się na tle innych firm, 
które powstały na bazie majątku górnictwa 
węgla kamiennego, a także na bazie majątku 
innych, wielkich pracodawców państwowych. 
Odnieśliśmy sukces, bo zespół ludzi, tak samo 
jak ja, chciał zrobić coś pożytecznego.

O pożytkach płynących z działalności 
NAT dużo mówiono w  czasie gali w  sali 
koncertowej przy ul. Piłsudskiego w Tychach. 
Pracownicy i przyjaciele firmy tłumnie zebrali 

się tam 25 maja, aby cieszyć się z sukcesu Nad-
wiślańskiej Agencji Turystycznej.

Podczas uroczystości uhonorowano od-
znaczeniami zasłużonych dla spółki pracow-
ników z 20-letnim i 19-letnim stażem pracy 
w NAT. Odczytano list gratulacyjny od Grze-
gorza Tobiszowskiego, wiceministra energii 
i pełnomocnika rządu do spraw restruktury-
zacji górnictwa.

Słowa uznania wynikały nie tylko z kur-
tuazji. W ciągu 20 lat powstała firma, która 
jest w czołówce firm hotelarskich z czysto 
polskim kapitałem. Obecnie status trzy-
gwiazdkowy posiadają: hotel Jawor w Sar-
binowie, hotel Górnik w Kołobrzegu, hotel 
Rybniczanka w Świnoujściu, hotel Neptun 
w Krynicy Morskiej, hotel Jagiellonka w Kry-
nicy Zdroju, hotel Ziemowit w Ustroniu oraz 
hotel Ogrodzisko w Wiśle. Strategia rozwoju 
sieci hoteli trzygwiazdkowych NAT zakłada 
w najbliższym roku modernizację i katego-
ryzację na hotel trzygwiazdkowy obiektów 
w Piwnicznej, Bukowinie Tatrzańskiej oraz 
w  Jarosławcu. Oznacza to, że  pod koniec 
2017 roku NAT będzie właścicielem 10 ho-
teli trzygwiazdkowych mieszczących łącznie 
850 pokoi. NAT planuje potężną inwestycję 
w Jastarni na Półwyspie Helskim, w miejscu 
gdzie jest ośrodek Posejdon. Powstanie tam 
kompleks wypoczynkowy z apartamentami 
na wynajem. Nabywcy apartamentów będą 
mieć gwarancję zwrotu inwestycji.

Jubileuszową uroczystość uświetniła or-
kiestra kameralna Aukso pod batutą Mar-
ka Mosia, jedna z najlepszych europejskich 
orkiestr kameralnych. Wspaniały koncert 
był wypełniony rytmami tanga. Wyśmienite 
dania, wspaniały bankiet i przyjacielska at-
mosfera były ukoronowaniem wyjątkowego 
wieczoru. SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Jubileusz Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Najpiękniejsze tanga  
na 20. urodziny
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Katarzyna Merwart, wiceprezes zarządu NAT, i Piotr Wilchelm, prezes zarządu, przyjmowali, życzenia 
z okazji jubileuszu firmy

Po trzech niezwykle trudnych latach dla Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej nastąpiło od-
bicie. Wyniki finansowe pierwszego kwar-
tału są bardzo dobre, a przychody Grupy 
Kapitałowej zdecydowanie wzrosły. Jest 
to efekt między innymi wzrostu cen węgla 
i koksu na światowym rynku oraz działań 
restrukturyzacyjnych podjętych przez Spół-
kę w 2016  roku i zakończonych w marcu 
2017 roku, w tym związanych z przekaza-
niem części aktywów produkcyjnych do SRK.

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła 
pierwszy kwartał zyskiem netto w wysoko-
ści 863 mln złotych, w porównaniu do straty 
w wysokości 59,5 mln złotych w analogicznym 
okresie roku ubiegłego. Warto jednocześnie 
podkreślić, że wynik samej JSW był lepszy 
i ukształtował się na poziomie 955,4 mln zło-
tych versus 62,0 mln złotych w analogicznym 
okresie 2016 roku.

– Wyniki pierwszego kwartału były dla 
nas bardzo satysfakcjonujące, musimy jednak 

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

MAT. PRAS. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Zysk po pierwszym kwartale
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Gabriel Cyrulik, prezes spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo, zapewnia: „Dotrzymuję zobo-
wiązań wobec załogi spółki Szkolenie i Gór-
nictwo. Jestem przekonany, że porozumienie 
zawarte z reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi gwarantuje pracownikom SIG 
spełnienie najważniejszego postulatu: zatrud-
nienie w kopalniach JSW na równych prawach 
z pozostałymi pracownikami kopalń JSW”. 
Zapisami porozumienia objęto wszystkich 
pracowników JSW SiG wykonujących usługi 
na rzecz kopalń JSW. W ten sposób zostanie 
zrealizowane porozumienie wynegocjowane 
przez organizacje reprezentatywne. Strajk 
może poważnie zakłócić wykonanie zawar-
tego porozumienia. Dlatego Gabriel Cyrulik 
wystosował apel do załogi JSW SiG. Napisał 
w nim między innymi:

„Szanowni Pracownicy Spółki JSW Szko-
lenie i  Górnictwo, informuję, że  z  dniem 

1 czerwca rozpocznie się proces zatrudnienia 
pracowników SiG w kopalniach JSW SA. Jest 
to spełnienie zapowiedzi Zarządu JSW SA; jak 
również działań Zarządu SiG.

Na podstawie porozumienia z dnia 11 maja 
2017 roku między Zarządem naszej Spółki 
a Zarządem JSW SA wszyscy pracownicy SiG 
zostaną zatrudnieni na kopalniach JSW SA.

Porozumienie gwarantuje Wam zatrud-
nienie na czas nieokreślony na warunkach 
pracy obowiązujących w  kopalniach JSW 
wraz z  obowiązującymi uprawnieniami 
pracowniczymi.

Zgodnie z  ustaloną procedurą to  ko-
palnie JSW SA w uzgodnieniu z Zarządem  
SiG-u będą sukcesywnie przygotowywać listy 
osób do zatrudnienia zgodnie z bieżącymi 
potrzebami zakładów.

Kiedy udało się doprowadzić do rozpo-
częcia procesu przejścia, to ZZ Jedność wy-
korzystując trwający spór zbiorowy w zakresie 

dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni 
wolne od pracy, planuje rozpoczęcie strajku 
– wiedząc, że problem sporu wygaśnie wraz 
z Waszym zatrudnieniem na kopalniach JSW 
SA. Zarząd JSW SIG od początku 2017 roku 
prowadził rozmowy z ZZ Jedność, rozwiązując 
praktycznie wszystkie sprawy sporne, w tym 
kwestie funkcjonowania Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

Dlatego ogłoszenie strajku w  dniu 
1 czerwca, kiedy pierwsi pracownicy zostaną 
zatrudnieni w zakładach JSW SA, odbieram 
jako świadome działanie ZZ Jedność zakłóca-
jące proces przejścia pracowników SIG.

Celem ZZ Jedność nie jest rozwiązanie 
sporu zbiorowego, lecz wywołanie zamie-
szania i podkreślenie swojego znaczenia 
w ramach grupy JSW SA w rywalizacji z in-
nymi organizacjami związkowymi. Repre-
zentatywne związki zawodowe spokojnie 
i  cierpliwie popierały planowany proces 

przejścia pracowników SIG do kopalń JSW 
SA, podpisując w tym zakresie stosowne po-
rozumienie z Zarządem JSW SA. Planowany 
strajk nie dotyczy więc obrony Waszych 
praw, lecz jest propagandową pokazówką 
ZZ Jedność.

Dlatego proszę Was – nie dajcie się 
zwieść planom ZZ Jedność i  nie przy-
stępujcie do strajku. Wasze prawa i plan 
zatrudnienia w  kopalniach JSW SA jest 
pewny i zagwarantowany porozumienia-
mi. To udział w tym strajku może utrudnić 
decyzje o kolejnych przejściach ze strony dy-
rektorów kopalń i Zarządu JSW SA; zarówno 
w wypadku całego procesu zatrudnienia, 
jak i indywidualnych przypadkach każdego 
pracownika spółki SiG.

Apeluję więc o  rozwagę i  zachowa-
nie dyscypliny pracy w  dniu 1 czerwca 
2017 roku”.

ST

Od 1 czerwca rozpoczyna się proces zatrudnienia pracowników JSW SiG  
w kopalniach JSW SA na prawach przysługujących dotychczasowym  

pracownikom kopalń Spółki. To spełnienie zobowiązania zarządu 
JSW SA i spółki JSW SiG wobec reprezentatywnych organizacji związkowych.  

ZZ Jedność, związek niereprezentatywny, który nie wynegocjował niczego 
dla załogi, chce ogłosić strajk. To jedyny sposób, aby zakłócić 

 proces zatrudniania pracowników JSW SiG w kopalniach Spółki

Praca na równych zasadach
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Piknik rodzinny ZZG w Polsce PGG ruch Jankowice

Trzeba integrować załogę

Henryk Mazewski, 
przewodniczący zzG 
w polsce pGG kopalni 
row rucH Jankowice: 
Działam w  związkach 
zawodowych od  wielu 
lat. Nie jestem nowicju-
szem, chociaż w ścisłym 
kierownictwie, na poziomie kopalni, jestem 
od roku. Zostałem wybrany na wiceprzewod-
niczącego do spraw organizacyjnych, później 
byłem odpowiedzialny za finanse, a teraz prze-
wodzę związkowi. Przyszedł czas na zmiany. 
Zastąpiłem Jerzego Sawczuka, który prze-
wodził naszemu związkowi przez wiele lat. 
Jednak zmiany w otoczeniu spowodowały, 
że w pewnym momencie doszło do zastoju. 
Wyzwaniem dla mnie jest wyrwać związek 
z tego stanu. 

