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Rozmowa na czasie
Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej Solidarności:
Ja wierzę w wicepremiera
Morawieckiego i w to,
że za półtora roku
będziemy mogli
wymienić kilka
inwestycji, które będą
już w trakcie realizacji.
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Roztropność
dopuszcza
wyrzeczenia
Rozmowa z Wojciechem Romanem, wiceprzewodniczącym
Związku Zawodowego Górników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
Jas-Mos.
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Jest zespół. Pieniądze
mogą być później
Polska Grupa Górnicza.
strona 3

Niech młodzi
urządzają górnictwo
po swojemu
– Niektórzy zarzucają mi, że
jestem idealistą. Dla mnie to
komplement, a nie zarzut –
mówi Jerzy Sawczuk.
strona 5

Finał konkursu
ekoAktywni 2017
WFOŚiGW w Katowicach.

strona 8

Elektryczne wchodzą
wolniej
Informacje motoryzacyjne.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach kontroli sektora górniczego. NIK zwraca uwagę,
że ministrowie odpowiedzialni za sektor górnictwa oraz zarządy spółek węglowych dysponowali
bieżącymi informacjami o sytuacji finansowej podmiotów górniczych. Były one wystarczające, aby
prowadzić skuteczny nadzór oraz reagować na zmienne warunki na rynku węgla. Wiedza ta nie została
jednak efektywnie wykorzystana przez Ministra Gospodarki i zarządy spółek.
strona 9
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Pięścią w stół

Mamy węgiel czy nie mamy
Czy chcemy udowodnić, że węgiel może być paliwem
przyjaznym dla środowiska? Podobno chcemy. Czy
mamy technologię, dzięki której wyprodukujemy
z węgla paliwo znacznie mniej szkodzące środowisku? Nie mamy. Mamy kilka udanych prób na skalę
laboratoryjną i półprzemysłową. Na tej podstawie
nie można nawet w przybliżeniu oszacować kosztów
produkcji. Mamy za to zapowiedzi pełne optymizmu
i wiary w sukces. Serdeczne Bóg zapłać i za to, ale
konkretów chciałoby się więcej.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

C

zyste technologie węglowe mają być szansą dla
polskiego górnictwa. Jednak biorąc pod uwagę
stopień zaawansowania prac, które mają doprowadzić do sukcesu, uważam, że powinniśmy na razie
skoncentrować się na tradycyjnym wykorzystaniu
węgla. Zanim powstaną fabryki, w których będziemy produkować ekologiczne paliwo, warto zadbać,
aby tradycyjne wykorzystanie węgla stało się dobrym
wyborem dla właścicieli domów, ciepłowni miejskich
i osiedlowych.
W wielu miastach ciepłownie i elektrociepłownie
spalające węgiel są w złym stanie technicznym. Za około pięć lat trzeba będzie zamknąć ostatnią z grupy
zdezelowanych spalarni węgla. Takie są wymagania
ekologiczne. Z informacji, które ostatnio przeglądałem, wynika, że niekoniecznie zastąpią je nowoczesne
instalacje spalające węgiel. Ze względu na presję, aby
eliminować węgiel z miejskich systemów grzewczych,
miasta mogą inwestować w ciepłownie i elektrociepłownie spalające gaz albo biomasę. Mam nadzieję,
że górnictwo opracowało już plan walki o zachowanie
tego rynku. Czasu zostało niewiele, ponieważ bardzo

Jeden
z analityków,
wcale
nienastawiony
antyrządowo,
napisał, że węgla
brakuje.

ostre normy emisji dwutlenku węgla mogą bezpowrotnie skasować tę część rynku.
Z jednej strony, budujemy nowoczesne bloki węglowe w dużych elektrowniach, ale z drugiej strony –
będą one potrzebowały mniej węgla, ponieważ będą
znacznie sprawniejsze od dotychczasowych. Poświęciłem trochę czasu na porównanie informacji płynących z Ministerstwa Energii. Jeżeli są one kierowane
bezpośrednio do górników, są optymistyczne – węgiel
będzie podstawą naszej energetyki, musimy zacząć
planować budowę nowych kopalń i tworzyć podstawy
do produkcji czystych paliw z węgla. Jeżeli te informacje są kierowane do zwykłych zjadaczy chleba, mówi się
w nich o energetyce odnawialnej, gazowej i o budowie
elektrowni jądrowej. Czy w takim razie węgiel utrzyma
swoją dotychczasową pozycję? A jeżeli utrzyma, to czy
będzie to węgiel z polskich kopalń czy z importu?
Precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem.
Z informacji Ministerstwa Energii publikowanych
na początku tego roku wynikało, że popyt na węgiel
energetyczny do 2020 roku spadnie o około 5 mln ton
rocznie w porównaniu z dotychczasowym popytem.
Niektórzy analitycy twierdzą, że ten spadek zapotrzebowania wyniesie nawet 9 mln ton. I teraz już nie wiem, kto
ma rację. Czy ci, którzy mówią, że węgla zacznie wkrótce
brakować, czy ci, którzy twierdzą, że mamy go za dużo?
Na razie mamy go za mało. Jeden z analityków,
wcale nienastawiony antyrządowo, napisał, że węgla
brakuje. PGG musi wywiązać się z umów z energetyką
zawodową. Ciepłownie i elektrociepłownie będą musiały
kupować węgiel z importu. Będzie on droższy. U nas
zawsze jest tak, że gdy węgiel jest niepotrzebny, mamy
go w nadmiarze. Gdy jest potrzebny, to go brakuje. l

Kij w mrowisko

Czas nas ciśnie
W branży górniczej i energetycznej jesteśmy niczym
szachista, który gra w niedoczasie. Gra pod presją
czasu zazwyczaj obfituje w błędy. Przeciwnik ma ten
komfort, że może spokojnie analizować sytuację i zastanawiać się nad kilkoma ruchami naprzód. Grając
w niedoczasie, możemy najwyżej unikać gigantycznych strat.

N

aszym rywalem w rozgrywce górniczo-energetycznej jest Komisja Europejska i unijne lobby antywęglowe. Już kilka razy wydawało się,
że skutecznie obroniliśmy się i będziemy mogli spokojnie porządkować ten sektor gospodarki. Niestety,
kolejne pomysły rodzące się w głowach brukselskich
urzędników powodują, że nie ma czasu ani na porządkowanie, ani na dostosowanie się do wymagań. Żeby
już nas zupełnie dobić, wymyśla się dla energetyki
węglowej normy, których nie może ona spełnić.
Poziom absurdu jest tak wielki, że zaczynam się
zastanawiać, czy w Brukseli trwają prace nad tym,
aby na przykład o połowę ograniczyć emisję dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym przez obywateli
krajów Unii Europejskiej? A może są zakusy, aby o połowę ograniczyć ilość dwutlenku węgla w powietrzu
wydychanym przez zwierzęta hodowlane? Co z tego,
że jest to niemożliwe z biologicznego punktu widzenia.
W takich przypadkach wystarcza urzędnicza wola.
Równie ciekawym pomysłem mogłoby być obłożenie
wulkanów zakazem emisji szkodliwych gazów. Kraj,
który nie przestrzegałby tego zakazu, musiałby płacić
kary liczone w dziesiątkach miliardów euro. Można też
byłoby wprowadzić bardzo wysoki podatek od trzęsień
ziemi, powodzi i gradobicia.
Absurdalnych pomysłów może być wiele. Nie
zmienią one jednak podstawowego faktu – są prawa

GRZEGORZ
JANIK
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Żeby już nas
zupełnie dobić,
wymyśla się
dla energetyki
węglowej normy,
których nie może
ona spełnić.

fizyki, biologii i chemii, których nie da się zmienić
nawet urzędnikom unijnym. Dlaczego w takim razie
ludzie z dyplomami porządnych uczelni pozwalają
sobie na to, aby smażyć bzdurne zakazy i nakazy?
Wyjaśnienie jest proste. Otóż chodzi o załatwienie
gigantycznych interesów dla tych, którzy skorzystają na zniszczeniu górnictwa i energetyki węglowej.
Taka polityka jest prowadzona na wielu frontach.
Jednym z nich jest na przykład ekspansja Gazpromu
w krajach UE.
Rosyjski gigant gazowy może bez większych problemów dzielić kraje unijne, omijać prawo i realizować
swoje projekty, chociaż godzą one w interesy na przykład Polski. W praktyce mamy do czynienia z monopolem gazowym Rosji, która za każdym razem wygrywa
prawne starcia dzięki poparciu Niemiec i kilku innych
krajów.
Rosjanie wiele razy pokazali, że mogą zakręcić
kurki z gazem i wtedy Europa wpada w panikę. Mimo
tych doświadczeń Gazprom jest na najlepszej drodze,
aby zbudować kolejną nitkę gazociągu Nord Stream
nazywaną Nord Stream 2.
Polska sprzeciwiała się temu projektowi, ponieważ to kolejny etap walki Rosjan o to, aby zepchnąć
nas na margines i udowodnić, że w sprawach energetycznych nie mamy wiele do powiedzenia na forum
UE. Władimir Putin około pół roku temu poinformował, że gazociąg zostanie zbudowany mimo sprzeciwu
Polski. Ta wypowiedź prezydenta Putina jest najlepszym dowodem na to, że nie ma lepszego sposobu
na zapewnienie Polsce niezależności energetycznej
niż realizacja własnych koncepcji. Na solidarność
energetyczną Europy możemy liczyć w bardzo ograniczonym zakresie.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Nie ma winnych

N

ajwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat
górnictwa węgla kamiennego. Kontrolerzy wytknęli
między innymi bardzo niską wydajność w kopalniach
należących do Polskiej Grupy Górniczej (dawniej Kompania
Węglowa i Katowicki Holding Węglowy) i w JSW. Pochwalili
Bogdankę i kopalnię Silesia. Co z tego wynika? Otóż udział
śląskiego górnika w zatruwaniu atmosfery dwutlenkiem
węgla jest dwukrotnie mniejszy niż górnika z Bogdanki.
Jaki z tego wniosek? Górnik ze śląskiej kopalni jest
proekologiczny. Brak takiego spostrzeżenia w raporcie NIK
nie powoduje, że praca kontrolerów jest bezużyteczna.
Można poznać historię górnictwa, koszty, wielkość
wydobycia i wydajność. Szkoda, że nie ma odpowiedzi
na zasadnicze pytanie: Warto utrzymywać górnictwo węgla
kamiennego czy nie warto?

W

dość obszernym fragmencie opisującym
kolejne etapy degrengolady w zarządzaniu
i sprawowaniu kontroli właścicielskiej jest wszystko,
ale nie ma konkretnych nazwisk osób, które powinny
odpowiadać za lata olewania swoich obowiązków.
W branży górniczej zapanowało niedobre przekonanie,
że górnictwo nie musi zarabiać pieniędzy, ponieważ one
zawsze się znajdują. Górnictwo jest sztuką. Żeby być
fachowcem w tej branży, trzeba posiąść wiedzę tajemną.
Ukończenie szkoły, wyższej uczelni, zdobycie kolejnych
tak zwanych dopuszczeń, a nawet doktorat to za mało.
Trzeba zachowywać się jak artysta, mieć mentalność
artysty i być nierozumianym przez otoczenie. Dopiero
wtedy jest się rzeczywiście członkiem górniczego stanu.
Jednak na wszelki wypadek każdy w tej branży czuje
się artystą. Prawdziwy artysta nie przywiązuje wagi
do pieniędzy. Pogarda dla pieniędzy odróżnia artystę
od celebryty.

N

a podstawie najnowszego raportu Najwyższej
Izby Kontroli można uznać, że kilka zarządów
dawnej Kompanii Węglowej to artyści pełną gębą. Nie
gorszymi artystami byli politycy odpowiedzialni za nadzór
właścicielski. Najlepszym dowodem na poparcie tej tezy
są choćby takie informacje zawarte w raporcie NIK. W 2012
roku wydobycie węgla przez Kompanię Węglową zaczęło
wyraźnie spadać. W ciągu trzech kolejnych lat spadło
z 40 mln ton do ok. 27 mln ton. Przychody ze sprzedaży
węgla w 2013 roku były po raz pierwszy niższe od kosztów
sprzedanego węgla i na koniec roku wynik finansowy
spółki wyniósł prawie minus 2 mld złotych.

