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Pięścią w stół

Na prawdzie można zarobić
Aktorka Katarzyna Bujakiewicz opublikowała swoje
zdjęcie. Sensacyjna jest jego zapowiedź. Otóż aktorka
pokazuje twarz bez makijażu. Ten dość oryginalny akt
ma służyć szczytnemu celowi. Pani Katarzyna postanowiła zebrać pieniądze dla chorych dzieci.

D

ożyliśmy czasów, kiedy pokazanie się bez makijażu pozwala zarabiać. To źle i dobrze. Źle
dlatego, że jest to przykład na całkowite odrealnienie rzeczywistości. Mamy malowane piękno. Dobrze,
bo to dowód, że są ludzie gotowi zapłacić za naturalność
i prawdę. Prawda stała się cenna. Postanowiłem przyjrzeć się prawdzie. Patrzyłem na zdjęcie 45-letniej kobiety, a na jej twarzy nie było najdrobniejszej zmarszczki
mimicznej. Jeżeli pani Katarzyna nie miała makijażu,
to oznaczałoby, że ma twarz z wypolerowanego wosku.
Jednak skoro żyje, to nie może być figurą woskową. Mam
nadzieję, że mimo tej manipulacji zebrała pieniądze
na cel, o którym poinformowała plotkarskie portale.
Dlaczego poświęcam uwagę pani Kasi?
Jesteśmy nabierani. Czasem udajemy, że o tym nie
wiemy. Najczęściej rzeczywiście tak jest. Na numer
w stylu „bez makijażu”, „cała prawda” albo „wszystko jak
na dłoni” potrafią nabierać nie tylko gwiazdeczki stacji
telewizyjnych. Potrafią to robić także koledzy w pracy, część liderów związkowych małych i krzykliwych
organizacji, większość polityków i wielu dziennikarzy.
Różnica między nimi a panią Kasią polega na tym,
że są brzydsi. Wszyscy co do sztuki.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Świątecznie życzę
nam wszystkim
rzeczywistości bez
makijażu.

Było o pięknej kobiecie, teraz będzie o szarym
życiu. Od kilku tygodni Jastrzębska Spółka Węglowa
jest na językach, ponieważ w naszej firmie zarobki
są wyższe niż w Polskiej Grupie Górniczej. Spotkałem
się z opiniami osób na bardzo poważnych stanowiskach, którzy przekonywali, że nasze płace powinny
stać w miejscu, a płace w PGG rosnąć. Jestem za tym,
by w PGG zarabiali tyle samo co w JSW. Kolegom
z PGG życzę, żeby nawet zarabiali więcej. Jak długo
ich pensje nie będą wypłacane z kasy mojej firmy,
mogą brać, ile dusza zapragnie. Jednak mam prośbę do wszystkich – nie bądźcie jak Bujakiewicz. Nie
pokazujcie czegoś, co ma być naturalne, a jest podpicowane. Przypominam sobie czas totalnego kryzysu
i walkę na argumenty między naszymi i waszymi organizacjami. My przekonywaliśmy (skutecznie) załogę
do oszczędności na około 2 mld złotych. To oszczędności na zawieszonych elementach wynagrodzenia.
W PGG związki przekonały załogę do oszczędności
na około 800 mln złotych. U nas pracuje trochę ponad
20 tys. osób. W PGG nieco ponad 40 tys. Wystarczy
prosty rachunek, żeby policzyć skalę wkładu pracowników w ratowanie firmy. JSW przetrwała, bo nie pudrowaliśmy dramatycznej sytuacji, pokazywaliśmy
naszą firmę bez makijażu. Kompanii Węglowej i KHW
już nie ma.
Na koniec, świątecznie, życzę nam wszystkim rzeczywistości bez makijażu.
l

Kij w mrowisko

Wierzę w kompromis
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, został
wybrany na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal. Mamy
swojego człowieka na czele organizacji, która stara się
na forum unijnym bronić interesów węgla kamiennego
i brunatnego. To dobra informacja. Jastrzębska Spółka Węglowa miała w 2017 roku 2,5 mld złotych zysku
netto. To bardzo dobry wynik. Polska Grupa Górnicza
na razie nie podaje informacji o wynikach finansowych,
jednak z nieoficjalnych przecieków wiadomo, że także
będzie miała zysk. Czy rok 2018 także będzie dobry
dla polskiego górnictwa? Wiele wskazuje, że na rynku
nie powinno być dramatycznego załamania.