Przechodzimy przez czas reorganizacji. 
W Polskiej Grupie Górniczej doszło do łącze-
nia kopalń, ostatnio połączyliśmy się z Kato-
wickim Holdingiem Węglowym, a przed nami 
zapewne zmiana ustawy o związkach zawodo-
wych. Etap reorganizacji związku przeszliśmy 
bez strat. Jednak zmiany powodują, że po-
winniśmy się integrować, aby w działalności 
związkowej móc bronić pracowników. Piknik 
jest jednym z elementów takiej integracji.

W kopalni pracuję od 1992 roku. W tym 
czasie rządy się zmieniały, ale każda kolejna 
ekipa rządowa delikatnie górników okrajała, 
okrajała, okrajała... Po plasterku, aż teraz już 

dojechali do kości. Jak nie będzie mocnych 
związków, to zacznie nas toczyć rak. Z punktu 
widzenia zarządzających jest dobrze. Jednak 
górnik patrzy na pasek z wypłaty i widzi, że jest 
źle. W poprzednich latach związki ustępowa-
ły, bo mówiono nam, że jak nie pójdziemy 
na ustępstwa, to firma padnie. Teraz już nie 
mamy pola, żeby się cofnąć. Wielu górników 
uważa, że popełniliśmy błąd. Teraz jest duża 
presja, żeby usztywnić stanowisko. To bardzo 
istotne, bo zarząd mówi o potrzebie nowego 
układu zbiorowego pracy. Dobrze, niech bę-
dzie nowy układ, niech nie będzie wielu do-
datków, ale niech realnie wzrosną miesięczne 
zarobki. Po co reszta Polski ma mieć do nas 
pretensje?

Z naszych wyliczeń wynika, że zadowala-
jący wzrost zarobków po zmianach w układzie 
zbiorowym pracy powinien wynieść przy-
najmniej około 1200 do 1400 złotych netto 
miesięcznie. Widziałem w projekcie likwidację 
dodatków za szkodliwe warunki pracy. Tak nie 
może być. Szkodliwe warunki pracy to całkiem 
coś innego niż na przykład czternasta pensja. 
Nie można ich zlikwidować i włączyć do jed-
nego worka płacy bazowej.

Żeby zadbać o interesy górników, potrzeb-
ne są silne związki. Czasem słyszę pytanie: 
Co zrobić, żeby wzmocnić pozycję związ-
ków? Moim zdaniem trzeba szybko reagować 
na potrzeby załogi. Trzeba integrować pra-
cowników. Dlatego zorganizowałem ten fe-
styn. Nie wolno zawieść zaufania. Moi młodzi 

koledzy już jakiś czas temu zauważyli, że zbyt 
często było tak, że liderzy co innego mówili 
i obiecywali, a co innego robili i na co innego 
się zgadzali. Moją receptą na silną pozycję 
związków jest integracja. Czujemy na plecach 
oddech załogi, która tego oczekuje. Górnicy 
oczekują od nas takżę odbudowy zaufania. 
Moim marzeniem był piknik dla wszystkich, 
a nie tylko dla aktywu – i zorganizowaliśmy 
taką imprezę. Jedno wiem na pewno – pik-
nik to nie wszystko, związki zawodowe nie 
mogą być mylone z instytucją turystyczną 
i festynową. Załoga musi nas kojarzyć z tym, 
do czego związki zawodowe stworzono. Czas 
na zmiany.
przeMysław koper-
towski, wiceprzewod-
niczący zzG w polsce 
pGG, kopalni row 
r u c H  J a n ko w i c e : 
Na pikniku spotkało się 
około 200 pracowników. 
Uważam, że to bardzo do-
brze, ponieważ jest okazja do lepszego pozna-
nia się członków związku. Wśród młodych 
górników krążą opowieści o tym, że przyna-
leżność do związku to tylko opłacanie składek. 
To wielkie nieporozumienie. Związek zawo-
dowy jest powołany do obrony praw pracow-
niczych. Bez związków każdemu zarządowi 
łatwiej jest dzielić załogę, a załoga podzielo-
na jest bezbronna. Teraz każdy stara się żyć 
własnymi sprawami. Trudno zaangażować 

młodego człowieka w działalność społeczną. 
To wymaga poświęcenia własnego czasu. Jed-
nak warto angażować się w ruch związkowy, 
bo w trudnych sytuacjach liczy się poparcie 
załogi. Bezpieczeństwo pracy, prawa pracow-
nicze, godne zarobki, dostępność funduszu 
socjalnego dla najbardziej potrzebujących, 
poczucie stabilizacji – to nie są oczekiwania, 
które same się spełnią. Trzeba się organizo-
wać, jednoczyć siły i walczyć o realizację swo-
ich postulatów.
Jarosław kawarski, 
koordynator rady 
MłodycH: Chcemy in-
tegrować ludzi. Młodzi 
przychodzą do  pracy, 
wychodzą i najczęściej nie 
kontaktują się ze sobą. Nie 
mają okazji porozmawiać 
o problemach kopalni i górnictwa. Jest wśród 
nas wielu indywidualistów, ale w pojedynkę 
nikt nie wygra w starciu z pracodawcą. Jeże-
li chcemy walczyć skutecznie o nasze prawa, 
pracodawca musi wiedzieć, że jesteśmy dobrze 
zorganizowani, zintegrowani i gotowi wspólnie 
działać. Górnictwo to przede wszystkim praca 
zespołowa. Zespołowo trzeba także walczyć 
o swoje prawa. Jeżeli pracodawca będzie wi-
dział, że nie jesteśmy zintegrowani, zacznie 
prowadzić działania bez oglądania się na zdanie 
załogi i związków zawodowych. Takie imprezy 
jak piknik mają pomóc w poznaniu się pracow-
ników Jankowic i ułatwić ich integrację. l

Największą atrakcją festynu była loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower

Henryk Mazewski, przewodniczący ZZG w Polsce PGG kopalni ROW ruch Jankowice, wręcza kolejną nagrodę Organizatorzy nie zapomnieli również o dzieciach, dla których przygotowano wiele zabaw i niespodzianek

Nawet największe żarłoki mogły liczyć na suty poczęstunek. Grochówka, wyroby ze świniobicia i ciasta były 
doskonałe
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Polska Grupa Górnicza chce mieć nie tylko wy-
kształconych górników, ale także fachowców 
w dziedzinach uznawanych za nowoczesne.

– Zależy nam nie tylko na klasycznym 
wykształceniu górniczym. Będziemy również 
potrzebować mechatroników, absolwentów 
kierunków elektrotechnicznych i elektronicz-
nych. W porozumieniu z dyrektorami szkół 
będą tworzone klasy kształcące niezbędnych 
specjalistów – mówił wiceprezes PGG Jerzy 
Janczewski.

Wkrótce okaże się, czy inicjatywa spółek 
górniczych i szkół wzbudzi zainteresowanie 
wśród absolwentów gimnazjów.

– W szkołach zawodowych i technikach 
kształcących dla górnictwa jest dramatyczna 
sytuacja. Ministrowie Krzysztof Tchórzewski 
i Grzegorz Tobiszowski, do których zwróci-
łem się z tym problemem, zobowiązali mnie 
do zorganizowania wsparcia dla zatrudnienia 
uczniów i absolwentów szkół górniczych oraz 
do prowadzenia programu stypendialnego – 
powiedział poseł Krzysztof Sitarski. Razem 
z senatorem Wojciechem Piechą spotkali się 
29 maja w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej 
z przedstawicielami JSW, PGG i Taurona Wy-
dobycie. Po spotkaniu wzięli udział w konfe-
rencji prasowej.

Kopalnia? To nie aTraKcja

Praca w kopalni nie jest atrakcyjna dla 
absolwenta szkoły średniej i wyższej uczel-
ni. Z powodu kryzysu w spółkach węglo-
wych wprowadzono programy oszczędno-
ściowe. Część uprawnień górniczych (tzw. 
przywilejów) została zawieszona. Polityka 
klimatyczna Unii Europejskiej powoduje, 
że górnictwo nie jest już traktowane jako 
pracodawca, który zagwarantuje zatrudnie-
nie aż do emerytury. Unia chce wyelimino-
wać węgiel z gospodarki.

Absolwenci szkół unikają wiązania się 
z górnictwem, które ma łatkę archaicznego 
przemysłu. Młodzi górnicy zwalniają się z pracy 
w kopalni. Jeżeli po 2018 roku znów nastąpiłby 
kryzys w górnictwie i redukcja zatrudnienia, 
nawet na osłony socjalne finansowane przez 
państwo nie będzie można liczyć. Zgodnie 
z prawem unijnym ostatni rok, kiedy państwo 
może wspierać restrukturyzację, to rok 2018.