W

tym samym czasie, mimo trudnej sytuacji spółki,
zarząd KW podpisał ze związkami zawodowymi
porozumienie, które zwiększyło o 1,5 tys. złotych odprawy
emerytalne dla górników. Odchodzący pracownik
otrzymywał ponad 18,5 tys. złotych. Rok wcześniej spółka
zatrudniła 4950 nowych pracowników. Dała też podwyżki
o 7,9 proc. Kolejne groźby protestów i porozumienia
ze związkowcami zapewniały wzrost płac niezależnie
od kondycji spółki. Tak było też w innych spółkach.
Dopiero groźba ich upadku spowodowała, że załogi
przystały na ograniczenie płac.

W

raporcie NIK jest fragment o związkach
zawodowych, które wymuszały nieekonomiczne
decyzje. Robienie ze związków zawodowych winnych
zapaści górnictwa jest totalnym nieporozumieniem.
Każda z firm miała swoje zarządy i rady nadzorcze.
Członkowie zarządów i rad nadzorczych ponosili
indywidualną odpowiedzialność za decyzje, pod którymi
się podpisywali. Jeżeli ktoś (na przykład związki) zmuszał
ich do podejmowania decyzji szkodliwych, wystarczyło
ich nie podejmować. Jeżeli podjęło się je, to teraz
wypadałoby za nie odpowiedzieć. Takiego postulatu
w raporcie NIK nie znalazłem.l
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Rozmowa z W ojciechem R omanem , wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Górników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Jas-Mos

Roztropność dopuszcza wyrzeczenia
XXNowy Górnik: Zanim zapytam o związkową codzienność, chciałbym się trochę dowiedzieć o pańskiej zawodowej i związkowej biografii.
Wojciech Roman: Z kopalnią Jas-Mos, a obecnie
ruch Jastrzębie – pomijając restrukturyzacyjne
i nazewnicze szczegóły
– jestem związany od
20 lat, zaś od sześciu pełnię rolę wiceprzewodniczącego związku. Z górnictwem natomiast
jestem związany od 37 lat.
XXZapytałem o to nieprzypadkowo. Czy
w obecnych realiach jest jeszcze do utrzymania pielęgnowany dawniej model, że syn
górnika ze świadectwem szkoły górniczej
podejmuje pracę w kopalni i dorabia w niej
do emerytury?
– Prawda, taki model rzeczywiście
kiedyś istniał: pójdę do roboty w kopalni,
tak jak dziadek czy ojciec dobrze zarobię
i do emerytury dorobię. Cóż, restrukturyzacja sektora z czasem zablokowała tę utartą
ścieżkę, a z nieuniknionym trudno się kłócić.
Restrukturyzacyjna „rewolucja” dotknęła
również Jastrzębską Spółkę Węglową. Nasze załogi wcześniej doświadczały łączenia
i wygaszania (likwidacji) niektórych kopalń.
Aż nadszedł najczarniejszy scenariusz, kiedy
już-już wydawało się, że firma po prostu
zbankrutuje i zostanie przejęta przez obcy
kapitał.

XXI…?

– Pracownicy przystali wówczas na
wyrzeczenia.
XXRezygnując z części górniczych
przywilejów?
– Proszę cofnąć to określenie. Nie może być
przecież mowy o jakichkolwiek przywilejach,
przynajmniej w obiegowym rozumieniu tego
słowa, bo jak to się ma do przywilejów służb
mundurowych czy branży, które są opłacone
z budżetu państwa. Tak, pracownicy wyrzekli
się między innymi czternastki, pomniejszonej
nagrody barbórkowej i deputatu węglowego.
XXW istocie w grę wchodziły zobowiązania,
gwarantowane zakładowym układem zbiorowym pracy?
– Owszem, zostały wówczas podpisane
stosowne porozumienia dotyczące zawieszenia tych świadczeń na okres trzech lat,
niemniej cóż on znaczył dla indywidualnego
górnika, który, dajmy na to, albo spłacał raty
z zaciągniętego kredytu, albo wyremontował
dom lub mieszkanie, albo wysłał na studia
dziecko i miesiąc w miesiąc musiał regularnie
opłacać miejsce w akademiku.
XXSwój gniew – przywołuję telewizyjne obrazki z dramatycznych manifestacji sprzed
siedziby Spółki, jakimi była epatowana cała
Polska – kierowali wówczas głównie przeciwko jej menedżerom, a zwłaszcza prezesowi firmy. Działaczy związkowych też on
dotknął?

– Oczywiście. Poziom frustracji wśród
załogi był wtedy bardzo duży. Przejawiał się
między innymi ostentacyjnymi rezygnacjami
ze związkowego członkostwa, ale też w nierzadko głoszonych oskarżeniach „związki nas
sprzedały”.
XXBolało?

– Pewnie, że tak. Dodam, że bolało tym
bardziej, im mniej sprawiedliwe były to oceny. Uważam jednak, że co prawda pierwszą
powinnością związku zawodowego jest bycie wyrazicielem interesów pracowników, ale
musi być on także orędownikiem roztropnym,
który nie forsuje żądań z kosmosu, mogących
pogrążyć Spółkę, a zatem i załogę, lecz realnie
stąpającym po ziemi.
XXA spoglądając dziś?

– Myślę, że sytuacja się zmieniła, ponieważ firma pomału przezwycięża kłopoty i staje
na nogi. Następuje, w niemałym stopniu także
za sprawą lepszych cen na nasz węgiel, widoczna poprawa jej ekonomicznego położenia.
Proszę zresztą spojrzeć na giełdowe notowania
Spółki. Innymi słowy, obserwujemy, że idzie
ku lepszemu, co powoduje, że i wśród załogi
wraca optymizm. Jednocześnie przywraca
wiarę, że pracownicy odbiją sobie wyrzeczenia
z „chudych lat”.
XXMówimy mimo wszystko o załodze
okrojonej, bo przecież zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej też nie ominęła
w ostatnich latach redukcja zatrudnienia.

Ta prawda również musi uwierać duszę
związkowego działacza, ponieważ ochrona miejsc pracy zawsze była priorytetem
ruchu zawodowego?
– Owszem, uwiera, ale pocieszające jest
to, że w tej redukcji – rzecz jasna, w losach
i ocenach indywidualnych górników może
to wyglądać rozmaicie – nikomu nie stała się
krzywda. Jedni wybierali alokację do innych
ruchów i zakładów Spółki – dodam, że z maksymalną dbałością o to, aby nowe miejsce
pracy było dla nich najbardziej odpowiednie – inni decydowali się na urlopy górnicze
lub jednorazowe odprawy pieniężne. Mówiąc
krótko: nikt nie trzymał nikogo na siłę, ale też
nikt nie został wyrzucony na bruk. W tym
sensie twierdzę, że redukcja przebiegała bez
krzywdzenia ludzi.
XXZapytam jeszcze o codzienność. W jakich sprawach górnicy „pukają” do siedziby związku, o czym rozmawiacie, kiedy zjeżdża pan na dół?
– Najczęściej w grę wchodzą problemy dotyczące codziennej rzeczywistości, m.in. z obszaru pracy na dole kopalni, bezpieczeństwa
pracy czy osobiste, rodzinne, prośby o pomoc
prawną. Związek jednak nie upomina się o nygusów, bumelantów i wiecznie chorych symulantów – z tej prostej przyczyny, że po prostu
ta kategoria „wymarła”. Dzisiaj zostali już tylko
ci najlepsi z najlepszych. Krótko mówiąc – elita.
Dziś stabilna i bezpieczna praca jest dla górników największą wartością, którą się szanuje.
Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Polska Grupa Górnicza

Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika, 13 czerwca w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej trwały rozmowy między innymi na temat
przywrócenia zawieszonej czternastej pensji
i waloryzacji wypłat za posiłki profilaktyczne.
Związki zawodowe z PGG od kilku tygodni domagały się, aby w rozmowach zarząd PGG –
związki zawodowe wziął udział minister energii
Krzysztof Tchórzewski. Na spotkanie przyjechał
także wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Ponieważ sytuacja finansowa Polskiej Grupy
Górniczej się poprawia, przedstawiciele załogi
upomnieli się o pieniądze, grożąc możliwością
rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Rok temu zostało zawarte porozumienie
między związkami zawodowymi a zarządem
o zawieszeniu między innymi tak zwanej
czternastej pensji. Był to jeden z elementów
planu oszczędnościowego ratującego kopalnie
dawnej Kompanii Węglowej przed upadkiem
i umożliwiającego powołanie Polskiej Grupy
Górniczej, w którą najwięcej zainwestowały
spółki energetyczne i Węglokoks. W porozumieniu uzgodniono, że jeżeli wyniki firmy
będą lepsze od zakładanych, będzie możliwość
przywrócenia przynajmniej części zawieszonych elementów wynagrodzenia.
W pierwszym kwartale tego roku PGG
miała 59,2 mln złotych zysku netto. Zarząd

planuje, że spółka zakończy ten rok zyskiem
400 mln złotych. Czy PGG jest w dobrej sytuacji finansowej? Musi oddać około 5 mld złotych, a do końca 2018 roku planuje zainwestować 3,5 mld złotych. Ten zysk można wydać
bardzo szybko, a zobowiązania zmniejszą się
o odrobinę.
Z wypowiedzi ministra Krzysztofa Tchórzewskiego wynika, że Polska Grupa Górnicza ma do wyboru – albo skoncentrować się
na realizacji planów rozwojowych, albo szybko
wydać pieniądze na zaspokojenie oczekiwań
załogi i za kilkanaście miesięcy wrócić do stanu, w jakim była Kompania Węglowa na wiosnę 2016 roku. Wtedy KW była praktycznie
bankrutem.
Prawie 60 mln złotych zysku po pierwszym kwartale i prognozowane 400 mln
na koniec roku mogą robić wrażenie. Jeżeli
PGG zacznie inwestycje i będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych,
taki zysk można uznać za nic nieznaczący
dla załogi. Będzie on jedynie informacją,
że spółce nie grozi upadłość w najbliższym
czasie. To nie oznacza, że zagrożenie nie wróci
w przyszłości.
Po kilkugodzinnych rozmowach wiadomo
było, że liderzy związkowi poczekają na realizację swoich żądań. Został powołany zespół,
który co kwartał będzie analizował realizację

ARCHIWUM

Jest zespół. Pieniądze mogą być później

Liderzy związkowi przed spotkaniem z ministrami i przedstawicielami zarządu
biznesplanu i wyniki finansowe PGG. W jego
skład wszedł między innymi wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski. – Będziemy
co kwartał analizować sytuację finansową i podejmować decyzje w sprawie zawieszonej części wynagrodzeń – poinformował Bogusław
Hutek, lider Solidarności w PGG.
Powołanie zespołu było jedynym rozwiązaniem, które pozwoliło załagodzić napiętą

atmosferę w PGG. Oczekiwanie, że można
wydawać pieniądze, których się jeszcze nie
zarobiło, przy zobowiązaniach na kwotę około
5 mld złotych, mogłoby spotkać się z brakiem
zrozumienia ze strony wierzycieli i udziałowców PGG, którzy zainwestowali pieniądze
w ratowanie firmy z nadzieją na choćby symboliczny zysk.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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JSW SiG

Przykleić się do okrętu i krzyczeć – płyniemy!
Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo jest przykładem, jak jeden związek może bezkarnie
uprawiać propagandę służącą wyłącznie zdobyciu popularności. Wystarczy tylko domagać
się tego, do czego zobowiązał się zarząd firmy. Można nawet zagrozić strajkiem, a potem
ogłosić sukces. Sukces jest podwójny: udało
się załatwić to, co już było załatwione przez
innych, i w dodatku został zachowany spokój
społeczny. Zachowywanie spokoju społecznego polega na tym, że można firmę rozwalić
natychmiast i nie mieć pracy, ale wspaniałomyślnie rezygnuje się z tego pomysłu.