D

obre informacje są okazją do formułowania
postulatów płacowych. Najwyraźniej widać
to w PGG. Czy PGG stać na taką podwyżkę?
Uważam, że gdyby spółkę było na to stać, załoga dostałaby ją bez konieczności długich rozmów, przekonywania się i negocjacji. Ani zarząd PGG, ani ministrowie
Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski nigdy
nie byli zwolennikami osiągania wyników finansowych
kosztem załogi. O ile dobrze pamiętam, nigdy spółki
wydobywające węgiel energetyczny nie płaciły Skarbowi Państwa dywidendy. Odpada w takim razie zarzut,
że właściciel ma jakiś interes w tym, aby spółka osiągała
jak najwyższe wyniki. Z kolei firma musi mieć pieniądze, żeby inwestować. Gdyby PGG wypłaciła 10 proc.
podwyżki, jej finanse ległyby w gruzach, a program
inwestycyjny pozostałby w znacznej części na papierze.
Czy wygórowane postulaty płacowe spowodują,
że przybędzie pieniędzy na niezbędne inwestycje?
Wiem, moje pytanie ociera się trochę o odwracanie
kota ogonem, ale uważam, że domaganie się pieniędzy,
których firma nie ma, usprawiedliwia moją absurdalną
logikę.
Wielkość wydobycia, jakość węgla, czasem polityka kadrowa w kopalniach ściągały na zarząd krytykę. Proponuję, aby w tej krytyce zachować umiar

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Jestem
przekonany,
że w Polskiej
Grupie Górniczej
zostanie
wypracowany
kompromis,
który będzie
pożyteczny dla
spółki i dla załogi.
Niepotrzebnie
zarządowi
i Ministerstwu
Energii przyłożono
pistolet do skroni
w postaci sporu
zbiorowego.

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Jak przechytrzą,
będzie dramat

G

órnicy z kopalni ROW chcą się odłączyć od Polskiej
Grupy Górniczej. W referendum zorganizowanym
21 marca wzięło udział ponad 60 proc. załogi. Pomysł
z odłączeniem poparło trochę ponad 93 proc głosujących.
Referendum nie ma praktycznego znaczenia. To tylko
opinia, w której załoga poinformowała, że chce więcej
zarabiać. Najlepiej tyle, ile zarabia się w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej.

Z

akładając, że referendum mogłoby mieć jakieś
znaczenie, trzeba byłoby wiedzieć, ile z około 5 mld
złotych zadłużenia PGG chcą spłacić górnicy z kopalni
ROW. Dobrze byłoby policzyć, czy po odłączeniu wyniki
finansowe będą na tyle dobre, aby zarobki zrównały się
z zarobkami JSW. Jest też pytanie zasadnicze: Dlaczego
górnicy z kopalni ROW mają zarabiać tyle, ile zarabiają
górnicy w kopalniach JSW? Dlaczego nie zrównać ich
zarobków z zarobkami górników kopalń rudy miedzi
w KGHM?

P

rzepowiadanie masowej migracji z kopalń PGG
do JSW albo do innych zakładów pracy jest
argumentem mizernej jakości. Górnicy powinni dobrze
zarabiać w każdej kopalni. Żeby dobrze zarabiali, ich
firma musi mieć pieniądze na większe wypłaty. Jeżeli nie
ma pieniędzy, nawet straszenie secesją na nic się zda.