– Górnictwo już nie jest pracodawcą 
gwarantującym wszystko. Jeżeli za  pracę 
pod ziemią młody górnik zarobi netto około 
2700–3000 złotych miesięcznie, to woli za te 
pieniądze pracować w każdej innej firmie 
– mówi Paweł Kołodziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA. – JSW miała podpisane umo-
wy ze szkołami kształcącymi specjalistów 
potrzebnych w kopalniach. Przyszedł kryzys, 
wstrzymano przyjęcia, absolwenci zostali 
na lodzie. Czy teraz zdecydują się przyjść 
do górnictwa? Nie wiem – mówi Ryszard 
Piechoczek, radny z  Jastrzębia-Zdroju. – 
Na posiedzeniach rady Jastrzębia-Zdroju 
poruszaliśmy ten problem. Przedstawiciele 
szkół i miasta zwracali się do zarządu JSW 
z prośbą o pomoc. Odpowiedź była jedna: 
Mamy kryzys, nie możemy wywiązać się 
z obietnic. Nie wiem, czy teraz da się od-
budować nadszarpnięte zaufanie do firmy 
– dodaje radny Piechoczek.

jSW znóW przyjmuje

Artur Wojtków, wiceprezes ds. pracy i po-
lityki społecznej JSW, przyznaje, że Spółka 
w latach 2014–2015 podjęła decyzję, że nie 
będzie przyjmować nowych pracowników 
na miejsca zwalniane przez odchodzących 
na emerytury.

– Ofiarami tych decyzji byli między in-
nymi absolwenci szkół, wobec których nie 
wywiązaliśmy się z podjętych zobowiązań. 
Mogą czuć do nas żal – przyznał wicepre-
zes Wojtków. – JSW walczyła o przetrwanie. 
Szukaliśmy oszczędności wszędzie – dodał.

W latach 2016–2017 z kopalń Jas-Mos 
i Krupiński, które zostały przekazane do SRK, 
odeszło ok. 4 tys. pracowników. W ich miej-
sce nie zatrudniano kandydatów do pracy 
w kopalniach Spółki. Teraz sytuacja ma się 
zmienić, ponieważ zarząd JSW podjął decyzję 
odwołującą blokadę przyjęć.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 
umowy ze Starostwem Powiatowym w Gli-
wicach (kopalnie Knurów-Szczygłowice 
i Budryk), miastem Jastrzębie, a w trakcie 
zawierania jest umowa z gminą Pawłowice 
(kopalnia Pniówek). Szkoły z rejonów tych 
kopalń będą przygotowywać specjalistów po-
trzebnych do pracy pod ziemią.

– Mogę z optymizmem zapewnić mło-
dzież, że będziemy starali się w pełnym zakre-
sie wypełnić umowy. Mamy też listy dawnych 
absolwentów, jeśli tylko będą chcieli podjąć 

pracę, przyjmiemy ich zgłoszenia i rozważymy 
zatrudnienie – zapewniał wiceprezes JSW.

Tauron podpiSał umoWy 
paTronacKie

Marcin Nastawny, dyrektor wykonawczy 
ds. personalnych Taurona Wydobycie, poin-
formował, że w Jaworznie, Libiążu i Brzesz-
czach zostały podpisane umowy patronackie 
ze szkołami. W tych miastach działają kopal-
nie spółki. – Największym dobrem są pracow-
nicy. Możemy spokojnie patrzyć w przyszłość, 
ponieważ przyjmujemy do pracy absolwentów 
szkół, którzy są właściwie przygotowani. Oni 
czują klimat danego zakładu górniczego – 
mówił dyrektor Nastawny.

Szkoły, z którymi Tauron podpisał umowy 
patronackie, kształcą w specjalnościach tech-
nik górnik, technik me-
chanik i technik elektryk.

informacja Wice-
prezeSa pGG dS. 
pracoWniczych je-
rzeGo janczeWSKie-
Go o WSpółpracy 
SpółKi z placóWKami 

KSzTałcącymi młodzież W zaWodach Gór-
niczych: Jeszcze w Kompanii Węglowej, czyli 
poprzedniczce Polskiej Grupy Górniczej, taka 
współpraca została nawiązana w 2004 roku. 
Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 – udzie-
lono 8416 gwarancji zatrudnienia dla uczniów 
szkół zawodowych i techników.

W roku 2015 w związku z trudną sytuacją 
ekonomiczną spółki Kompania Węglowa SA 
zawiesiła udzielanie gwarancji zatrudnienia 
dla uczniów podejmujących naukę w szkołach 
objętych porozumieniami o współpracy, ale 
w dalszym ciągu czyniła starania, by wywiązać 
się ze zobowiązań wobec uczniów posiadają-
cych wcześniej udzielone gwarancje zatrud-
nienia. Przyjęcia absolwentów posiadających 
gwarancje zatrudnienia odbywały się suk-
cesywnie, w miarę posiadanych możliwości 
kadrowych i z uwzględnieniem założeń Planu 
Techniczno-Ekonomicznego: W roku 2015 
przyjęto do pracy 151 absolwentów, w latach 
2016–2017 (do 30.04.2017 roku) zatrudniono 
1305 absolwentów.

Liczba uczniów, którym w  latach po-
przednich udzielono gwarancji zatrudnienia, 
przedstawia się następująco: 841 uczniów po-
winno ukończyć naukę do czerwca 2017 roku; 

Fachowcy dla górnictwa. W siedzibie Polskiej 
Grupy Górniczej spotkali się parlamentarzyści, przedstawiciele 

spółek górniczych i szkół kształcących w zawodach potrzebnych 
górnictwu. Szkoły chcą kształcić fachowców, spółki chcą 

ich zatrudniać, ale nie wiadomo, czy będzie dużo chętnych 
do nauki w klasach o profilu górniczym. Górnictwo już nie jest 

sexy dla młodzieży. Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz’15, zajmie 
się współpracą spółek węglowych ze szkołami kształcącymi 

przyszłych górników. To reakcja na informacje o spadku 
zainteresowania zawodami górniczymi. Szkoły mają kłopoty 
z naborem do klas górniczych. Wynikają one między innymi 

z tego, że na początku drugiej dekady XXI wieku spółki 
zachęcały do kształcenia się w tych specjalnościach, obiecywały 
zatrudnienie, a w czasie kryzysu wycofały się z obietnic. Między 
innymi dlatego górnictwo przestało być najbardziej atrakcyjnym 

pracodawcą na Śląsku. Inne branże oferują porównywalne zarobki, 
lżejszą pracę i możliwości rozwoju zawodowego. W codziennych 

informacjach w prasie, radiu, telewizji i Internecie funkcjonuje 
ostry podział na górnictwo i przemysł innowacyjny. Absolwenci 
wolą gospodarkę innowacyjną. Liczą się dla nich modne opinie, 

a nie fakty.

będą przyjmować
Kopalnie
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369 uczniów powinno ukończyć naukę w roku 
2018; 219 uczniów powinno ukończyć naukę 
w czerwcu 2017 roku. Są to uczniowie szkół, 
z którymi współpracę nawiązał Katowicki 
Holding Węglowy SA.

Obecnie PGG, która przejęła zobowiąza-
nia Kompanii Węglowej SA wynikające z po-
rozumień w zakresie kształcenia młodzieży 
w zawodach górniczych, współpracuje z 14 or-
ganami prowadzącymi takie szkoły. Doprecy-
zowywane są zasady ze szkołami na kolejne 
lata, tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić 
im zatrudnienie w kopalniach wchodzących 
w struktury PGG.

PGG nawiązała także współpracę z Po-
litechniką Śląską – Wydziałem Górnictwa 
i Geologii w zakresie zapewnienia studentom 
praktyk zawodowych, a także w przyszłości 
staży absolwenckich 
i  w  dalszej kolejności 
zatrudniania – w miarę 
posiadanych możliwości. 

AnnA WitkoWskA, 
dyrektor Zespołu 
sZkół nr 5 W rudZie 
Śląskiej: Młodzież jest 

mało zainteresowana kierunkami górniczymi. 
W latach 2012–2013 specjalności górnicze 
cieszyły się ogromną popularnością. Mimo 
że wszyscy absolwenci mojej szkoły znaleźli 
pracę, niestety zainteresowanie młodzieży 
klasami górniczymi bardzo zmalało.

rysZArd piechocZek, 
rAdny jAstrZębiA-
-Zdroju: Pięć lat temu 
klasy górnicze cieszyły 
się popularnością. Wielu 
uczniów w tych klasach 
wywodziło się z rodzin 
górniczych. Chcieli 
kontynuować rodzinną 
tradycję. W  roku 2016 nie było chętnych 
do klas górniczych ani w szkole zasadniczej, 
ani w technikum. W naszym mieście powstał 
ośrodek dydaktyczny AGH. Jego głównym 
celem było przygotowanie inżynierów w spe-
cjalnościach potrzebnych w kopalniach JSW. 
Niestety, blokada przyjęć do Spółki spowodo-
wała, że młodzież zwątpiła w sens zdobywa-
nia wiedzy, która nikomu nie była potrzebna.
owego pracy – dodał prezes PGG.

 l
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Atrakcyjność finansowa zawodu górnika 
w porównaniu z innymi branżami nie jest 
tak duża jak kiedyś. – To może być barierą 
dla utrzymania planowanego poziomu wydo-
bycia – powiedział Janusz Steinhoff w czasie 
jednego z paneli dyskusyjnych IX Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego w Kato-
wicach. Wicepremier i minister gospodarki 
w latach 1997–2001, jeden ze współautorów 
programu restrukturyzacji górnictwa w rzą-
dzie AWS, uważa, że będą problemy z rekru-
tacją pracowników w branży górniczej. – Za-
wód górnika nie jest już atrakcyjny, ponieważ 
przyszłość branży węglowej jest niepewna 
– mówił prof. Jan Wojtyła z Katedry Prawa 
i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, kierownik Centrum Badaw-
czego Społecznego Dialogu Pracy, szef rady 
nadzorczej PGG.