Reprezentatywne związki zawodowe
w zasadzie od początku istnienia spółki JSW
SiG walczyły o to, aby górnicy pracujący w kopalniach JSW byli wynagradzani na podstawie
tych samych zasad co etatowi górnicy JSW.
Obejmując funkcję prezesa JSW SiG, za jeden
z celów uznałem unifikację warunków pracy
dla pracowników dołowych w całej grupie
JSW. SiG stał się wirtualną kopalnią w grupie JSW, lecz pracownicy zatrudnieni na dole
mają mniej korzystne warunki wynagrodzenia
w stosunku do kolegów z JSW SA. Wykonują
tę samą pracę, więc powinni być wynagradzani na równorzędnych zasadach. Znałem
i popierałem postulat reprezentatywnych
związków zawodowych dotyczący rozwiązania problemu. Rozumiałem, że rozpoczęcie
procesu unifikacji (przejścia) jest uzależnione
REKL A M A

od sytuacji ekonomicznej JSW i decyzji jej
zarządu, który musiał tę operację uwzględnić
w planach zatrudnienia w kopalniach JSW.
Na początku 2017 roku rozpoczęły się
prace planistyczne z biurem zarządu JSW SA
dotyczące procesu zatrudniania pracowników
JSW SiG. Od początku głównym założeniem
było stworzenie równorzędnych warunków
przyjęcia pracowników SIG, jak również zdecydowaliśmy, że najlepszym sposobem będzie
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
w SIG przez pracownika i przyjęcie go dzień
później przez kopalnię JSW SA.
Kiedy rozpowszechniono informację
o planowanym procesie przejścia pracowników, nagle ZZ Jedność uaktywnił zamrożony spór zbiorowy z zarządem JSW SiG.
Związek ogłosił referendum strajkowe, nie
kryjąc w rozdawanych biuletynach, że faktycznym powodem jest żądanie uczestniczenia
w rozmowach jako strona decyzyjna. Jedność
ogłosiła szereg postulatów, których nikt nie
negował. Jednak na tym etapie nie zapadły
żadne wiążące decyzje ze strony zarządów
JSW SA i JSW SiG. Przyczyną były zmiany
w składzie zarządu JSW SA.
W tym czasie zarząd SiG toczył rozmowy
z przedstawicielami ZZ Jedność, rozwiązując
kwestie zgłoszone w sporze zbiorowym. Nie podejmował jednak żadnych rozmów dotyczących
planów przejścia pracowników JSW SiG do kopalń, czekając na decyzje ze strony zarządu JSW.

Pracownicy wiedzieli,
że nie działania Jedności
zdecydowały o ich przejściu,
lecz konsekwentna praca
osób zaangażowanych
ze strony JSW SA
i zarządu JSW SiG oraz
reprezentatywnych
organizacji związkowych
Kiedy na przełomie kwietnia/maja zostały
wypracowane warunki zatrudnienia pracowników JSW SiG w kopalniach JSW SA, których efektem było podpisanie porozumienia,
zaakceptowanego wcześniej przez reprezentatywne związki zawodowe, to równolegle
ZZ Jedność nagle uznał, że należy przystąpić
do akcji protestacyjnej. Żeby uzasadnić akcję,
rozpowszechniano nieprawdziwe informacje
o tym, że przejście pracowników JSW SiG
do kopalń JSW odbędzie się na niekorzystnych
warunkach. Żeby jasno wytłumaczyć zasady
przejścia, zarząd JSW SiG wraz z zarządem
JSW SA stworzyli aneks, w którym zostały powtórzone gwarancje zatrudnienia dla
pracowników na warunkach umowy o pracę w kopalniach JSW SA. W bardzo prosty
sposób, bez prawniczych meandrów, wszyscy

pracownicy zostali poinformowani jeszcze raz
o tym, co od dawna było ustalone.
Ponieważ już wszystko było jasne, ZZ Jedność ogłosił strajk na dzień 1 czerwca, eskalując żądania i głosząc hasła o domniemanej
korupcji związanej z przejściem pracowników
JSW SiG. W dniu „strajku” Jedność ogłosiła sukces, wycofując się z protestu. Sukces
ZZ Jedności polegał najpierw na wmawianiu
pracownikom, że zostaną oszukani. A kiedy
to okazało się nieprawdą i rozpoczął się proces
przejścia, to ci sami działacze ogłosili, że pracownikom JSW SiG nie wolno zapisywać się
do innych związków zawodowych działających
w kopalniach JSW SA.
Co w takim razie naprawdę oburzało liderów ZZ Jedność? Tylko i wyłącznie fakt,
że pracownicy wiedzieli, że nie działania
Jedności zdecydowały o ich przejściu, lecz
konsekwentna praca osób zaangażowanych
ze strony JSW SA i zarządu JSW SiG oraz
reprezentatywnych organizacji związkowych.
ZZ Jedność chciał przykleić się do okrętu
i krzyczeć: płyniemy! Dla zarządu SiG wyznacznikiem działań jest porozumienie, w którym wszystkim pracownikom JSW SiG zagwarantowano zatrudnienie w kopalniach JSW.
W tym procesie partnerem będą dyrektorzy
pracy w kopalniach i zarząd JSW SA, który
uchwałą zadecyduje o liczbie pracowników
zatrudnianych w każdym miesiącu.
GABRIEL CYRULIK
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Niektórzy zarzucają mi, że jestem idealistą. Dla mnie to komplement,
a nie zarzut – mówi J erzy S awczuk

Niech młodzi urządzają górnictwo
po swojemu
XXN owy G órnik : Związki zawodowe
to przeżytek, a działacze to dinozaury i dobrze, że odchodzą na emerytury?
Jerzy Sawczuk: Związki
zawodowe są potrzebne.
Starzy działacze odchodzą na emerytury, bo taka
jest kolej rzeczy. Na ich
miejsce przychodzą
nowi, młodsi, z nowymi
pomysłami.
XXDzięki nim młodzi pracownicy chętniej będą zapisywać się do związków
zawodowych?
– Mam nadzieję, że tak. Młodszym kolegom życzę sukcesów, jednak nie będą mieli
łatwo. Dla mnie na przykład wielkim zaskoczeniem jest reakcja młodych pracowników
po przyjściu do pracy w kopalni. Związki walczyły o to, aby absolwenci kierunków górniczych byli zatrudniani. Toczyliśmy o nich boje
z zarządem Spółki i dyrekcją kopalni. I co się
okazało? Jak dostali pracę, wielu z nich olało
związki, uznając, że są im niepotrzebne. To jeden z przykładów świadczących o tym, jak
bardzo zmienia się podejście do życia.
XXMłodzież nie chce się integrować?

– Żeby pokazać różnice między 2017 rokiem a latami minionymi, posłużę się przykładem. Kiedy ponad 20 lat temu rozkręcaliśmy wyjazdy na wczasy, już o drugiej w nocy
ustawiała się kolejka chętnych na wyjazd. Nie
miała znaczenia przynależność związkowa.
Proszę sobie wyobrazić, że w jednym domku
mieszkały dwie rodziny. Teraz to nie do pomyślenia. Zawsze starałem się, aby imprezy
organizowane dla górników nie dzieliły, tylko
jednoczyły. Wspólnie z innymi związkami
organizowaliśmy na przykład karczmy piwne
i inne imprezy z okazji Barbórki. Na imprezy rekreacyjne w jednym autobusie jechali
członkowie czterech związków. W innych
kopalniach było to nie do pomyślenia. U nas
wzajemny szacunek i sympatia były czymś
normalnym. Należeliśmy do różnych związków, ale mieliśmy jeden cel – dbać o dobro

załogi. Starałem się jak najbardziej pomagać ludziom, bo sam doskonale pamiętam,
co znaczy niedostatek. Niektórzy zarzucają mi,
że jestem idealistą. Dla mnie to komplement,
a nie zarzut. Uważam, że dlatego, że jestem
idealistą, moja organizacja zawsze była najliczniejsza. Nie żałuję, że tak długo byłem
zaangażowany w działalność związkową.
XXDoświadczenie ubóstwa pomaga w pracy związkowej?
– Najlepiej, gdyby ubóstwa nie było. Ubóstwo nie jest zaletą ani nie daje większych szans
w życiu. Najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka i chęć pomocy. Nie pochodzę
z zamożnej rodziny. Mój brat pracował w kopalni na Śląsku. Ja miałem być artystą. Grałem na gitarze i akordeonie. Akordeon mam
do dzisiaj. Miałem miejsce w szkole muzycznej
w Warszawie. Niestety, rodzice byli zbyt ubodzy,
żeby mnie utrzymać w stolicy w czasie nauki.
Sam nie dałbym rady. Przyjechałem na Śląsk
i już tu zostałem. Miałem społecznikowskie
zacięcie. W związkach zawodowych organizowałem wypoczynek. Kiedy w 1991 roku zostałem
liderem, uznałem, że trzeba integrować załogę.
Integrowałem tak, jak umiałem. Chyba umiałem,
skoro moja organizacja kopalniana zawsze była
najliczniejsza w górnictwie.
XXDlaczego teraz górnicy nie garną się
do związków?
– Od kilku lat w antyzwiązkowej propagandzie głosi się, że liderzy związkowi zbyt
długo sprawują swoje funkcje. Skoro byli
wybierani, to znaczy, że się sprawdzali. Jeżeli
ich następcy mają lepsze pomysły na pracę
związkową, należy się cieszyć. Nie jestem
zwolennikiem walki międzypokoleniowej.
Uważam, że bez niepotrzebnych napięć należy
dać w ręce młodych ludzi stery i niech urządzają górnictwo po swojemu. Mam nadzieję,
że wszyscy górnicy, bez względu na wiek, zrozumieją, że konflikty wśród nas rozsiewają
ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z ciężką
pracą górniczą.
Pozostańmy przy wieku działaczy
związkowych. Mają o to pretensje politycy

i pracodawcy. Czy członkowie partii politycznych są lepsi? Czy partie polityczne nie
korzystają z możliwości obsadzania stanowisk swoimi ludźmi? Czy znamy przypadek
w historii Polski, aby premierem została
osoba niepowiązana układami partyjnymi,
ale wygrywająca konkurs na to stanowisko?
Dziwne jest jedno – politycy oficjalnie atakują
związkowców, a nieoficjalnie są zadowoleni,
że jest grupa osób, która potrafi w sposób
pokojowy artykułować oczekiwania pracowników. Tą grupą wciąż są związkowcy, którzy
od wielu lat sprawują swoje funkcje.
XXBez przesady z tym pokojowym artykułowaniem oczekiwań. Przecież to górnicze związki urządzały największe zadymy
w Warszawie i na Śląsku.
– Nawet najostrzejsze starcia były dziecinnymi harcami w porównaniu z demonstracjami we Francji, w Niemczech, we Włoszech
czy w Hiszpanii.
XXW górnictwie nic nie można zrobić bez
zgody związków. Związki decydują, choć
za nic nie odpowiadają.
– Bez zgody związków nic nie można zrobić na przykład w Szwecji. We Francji związki potrafią przez wiele dni walczyć z policją
podczas manifestacji w obronie praw pracowniczych. Jak to się dzieje, że mimo tak
silnej pozycji związków w tych krajach są one
zamożniejsze od nas? W Korei Północnej nie
ma prawdziwych związków zawodowych. Czy
to przypadek, że jest ona wyjątkowo uboga?
XXZwiązkowcy to nieroby. Nic nie robią dla
załóg górniczych.
– Czy ktoś zrezygnował z tego, co wywalczyli związkowcy? Teraz, w trudnych czasach
tylko niektóre elementy płacowe zostały zawieszone i to dzięki temu, że w tej sprawie
doszło do porozumienia z pracodawcami. Jeżeli nasze dotychczasowe sukcesy są mizerne,
mam nadzieję, że wszyscy nasi przeciwnicy
zrezygnują z różnego rodzaju bonusów, które
wywalczyły związki. Niech to zrobią na znak
protestu przeciwko związkowcom.