P
i racjonalność. Polska Grupa Górnicza jest młodą
spółką złożoną z dwóch bankrutów. Ma kopalnie, które
przez kilka lat były niedoinwestowane. W wielu z nich
prowadzono nieracjonalną politykę gospodarowania
złożem. Żeby osiągnąć maksymalny wynik, zaniedbywano inwestycje. Koncentrowano się na chwili, a nie
na perspektywie wielu lat. Wymaganie od zarządu,
aby w krótkim czasie odrobił zaniedbania z kilkunastu
lat, jest nieporozumieniem. Proszę Państwa, PGG
w obecnym kształcie istnieje rok. Co tu krytykować?
Co tu chwalić? Tu trzeba dziękować Opatrzności,
że ta firma istnieje.
Proszę nie ubierać mnie w szaty obrońcy zarządu
PGG. Staram się bronić logiki i racjonalnego myślenia.
Szkoda, że nie są szerzej znane opinie o górnictwie wygłaszane przez moje koleżanki i kolegów z Sejmu w czasie
prywatnych rozmów. Wiele z nich jest nie do zacytowania, ponieważ ich niepoprawność etyczna, merytoryczna
i językowa jest karygodna. Napiszę krótko – górnictwo
nie ma dobrej opinii ze względu na swoją uciążliwość
i przypisywaną mu pazerność. Jest uciążliwe dla polityków, a zdaniem wielu jest nieprzyzwoicie pazerne
na pieniądze. To niesprawiedliwy osąd, ale faktów się
nie zmieni – taki osąd jest. Staram się przy każdej okazji
tłumaczyć, jak fałszywe są takie stereotypy. Najczęściej
efekt jest taki, jakbym rzucał grochem o ścianę.
Czas na morał moich wywodów. Górnicy powinni
zarabiać godnie, ponieważ wykonują pracę w wyjątkowych warunkach, posiadają unikalne umiejętności
i cechy charakteru. Jestem przekonany, że w Polskiej
Grupie Górniczej zostanie wypracowany kompromis,
który będzie pożyteczny dla spółki i dla załogi. Niepotrzebnie zarządowi i Ministerstwu Energii przyłożono
pistolet do skroni w postaci sporu zbiorowego. Gdyby
zarząd, rząd albo ministerstwo chciało źle dla górników i górnictwa, nigdy nie włożono by tyle wysiłku
i pieniędzy w ratowanie kopalń. Mam nadzieję, że ten
argument jest wystarczająco przekonujący.
l

odobno referendum miało być formą nacisku
na zarząd PGG i ministrów energii przed rozmowami
o podwyżkach płac, które odbyły się 26 marca. Kolejnym
elementem miała być pikieta siedziby spółki górniczej
w Katowicach. Pikiety nie było, chociaż przygotowania
do jej organizacji rozpoczęto. Na przykład w ruchu
Jankowice KWK ROW liderzy ZZG w Polsce ogłosili zapisy
na wyjazd do Katowic. Potem go odwołali. Dlaczego?
Bo ruch Marcel rozmyślił się, a poza tym było ryzyko
prowokacji. Liderzy ZZG w Polsce nie chcieli także brać
odpowiedzialności za pracowników z innych kopalń.
Logika rodem z cyrku Monty Pythona. Prawda jest
znacznie prostsza. Grupa liderów związkowych chciała
stworzyć atmosferę napięcia. Skończyło się na tym,
że wycofali się jak raki. Zanim ktokolwiek zacznie grozić
pikietami i manifestacjami, powinien odpowiedzieć
na proste pytanie: Skąd PGG ma wziąć pieniądze na spłatę
około 5 mld złotych długów? Jeżeli liderzy związkowi
przechytrzą przy bardzo napiętym stanie finansów PGG,
będzie dramat. Już teraz powinni myśleć o nazwie firmy,
która powstanie na gruzach PGG.

R

ozmowy 26 marca zakończyły się na ustaleniu różnicy
zdań. Według liderów związkowych pracownicy
powinni dostać podwyżki, które kosztowałyby PGG
ponad 400 mln złotych. Zarząd poinformował, że firmę
stać na wydanie 200 mln złotych. To tyle, ile wynosi
zaplanowany zysk na ten rok.