Tadeusz Motowidło, przewodniczący 
ZZG JSW SA Zofiówka, napisał w poprzed-
nim numerze Nowego Górnika: „Spółki gór-
nicze od kilkunastu lat nie mają sensownej 
polityki gwarantującej stabilny dopływ mło-
dych i wykształconych pracowników. Potra-
fimy ograniczać zatrudnienie, wysyłać ludzi 
na odprawy i urlopy. Nie potrafimy stworzyć 
wieloletniego planu przyjmowania młodych, 
którzy mają wiedzę teoretyczną, ale brakuje im 
doświadczenia. Nie potrafimy ich szkolić i za-
gwarantować im perspektyw. Dlatego przed 
laty mieliśmy lukę pokoleniowa i będziemy 
ją mieć teraz. W czasach dobrej koniunktury 
JSW i dawna Kompania Węglowa oraz dawny 
Katowicki Holding Węglowy przygotowały 
plany zatrudniania absolwentów i  reakty-
wacje kierunków górniczych w technikach. 
Było fajnie, aż przyszedł kryzys i praktycznie 
wszystkie umowy zostały zerwane. Młodzi 
absolwenci, łącznie z absolwentami kierun-
ków górniczych w wyższych uczelniach, zo-
stali na lodzie. Teraz znów zarządy spółek 
zauważają problem i starają się po raz kolejny 
powalczyć o młodych. Czy ostateczny efekt 
będzie taki, jaki był ostatnio?

Zarządom spółek węglowych wydaje się, 
że można bez żadnych konsekwencji zawieść 
czyjeś nadzieje. Nie można. Teraz mamy czas 
odchodzenia na świadczenia osłonowe licznej 
grupy pracowników kopalń. Na ich miejsce 

nie zawsze są wyszkoleni następcy. Zatracili-
śmy bardzo dobrą tradycję, która nakazywała 
na przykład przodowemu albo sztygarowi 
kształcenie młodego górnika, który po kilku 
latach wspólnej pracy przejąłby ich obowiązki. 
Teraz wszystko odbywa się szybko, bez trady-
cyjnego porządku i pewnej celebry”.

– Żeby zmienić postrzeganie górnictwa, 
potrzebna jest nie zabawa na pięć minut, tylko 
długa strategia. Górnictwo może być mało 
„sexy” dla 18‒19-latka wybierającego swoją 
drogę zawodową – powiedział Krzysztof 
Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla 
Bogdanka, w czasie debaty na IX Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Na razie ryzyka braku górników w ko-
palni Bogdanka nie ma. Spółka myśli jed-
nak o przyszłości. Bogdanka współpracuje 
z dwoma szkołami średnimi, w których naj-
lepsi uczniowie dostają stypendia i gwarancje 
zatrudnienia.

W kwietniu br. Bogdanka podpisała także 
listy intencyjne z Akademią Górniczo-Hutni-
czą w Krakowie o zatrudnianiu najlepszych 
absolwentów studiów magisterskich specjal-
ności górnictwo podziemne z Wydziału Gór-
nictwa i Geoinżynierii. Kopalnia współpracuje 
także z innymi wydziałami AGH, ponieważ 
górnictwo jest już dziedziną interdyscypli-
narną. Do pracy potrzebni są między innymi 
informatycy, mechatronicy i elektronicy.
krZysZtof sZlAgA, pre-
Zes ZArZądu lubelskie-
go WęglA bogdAnkA: 
Bogdanka zobowiązała 
się zatrudniać corocznie 
najlepszych absolwentów 
studiów magisterskich 
specjalności górnictwo 
podziemne, kończących 
studia z wysoką średnią i chcących praco-
wać w Bogdance. Nad realizacją programu 
skierowanego do  absolwentów w  naszym 
imieniu czuwa koordynator, który ma ściśle 
współpracować z władzami uczelni. Studenci 
czterech wydziałów AGH: Wydziału Gór-
nictwa i Geoinżynierii, Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Ro-
botyki będą mieć praktyki w Bogdance. l

Przyszłość niepewna, zawód traci 
na atrakcyjności

Górnictwo jest 
mało sexy?
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Z I E L O N A  S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

22 maja 
Międzynarodowy 

Dzień Różnorodności 
Biologicznej

Różnorodność biologiczna ma ogrom-
ne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 
i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom 
życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, do-
starcza ludziom środków używanych w me-
dycynie tradycyjnej i do produkcji leków 

współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, 
co stanowi o jakości życia. 

Różnorodność biologiczna to  dzie-
dzictwo ludzkości, które należy chronić. 
Trzeba zadbać o  to by nie naruszać ist-
niejących ekosystemów na Ziemi. Należy 
zwiększyć świadomość ludzi o ogromnym 
znaczeniu różnorodności biologicznej 
dla świata, o zagrożeniach, które prowa-
dzą do pogorszenia sytuacji i  skutkach 
zachwiania równowagi pomiędzy po-
szczególnymi gatunkami. Międzynaro-
dowy Dzień Różnorodności Biologicznej 
został proklamowany przez Organizacja 

Narodów Zjednoczony w celu podnoszenia 
świadomości ekologicznej społeczeństw. 
Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 
grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę 
na dzień 22 maja czyli datę wejścia w ży-
cie konwencji na  temat Różnorodności 
Biologicznej.

31 maja Światowy 
Dzień bez Papierosa

Co  roku WHO stara się w  tym dniu 
zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, 

społecznych i ekonomicznych skutków pa-
lenia tytoniu.

Jest organizowany od 1988 roku przez 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako 
element przyjętego na Konferencji WHO 
w roku 1988 planu Europy wolnej od dymu 
tytoniowego.

W tej akcji uczestniczy także Polska. Rok 
rocznie 31 maja miliony palaczy w Polsce 
i na całym świecie powstrzymują się od pa-
lenia tytoniu, co stanowi również doskonały 
początek dla próby całkowitego rozstania się 
z nałogiem.

l

Kalendarz ekologiczny
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Miejska hodowla pszczół

Maja Murarka
W toku ewolucji rośliny wytworzyły różne spo-
soby zapylenia, które jest warunkiem powstania 
owoców. Jednym z nich jest owadopylność, czyli 
możliwość zapylenia za sprawą owadów żywią-
cych się nektarem kwiatowym, który przyciąga 
je zapachem i kolorem. Spijając nektar, owady 
gromadzą na powierzchni swojego ciała pyłek, 
który przenoszą na kolejny kwiat, doprowadza-
jąc do zapylenia. Jednymi z najważniejszych 
zapylaczy są pszczoły, ze względu na wysoką 
aktywność oraz ilość odwiedzanych kwiatów. 
Jeżeli ich zabraknie, rolnictwo i gospodarkę 
żywnościową człowieka czeka wielki kryzys, 
ponieważ dramatycznie zmniejszą się plony.

W ostatnich latach światowa gospodarka 
jest zagrożona zjawiskiem pomoru kolonii 
(ang. collony collapse disorder, CCD), któ-
re polega na masowym wymieraniu pszcze-
lich rodzin. Problem ten jest bardzo trudny 
do zdiagnozowania, ze względu na społeczne 
zachowanie pszczół. Ich liczebność na świecie 
i w Polsce gwałtownie i systematycznie spa-
da. Powodami ich wymierania są chemizacja 
rolnictwa, które jest oparte na szkodliwych 
dla owadów pestycydach, ocieplenie klimatu, 
wirusy pszczelego paraliżu oraz warroza – 
choroba wywoływana przez pajęczaki. Pszczo-
ły będzie bardzo trudno zastąpić, ponieważ 
trzmiele nie zapylą wszystkich kwiatów, 
a środki chemiczne do zapylania nie są jesz-
cze wystarczająco wydajne. 

W obliczu zagrożenia coraz więcej ludzi 
bierze sprawy w swoje ręce i zakłada własne 
amatorskie pasieki, czy to na wsi, czy w mie-
ście – na balkonach i dachach. Wszyscy, którzy 
nie mają czasu i specjalistycznej wiedzy, by się 
tym zajmować, powinni zainteresować się 
gatunkiem dzikiej pszczoły – murarką ogro-
dową. Jej hodowla jest o wiele łatwiejsza i tak 
samo pożyteczna dla środowiska.

Bezkrólewie

Murarka ogrodowa (Osmia rufa) to ku-
zynka pszczoły miodnej, często spotykana 
w przydomowych ogrodach na terenie całej 
Polski. Samice osiągają 10–12 milimetrów dłu-
gości, samce są mniejsze – 8–10 milimetrów. 
Murarka, jako gatunek wiosenny, jest aktywna 
przez całe lato, aż do przekwitnięcia kwiatów, 
kiedy przechodzi w stan spoczynku. Ich loty 
trwają od pierwszych dni kwietnia do koń-
ca czerwca. Pszczoły te żyją tylko ok. sie-
dem–osiem tygodni, wcześniej składając jaja  
(10–12), które dają początek kolejnemu po-
koleniu w nowym sezonie.

W odróżnieniu od swojej miodnej krew-
niaczki murarki nie mają królowej, nie pro-
dukują miodu, nie współpracują ze sobą i za-
kładają gniazda samodzielnie, chociaż chętnie 
żyją w dużych koloniach. Ważniejsze są jednak 
ich podobieństwa – murarki są bardzo pra-
cowitymi zapylaczami. Z badań wynika, że te 
małe, rudo owłosione pszczoły zbierając pyłek, 
odwiedzają około 150 gatunków roślin nale-
żących do 37 rodzin systematycznych, m.in. 
kwitnące drzewa owocowe, porzeczki, maliny, 
jeżyny, truskawki, a także mniszki. 