XXSzef związku to już zawód. Powinno tak
być?
– Pracodawcy wytykają nam, że lider związkowy to już zawód, a nie misja
społeczna. Przejrzałem listy stanowisk
szefów różnych związków pracodawców
i stowarzyszeń biznesowych. Ich liderzy
są na swoich stanowiskach od wielu, wielu
lat. Andrzej Malinowski jest od 2001 roku
szefem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Henryka Bochniarz od lat 90. zawsze
stoi na czele jakiejś organizacji. W Business
Centre Club władze też się nie zmieniają.
Te organizacje pracodawców są utrzymywane ze składek odprowadzanych przez
firmy. Na te składki pracują pracownicy
tych firm, bo przecież żaden z prezesów
nie płaci dziesiątek, a nawet setek tysięcy
złotych ze swojego osobistego uposażenia
i majątku. Osoby zatrudnione na etatach
w tych związkach i stowarzyszeniach zarabiają bardzo przyzwoicie. Z wypracowanych
przez robotników pieniędzy dostają pensję
za działalność między innymi przeciwko
inicjatywom związkowym.
Jeżeli rzeczywiście jest tak, że na przykład górnik uważa, że jego pracodawca
ma prawo zrzeszać się w różnych organizacjach, a on sam nie powinien się zrzeszać,
to nie mam recepty na zmianę takiego myślenia. Chcę uzmysłowić wszystkim, że niechęć
do włączania się w działalność związkową jest
czynieniem szkody samemu sobie. Dobrze
byłoby, aby firmy miały obowiązek publicznego informowania o wielkości składek wpłacanych na konta związków i stowarzyszeń
zrzeszających pracodawców. Wtedy załogi
górnicze mogłyby zobaczyć, jakie pieniądze
są przeznaczane na to, aby między innymi
osłabiać związki zawodowe. Jeżeli pracownicy nie będą się organizować, zawsze będą
przegrywać.
Rozmawiała: HANNA KRZYŻOWSKA

``Jerzy Sawczuk – pełnił funkcję
przewodniczącego związków zawodowych
w KWK Jankowice od października 1991 roku.
W kwietniu przeszedł na emeryturę.

JSW Innowacje

Jastrzębska Spółka Węglowa rozwija skrzydła
6 czerwca oficjalnie zainaugurowała działalność spółka JSW Innowacje wchodząca
w skład Grupy Kapitałowej JSW. Nowo powstały podmiot stanie się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy.
JSW Innowacje będzie wspierała podstawową
działalność GK JSW, czyli produkcję i przeróbkę węgla oraz produkcję koksu.

Uroczyste otwarcie spółki uświetniło posiedzenie rady programowej International
Mining Forum 2017, którego tegorocznym
gospodarzem jest JSW.

W katowickiej siedzibie JSW Innowacje
oficjalnie zaprezentowano misję i cele nowo
powstałej spółki oraz ramowy program kongresu IMF. Obrady rozpoczął Tadeusz Wenecki, prezes JSW Innowacje, która jest partnerem
strategicznym międzynarodowego kongresu.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
rady programowej oraz komitetu naukowego
IMF, m.in. Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW,
sprawujący funkcję przewodniczącego rady
programowej IMF, oraz Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW ds. technicznych i wiceprzewodniczący rady programowej.

JSW Innowacje będzie rozwijać technologie i systemy zwiększające potencjał
i możliwości całej Grupy Kapitałowej JSW.
Jednym z głównych zadań nowej spółki będą
przygotowanie, zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych
i prac rozwojowych, które będą bezpośrednio
przekładać się na rozwój Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
– Nowoczesne technologie, innowacje
oraz właściwie prowadzone inwestycje umocnią pozycję Spółki jako wiodącego producenta
węgla koksowego i czołowego producenta

koksu na rynku europejskim – powiedział Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW. – Wykorzystanie
nowoczesnych technologii to właściwy trend,
który nie tylko zapewni JSW optymalny rozwój, ale również wyznaczy kierunki dla całego
górnictwa. Tegoroczny, czerwcowy kongres
IMF, którego jesteśmy gospodarzem, poświęci
również wiele miejsca tej tematyce. Mamy
nadzieję, że stanie się miejscem owocnego dialogu technologicznego Polska – świat, które
otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych
rozwiązań w górnictwie – dodał.
MAT. PRAS. JSW

6

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 – 3 0 C Z E R W C A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

P orozumienie na rzecz Z integrowanej
P olityki R ozwoju W ojewództwa Ś ląskiego .

Czy będziemy mieć Śląski Bank Inwestycyjny? We wrześniu
2016 roku wydawało się to bardzo prawdopodobne. W czerwcu
2017 roku jest to niewykluczone, ale wymaga sprzyjającego
klimatu. Czy na Śląsku będzie produkowany autobus elektryczny?
We wrześniu 2016 roku wiele wskazywało, że to bardzo realny
pomysł. W czerwcu tego roku nie sposób określić, czy jest
to prawdopodobne. Śląsk jest przygotowany do reindustrializacji,
czyli odbudowy przemysłu, metropolizacji i rewitalizacji.
W 2016 roku powstał program pod nazwą Porozumienie na
rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego.
To pierwszy taki dokument w Polsce, opracowany w ramach
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przez regionalne
środowiska i przedstawicieli różnych opcji politycznych. Miał
stać się częścią rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. – Mimo zapowiedzi, że będziemy ten program
negocjować ze stroną rządową i wybierać elementy do jego
realizacji, spotkaliśmy się cztery razy po to, aby się spotkać –
mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Zaniedbał pan górnictwo. Zajął się pan między innymi lansowaniem nowoczesnych technologii i szukaniem dla Śląska możliwości inwestycyjnych
spoza górnictwa. To dlatego, że górnictwo nie
ma przyszłości?
Dominik Kolorz: Górnictwo ma przyszłość,
jeżeli będzie dobrze zarządzane i stworzy mu
się warunki do rozwoju.
To prawda, że moje zaangażowanie w sprawy górnicze jest mniej widoczne, ale wynika to z podziału kompetencji.
Przyjęto uchwałę kompetencyjną, która zobowiązuje struktury branżowe do zajmowania
się swoimi branżami. W przypadku górnictwa
oznacza to, że zajmuje się nim Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla Kamiennego. Jednak jako
przewodniczący zarządu regionu śląsko-dąbrowskiej Solidarności angażuję się w sprawy
górnictwa zawsze, gdy mogę to zrobić. Zaangażowałem się także jako przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Górnictwo jest mi bliskie, jednak to nie
oznacza, że nie interesuję się innymi gałęziami
przemysłu, które mogą przyczynić się do rozwoju Śląska. Bardzo ważnym przedsięwzięciem jest Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego.
We wrześniu minie rok od czasu, kiedy pod
porozumieniem podpisali się przedstawiciele rządu (wojewoda), samorządu śląskiego,
śląskich pracodawców i pracobiorców. Moim
zdaniem to porozumienie daje możliwości
w przekształcenie się Ślaska, postrzeganego
jako czarny lud, w gospodarkę opartą na nowoczesnych technologiach.
XXBez górnictwa, które jest anachroniczne?

– Z górnictwem, które będzie podstawą
dla wielu innowacyjnych technologii, na przykład dla zgazowania węgla. Swoje miejsce mają
także huty, gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach.
XXWicepremier Mateusz Morawiecki miał
na konferencji prasowej nietęgą minę. Nie
wierzył w to, co zostało podpisane? A może
nie był zadowolony, że Śląsk chce znów

pieniędzy i to burzy koncepcję ekonomiczną wicepremiera?
– Mam inne spostrzeżenia. W obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego
założyłem się z wojewodą, że nasz program
będzie ważnym elementem Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
XXCo jest stawką?

– Założę krawat. Jeszcze nigdy nie chodziłem w krawacie.
XXWciąż nie ma pan krawata.

– Nie mam i chyba nieprędko będę musiał
go założyć. Mimo zapowiedzi, że będziemy ten
program negocjować ze stroną rządową i wybierać elementy do jego realizacji, spotkaliśmy
się cztery razy. Nie wiemy, czy nasz program
będzie elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mamy pierwszy program
nie przywieziony w teczce, ale przygotowany
na Śląsku. Przez ludzi ze Śląska dla Śląska.
Powiedział pan, że wicepremier Mateusz
Morawiecki mógł się przestraszyć, ponieważ
będziemy chcieli pieniędzy z budżetu. Otóż
nasz program byłby finansowany nie tylko
z Polskiego Funduszu Rozwoju. Chcieliśmy
założyć instytucję finansową – Śląski Bank
Inwestycyjny, który wspierałby realizację
planów rozwojowych. Spotkało się to z zainteresowaniem Ministerstwa Finansów, ale
niedługo minie od tego rok i wciąż mamy
program na półce.
XXW latach 90. XX wieku miał powstać bank
węglowy. Nie powstał. Było kilka programów dla Śląska przygotowanych przez różne rządy i nic z nich nie wynikło. Wiele lat
temu powstał Fundusz Górnośląski i nie
wiem, czemu i komu on służy. Pan chce powołać bank, budować innowacyjny przemysł, wkomponować się w tak zwany Program Morawieckiego. Nie obawia się pan,
że plany skończą się tak jak poprzednie?
Może tylko jakaś grupa zarobi trochę pieniędzy? O to chodzi?
– Znamy się od wielu lat i wie pan, że mnie
nie zależy na propagandowych informacjach,
fotkach i spotkaniach. Premier Beata Szydło
i wicepremier Mateusz Morawiecki doskonale zdają sobie sprawę, że brak jakichkolwiek
działań służących realizacji naszego planu
może spowodować, że będziemy coraz głośniej

Śląskme
upominać się o konkrety. Możliwe, że jesienią
albo trochę później będzie to widoczne. Nasze
propozycje nie są fantastyką naukową. Nawet
balon stratosferyczny, który miałby służyć
potrzebom telekomunikacji i wojska, też nie
jest fantastyką.
XXMówił pan o banku. Żeby założyć bank,
trzeba mieć pieniądze.
– Są polskie instytucje finansowe, które
mają pieniądze i nie mają projektów, w które
mogłyby je zainwestować. Proszę wybaczyć,
nie powiem, jaką firmę mam na myśli.
XXPowinniśmy żegnać się z kopalniami węgla kamiennego?
– Nie. Jednak sytuacja nie jest dobra.
Przekazuję swoje spostrzeżenia obecnym
decydentom.
XXNie podoba się panu polityka Prawa
i Sprawiedliwości?
– Na to pytanie nie można odpowiedzieć
krótko i bez koniecznych wyjaśnień. Dlatego
streszczę swoje opinie, które przekazuję politykom Prawa i Sprawiedliwości. Obecna ekipa
PiS realizuje w części założenia programu
Platformy Obywatelskiej. Mam na myśli zamykanie kopalń. Na razie ten los spotkał kopalnie
Makoszowy i Krupiński. W planach są jeszcze: Śląsk, Sośnica i Rydułtowy. Teoretycznie
te kopalnie mogą działać, jeżeli udowodnią,
że potrafią wyjść na prostą. Obawiam się,
że skoro w planach zgłoszonych do Komisji
Europejskiej mówi się o tych kopalniach jako
przeznaczonych do przekazania do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń i przewiduje się ograniczenie wydobycia węgla oraz zatrudnienia
przez polskie górnictwo, to należy spodziewać
się najgorszego.
To niedobre informacje dla Śląska. W ciągu półtora roku w górnictwie straciliśmy
kilka tysięcy miejsc pracy, a w najbliższym
czasie stracimy znowu kilka tysięcy. Razem
wyniesie to kilkanaście tysięcy miejsc pracy
w kopalniach. Oznacza to, że kilkadziesiąt
tysięcy miejsc pracy w otoczeniu górnictwa
jest zagrożonych.
XXMówi pan o tym spokojnie. To znaczy,
że pogodził się pan z tym? A może ma pan
plan wbicia Prawu i Sprawiedliwości noża
w plecy?
– Nie ma mowy o wbijaniu noża w plecy.
Po prostu nastroje są takie, że zastanawiamy
się, kiedy nadejdzie czas prania flag albo ich
odkurzania. Śląsk jest traktowany źle.
XXPan grozi czy obiecuje?

– Nie należę do tych, którzy grożą. Obiecuję Ślązakom, że będziemy domagać się realizacji programu.
XXZnów pan grozi?

– Nasza mała ojczyzna – Śląsk – nie jest
lepiej traktowana niż w czasach poprzednich
rządów. Mamy ograniczenia w górnictwie. Nie

ma zainteresowania koncepcjami, które przedstawiliśmy we wrześniu zeszłego roku. Są plany wsparcia regionów na ścianie wschodniej.
To dobrze, bo o tej części Polski zapominano.
Są plany rozwoju elektromobilności, reaktywacji przemysłu stoczniowego, rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego, a nawet budowy
szybkiego pociągu, tak zwanej Lukstorpedy.
Jednak w tych planach nie ma określonej roli
Śląska. Jeżeli połączymy niepewność o losy
kilku kopalń z brakiem alternatywnej podstawy rozwoju gospodarczego dla regionu,
to sytuacja staje się nieciekawa.
Jeszcze gorzej, kiedy weźmiemy pod uwagę pomysły Komisji Europejskiej związane
z ochroną klimatu. Ostre normy dla energetyki i hutnictwa mogą spowodować, że sektor
węglowo-energetyczny i hutnictwo znajdą
się w bardzo trudnej sytuacji. I co z tego,
że na przykład będziemy rozwijać przemysł
stoczniowy, jeżeli blachy do budowy okrętów
będą pochodziły z importu, bo nasze huty
zostaną zamknięte.