D

uża część pieniędzy powinna być przeznaczona
na premie motywacyjne i wyrównanie dysproporcji
płacowych między kopalniami. Ponieważ wciąż nie
ma nowego układu pracy w PGG, trudno mówić
o systemowym rozwiązaniu tego problemu. Jak należało
się spodziewać już dwa lata temu, rozmowy o nowym
układzie są zastępowane postulatami płacowymi.
W ten sposób liderzy związkowi wystawili do wiatru
wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego. Pan minister
w swej dobrodusznej wierze ogłaszał jesienią 2017 roku,
że w PGG powstanie układ pracy, który będzie wzorem dla
reszty górnictwa, a nawet dla całego sektora paliwowo-energetycznego. Zamiast układu powstał konflikt
o wynagrodzenia. l
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Polska Grupa Górnicza (komunikat)

W poniedziałek 26 marca br. odbyło się spotkanie strony społecznej z zarządem PGG
w obecności ministrów energii Krzysztofa
Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego.

Podczas negocjacji zarząd PGG zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla
górników zaplanowanego na 2018 rok zysku
spółki, w wysokości 200 mln złotych do końca
bieżącego roku. Zdaniem zarządu PGG kwota ta pozwoliłaby na możliwy ekonomicznie
wzrost wynagrodzeń. Strona społeczna nie
REKL A M A

NOWY GÓRNIK

Zarząd proponuje 200 mln złotych
na podwyżki
zgodziła się na propozycje zarządu PGG, wysuwając własny postulat podwyżek. Spółka
oszacowała, że na spełnienie żądań strony społecznej trzeba by było przeznaczyć do końca
bieżącego roku 429 mln złotych. W tej sytuacji
zarząd PGG, mając na uwadze kondycję finansową spółki, konieczność realizowania inwestycji, trwającą restrukturyzację oraz obowiązek spłaty zadłużenia w wysokości 5 mld
złotych, nie mógł zgodzić się na to żądanie.
Strony zdecydowały o podpisaniu protokołu rozbieżności i wyznaczeniu mediatora

do kolejnej tury rozmów. Zarząd PGG dostrzega potrzebę wzrostu wynagrodzeń w spółce,
jednak podwyżki powinny uwzględniać sytuację finansową firmy i być powiązane z wypracowanym zyskiem. Zarząd PGG kieruje się
odpowiedzialnością za spółkę i miejsca pracy.
Z tego powodu chce uniknąć sytuacji, która
miała miejsce w Kompanii Węglowej w 2015
roku, gdzie przekraczające możliwości firmy
żądania podwyżek doprowadziły w konsekwencji do jej upadłości.
l
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14,5 metrów sześciennych metanu przypada na tonę węgla

Tak dużego zagrożenia
jeszcze nie było
W 2017 roku w polskich kopalniach wydobyto
ok. 65,5 mln ton węgla. Większość urobku –
52,1 mln ton – pochodziła z pokładów metanowych. I tak jest od lat (ok. 80 proc. rocznie). Jak
wyliczyliśmy, rekordowo wysoka była metanowość względna, która jest jednym ze wskaźników zagrożenia, w jakim pracują górnicy.
W ciągu ubiegłego roku wydzieliło się 948,5
mln metrów sześc. tego niebezpiecznego gazu,
czyli na jedną tonę węgla przypadało aż 14,5
metrów sześc. metanu. To 1,5 metrów sześc.
więcej niż w 2016 roku i ponad dwa razy więcej
niż kilkanaście lat temu (w 1999 roku na jedną
tonę węgla przypadało 6,6 metrów sześc.).

Wyższy Urząd Górniczy nie udostępnia
szczegółowych danych na ten temat. W odpowiedzi na nasze prośby otrzymaliśmy sześć
liczb, w tym jedną za Agencją Restrukturyzacji
Górnictwa.
– Szczegółowe informacje w zakresie
kształtowania się wydzielania metanu oraz
prowadzenia odmetanowania w poszczególnych zakładach górniczych będą dostępne
równolegle z zakończeniem przygotowywanego przez WUG opracowania pt. „Ocena
REKL A M A

stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2017 roku”. Prace nad tym dokumentem nadal są w toku – wyjaśniła lapidarność
danych Anna Swiniarska-Tadla, rzeczniczka
prasowa prezesa WUG.
Z ustaleń WUG wynika, że ubiegłoroczne
odmetanowanie to: 337,0 mln metrów sześc.,
efektywność odmetanowania – 35,5 proc.,
a zagospodarowanie ujętego metanu – 212,0
mln metrów sześc. Co to oznacza? Z prostego
wyliczenia wychodzi, że z 948,5 mln metrów
sześc. metanu, który się uwolnił podczas
ubiegłorocznej eksploatacji złóż węglowych,
aż 65 proc. poszło do atmosfery. Metan jest
cennym surowcem, jeżeli się go wychwyci
i zagospodaruje. Emitowany do atmosfery
jest większym szkodnikiem klimatycznym
niż dwutlenek węgla. Potencjał cieplarniany
metanu jest 21-krotnie większy niż dwutlenku
węgla.
W ostatnich latach nie było znaczących
inwestycji w odmetanowanie. Dwa lata temu
pojawiła się nadzieja, że niekorzystny trend
corocznego wzrostu ilości wydzielanego

metanu został zahamowany. ARP ustaliła,
że w 2016 roku wydzieliło się go o 0,1 proc.
mniej niż w 2015 roku. W ubiegłym roku zamiast zahamowania ponownie był wzrost,
konkretnie o 26,3 mln metrów sześć. (czyli
2,8 proc.) w porównaniu do 2016 roku, gdy
podczas eksploatacji uwolniło się 922,2 mln
metrów sześc. tego gazu.
Zwalczanie zagrożenia metanowego
jest bardzo drogie i trudne. Niestety, jak
REKL A M A

wielokrotnie wskazywali eksperci, im głębiej
górnicy sięgają po węgiel, tym więcej uwalnia
się metanu. W niższych partiach złoża zalega go więcej. Metanowość rośnie także wraz
z koncentracją wydobycia oraz dużym postępem dobowym ścian. Wszystko to sprawia,
że w tym roku górnictwo węgla kamiennego
będzie musiało się zmierzyć z rosnącym problemem metanowym.
JOLANTA TALARCZYK
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Start-upy i rozwój
innowacyjnych technologii
JSW Innowacje przystąpiły do technologicznego programu akceleratora TDA (Technion
Drive Accelerator) należącego do renomowanej izraelskiej uczelni. Efektem współpracy
JSW Innowacje i TDA będą wspólne prace
badawczo-rozwojowe na rzecz technologicznych start-upów oraz innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane nie tylko w JSW, ale także w innych
sektorach polskiej gospodarki.

Aktywne wejście JSW Innowacje do programu TDA otwiera możliwości wykorzystania zaplecza naukowo-badawczego Technion
oraz synergii wyjątkowego kapitału ludzkiego
i know-how izraelskich i polskich partnerów.
JSW Innowacje zamierzają realizować prace
badawcze, które w przyszłości mogą stać
się wspólnymi projektami innowacyjnymi
do komercyjnego wykorzystania w sektorze
górniczym, energetyce, budownictwie czy
ochronie środowiska. Głównymi obszarami
zainteresowań badawczych JSW Innowacje w ramach kooperacji z TDA będą nowe
techniki i technologie eksploatacji złóż,
REKL A M A

predykcyjne utrzymanie ruchu gwarantujące
optymalne użytkowanie maszyn i urządzeń,
wykorzystanie wodoru wyodrębnionego
z gazu koksowniczego, zastosowanie bezzałogowych systemów powietrznych oraz
gospodarka bezodpadowa.
– JSW jest firmą, która funkcjonuje
dzięki wydobyciu i przetwarzaniu węgla,
ale musimy się rozwijać, wykorzystując osiągnięcia nauki, by najefektywniej wykorzystywać nasze złoża i jak najmniej oddziaływać
na środowisko naturalne. Mamy nadzieję,
że wspólne projekty badawczo-rozwojowe
prowadzone w ramach współpracy z jednym z najbardziej renomowanych instytutów
technologicznych na świecie zaowocują innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostaną
wykorzystane nie tylko dla rozwoju potencjału JSW, ale również polskiego sektora
wydobywczego – powiedział Daniel Ozon,
prezes JSW. – Wprowadzanie nowoczesnych
technologii i innowacji to – poza inwestycjami – najważniejsze działania wpływające na umocnienie pozycji Spółki jako największego producenta węgla koksowego