Jedna murarka podczas ciepłej i niezbyt 
deszczowej wiosny zapyla pięć-sześć razy wię-
cej kwiatów niż pszczoła miodna. Nie wiąże 
się z jedną rośliną – w czasie jednego oblotu 
pobiera pyłek z wielu, wskutek czego zapyla 
większą liczbę gatunków. Szacuje się, że 3 tys. 
samic murarki ogrodowej może zastąpić w roli 
zapylacza dwa ule pszczół miodnych, liczące 
średnio po kilkadziesiąt tysięcy robotnic. Żeby 
zapewnić jednej larwie odpowiednią ilość po-
karmu (ok. 200 mg), samica wykonuje około 
30 lotów roboczych, odwiedzając w tym czasie 
około tysiąc kwiatów. Ze względu na jej pra-
cowitość często wykorzystują ją działkowcy 
i sadownicy.

Jednak nie tylko wydajność tych dzi-
kich, samotnych pszczół przemawia za tym, 
by je hodować, ale także ich usposobienie. Mu-
rarka ogrodowa w ogóle nie przejawia agresji 
w stosunku do człowieka, nie przeszkadza 
jej też jego bliska obecność. Nie ma nawyku 
ochrony swojego gniazda – między innymi 
dlatego, że nie produkuje miodu oraz nie musi 
się poświęcać w obronie królowej. Murar-
ką warto się zaopiekować również dlatego, 
że ma niewielki zasięg szukania nektaru, bę-
dzie więc głównie wykonywać pożyteczne 
prace w naszym ogrodzie.

Hodowla na mur-Beton

Nazwa murarek ogrodowych wzięła się 
ze sposobu, w jaki pszczoły te tworzą swo-
je domostwa. Przedstawiciele tego gatunku 
wybierają na swoją siedzibę najczęściej puste 
łodygi, trzciny albo różnego rodzaju otwory 
wygryzione przez inne owady w drewnie. Mu-
rują je od środka gliną lub piaskiem zmiesza-
nym ze śliną, do których wcześniej złożyły jaja. 
Jeżeli pszczoły mają dużo dobrego materiału 
do budowy gniazd, mogą stworzyć spore ko-
lonie. Co ciekawe, nie wymieniają się z sąsia-
dami informacją, gdzie zdobywać pokarm. 
Każdą komórkę złożoną z jajka i porcji pyłku 
dla pożywki oddzielają glinianą przegrodą. 

W zależności od długości dostępnego kanału 
pszczoła buduje w nim od dwóch do 15 komó-
rek. Po zapełnieniu całego kanału zalepia go 
grubszą warstwą w celu ochrony larw przed 
wrogami naturalnymi.

Hodowla murarki ogrodowej jest bardzo 
łatwa. Gatunek ten nie jest wymagający, ale 
preferuje miejsca suche i słoneczne. Późną je-
sienią przygotowujemy około 30-centymetro-
wej długości rurki trzcinowe, które przycinamy 
po skosie. Na sto kokonów potrzeba około 200 
rurek. Rurki muszą mieć tylko jeden otwór wlo-
towy o średnicy 6–8 milimetrów, zakończony 
z jednej strony kolankiem. Trzcina nie może 
popękać ani mieć szczelin, inaczej pszczoły 
nie będą nimi zainteresowane. Zamiast trzciny 
można również używać papierowych rurek, 
pędów bambusa lub ustawiać nawiercone kłody 
drzew liściastych. Najwygodniejsze dla pszczół 
jest poziome położenie rurek, jednak zajmują 
również kanały skośne i pionowe. 

Rurki wiążemy w  wiązki i  wkładamy 
do drewnianego domku o wymiarach 30 x 30 x 
30 centymetrów, który zawieszamy na ścianie 
od strony południowej lub wschodniej. Należy 
go zabezpieczyć drobną siatką, żeby ptaki nie 
wydziobały kokonów, oraz ochronić przed 
wilgocią, ponieważ murarki bardzo niechętnie 
zajmują, a nawet porzucają rurki, które mają 
kontakt z wodą.

Możemy czekać, aż murarki przylecą 
same – są w końcu pospolitym gatunkiem, 
ale możemy też zakupić kokony od hodowców, 
zimą przetrzymać je w lodówce, a na wiosnę 
(pod koniec marca) wyłożyć je do domku. 
Jeśli temperatura w dzień będzie przekraczać 
10°C i będzie słonecznie, pszczoły wygryzą 
się z kokonów same zgodnie ze swym zega-
rem biologicznym. W porównaniu do ulów 
z pszczołami miodnymi hodowla murarki jest 
bardzo kameralna – w domu zamiast kilku-
dziesięciu pszczół żyje najczęściej kilkaset 
zapylaczy kwiatowych, które nie wadzą ani 
domownikom, ani sąsiadom.

Przed okresem zimowym warto wycią-
gnąć rurki z domków i przezimować kokony 
w suchym i chłodnym pomieszczeniu, gdzie 
temperatura nie spada poniżej -20°C, np. za-
mykanej altanie lub nieogrzewanym gara-
żu. Wystarczy przezimować tak kokony raz 
na dwa lata. To ważne, ponieważ nie narażamy 
wtedy pszczół na żerowanie pasożytów, takich 
jak roztocza. Na zewnątrz najlepiej wysta-
wiać kokony przed końcem marca i pamiętać, 
że murarki bardzo mocno przywiązują się 
do miejsca, w którym przegryzą się z kokonów 
na wiosnę. Jeśli więc spóźnimy się z ich wy-
prowadzką, nasi pożyteczni przyjaciele mogą 
za swój nowy dom uznać wnętrze naszego 
garażu.  l
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Przeprowadzone po pięciu latach obecności 
na rynku zmiany to jak zwykle w takich wy-
padkach niewielka korekta stylistyczna, ale 
też modernizacja techniczna. Fiat deklaruje, 
że nowością jest 40 proc. podzespołów.

Zmiana stylu oznacza oczywiście moder-
nizację świateł, zwłaszcza tylnych, i niektó-
rych detali modyfikujących wygląd. Odno-
wione światła mają być przy okazji bardziej 
efektywne. We wnętrzu znajdziemy np. nową 
deskę rozdzielczą z  wyświetlaczem TFT. 
Nabywcy mogą stworzyć do 1500 różnych 
wariantów wyglądu i wyposażenia wnętrza. 

Samochodowe systemy teleinformatycz-
ne będą dostępne z  integracją z serwisem 
Apple Car Play, jak również kompatybil-
ne z Android AutoTM. System Uconnect 
nowej generacji jest również wyposażony 
w interfejs systemu głośnomówiącego Blu-
etooth, funkcję strumieniowej transmisji 
audio, czytnik tekstu i system rozpozna-
wania mowy, porty AUX i USB z integracją 
z  iPodem, elementy obsługi w kierownicy 
oraz, na zamówienie, kamerę cofania oraz 
nowy wbudowany system nawigacji TomTom 
3D. Aplikacja UconnectTM LIVE oferuje 
strumieniową transmisję dźwięku w serwi-
sach Deezer i TuneIn, wiadomości z serwisu 
Reuters oraz połączenie z nawigacją Tom-
Tom LIVE. Daje też dostęp do serwisów 
Facebook Check-in i Twitter.

Android Auto przekazuje kierowcy uży-
teczne informacje zorganizowane w posta-
ci prostych ekranów, wyświetlanych tylko 
w razie potrzeby. Funkcja pozwala na do-
stęp do usługi Google, np. do Google Maps 
z nawigacją sterowaną głosem, informacjami 
drogowymi przekazywanymi w czasie rze-
czywistym i prowadzeniem po właściwym 
pasie ruchu.

Samochód jest dostępny w  wersjach 
Cross, Urban i Wagon. Ta ostatnia jest sied-
mioosobowa, więc jest o kilkanaście centyme-
trów dłuższa – wynosi 4,38 metrów, podczas 
gdy pozostałe mają nieco ponad 4,2 metrów. 
Rozstaw osi to 2,61 metrów dla wszystkich 
wersji. Pozostałe wymiary różnią się o kil-
ka milimetrów, bo każda z wersji jest nieco 
inaczej stylizowana i kształt zderzaków czy 
nadkoli daje minimalne różnice. Zaokrągla-
jąc – szerokość to ok. 1,8 metra, a wysokość 
– ok. 1,7 metra. Każdą z wersji wyposażo-
no w niezrównane funkcje bezpieczeństwa, 
np. Autonomous City Brake, automatyczny 
system hamowania podczas jazdy po mieście 
przy szybkości poniżej 30 km/h oraz najwięk-
szy bagażnik w tej klasie.

Gama jednostek napędowych zawiera sil-
niki zasilane benzyną, gazem LPG, metanem 
lub olejem napędowym, o mocy od 85 KM 
do  120 KM. Do  dyspozycji są  pięcio- lub 
sześciobiegowe przekładnie manualne bądź 
automatyczna Dualogic.

Karoq w całej oKazałości
Już bez cieni czy kamuflażu – oto nowy 

SUV Škody o nazwie Karoq. W Sztokholmie 
odbył się pierwszy, jeszcze statyczny pokaz 
samochodu. Ma on bryłę przypominającą więk-
szego brata, model Kodiaq, ale mniejsze wymia-
ry – 4382 milimetrów długości, 1841 milime-
trów szerokości i 1605 milimetrów wysokości. 
Rozstaw osi to 2638 milimetrów przy napędzie 
tylko na przednią oś lub 2630 milimetrów dla 
wersji z napędem na cztery koła. Bagażnik 
ma pojemność 521 litrów, a po złożeniu tylnej 
kanapy zwiększa się do 1630 litrów. Jednym 
z wariantów wyposażenia jest system VarioFlex, 
czyli trzy oddzielne fotele z tyłu, które mogą być 
składane, ale także całkowicie demontowane. 
Wielkość przestrzeni bagażowej można w tej 
wersji powiększyć do 1810 litrów.