XXOficjalnie nikt nie podaje nazw kolejnych
kopalń, które miałyby zostać przekazane
do SRK. Dlaczego pan uważa, że będą one
zamykane?
– Mimo naszych nalegań nie zostaliśmy
poinformowani o konkretach zawartych
w planach zgłoszonych do Komisji Europejskiej. To także budzi nasze niezadowolenie.
Mamy do czynienia z tajnymi decyzjami dotyczącymi górnictwa.
XXNie podoba się panu określenie „wbijanie noża w plecy”. Pozostańmy przy „praniu flag”. Doskonale pan pamięta, że po
1989 roku Solidarność roztaczała parasol
ochronny nad wieloma rządami i ugrupowaniami politycznymi, a potem przyczyniała się do ich upadku bądź do przegranej w następnych wyborach. Solidarność
chce wysadzić rząd PiS czy tylko pokazać
żółtą kartkę?
– Żółtą kartkę już pokazujemy, ale intencją Solidarności nie jest wysadzanie rządu
PiS w powietrze. Chcemy, żeby nas poważnie
traktowano i poważnie z nami rozmawiano
o przyszłości Śląska. Na razie najczęściej rozmawiamy o pierdołach albo poważne dyskusje
kończą się niczym. Często słyszę, że Prawo
i Sprawiedliwość wygrało wybory i dlatego
może decydować o kształcie naszego regionu.
Zawsze wtedy pytam: o czym pozytywnym
zdecydowaliście?
XXO tym, że górnictwo nie padło w sposób
niekontrolowany.
– Faktem jest, że plan ratunkowy dla
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, uchronienie
Kompanii Węglowej przed plajtą i stworzenie Polskiej Grupy Górniczej są sukcesami.
Tego nikt nie neguje. Chwała za to obecnemu
rządowi. Nikt nie neguje zasług Ministerstwa
Energii w procesie łączenia PGG z KHW czy
częściowego powiązania górnictwa węgla
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etropolia i bida
energetycznego z energetyką. To sukcesy
Prawa i Sprawiedliwości. Sukcesem jest też
odzyskiwanie z rąk kapitału zagranicznego
aktywów energetycznych. Jednak oczekiwania
społeczne są znacznie większe.
Nie mamy programu dla górnictwa. Nie
mamy polityki energetycznej. Powstał program
dla Śląska, który jest w zawieszeniu. Przygotowała go grupa lokalnych specjalistów, którzy wiedzą, na co nas stać, pod warunkiem
że ktoś da nam szansę. To wszystko powoduje,
że mieszkańcy naszego regionu zaczynają pytać
o to, co będzie dalej. Chcemy na ten temat
rozmawiać. Podkreślam – rozmawiać, a nie
tylko wymagać realizacji naszych pomysłów.
Mogliśmy się pomylić w wyznaczaniu celów
gospodarczych dla Śląska. Niech nas ktoś przekona, że coś jest niemożliwe. Wtedy będziemy
szukać innych rozwiązań. Jestem zwolennikiem
siły argumentów, a nie argumentu siły.
XXWszystko jest możliwe, jeżeli są pieniądze. Skąd je wziąć?
– Nie chcę palić tematu i nie powiem, kto
mógłby zaangażować się w stworzenie banku.
XXDlaczego autorzy planów dla Śląska sami
nie założą banku i na złość Warszawie nie
zaczną udowadniać, że Śląsk potrafi?
– Nie stać nas na to. Już minęły czasy, kiedy ja nie mam nic, pan nie ma nic i będziemy
robić biznes.

XXCzekamy?

– Czekamy, ale nie wiem, jak długo ograniczymy się do wysyłania kolejnych pism i czekania na odpowiedź. Na jednym ze spotkań
z politykami PiS powiedziałem, że konsekwencje polityczne mogą być niedobre. Jak
ktoś wygrywa wybory na Śląsku, to wygrywa
w całym kraju. Czy mieszkańcy Śląska zaufają
Prawu i Sprawiedliwości w przyszłych wyborach? Nie wiem.
XXStawianie na opozycję jest w tej chwili
grą w rosyjską ruletkę. Opozycja jest rozbita, nie ma spójnego programu i żadnej
oferty dla Śląska.
– Prawo i Sprawiedliwość doskonale wie,
że Solidarność nie może oprzeć się na PO i PSL.
Obecny rząd dotrzymał obietnic związanych
z polityką propracowniczą i polityką socjalną.
Doceniamy to. Dlatego nie ma nastroju konfrontacji, ataków i krytyki. Jest zapotrzebowanie na dialog w sprawach Śląska. Liderzy
śląsko-dąbrowskiej Solidarności mówią o tym
w sposób spokojny. Proszę nie stwarzać wrażenia, że nasza rozmowa ma prowadzić do apeli
o obranie kursu konfrontacyjnego z rządem.
XXCo będzie na Śląsku po górnictwie?

– Górnictwo na Śląsku będzie. Wierzę
w to. Na jego bazie stworzymy nowoczesne
gałęzie przemysłu. Zrobimy tak, ponieważ Solidarności zależy na zrównoważonym rozwoju,

dzięki któremu będziemy mieli nowoczesne
górnictwo, hutnictwo i energetykę węglową.
Zależy nam na rozwoju przemysłu zbrojeniowego, czystych technologiach węglowych
i na technologiach informatycznych.
W ciągu minionych lat ze Śląska wyjechało
ok. 800 tys. młodych, wykształconych ludzi.
Najczęściej pojechali za granicę. Jeżeli inżynier
wiedziałby, że znajdzie pracę w dobrej firmie
produkującej na Śląsku na przykład samochody
elektryczne, toby został. Jeżeli wykształcił się
i ma szansę na pracę w montowni za 2 tys. złotych, to woli pracować w Niemczech za 4 tys.
euro. Tracimy ludzi dlatego, że nie mamy dla
nich oferty. Praca przy taśmie montażowej
za 2 tys. złotych nie jest szczytem marzeń dla
absolwenta. Polska ponosi ogromne nakłady
inwestycyjne na kształcenie młodzieży, ale nie
potrafi wykorzystać jej potencjału.
Chcemy, aby młodzież widziała szansę
dla siebie na miejscu. Jak przejeżdża się przez
Śląsk po głównych drogach, jest dobrze. W rejonach po kopalniach zamykanych w czasach
AWS często strach pokazać się wieczorem.
Powinniśmy te miejsca przywrócić do życia.
W naszym programie wiele miejsca poświęcamy nowoczesnym technologiom węglowym
i nowoczesnej energetyce węglowej.
XXNa razie to oferta dla naukowców i wąskiej grupy inżynierów. Będą mieli co badać i na tym zarobią.

– Wiem, ale nie chcemy koncentrować się wyłącznie na rozwiązaniach, które
są w fazie badań. Amerykanie planują zainwestować w technologię wodorową D4 500
mln dolarów. Szukają terenu i firmy, z którą mogliby kooperować. Były na ten temat
prowadzone rozmowy z Węglokoksem, ale
po optymistycznych informacjach nastąpił
zastój. Po kopalniach mamy dużo, a wkrótce
będziemy mieć jeszcze więcej terenów bardzo
dobrze uzbrojonych, z dobrymi połączeniami
drogowymi i kolejowymi. Potrzebny jest nam
operator rewitalizacyjny. Chodzi o stworzenie instytucji, która ułatwiałaby i koordynowała inwestycje na tych terenach. Mogą tam
powstawać nowoczesne firmy produkcyjne.
Musimy coś zrobić, żeby nie było podziału
Śląska na metropolię i bidę.
XXIm dłużej będzie pan się nosił z tym programem, tym bardziej prawdopodobne,
że Śląsk zostanie podzielony w sposób trwały na metropolię i bidę.
– Chce pan usłyszeć deklarację, kiedy pojedziemy z flagami po program? Że, jak to pan
powiedział, wbijemy Prawu i Sprawiedliwości
nóż w plecy? Ja wierzę w wicepremiera Morawieckiego i w to, że za półtora roku będziemy
mogli wymienić kilka inwestycji, które będą
już w trakcie realizacji.

l

NIK o górnictwie węgla kamiennego w latach 2007–2015

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach kontroli sektora górniczego. NIK zwraca
uwagę, że ministrowie odpowiedzialni za sektor górnictwa oraz zarządy spółek węglowych
dysponowali bieżącymi informacjami o sytuacji finansowej podmiotów górniczych. Były
one wystarczające, by prowadzić skuteczny
nadzór oraz reagować na zmienne warunki
na rynku węgla. Wiedza ta nie została jednak
efektywnie wykorzystana przez Ministra Gospodarki i zarządy spółek.

W latach 2007–2015 nie wykorzystano
szans, jakie górnictwu węgla kamiennego dały
zarówno efekty wcześniejszych reform tego
sektora, jak i dobra koniunktura na węgiel
kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007–
–2015, został opracowany nierzetelnie i zbyt
ogólnikowo, a strategie spółek węglowych,
oparte na mało realistycznych założeniach,
szybko się dezaktualizowały. W praktyce
działania restrukturyzacyjne w większości
przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla.

Pogarszająca się od 2012 roku koniunktura wykazała niezdolność trzech największych
producentów do prowadzenia rentownej działalności oraz całkowity brak przygotowania
na spadek cen i popytu na węgiel. Należy zauważyć, że średnie ceny węgla w 2015 roku były
jednak o 36 proc. wyższe od cen w roku 2007,
kiedy to górnictwo osiągało dodatnie wyniki
finansowe. Niepowodzenie realizacji Programu
oraz zagrożenie upadłości niektórych podmiotów skutkowało w ostatnim roku jego trwania
koniecznością udzielenia górnictwu zwiększonego, w stosunku do lat poprzednich, wsparcia
finansowego ze strony Państwa. Łączna wartość
wsparcia dla górnictwa w latach 2007–2015
w różnych formach wyniosła ok. 65,7 mld
złotych, z czego ok. 58,4 mld złotych stanowiło pokrycie niedoboru środków Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty emerytur
i rent górniczych. W tym samym czasie wartość
płatności publicznoprawnych podmiotów sektora górnictwa była porównywalna i wyniosła
ok. 64,5 mld złotych.
Chociaż węgiel kamienny jest nadal najważniejszym nośnikiem energii w Polsce,
to w latach 2007–2015 zużycie węgla obniżyło

NIK

Wszyscy wiedzieli, nic nie robili

W latach 2007–2015 nie wykorzystano szans, jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty
wcześniejszych reform tego sektora, jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny
się w kraju o 16 proc. – z ponad 85 mln ton
do niecałych 72 mln ton.
Nadzór Ministra Gospodarki nad realizacją Programu prowadzony był nierzetelnie
i niezgodnie z założeniami. Minister Gospodarki nie ustosunkował się do większości

strategii spółek węglowych ani nie monitorował stopnia ich realizacji.
ST

Obszerne omówienie raportu NIK
w następnym numerze
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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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inwestycje ekologiczne na Śląsku

Złapać ekologiczną równowagę
W dokumencie „Strategia zrównoważonego
rozwoju Polski do roku 2025” zrównoważony rozwój jest definiowany jako prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej
generacji bez ograniczania praw przyszłych
pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Innymi słowy – postęp gospodarczy
i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania
zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska. Jednym z podstawowych instrumentów
finansowych w realizowaniu tych celów w Polsce są od kilkunastu lat fundusze strukturalne
Unii Europejskiej.