i czołowego producenta koksu na rynku
europejskim.
Przystąpienie przez JSW Innowacje
do Technion to kolejny etap działań jastrzębskiej spółki mających na celu wprowadzanie
innowacji i nowoczesnych technologii w Grupie JSW. W ubiegłym roku została powołana nowa spółka JSW Innowacje z siedzibą
w Katowicach, która stała się kompleksowym
REKL A M A

zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy
kapitałowej, nastawionym na bliską współpracę z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami
naukowymi.
W najbliższych miesiącach Jastrzębska
Spółka Węglowa przedstawi szczegółowe obszary badań, które będą prowadzone w ramach współpracy z TDA.
JSW SA

A K T U A L N O Ś C I

P rogram dla Ś ląska . Górnictwo w najlepszym

przypadku zachowa swoją dotychczasową pozycję w gospodarce
Śląska. Czy będziemy tracić młodych absolwentów szkół
i uczelni, którzy emigrują w poszukiwaniu szans życiowych? Żeby
odbudować przemysł na Śląsku, premier Mateusz Morawiecki
ogłosił 21 grudnia 2017 roku dokument pod nazwą Program
dla Śląska. W założeniach jest to jeden z kluczowych projektów
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oprócz Śląska
specjalnym Programem objęta jest Polska Wschodnia. Głównym
celem Programu dla Śląska jest wzmocnienie gospodarcze regionu
i zmiana gospodarki poprzez stopniowe zastępowanie górnictwa
i hutnictwa sektorami bardziej zaawansowanymi technologicznie.
Czy górnictwo i hutnictwo mają zostać zlikwidowane? Nie.
Mają stać się innowacyjne, bardziej efektywne i włączone
w projekt tak zwanego zamkniętego obiegu gospodarki. Jednak
znaczenie górnictwa i hutnictwa dla gospodarki regionu będzie
maleć, chociaż w Programie zakłada się uruchomienie dwóch
kopalń węgla. Jedna kopalnia będzie wydobywać węgiel koksowy,
druga węgiel energetyczny. Dominik Kolorz, przewodniczący
śląsko-dąbrowskiej Solidarności, był inicjatorem i współtwórcą
Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju
województwa śląskiego z 2016 roku. Zostało ono wypracowane
przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego i było początkiem
dla rządowego Programu dla Śląska w ramach ogólnopolskiej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan rządowy jest
uznawany za okrojoną wersję planu WRDS. – Program dla Śląska
ma charakter otwarty. Nie wszystko udało się w nim zawrzeć,
ale to nic straconego. Jeżeli będą dobre pomysły, pieniądze
i wykonawcy nieuwzględnionych projektów, będziemy mogli
je włączyć do Programu – mówi Dominik Kolorz w rozmowie
z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Podpisy pod Programem
dla Śląska już coś znaczą czy leżą w jakiejś
szafie i nabierają mocy?
Dominik Kolorz: Tym razem nie mamy
do czynienia z „półkownikiem”. Już odbyło
się pierwsze spotkanie Zespołu Monitorującego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju
Jerzym Kwiecińskim, który jest jego przewodniczącym. Teraz trzeba ustalić zasady monitorowania Programu. Zaczniemy od ustaleń
na poziomie regionalnym, w ramach działania
Zespołu Monitorującego przy Wojewodzie
Śląskim.
XXKiedy rozmawialiśmy rok temu o Programie, obawiał się pan, że skończy się na
szumnych zapowiedziach. Teraz sprawia
pan wrażenie zadowolonego.
– Jestem umiarkowanie zadowolony.
XXNie nosi pan krawata. Obiecał pan publicznie, że będzie pan go nosił.
– Założę go najwcześniej za jakieś półtora roku, gdy pierwszy etap planu będzie
zrealizowany.
XXNie jest pan zawiedziony. Wojewódzka
Rada Dialogu Społecznego przygotowała
Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego, z którego rząd odrzucił wiele pomysłów. Powstał
Program dla Śląska, czyli wersja okrojona
propozycji WRDS.
– Spośród propozycji WRDS z września
2016 roku wielu nie uwzględniono. Jest jednak
pięć zdań, które mówią, że wszystkie pomysły
zostaną przeanalizowane i część zostanie włączona. To oznacza, że Program jest otwarty.