Po raz pierwszy Škoda montuje w tym 
modelu cyfrową deskę rozdzielczą. Zapowiada 
też bogate wyposażenie elektroniczne i paletę 
usług online.

Gamę jednostek napędowych tworzą 
dwa silniki benzynowe i trzy wysokoprężne. 
Mają one pojemności od 1 do 2 litrów i moce 
od 115 do 190 KM. Wszystkie mają bezpośred-
ni wtrysk, turbo, systemy start-stop i układy 
odzyskiwania energii podczas hamowania.

Skrzynie biegów będą manualne sze-
ściostopniowe lub siedmiobiegowe DSG. 
Najmocniejszy diesel będzie dostępny tylko 
z automatem.

Škoda Karoq ma trafić na rynek w ostat-
nim kwartale 2017 roku.

SerwiSy Forda SzuKają 
Klientów Spoza Koncernu

W autoryzowanych serwisach Forda moż-
na obsługiwać także auta innych producentów 
na podstawie nowej marki Omnicraft, dostarcza-
jącej części zamienne. Właściciele fordów znają 
zapewne markę Motorcraft, oferującą kompletną 
linię części zamiennych dla starszych pojazdów 
tego producenta. Omnicraft oferuje części do aut 
spoza koncernu Forda. Na początek jest ponad 
2000 najczęściej używanych części, w tym filtrów 
oleju i klocków hamulcowych, a kolejne mają 
systematycznie przybywać.

– Omnicraft jest pierwszą nową marką 
oferowaną przez Ford Customer Service 
Division od ponad 40 lat i stanowi dużą 
szansę dla dilerów, ponieważ będą mogli 
sprzedawać części i  oferować usługi dla 
wszystkich pojazdów – powiedział John 
Cooper, wiceprezes FCSD, Ford of Europe. 
Omnicraft ma pozwolić na połączenie wy-
sokiej jakości części zamiennych oraz usługi 
wyszkolonej kadry serwisowej z konkuren-
cyjnymi cenami.

Ford chce nie tylko ściągnąć w ten sposób 
do swoich autoryzowanych serwisów auta 
innych marek, ale także sprzedawać te części 
niezależnym warsztatom.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Fiat odnowił model 500L

Gama silników zaczyna się od zasilania benzyną, gazem LPG, metanem lub olejem napędowym Samochód jest dostępny w wersjach Cross, Urban i Wagon

Ma on bryłę przypominającą większego brata, model KodiaqJuż bez cieni czy kamuflażu – oto nowy SUV Škody o nazwie Karoq
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Peryferia

Spotkanie

Zdrowie

Nie przechrap swojego zdrowia
Odgłos pracującej kosiarki za  oknem to, 
oprócz alergii, jedna z niewielu zmian na gor-
sze, które przynosi wiosna. Trudno wyobrazić 
sobie bardziej nieprzyjemną pobudkę. Warto 
jednak zapytać domowników, czy sami nie 
wydajemy z siebie nocą dźwięków o podob-
nym natężeniu. Przeciętnie bowiem chrapiący 
człowiek robi hałas, który osiąga nawet 90 de-
cybeli – czyli mniej więcej tyle, ile narzędzie 
używane przez pracowników miejskiej ziele-
ni. Głośne chrapanie nie tylko utrudnia życie 
najbliższym nocnego muzyka, ale też może 
być objawem poważniejszych chorób układu 
oddechowego.

Według badań statystycznych regular-
nie chrapie co dziesiąty człowiek. Główny-
mi winowajcami są mężczyźni – w 80 proc. 
przypadków to oni generują nocne hałasy. 
Dla 60 proc. ludzi jest to niegroźna dolegli-
wość, która przeszkadza tylko innym, tzw. 
fizjologiczne chrapanie. Jego przyczyną jest 
zwiotczenie mięśni gardzieli, przez co jej tylna 
część opada i dotyka nasady języka. Zmniejsza 
się szczelina, przez którą może być wydychane 
i wdychane powietrze. Wzrastające stężenie 
dwutlenku węgla we krwi informuje ośrodek 
oddechowy w mózgu, że śpiącemu brakuje 
tlenu. Mózg pobudza wtedy do pracy dodat-
kowe mięśnie oddechowe – mięśnie klatki 
piersiowej i przeponę, których praca powoduje 
chrapanie. Zdaniem lekarzy zajmujących się 
badaniem snu krótkotrwałe przerwy w oddy-
chaniu są zjawiskiem normalnym i zdarzają 
się prawie wszystkim ludziom.

Chrapanie nie jest chorobą, tylko obja-
wem utrudnionego przepływu powietrza przez 

gardło. Może być skutkiem ubocznym zabu-
rzenia drożności nosa (np. skrzywienia prze-
grody nosa, polipów jam nosa, obrzęku tkanek 
spowodowanego alergią lub przeziębieniem). 
Przez opory w przepływie powietrza powstają 
podciśnienie w gardle i wibracje podniebienia. 

Czynnikami zwiększającymi prawdopodo-
bieństwo chrapania są wydłużone podniebienie 
miękkie i języczek, które zwężają drogę prze-
pływu powietrza z nosa do gardła i zaczynają 
wibrować. U dzieci przyczyną chrapania często 
są przerośnięte migdałki, które ograniczają prze-
pływ powietrza przez górne drogi oddechowe. 
U dorosłych chrapanie może być zemstą orga-
nizmu za niezdrowy tryb życia, czyli otyłość, 
palenie papierosów, picie alkoholi i nadużywanie 
środków uspokajających i nasennych.

Do utraty tchu

Dzwonek ostrzegawczy, po którym po-
winniśmy poważnie pomyśleć o wizycie u la-
ryngologa, pojawia się, gdy chrapanie staje 
się patologiczne i towarzyszy mu tzw. bez-
dech, czyli brak przepływu powietrza przez 
krtań, czy spłycony oddech o typie hypopnoe 
w czasie snu. Bezdech (obturacyjny bezdech 
senny, OBS) stwierdza się wtedy, gdy prze-
rwy w oddychaniu występują częściej niż 10 
razy w ciągu godziny. Często kończą się one 
wybudzeniem, których jednak chrapiący nie 
pamięta. 

Niedotlenienie mózgu w trakcie snu pro-
wadzi do wielu konsekwencji, jak choroby 
układu krążenia, m.in. ponad połowa pacjen-
tów z bezdechem sennym choruje na nadci-
śnienie tętnicze. U chorego na OBS wzrasta 
oporność na insulinę, co może przyczynić się 

do rozwoju cukrzycy. Bezdech ma również 
bezpośredni, natychmiastowy wpływ na co-
dzienne życia – cierpiący na niego narzekają 
na zmęczenie, bóle głowy, kiepski nastrój. 
Szwankuje im pamięć i koncentracja.

Według statystyk 100 tys. Polaków powinno 
się leczyć z powodu nocnych bezdechów, jednak 
z tą chorobą do lekarza zgłasza się nikły procent. 
Najbardziej zagrożeni OBS są mocno chrapią-
cy mężczyźni powyżej 40 lat, z nadciśnieniem 
i nadwagą oraz otyłe kobiety po 55. roku życia, 
które mają zaburzoną równowagę hormonalną 
i zbyt wysokie ciśnienie. Wielu chorych jest 
nieświadomych tej dolegliwości, dlatego duża 
odpowiedzialność spoczywa na ich najbliższych 
– partnerach, rodzicach i dzieciach – którzy 
powinni skierować ich na leczenie. Laryngolog 
przeprowadza dokładny wywiad, przez całą 
noc monitoruje parametry śpiącego pacjenta 
i określa optymalne sposoby leczenia.

Skuteczne i coraz częściej stosowane jest 
leczenie nieinwazyjne, czyli różnego rodzaju 
aparaty i maski zakładane na czas snu. Apa-
raty na chrapanie zakłada się na zęby, przez 
co żuchwa wysuwa się w przód i w dół, a język 
przesuwa się do przodu, umożliwiając pełniej-
szy wdech powietrza i mniejszą wibrację tka-
nek. Ulgę w nocy przynoszą też maski tlenowe, 
które zakłada się na nos i usta. Są połączone 
przez plastikową rurę z pompą, która dostar-
cza powietrze pod zwiększonym ciśnieniem. 
Rozpiera ono zwężone gardło i nie dopuszcza 
do bezdechów. Maski mogą być wyposażone 
w podgrzewacz powietrza i nawilżacz, który 
zapobiega wysuszeniu jamy ustnej i gardła.

Jeżeli przyczyną chrapania są  wady 
anatomiczne, przeprowadza się zabiegi 

zmniejszenia masy podniebienia oraz języ-
ka. Nawet w warunkach ambulatoryjnych lub 
w ramach chirurgii jednego dnia można doko-
nać korekty zaburzeń drożności nosa (operacje 
przegrody nosa, zatok przynosowych, zmniej-
szenie małżowin nosowych dolnych), wyciąć 
przerośnięte migdałki, usunąć polipy, zmniej-
szyć podniebienie, a nawet język. Innym spo-
sobem jest zniszczenie za pomocą specjalnych 
elektrod tkanki w jamie ustnej, która tworzy 
bliznę, napinającą opadające mięśnie. Najnow-
szą metodą stosowaną w walce z chrapaniem 
jest zabieg koblacji, który wykonuje się w tem-
peraturze 40–50°C, wykorzystując energię fal 
radiowych do zmniejszenia objętości i zwięk-
szenia napięcia oznaczonej tkanki. Zabieg 
nie pozostawia blizn, nie powoduje oparzeń, 
a rekonwalescencja po niej przebiega znacznie 
szybciej niż przy użyciu skalpela czy lasera.