Środki unijne na inwestycje ekologiczne
i projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju przyznają wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, które działają
w ramach istniejącego od 1989 roku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do jego priorytetowych zadań
należą: ochrona atmosfery, zrównoważone
gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni Ziemi oraz ochrona różnorodności
biologicznej i funkcji ekosystemów.
Przez niemal 30 lat NFOŚiGW podpisał
ponad 30 tys. umów i dofinansował na kwotę
przekraczającą 70 mld złotych proekologiczne
inwestycje tak różne, jak budowa kanalizacji
i oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów
czy instalacje odnawialnych źródeł energii.
Za te środki zbudowano lub zmodernizowano 1,5 tys. oczyszczalni ścieków oraz 140 tys.
kilometrów kanalizacji, wsparto ponad 1 tys.
projektów dotyczących zagospodarowania
odpadów, 3,8 tys. działań mających na celu
redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza
oraz zbudowano siedem spalarni, których wydajność wynosi 1,1 mln ton odpadów rocznie.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej fundusze realizują kompleksowe, długofalowe programy inwestycyjne – w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2007 – 2013 zawarto
w sumie ponad 1,1 tys. umów na kwotę
15,4 mld złotych. Z kolei w ramach obecnego
POIiŚ na lata 2014–2020 zawarto do tej pory
305 umów o wartości 9,1 mld zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 4,8 mld złotych. Wojewódzkie fundusze w zamian
za przyznanie dofinansowania wymagają
od beneficjentów uzyskania wymiernego
efektu ekologicznego, np. zmniejszenia ilości
wytwarzanych śmieci czy redukcji emisji dwutlenku węgla. Partnerzy wywiązują się z tego
zobowiązania, czego dowodem są lepsze statystyki – emisja dwutlenku węgla zmniejszyła
się o blisko 14 mln ton na rok, dwutlenku siarki
o 195 tys. ton na rok, a pyłów o 17 tys. ton
na rok.

M ikołowski ogród
Na przykładzie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie można prześledzić,
jak unijne pieniądze pomagają w rozbudowie
działającej instytucji, dostosowaniu jej do nowoczesnych standardów i czynią ją jeszcze
przyjaźniejszą środowisku. W okresie listopad
2009 – sierpień 2011 roku w ramach zrealizowanej inwestycji zaadaptowano schrony tego
byłego terenu powojskowego. W pierwszym
etapie na terenie centrum powstały dwie sale
audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, zaplecze socjalne
i gospodarcze oraz węzeł sanitarny. W ramach prac w drugim etapie do istniejącego
schronu dobudowano dodatkowe segmenty,
które przeznaczono na laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne oraz
magazyny. W końcowym etapie stworzono
pracownię dydaktyczną i postawiono wieżę
widokową, a cały teren ozdobiono obiektami
małej architektury.
Po zrealizowaniu inwestycji Śląski
Ogród Botaniczny w Mikołowie stał się
miejscem, w którym mieszkańcy regionu
mogą odpocząć, spotkać się, uprawiać sport

i wzbogacić swą wiedzę o lokalnej przyrodzie. Projekt skierowany jest na dalszy
rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców
Śląska. Na ponad 3,5 hektarach stworzono
warunki dla skuteczniejszej ochrony bioróżnorodności i zachowania istniejącego
dziedzictwa przyrodniczego poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych na terenie ogrodu.
Teren wzbogacono o bardzo rzadkie zbiorowiska roślinne, tak by wprowadzone gatunki
naturalnie wpisywały się w istniejący teren.
Między nimi wytyczono ścieżki edukacyjne,
uzupełnione o altany i platformy widokowe,
które mają uatrakcyjnić zwiedzającym pobyt w ogrodzie. Podzielono go na ogrody
tematyczne – w ogrodzie kwiatowym zasadzono rododendrony, róże, azalie, magnolie, krzewy iglaste i liściaste oraz drzewa
liściaste i iglaste. Położony na zboczu ogród
tarasowy, o powierzchni 5500 metrów kw.,
wykorzystuje i zwraca uwagę na naturalne
ukształtowanie terenu.

Z amek w  R aciborzu
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007–2013 realizowany był projekt utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim
w Raciborzu. Kosztująca 24 mln złotych inwestycja została dofinansowana przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą 19,646
mln złotych. Celem projektu była rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego i utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Bramy Morawskiej. Nowo powstałe Centrum
oprócz funkcji muzealnych ma służyć szeroko rozumianej edukacji kulturowej gości
indywidualnych w każdym wieku i wycieczek
zorganizowanych. Prace budowlane objęły
niezbędne roboty budowlano-konstrukcyjne
oraz instalacyjno-wyposażeniowe.

Prace obejmowały remont i adaptację Budynku Mieszkalnego D na cele wystawiennicze
i naukowe, Budynku Bramnego F na centrum
organizacji imprez zamkowych, Budynku Słodowni B na cele gastronomiczne, artystyczne,
naukowe, noclegowe i magazynowo-techniczne oraz rewaloryzację dziedzińca i jego
adaptację na potrzeby spektakli i koncertów
plenerowych oraz wykonanie elewacji i robót
zabezpieczających przyziemie kaplicy i mury
obronne. Celem projektu było wykreowanie
markowego produktu turystki kulturowej
w historycznym mieście przygranicznym
Racibórz, który ma wpłynąć na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej. Większa liczba turystów ma przełożyć
się na zwiększenie konkurencyjności lokalnej
gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej
Powiatu Raciborskiego.

P ark Ś ląski w  C horzowie
Środki z tego samego programu – RPO
WŚ 20017–2013 – zostały również przeznaczone na modernizację chorzowskiego zoo, chluby całego regionu. Pierwsze
odczuły zmianę zwierzęta, np. gepardy
zamieszkały w nowym czteroklatkowym
domu, obok którego mają do dyspozycji
dwa wybiegi i boks hodowlany. Małpki sajmiri zajęły miejsce tygrysów i mogą dokazywać w nowym pawilonie o charakterze
otwartym. Ich nowa siedziba ma zaplecze
gospodarcze i techniczne, pomieszczenia
hodowlane o łącznej powierzchni 47,20 metrów kw. oraz wolierę letnią o powierzchni
27,74 metrów kw. Dzięki funduszom europejskim do Chorzowa wróciły też żyrafy.
Chorzowskie zoo dostosowano też do potrzeb osób niepełnosprawnych, które bez
kłopotu mogą teraz korzystać z nowych toalet. Wartość całego projektu modernizacji
Parku Śląskiego szacuje się na 1 963 067,87
złotych, w tym dofinansowanie z UE wynosi
1 356 814,13 złotych.
l

WFOŚiGW w Katowicach

Po raz dziesiąty Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
nagrodził liderów organizacji o zasięgu działania regionalnym i ponadregionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne
działania związane ze wzrostem świadomości
ekologicznej oraz kształtowaniem postaw i zachowań ekologicznych. Nagrodzonych zostało
17 organizacji, które zostały wyłonione spośród 24 zgłoszonych do konkursu. Oceniano
różnorodność i obszar prowadzonych działań
z zakresu edukacji, wartości dydaktyczne oraz
dołączone rekomendacje.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
w sobotę 10 czerwca w Ośrodku Harcerskim
w Parku Śląskim. W ramach regionalnych
obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyła się również akcja informacyjno-edukacyjna „ekoAktywni z Pasją”. W ramach
imprezy przygotowano warsztaty edukacyjne, występy zespołów harcerskich, konkursy
i zabawy. Niestety, deszczowa pogoda nie

pozwoliła na korzystanie z przygotowanej
ścianki wspinaczkowej oraz dmuchańców.
Na EkoAktywnych w tym roku czekały
nagrody o łącznej wartości 130 000 zł. Wśród
nagrodzonych znalazła się działająca od 25 lat
Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Jej współzałożyciel i prezes Mieczysław
Dumieński z wielką pasją opowiadał o zagrożeniach środowiskowych, w tym zatruciu ołowiem, które są szczególnie niebezpieczne dla
młodszych dzieci. Najważniejszą sprawą, jego
zdaniem, jest budowanie świadomości o tych
zagrożeniach i należyte przeciwdziałanie im
w domach. – W powszechnym odczuciu zagrożenia spowodowane przez ołów kojarzone
są z zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunikacją. Tymczasem w naszej górnoślaskiej
aglomeracji z uwagi na duże zanieczyszczenie
metalami tutejszych gleb, to wyższe narażenie
powoduje okresowo sucha i ciepła pogoda,
która uruchamia zanieczyszczenia wtórne. Zagrożenia te zwiększa brak należytego sprzątania
i polewania zwłaszcza lokalnych ulic. Na tych

NOWY GÓRNIK

Finał konkursu ekoAktywni 2017

Nagrodzono 17 organizacji prowadzących najciekawsze działania kształtujące zachowania ekologiczne
terenach stężenia ołowiu u dzieci w okresach
suszy rosną nawet dwuktotnie – przekonuje
prezes Dumieński. Fundację reprezentowała
również pani Barbara Pająk, pod nadzorem
której Fundacja wydała kolejny już zeszyt
edukacyjny dla dzieci z klas 1‒3. Staranie

przygotowana książeczka w przyjazny i interesujący sposób wprowadza maluchy w zagadnienia podejmowania odpowiedzialności
ekologicznej. Kolorowanki, wycinanki, rebusy
i krzyżówki podpowiadają dzieciom jak dbać
o zdrowie oraz chronić środowisko.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Elektryczne wchodzą wolniej

Jeep przygotował nową wersję kompaktowego modelu Compass

Nowy Compass będzie oferowany z dwoma silnikami benzynowymi i dwoma wysokoprężnymi

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej rejestracja aut elektrycznych i hybryd plug-in wzrosła w ubiegłym
roku o 60 proc. w porównaniu do roku 2015.
Liczba jeżdżących po drogach elektrycznych
aut wzrosła do 2 mln sztuk. Z jednej strony,
to dużo, bo kilka lat temu ten segment praktycznie nie istniał. Z drugiej jednak, samochody te stanowią na razie… 0,2 proc. aut
jeżdżących na całym świecie. Jak dotąd wzrost
sprzedaży tych aut jest w dużej mierze oparty
na dopłatach lub zwolnieniach podatkowych.

głównie autobusów i samochodów dostawczych. Najnowsze informacje mówią o planach
uruchomienia elektrycznych furgonetek w Nysie, w zakładzie, który dawniej produkował
popularne „nyski”, a potem Polonezy Truck.
Nowy właściciel zakładu i logotypu
dawnych furgonetek zapowiada, że w ciągu
trzech–pięciu lat zbuduje linię produkcyjną
i ośrodek badawczo-rozwojowy, który będzie
opracowywał krótkie serie elektrycznych furgonetek na konkretne zamówienia.

Z tego punktu widzenia elektromobilność
w Polsce będzie rozwijała się znacznie wolniej,
bo rząd nie przewiduje dopłat do zakupu samochodów. Ma nadzieję, że do rozwoju tego
rynku wystarczy zwolnienie z akcyzy i stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Można
przez to rozumieć, że stawia na auta elektryczne we flotach, którym daje m.in. przyspieszoną
amortyzację.
Pewnie dlatego pojawiające się zapowiedzi produkowania elektrycznych aut dotyczą

Jeep przygotował nową wersję kompaktowego modelu Compass. Tym razem mocniej
postawiono na podobieństwo do większych
braci niż na niecodzienną stylistykę. Nowy
Compass będzie oferowany z dwoma silnikami benzynowymi i dwoma wysokoprężnymi w łącznie ośmiu różnych konfiguracjach
układu przeniesienia napędu oraz czterech
różnych wersjach wyposażenia: Sport, Longitude, Limited – wersji zapewniającej największy luksus, najlepszą technologię i wysokiej

jakości wyposażenie w standardzie – oraz
Trailhawk, wersji oferującej najlepsze w swojej
klasie właściwości terenowe Trail Rated 4x4.
Wśród opcji wyposażenia jest automatycznie otwierana klapa bagażnika ułatwiająca
załadunek.
W Europie samochód będzie oferowany
z jednym silnikiem benzynowym i dwoma
silnikami wysokoprężnymi. Silniki benzynowe
to 1,4-litrowy MultiAir2 Turbo z systemem
Stop&Start o mocy 140 KM i momencie obrotowym 230 Nm, a także silnik 1,4-litrowy
MultiAir2 Turbo o mocy 170 KM i momencie
obrotowym 250 Nm.
Gama silników Diesla obejmuje oszczędny
1,6-litrowy silnik wykorzystujący technologię
MultiJet II z funkcją Stop&Start rozwijający
moc 120 KM i 320 Nm momentu obrotowego
oraz dwulitrowy silnik MultiJet II z funkcją
Stop&Start o mocach 140 KM i 170 KM, z takim samym dla obydwu wersji momentem
obrotowym 350 Nm.
Compass pojawi się w salonach Jeepa
już w lipcu tego roku i będzie dostępny

N owy silnik M icry
Nissan wprowadził do sprzedaży Micrę
z jednolitrowym silnikiem o mocy 71 KM.
Oczekuje się, że na tę wersję silnikową będzie
przypadać około 20 proc. sprzedaży modelu.
Trzycylindrowy wolnossący silnik benzynowy, współpracujący z pięciobiegową
przekładnią manualną, według oficjalnego pomiaru zużywa tylko 4,6 litrów paliwa
na 100 kilometrów w cyklu mieszalnym, emitując 103 g CO2 na kilometr.
Nowy silnik dołącza do 90-konnej, trzycylindrowej turbodoładowanej jednostki
benzynowej 0.9 oraz czterocylindrowego,
również 90-konnego diesla 1.5, które trafiły
do sprzedaży kilka tygodni wcześniej.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

W lipcu nowy C ompass

na najważniejszych rynkach europejskich,
w tym we Włoszech, w Niemczech, Francji,
Hiszpanii, Austrii, Belgii, Szwajcarii i w Polsce. Następnie aż do początku 2018 roku
będzie sukcesywnie wprowadzany na kolejne
rynki.