Domowe sposoby

Jeśli nie cierpimy na bezdech, tylko zwy-
czajnie pochrapujemy fizjologicznie, możemy 
sami sobie pomóc. Warto ograniczyć używki, 
ponieważ nikotyna w papierosach jest przy-
czyną zalegania śliny w tchawicy i krtani i po-
drażnia gardło a alkohol powoduje wiotczenie 
mięśni gardła i języka. Podobne działanie mają 
środki nasenne i uspokajające. Dużą poprawę 
przyniesie nam też właściwie dobrana podusz-
ka, ponieważ prawidłowe podparcie głowy, 
szyi i kręgosłupa wpływa na regenerację or-
ganizmu i zdrowy spoczynek. Nasza głowa 
powinna spoczywać na płaskiej poduszce 
(przy wysokiej drogi oddechowe się zwężają), 
dopasowującej się do kształtu głowy.

 l

Poznali się pod koniec lipca, w pierwszy na-
prawdę ładny dzień lata. Tamtego roku przez 
kraj przeszła fala opadów, a po niej powodzie, 
które zalały wiele miast i miasteczek. Ludziom 
niespecjalnie było do śmiechu, media ciągle 
trąbiły o kolejnych zniszczeniach, a atmosfe-
ra była daleka od wakacyjnej beztroski. Ale 
tamtej niedzieli napięcia odpuściły i ludzie 
wylegli na niedzielne spacery.

Żadne z nich nie miało tego dnia ochoty 
wyjść z domu, a jednak spotkali się na sporym 
miejskim pikniku i mimo że byli na innych 
imprezach, usiedli koło siebie.

Tamtego lata i  tamtej jesieni Agata 
i Szczepan pozostawali nierozłączni. Od lipca 
nie rozdzielili się na dłużej niż kilka godzin, 
a mimo to przy każdym ponownym spotkaniu 
oboje zachowywali się, jakby nie widzieli się 
długie tygodnie. Wszystko toczyło się szybko 
– szybko ze sobą zamieszkali, szybko zaczęli 
się zachowywać jak wieloletnia para, funk-
cjonowali jak jeden organizm. Rozmawiali 
o ślubie, o dzieciach, o domu, który zbudują, 
o podróżach, na które pojadą. 

Późną jesienią Szczepan dostał propozycję 
intratnego kontraktu w Paryżu, z rodzaju tych, 
których odrzucenie jest nieroztropne. Agata 
miała jeszcze kilka miesięcy do końca studiów 
i jej wyjazd wiele by skomplikował. Po wielu 

rozmowach, kłótniach i łzach postanowili, 
że miłość taka jak ich musi przetrwać wszyst-
ko i na pewno dadzą radę. Szczepan wyjechał, 
Agata płakała, płakali oboje.

Trudno wyjaśnić, co właściwie wydarzyło 
się później. Na początku pisali i dzwonili co-
dziennie, choć w tamtych czasach kosztowało 
ich to majątek. Tęsknili, płakali, obiecywali wie-
le. Jednak kontrakt Szczepana przeciągnął się 
z trzech miesięcy na pięć, a z pięciu na osiem. 
W tym czasie z powodu ciągłych braków pie-
niędzy widzieli się tylko raz. Z czasem poja-
wiało się coraz więcej niedopowiedzeń, coraz 
więcej mikrokłótni, które w swoim natęże-
niu powodowały lawinę. I po jednej z takich 
kilkudniowych kłótni, kiedy Agata znów wy-
krzyczała, że to koniec, Szczepan obudził się 
rano z potężnym kacem i w towarzystwie innej 
kobiety. Długo boksował się sam ze swoimi 
myślami, aż w końcu odpuścił i powiedział 
o wszystkim Agacie. Jej reakcja była dokładnie 
taka, jak ona sama – wybuchowa i porywcza. 

Tamtego dnia Agata przekreśliła ich 
wszystkie wspólne plany. W sumie płakała 
po Szczepanie niewiele – histerycznie, ale nie-
wiele. Przez kilka miesięcy chodziła jak zombie, 
mechanicznie wykonując wszystkie codzienne 
czynności. Skończyła studia, zaczęła specja-
lizację, poznała Adama, swojego przyszłego 
męża, którego poślubiła trzy miesiące później.

Szczepan w tym czasie pracował na tyle, 
na  ile pozwalały mu fizyczne możliwości. 
Stał się robotem, który nie wychodził z biura 
czasem przez trzy dni, wpadał co najwyżej 
do domu wziąć prysznic i  założyć świeże 
ubranie. Wiedział, że Agata wyszła za mąż, 
ale każda myśl o niej rozsadzała mu głowę. 
Pewnego dnia poczuł jednak, że musi ją zo-
baczyć – bez względu na wszystko. Wrócił 
do miasta, bez trudu ją odnalazł. Zobaczyła 
go, ale nie podeszła, nie chciała rozmawiać. 
Była z mężem i w widocznej już ciąży.

Od tamtego dnia Szczepan regularnie 
chodził w miejsca, w których będzie mógł 
niezauważony choć chwilę na nią popatrzeć. 
Mijały lata, Agata skończyła specjalizację, 
sporo pracowała, spodziewała się drugiego 
dziecka, ale Szczepan nie mógł wyrzucić jej 
z głowy. Zatrudnił się w niewielkim biurze, 
gdzie nieźle zarabiał, a przy tym wiele nie 
potrzebował. Co jakiś czas wikłał się w krótkie, 
nic nieznaczące romanse i snuł w swojej gło-
wie alternatywne scenariusze tego, co mogło-
by być, ale się nie zdarzyło. Wszystko to trwało 
ponad dziesięć długich lat, w trakcie których 
nie rozmawiali, ale jednak dla Szczepana 
byli w jakimś przedziwnym, nieistniejącym 
związku.

I wtedy zdarzył się wypadek, w którym 
pod kołami samochodu zginął mąż Agaty. 

Jej życie mocno się posypało, nałożyły się 
nowe problemy, okazało się, że jej mąż przez 
ostatnie lata wielu rzeczy jej nie mówił i nie 
była świadoma, że żyli mocno ponad stan. 
Po kilku tygodniach pod jej domem z bukie-
tem polnych kwiatów stanął Szczepan. Sam 
nie wiedział, po co i czego chce, ale musiał 
spróbować.

Zaczęli ukradkiem znowu się spotykać, 
Szczepan spłacał długi jej męża, a Agata ni-
komu nie przyznała się do ich spotkań. Wtedy 
jednak dojrzał coś, czego dziesięć lat wcześniej 
nie zauważał albo czego wtedy nie było. O ile 
smutek i depresyjne stany Agaty można było 
wytłumaczyć niespodziewaną żałobą, o tyle 
to, że była porywcza, wulgarna, agresywna 
i bardzo krytyczna – już nie. Ich spotkania 
trwały może kilka tygodni, kiedy Szczepan 
zorientował się, że jego dawna ukochana, ta, 
z którą w swojej głowie rozmawiał przez tyle 
lat, i kobieta, którą miał przed sobą, to zupeł-
nie inne osoby. Zostawił Agacie wystarczającą 
kwotę, by spłacić większość długów i zabez-
pieczyć jej najbliższą przyszłość. Zrobił to, 
choć doskonale wiedział, że pieniądze, które 
jemu samemu zostaną, będą marnymi ochła-
pami. Spakował się i wreszcie odszedł, tym 
razem na dobre odchodząc od czegoś, co nie 
zostało odpowiednio zakończone wiele lat 
wcześniej. l
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Piwo przez wieki

Piwo ze spiżu

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Po raz Pierwszy od co najmniej 20 lat 
w Polsce jest więcej oPtymistów niż Pesy-
mistów – wynika z majowego odczytu wskaź-
nika ufności konsumenckiej, który GUS oblicza 
od 1997 roku. W maju wzrósł on do 3,1 pkt – 
z -0,8 pkt w kwietniu. To, że znalazł się powyżej 
zera, oznacza, że więcej respondentów dostrze-
ga poprawę sytuacji gospodarczej kraju, stanu 
swoich finansów i możliwości dokonywania 
ważnych zakupów niż ich pogorszenie. Dobre 
nastroje gospodarstw domowych potwierdzają 
opublikowane wyniki sondażu CBOS – 42 proc. 
Polaków ocenia sytuację gospodarczą w kraju 
jako dobrą, a jedynie 15 proc. jako złą. Pierwszy 
z tych odsetków od 1989 r. nigdy nie był wyższy, 
drugi zaś nigdy nie był niższy.

systematycznie PoPrawia się sytuacja 
na rynku Pracy. W kwietniu stopa bez-
robocia rejestrowanego spadła do 7,7 proc., 
z 8,1 proc. miesiąc wcześniej. 14 proc. Polaków 
nie widzi problemów ze znalezieniem odpo-
wiedniej pracy. Dodatkowo 53 proc. rodaków 
uważa, że można znaleźć jakąś pracę, ale trud-
no o odpowiednią. Poprawa sytuacji na rynku 
pracy przejawia się głównie w tym, że silnie 
wzrosło bezpieczeństwo zatrudnienia. Z kolei 
wzrost płac, choć postępuje, jest niższy, niż 
można by oczekiwać przy dzisiejszym pozio-
mie bezrobocia. Jednym z wyjaśnień słabego 
wzrostu płac może być napływ imigrantów 
z Ukrainy oraz fakt, że wiele osób przechodzi 
z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

22,2 Proc. PkB, czyli ok. 430 mld złotych, 
może w Polsce sięgnąć w 2017 roku war-
tość działalności gosPodarczej Poza 
oficjalnym oBiegiem i kontrolą Państwa. 
Mimo że od kilku lat szara strefa ulega ogra-
niczeniom, to jeszcze daleko do średniej eu-
ropejskiej, ale bieżący rok może okazać się 
rekordowy. Przyczyniają się do tego głównie 
ożywienie w gospodarce, kondycja rynku pra-
cy oraz działania zmierzające do uszczelnienia 
systemu podatkowego. Polski rynek pracy 
w coraz większym stopniu staje się rynkiem 
pracownika, co oznacza, że pracujący nie 
godzą się chętnie na płacenie pod stołem. 
Obserwujemy również efekty wprowadza-
nych regulacji mających ograniczyć aktyw-
ność oszustów, którzy wprowadzają na rynek 
towary bez podatku. Na rynku jest mniej nie-
legalnych paliw i papierosów. W I kwartale 
legalna sprzedaż zwiększyła się o 13 proc. 
w porównaniu z ub.r., podczas gdy cała go-
spodarka urosła realnie o 4 proc. Najniższy 
poziom szarej strefy notują Szwajcaria, Austria 
i Luksemburg. W skali globalnej w najgorszej 
sytuacji pod względem działalności wymy-
kającej się kontroli fiskusa są Gruzja, Boliwia 
i sporo krajów Afryki, gdzie szara strefa sta-
nowi ponad 50 proc. gospodarki.

Krzyżówka panoramiczna nr 11

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „w maju jak w gaju”.  
Nagrodę wylosowała: Pani Bożena Pastwa z katowic.

W siedzibie starej katowickiej drukarni przy 
ulicy Opolskiej 22 mieści się browar, który 
jest ewenementem na skalę ogólnopolską. 
Przeważnie piwowarzy, którzy chcą połączyć 
warzenie piwa z prowadzeniem lokalu, otwie-
rają restaurację albo pub, w których serwu-
ją świeżo uwarzone na miejscu trunki. Bro-
war Spiż poszedł inną drogą i rozlewa swoje 
piwa w rytmie tanecznych przebojów. Jego 
wizytówką jest bowiem popularna, zwłasz-
cza w weekendy, dyskoteka, która reklamo-
wana jest jako jedyny taki klub muzyczny 
w Europie.

Lokal w  Katowicach, który należy 
do  wrocławskiego przedsiębiorcy i  tech-
nologa browarnictwa Bogdana Spiża, jest 
jego drugim firmowym browarem restau-
racyjnym w Polsce. W 1992 roku otworzył 
we Wrocławiu jedną z pierwszych w Polsce 
restauracji tego typu. Pierwszy Spiż ma bar-
dziej szacowny charakter, mieści się bowiem 
we wnętrzach miejskiego ratusza. Nadod-
rzański biznesmen w 1996 roku pierwszy raz 
rozszerzył swą działalność – pod szyldem 
Spiż otworzył wtedy restaurację i hotel w za-
bytkowym pałacu Matuschków w Miłkowie. 
Na ciąg dalszy ekspansji czekać było trzeba 
10 lat. W końcu w 2005 roku, po trwającym 
aż trzy lata remoncie hali starej drukarni, 
„browaroteka” została otwarta w Katowi-
cach. Przez pierwsze kilka lat funkcjonowa-
nia katowicki browar przyciągał surowym, 
industrialnym wystrojem. Wszystko zmieniło 
się w 2012 roku, gdy po przebudowie klub 
muzyczny zyskał nowe oblicze.

Po hucznym otwarciu wyremontowanego 
Spiża goście mają do dyspozycji mieszczące 
się na 2000 metrów kwadratowych i dwóch 
poziomach cztery parkiety taneczne, dwie sale 
VIP, strefę gastronomiczną, salę bankietową, 
trzy szatnie, loże i 600 wygodnych siedzących 
miejsc. Atmosferę tworzą wykwalifikowani 
barmani i puszczający najgorętsze hity DJ-e, 
m.in. Silent, Bolid i Żelazny. Sale taneczne 
wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt 
nagłaśniający, konsole do tworzenia muzy-
ki na żywo oraz zaawansowane rozwiązania 
z zakresu techniki scenicznej. Przez cztery dni 
w tygodniu, od środy do soboty, Spiż organi-
zuje imprezy tematyczne, m.in. studenckie 
środy, czwartki w rytmie lat 70., 80., 90. i czar-
ne piątki, oraz wydarzenia specjalne i eventy 
firmowe. Klub szczyci się też swoim systemem 
oświetleniowym, na które składają się efek-
ty świetlne, wizualne i laserowe dostrojone 
do grającej muzyki.

Piwo 
z Pajdą

Na nic jednak zdałyby się najnowocze-
śniejsza technika nagłośnieniowo-oświetle-
niowa i luksusowy wystrój, gdyby Spiż nie 
proponował piwoszom szerokiego wachla-
rza ciekawych trunków. Barmani nalewają 
sześć rodzajów warzonego na miejscu piwa, 
do którego dodają „spiżowy” przysmak – pajdę 
ciemnego chleba ze smalcem. Piwa warzone 
są według starych, 500-letnich receptur, bez 
użycia metod komputerowych, lecz z zacho-
waniem obsługi piwowara. Są niefiltrowane, 
niepasteryzowane, żywe i bez konserwan-
tów. Goście, którzy muszą wcześniej wracać 
do domu, mogą poprosić o przelanie piwa 
do specjalnej dwulitrowej plastikowej butelki, 
co staje się zwyczajem w coraz większej liczbie 
pubów z piwem rzemieślniczym i browarów 
restauracyjnych.

Bywalcy pijalni piwa z tanecznym sznytem 
najchętniej zamawiają piwo Spiżowe Jasne, 
które przyciąga wysoką, długo utrzymującą 
się pianą, mętnym, złocistym kolorem i pły-
wającymi w nim drobinami chmielu i droż-
dży. Innym popularnym trunkiem, warzonym 
na oczach gości, jest Spiżowe Ciemne – pach-
nie trochę jak kawa, ale w smaku wyczuć też 
można czekoladę i delikatną gorycz na finiszu. 
Na swoisty deser można zamówić Spiżowe 
Karmelowe, czyli ciemne, bardzo słodkie piwo 
z ozdobną pianą. Jeśli noc jest jeszcze młoda, 
na skosztowanie w Browarze Spiż czekają jesz-
cze Miodowe, Mocne i Pszeniczne. 
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Dziesięć lat temu straciliśmy wspaniałego przyjaciela i wiel-
kiego obrońcę górnictwa. Po ciężkiej chorobie odszedł od nas 
Tadeusz Krzyżowski, dziennikarz, redaktor naczelny i twórca 
Oficyny Wydawniczej Górnik, która ma nieoceniony wkład 
w konsolidację środowiska górniczego. 

Niezależność poglądów, szacunek dla górników, odwaga 
i bezkompromisowość – to były cechy, za które go podziwialiśmy. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku był internowany. 
Przez długi czas jego nazwisko było na tak zwanym indeksie. 
On, prawnik i dziennikarz, pracował fizycznie. Po 1989 roku był 
najpoważniejszym publicystą specjalizującym się w sprawach 
górniczych. Miał jeszcze jeden, szczególny dar. Angażował 
się w obronę kopalń. My, związkowcy z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, doskonale pamiętamy jego wkład w torpedowanie 
absurdalnych planów likwidacji niektórych kopalń jastrzębskich 
i rybnickich. Był szczery do bólu. Politycy bali się go. Związ-
kowcy, bez względu na przynależność organizacyjną, bardzo go 
cenili. Menedżerowie górniczy mieli się na baczności. Wszyscy 
wiedzieli, że jeżeli Tadeusz dowie się o jakiejś nieuczciwości, 
napisze o niej natychmiast. Był bardzo wyczulony na ludzką 
krzywdę.

W Katowicach, 24 maja tego roku, dziesięć lat po śmierci 
Tadeusza, stanęliśmy przed jego grobem, aby dać świadectwo, 
że przyjaciele pamiętają o nim. To smutne, że ubywa ludzi, któ-
rym zależy na górnictwie. Smuci myśl, że już nie możemy liczyć 

na pomoc i radę Tadeusza. Często zastanawiam się, co pisałby 
teraz. Co by krytykował, a co chwalił. Od jego śmierci minęło 
10 lat, a w górnictwie jakby minęła wielka epoka. Jednak nawet 
największe zmiany nie spowodują, że zniknie w nas uczucie 
pustki po stracie Tadeusza.

Mam zaszczyt uważać się za przyjaciela Tadeusza. Potrafi-
liśmy spierać się o sprawy górnictwa i o politykę. Zawsze były 
to dyskusje, które kończyły się konstruktywnymi wnioskami. 
Nie ma już z kim toczyć takich rozmów.

TADEUSZ MOTOWIDŁO

R E K L A M A

Wspomnienie

Dziesięć lat temu zmarł 
taDeusz KrzyżowsKi

MOJ S.A. Katowice
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