Wśród opcji wyposażenia jest automatycznie otwierana klapa bagażnika

Nissan wprowadził do sprzedaży Micrę z jednolitrowym silnikiem o mocy 71 KM
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R O Z M A I T O Ś C I
Peryferia

Żeby choć trochę zrozumieć okoliczności postępowania Reginy, trzeba by cofnąć się do jej
wczesnego dzieciństwa. Była ona późnym
i jedynym dzieckiem niezbyt szczęśliwego
małżeństwa. Matka od zawsze chciała mieć
kontrolę nad wszystkim i wszystkimi, a jakikolwiek sprzeciw ze strony męża, a później
także córki, wprawiał ją w furię. Regina nigdy nikogo nie zapraszała do domu, nigdy
nie miała chłopaka, a jej życie w pełni organizowała matka przekonana o tym, że wie,
czego potrzebuje dojrzewająca córka. Już
wtedy narastające w Reginie frustracje mogły doprowadzić do jakiejś tragedii, ale tak
się nie stało. Traf chciał, że dziewczyna była
muzycznie utalentowana i z łatwością dostała
się na studia na akademii muzycznej w mieście oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów.
Ta odległość wystarczyła, żeby zeszło z niej
trochę toksycznego ciśnienia, ale była zbyt
mała, żeby je całkowicie uwolnić.

Regina skończyła studia, ale była dość
niezaradna – dorabiała prostymi pracami
do niewielkich pieniędzy otrzymywanych
od matki. Zupełnie nie umiała przełożyć swoich umiejętności i wykształcenia na jakiekolwiek rozsądne pieniądze. Od czasu do czasu
dawała także lekcje, ale jej daleko posunięty
introwertyzm i problemy w porozumiewaniu

Jedyny

się powodowały, że klienci szybko się
wykruszali.
Wyjątkiem była mała dziewczynka, której
kiedyś przez kilka miesięcy regularnie dawała
lekcje pianina. Obok mieszkania, w którym
odbywały się lekcje, mieszkał mężczyzna. Był
po trzydziestce i był to pierwszy facet, który
kiedykolwiek zainteresował Reginę. Miał wolny zawód, widywała go prawie za każdym razem, gdy przychodziła na lekcje. Mieszkanie
uczennicy Reginy i mężczyzny znajdowały się
w rogu kamienicy, przez co z okna wychodzącego z pokoju dziewczynki dokładnie było
widać jego sypialnię, a jednocześnie gabinet
i balkon, na którym często przesiadywał, pisząc, czytając albo paląc papierosy.
Tak naprawdę Regina chyba nigdy z nim
nie rozmawiała, nie licząc krótkich powitań.
Ale w jej głowie już wtedy snuła się wizja romansu, który według niej musiał się wydarzyć.
Nic takiego się jednak nie stało. Tamtej
jesieni nagle zmarła matka Reginy i przez kilka miesięcy dziewczyna była zajęta porządkowaniem po zmarłej, skrupulatnym układaniem rzeczy, które w części porozdawała,
ale w większości poskładała do zaklejonych
i opisanych pudeł i wyniosła na strych, jakby
matka miała kiedyś wrócić. Gdy wszystko
było idealnie wypucowane, wyczyszczone,
uprzątnięte i załatwione, Regina wróciła

do miasta i ponownie spotkała się z dawną
uczennicą. I tu nastąpił szereg zdarzeń, których całkowicie się nie spodziewała – dziewczynka miała już nową nauczycielkę, z której
nie chciała rezygnować (choć w istocie był
to wybór jej rodziców, którzy po prostu bali
się Reginy). Nic jej jednak tak nie zabolało jak
to, że podczas krótkiej wizyty dojrzała siedzącą na balkonie sąsiada kobietę w szlafroku.
Była bez makijażu, jakby niedawno wstała,
z włosami w nieładzie, ale wciąż wyglądająca
bardzo ładnie i świeżo.
Tego było dla niej za wiele, czuła, jakby
rozsypała się na milion kawałków, bo w jej
głowie tamten bezimienny mężczyzna, z którym nigdy nie zamieniła więcej niż kilka powitalnych słów, był prawie jej narzeczonym.
W tamtym okresie Regina zaczęła już naprawdę wariować. Mężczyzna stał się jej obsesją.
Spędzała dnie na wypatrywaniu go, śledzeniu,
grzebaniu w śmieciach, zbieraniu drobiazgów,
które wyrzucił, przeglądaniu poczty. Posunęła
się także do włamania do jego mieszkania,
z którego ukradła jego używaną koszulę.
To wariactwo trwało już może z pół roku,
kiedy podczas wiosennej burzy obserwowała
mężczyznę z zaparkowanego samochodu. On,
kompletnie przemoczony, ją jednak zauważył, zapukał do okna i uśmiechnięty poprosił
o podwiezienie, bo od pół godziny nie mógł

złapać taksówki. Jechali bardzo wolno, ona
w przejęciu nie odzywała się prawie w ogóle,
on za to gadał jak najęty. O swoim nowym
projekcie, o kupowaniu nowego mieszkania,
o tym, że chciałby zaadoptować psa, a także o zbliżającym się ślubie… Tego było już
za dużo. Regina zaczęła płakać, zatrzymała
się w małej uliczce i krzyczała – co z nimi, ich
planami, ich dziećmi, wakacjami, wyjazdami
i wszystkim, co w jej głowie było mającą się
wydarzyć oczywistością.
Mężczyzna był zszokowany i przerażony,
po krótkiej szamotaninie odblokował drzwi
i zaczął uciekać. Regina chwyciła jednak cegłę,
którą woziła w samochodzie, żeby podpierać na niej jedną stopę, dogoniła go i zaczęła
na oślep nią okładać. Spływający ulicą deszcz
wymieszał się z dużą ilością krwi. Nie wiadomo, czy gdy wrzucała bezwładne ciało do bagażnika, jeszcze żył. Podjechała na duży most
i wyrzuciła mężczyznę do rzeki.
Była niesamowicie opanowana. Pojechała
do wysprzątanego mieszkania po rodzicach,
spaliła ubrania, wyszorowała ręce, ubrała
się w najlepsze ubranie i czekała. Siedziała
tak niemal bez ruchu prawie dwa dni, zanim
policja ją namierzyła. Miała spakowaną niewielką walizkę i najpotrzebniejsze rzeczy i nie
zamierzała uciekać.
l

Zdrowie

Gdy żółć zalewa
Wszyscy wiemy, co oznacza żółć w przysłowiach i porzekadłach, mało kto jednak wie,
jaką funkcję w organizmie pełni ten płyn
ustrojowy. Odgrywa on dużą rolę w procesach trawiennych, ponieważ pomaga trawić
i wchłaniać tłuszcze, dzięki czemu organizm
przyswaja również rozpuszczalne w nich witaminy. Głównym zbiornikiem żółci jest umieszczony pod wątrobą pęcherzyk. Organ ten jest
podatny na zapalenia i wtedy żółć – podobnie
jak w powiedzeniach – faktycznie może napsuć człowiekowi krwi.

Pęcherzyk żółciowy przypomina kształtem gruszkę. Ten 10-centymetrowej długości organ składa się z szyjki, trzonu i dna.
Ściany pęcherzyka żółciowego zbudowane
są z trzech warstw: błony śluzowej, błony
mięśniowej i błony surowiczej. Szyjka łączy
się przez przewód pęcherzykowy z przewodem wątrobowym, który następnie uchodzi
do dwunastnicy. Pęcherzyk może pomieścić
do 70 mililitrów żółci. Gdy człowiek jest głodny, magazynuje on żółć produkowaną przez
wątrobę, a podczas posiłku uwalnia ją do dwunastnicy. W pęcherzyku przybiera ona ciemny,
brunatny kolor i gęstnieje wskutek działania
jego ścian, które odsączają wodę (stanowi ona
90 proc. żółci z wątroby). W tej formie w żółci
pozostaje tylko to, co najważniejsze.

P rzyczyny zapalenia
Zapalenie woreczka żółciowego jest spowodowane przez zatkanie się dróg żółciowych,
ich skurcz oraz zakażenie żółci bakteriami.
Przyczyną zatkania, czyli upośledzenia odpływu żółci przez drogi żółciowe, najczęściej
jest obecność kamieni żółciowych, rzadziej

zwężenie dróg żółciowych wskutek zapaleń czy obecności przeszkód uciskających
na nie. Szacuje się, że prawie 10–20 proc.
osób z objawami kamicy rozwinie takie powikłanie. Utrudniony odpływ żółci powoduje
niedokrwienie ścian pęcherzyka żółciowego,
a uwalniane substancje wywołują stan zapalny. W pęcherzyku żółciowym powstają
kamienie, gdy w składzie żółci przeważają
składniki nierozpuszczalne w wodzie, które
łatwo się wytrącają.
W 5–10 proc. wypadków ostre zapalenie
pęcherzyka żółciowego nie jest powikłaniem
kamicy żółciowej, tylko efektem ubocznym
operacji jamy brzusznej, urazów brzucha,
ciężkich oparzeń czy sepsy. U dzieci zapalenie wywołują też paciorkowce, bakterie duru
brzusznego. Na ostre zapalenie pęcherzyka
żółciowego cierpią też chorzy na cukrzycę.

J ak rozpoznać
Charakterystycznym objawem zapalenia
pęcherzyka żółciowego jest silny, ostry ból
w prawym nadbrzuszu, pod żebrem, promieniujący do prawej łopatki. Przeważnie
ma charakter kolkowy i trwa powyżej sześciu
godzin. Towarzyszą mu nudności, wymioty
i podwyższona temperatura. Skóra na brzuchu
jest napięta, a uciskając ją, można wyczuć
guz. Ból nasila się przy wdychaniu powietrza,
łagodnieje przy wydechu. Silny ból trwa około
dobę, ale nie znaczy to, że niebezpieczeństwo
minęło – osłabione przez zapalenie ścianki
woreczka mogą pęknąć.
Ataki najczęściej występują w nocy, kilka godzin po obfitym posiłku, zawierającym
np. żółtka jaj, tłuste mięso i wędliny oraz
potrawy smażone i pieczone na tłuszczu.

Pęcherzyk żółciowy kurczy się wtedy, by wydzielić jak najwięcej żółci niezbędnej do trawienia tłuszczów, jednak pod wpływem silnego skurczu mogą przesuwać się też kamienie
żółciowe. Nie można zlekceważyć też takich
objawów jak dreszcze, brak apetytu, przyspieszenie tętna i oddechu.
Długo nieleczone zapalenie woreczka
żółciowego może przejść w stan przewlekły.
Oprócz objawów występujących wcześniej,
jak kolka, przewlekłemu zapaleniu towarzyszą
częste odbijanie się, mdłości, wzdęcia brzucha i niesmak w ustach. Może też pojawić się
niewielkie zażółcenie skóry lub białek oczu.
Dolegliwości nasilają się podczas wysiłku fizycznego, stosowania używek, silnego stresu
i chorób przebiegających z wysoką temperaturą. Ignorowanie ich może prowadzić
do bardzo niebezpiecznych, zagrażających
życiu następstw, jak martwica czy nowotwór
pęcherzyka żółciowego.

L eczenie zapalenia
Dolegliwości towarzyszące zapaleniu możemy doraźnie złagodzić, stosując leki przeciwbólowe, jak paracetamol, metamizol, czy
środki rozkurczowe, jak papaweryna, hioscyna
i drotaweryna. Lekarz może zlecić leczenie
objawowe, które polega na dożylnym nawodnieniu chorego, podaniu niesteroidowych
leków zapalnych, preparatów działających
rozkurczowo oraz stosowaniu antybiotyków
o działaniu antybakteryjnym.
Jeśli ból utrzymuje się powyżej 48 godzin,
konieczne jest leczenie operacyjne. Najczęściej
wykonywanym zabiegiem jest przecięcie powłok brzusznych i wyjęcie pęcherzyka. Coraz
popularniejsza jednak staje się chirurgia mało

inwazyjna, w tym przypadku laparoskopia.
Podczas jej przeprowadzanej pod narkozą
operacji chirurg narzędziem uzbrojonym
w chwytaki przez niewielkie nacięcie wyjmuje
pęcherzyk. Czasem dopiero w czasie trwania
zabiegu okazuje się, że kamienie są zbyt duże,
by usunąć je przez mały otwór i trzeba zastosować tradycyjną metodę.

B ez woreczka
Bez pęcherzyka żółciowego można żyć.
Jego funkcję przejmuje wtedy przewód żółciowy, który pęcznieje, tworząc zbiornik na żółć.
Nie jest jednak tak sprawny jak usunięty narząd, dlatego konieczna jest zmiana stylu życia. Przede wszystkim powinno się regularnie
spożywać pięć niewielkich posiłków dziennie,
ograniczyć do minimum tłuszcze oraz ostre
potrawy, napoje gazowane i mocną kawę.
Warto wiedzieć, że nawet operacja nie usunie
predyspozycji genetycznych do powstawania
złogów. Mogą one powstawać np. w drogach
żółciowych. Pacjenci, którym usunięto pęcherzyk żółciowy, powinni przez dwa–trzy
miesiące unikać aktywności fizycznej i dźwigania ciężkich przedmiotów. W przeciwnym
razie konsekwencją może być atak przepukliny
pępkowej w miejscu cięcia.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Politycy cieszą się najmniejszym społecznym zaufaniem i szacunkiem – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.
Sprawdzało ono, jak postrzegamy uczciwość
i rzetelność zawodową osób wykonujących poszczególne zawody i funkcje. Drugie, niechlubne miejsce zajęli posłowie, kolejne urzędnicy
państwowi i działacze związkowi. Maklerzy,
finansiści i bankierzy też nie należą do szanowanych profesji. Na siódmym miejscu najmniej
szanowanych zawodów znaleźli się agenci ubezpieczeniowi. Niewiele lepiej zostali ocenieni
przedstawiciele duchowieństwa. Dziewiąte miejsce przypadło sędziom, a listę dziesięciu profesji,
których przedstawiciele cieszą się najmniejszym
społecznym zaufaniem i szacunkiem, zamykają
dyrektorzy i kierownicy.
Organizacje biznesowe oczekują deklaracji polityków o dążeniu do przyjęcia
wspólnej waluty. Projekt Europy kilku

prędkości rysuje się coraz wyraźniej. To strefa
euro – z pogłębioną integracją w zakresie finansowym i gospodarczym – ma być głównym
motorem napędowym całej UE. Obszar ten
już na pewno wyszedł z kryzysu, a euro pozostaje główną, obok amerykańskiego dolara,
walutą światową – twierdzą biznesmeni. Aby
nie stać się krajem peryferyjnym, powinniśmy
odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu rzeczywistości, więc w ciągu najbliższych
trzech lat Polska powinna powiedzieć, że chce
przyjąć euro – twierdzą ekonomiści.
Najlepsze polskie uczelnie znalazły się

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wszystkie dzieci nasze są”.
Nagrodę wylosował: Pan Piotr Knapik z Knurowa.

w czwartej setce tegorocznej edycji
QS World University Ranking – klasyfi-

Piwo przez wieki

Browar od braciszka
Smak piwa, jaki dziś znamy, zawdzięczamy
średniowiecznym zakonnikom. W XII wieku niemieccy mnisi powrócili do zapomnianej na ponad tysiąc lat tradycji stosowania
chmielu podczas jego warzenia (wcześniej
był stosowany w Babilonii i Egipcie). Mogło
to wynikać z praktycznego podejścia zakonników – chmiel był uprawiany w klasztorach
jako roślina ogrodowa, był więc pod ręką.
W odróżnieniu od większości świeckich piwowarów mnisi byli piśmienni i zapisywali doskonalone przez siebie przepisy przez
setki lat, dlatego do dzisiaj można korzystać
z ich receptur.

Kiedy chrześcijaństwo stało się religią
dominującą w całej Europie, mnisi otrzymali
przywilej warzenia piwa. Biegłość mnichów
w sztuce piwowarstwa tłumaczy się tym,
że mogli oni pić piwo bez ograniczeń również
w czasie postu – było pożywne, dodawało sił
i nie łamało jego zasad. Wędrujący mnisi przynosili ze sobą do każdego klasztoru, w którym
się zatrzymywali, wiedzę o warzeniu piwa.
Zakonnicy warzyli je zarówno na własne potrzeby, ale również dla swoich gości i wędrowców szukających schronienia w klasztornych
murach. Dzięki temu dobre słowo o złotym
trunku zataczało coraz szersze kręgi. Z czasem
głównym źródłem dochodu wielu klasztorów
stała się produkcja i sprzedaż piwa, którym
było zainteresowanych coraz więcej ludzi.
Trunek warzony przez zakonników był
chętnie pity nie tylko ze względu na swoje walory smakowe. Proces warzenia piwa sprawiał,
że często było ono zdrowsze i bezpieczniejsze

niż ówczesna woda. W średniowieczu klasztorne piwo było traktowane jak lek, a w mroźne zimy można je było dostać w czasie mszy
świętej. Przypisywano mu wiele leczniczych
właściwości, między innymi że zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, zwiększa potencję, a wymieszane z masłem uśmierza ból nóg.
Jeden z najpopularniejszych gatunków piwa
dolnej fermentacji – pils – wywodzi się właśnie
z klasztornych browarów. Mimo że oficjalnie
powstał i został zarejestrowany dopiero w połowie XIX wieku w czeskim Plznie, przez wieki
zakonnicy warzyli praktycznie to samo piwo.

Ś redniowieczny smak
na licencji
Wiele klasztorów, często już nieistniejących, sprzedawało swoje licencje i receptury,
dlatego dostępne dziś w sklepach piwa „klasztorne” powstają w zwyczajnych komercyjnych
browarach. Opactwo może też udostępnić
nazwę piwa, ale nie ma wpływu na jego produkcję i sprzedaż. Przykładem tego piwa jest
Leffe z gatunku pale ale, coraz popularniejszy

w Polsce. Znany niemiecki browar Paulaner
warzy mocne piwo, które podobno smakuje
tak samo jak to, które spożywali bracia zakonu św. Pawła w okresie Wielkiego Postu.
W 1894 roku mnisi zastrzegli je pod nazwą
Salvator (Zbawca).
Piwa klasztorne zazwyczaj są fermentowane przy zastosowaniu rzadkich odmian
drożdży, dzięki którym mają niepowtarzalny aromat. Są mocniejsze niż typowe piwa
(ok. 7 proc. alkoholu). W zapachu przypominają piwa pszeniczne, z lekką domieszką
nuty owocowej. Ich smak jest delikatny, nieco
goryczkowy, bogaty w aromaty i przyprawy.
Piwa klasztorne przechodzą proces podwójnej
fermentacji, zdarzają się też potrójnie, a nawet
poczwórnie fermentowane.
W polskich sklepach znajdziemy wiele piw
warzonych zgodnie ze starymi recepturami
mnichów, głównie importowanych. W porównaniu do piw koncernowych czy nawet
rzemieślniczych są droższe, ale np. La Trappe
z holenderskiego browaru Koningshoeaven
kosztuje ok. 7 złotych, czyli tyle, ile polski
piwosz jest skłonny wydać na nowy ciekawy
trunek. Alternatywą dla „zagraniczniaków”
może być polskie piwo czerpiące z tradycji
zakonnych – Mnich, warzone bez środków
konserwujących z naturalnych składników,
na bazie chmielu. Powstaje metodą dolnej
fermentacji, po czym leżakuje w klasycznych
tankach sześć tygodni. Na razie dostępne
są trzy jego rodzaje, na czele z mocnym Pełnym (6,8 proc. alkoholu), Jasnym (4,7 proc.)
i Ciemnym (4,5 proc.).

MAREK KOWALIK

kacji najlepszych na świecie uczelni wyższych.
Łącznie w rankingu uwzględniono dziewięć
polskich uczelni, czyli o trzy więcej niż przed
rokiem. Większość naszych reprezentantów
zanotowała jednak spadki. Najwyżej z polskich
uczelni sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski – na miejscach 411.–420., razem z m. in.
Uniwersytetem Zatoki Perskiej z Bahrajnu, Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym. UW spadło o 45 pozycji – z 366. miejsca
(w 2016 roku stołeczna uczelnia była na 344.
pozycji na świecie). Kolejne polskie uczelnie
to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (461.
miejsce), Politechnika Warszawska (601. miejsce) oraz plasujące się ex aequo na pozycjach
801.–1000.: Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie i Politechnika Wrocławska, a także
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski.
Pierwsze miejsca zajęły uczelnie amerykańskie
– Massachusetts Institute of Technology (MIT),
Stanford University, Harvard University oraz
California Institute of Technology (Caltech).
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Nadwiślańska Agencja Turystyczna po dwudziestu latach

NAT

Pieniądze lubią ciszę
W ostatnim wydaniu relacjonowaliśmy obchody 20. rocznicy
powstania Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. W czasie gali
nie padło nawet jedno zdanie o pieniądzach. Arkadiusz Woźniak, wiceprezes zarządu NAT do spraw ekonomiki i finansów,
ekonomista i analityk finansowy, unikał fotoreporterów. Pieniądze lubią ciszę i spokój. Nie dbają o rozgłos, nie szukają
poklasku.

Jednak bez pieniędzy sukces jest niemożliwy. Specjalistą
od finansów w Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej jest
wiceprezes Woźniak. Najbliższy współpracownik prezesa
Piotra Wilchelma od ponad 19 lat dba, aby budżet każdego
projektu spinał się, a każdy projekt przynosił korzyści firmie.
Jest strażnikiem dyscypliny finansowej, której utrzymanie
stanowi jedno z głównych założeń od początku istnienia
spółki, oraz promotorem wielu rozwiązań zarządczo-organizacyjnych. Profesjonalizm, stanowczość, rozwaga oraz
perspektywiczne spojrzenie wiceprezesa Woźniaka procentują
z każdym rokiem. Dzięki temu NAT stale się rozwija, a jej
przychody imponująco wzrastają – obecnie do poziomu
blisko 60 mln złotych.
Spółce aspirującej do roli lidera rynku krajowych usług
turystycznych potrzebne są determinacja i strategiczne biznesowe podejście. W związku z tym zarząd NAT stale wzbogaca
swoje zawodowe doświadczenie, nie tracąc przy tym świeżości
spojrzenia, o czym świadczą niesłabnące wysiłki podnoszenia
standardu obiektów oraz jakości świadczonych usług.
Kolejne wyzwanie, przed którym stoi spółka, obejmuje
budowę kompleksu hotelowego w miejscu obecnie istniejącego ośrodka wypoczynkowego nad Zatoką Gdańską. Obiekt
będzie posiadał około 500 miejsc noclegowych i częściowo
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Piotr Wilchelm, prezes zarządu, i Arkadiusz Woźniak (z lewej), wiceprezes zarządu ds. ekonomiki i finansów, strażnik finansowej dyscypliny NAT
działał w formule condohotelu, oferując klientom zakup puli
apartamentów na własność pod wynajem.
NAT jest perłą w koronie Grupy Kapitałowej Kompanii
Węglowej SA i należy do grona wiodących firm na krajowym

rynku usług turystycznych. Wszystko dzięki temu, że bez
fajerwerków, systematycznie i skutecznie zarabia pieniądze
i z sensem je inwestuje.
KAROLINA JANOSZ