Jeżeli okaże się, że są ciekawe pomysły i inicjatywy, będziemy je realizować. Podam panu
konkretny przykład z balonem stratosferycznym. To projekt, który miał służyć zaspokojeniu potrzeb telekomunikacyjnych i być także
wykorzystywany przez wojsko. Ministerstwo
Obrony Narodowej dało nam do zrozumienia,
że chyba jesteśmy szurnięci, potem samo ogłosiło przetarg na realizację takiego projektu.
Wzięli nasz pomysł i ogłosili jako swój.
Wspomniał pan o elektromobilności.
Są poważne plany produkcji wodorowych
ogniw paliwowych. Ma być rozpoczęta produkcja wodoru z gazu koksowniczego. Wodór
będzie paliwem ekologicznym wykorzystywanym w komunikacji miejskiej. To zadanie
będzie realizować JSW i jej spółka zależna
JSW Innowacje. Trzeba się zastanowić, co z fabrykami samochodów w Tychach i Gliwicach. Jeżeli koncerny samochodowe postawią
na samochody elektryczne, może się okazać,
że fabryki w tych miastach będą zagrożone.
Trzeba dogadać się z właścicielami i wejść
w kooperację albo samemu inwestować. Na razie jest to jakaś ewentualność, a nie pomysł
w fazie realizacji. Jednak gdyby się okazało,
że można taki pomysł poprzeć jakimś dobrym
biznesplanem, dlaczego mielibyśmy nie wejść
w taką kooperację?
Możliwe, że uda się wprowadzić do Programu projekty rozwoju śląskich firm przemysłu
zbrojeniowego. Na przykład proponowaliśmy,
aby zbudować balon stratosferyczny i rozpocząć
produkcję czołgu nowej generacji w gliwickim
Bumarze. Ma być modernizowana część bloków energetycznych (np. w należącej do grupy
Tauron Elektrowni Łaziska). Jastrzębska Spółka Węglowa wspólnie z Polskim Funduszem
Rozwoju będzie realizować projekt reaktywacji
kopalni węgla koksowego Dębieńsko.

Solidarno
Progra
NOWY GÓRNIK
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Przewodniczący Dominik Kolorz dostał od redakcji krawat, poszetkę i spinki. Możliwe, że już
niedługo będzie musiał spełnić swoją obietnicę – założyć krawat
XXRewitalizacja Kanału Gliwickiego, rozbudowa terminalu przeładunkowego w Sławkowie, wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych – to odgrzewanie starych kotletów.
– Te kotlety nigdy nie zostały wrzucone
na patelnię. Teraz mamy szansę to zrobić.
Wiem, zaraz zacznie pan wyliczać programy
i inicjatywy sprzed lat, które nigdy nie zostały
zrealizowane, a znalazły się w Programie dla
Śląska. Tak, są pomysły sprzed lat i są nowe
propozycje. Jeżeli coś nie zostało zrealizowane,
to nie znaczy, że było złe.
Proszę pamiętać o istotnych przyczynach
dotychczasowych niepowodzeń. Po pierwsze: były to przede wszystkim inicjatywy polityczne. Po drugie: wtedy nie było podmiotów
dialogu społecznego. Po trzecie: Solidarność,

jako największy związek w regionie, nigdy
wcześniej nie była współtwórcą programów
i nie miała wpływu na ich wykonanie. Teraz
Solidarność jest uznawana za matkę chrzestną Programu i ma wpływ na jego realizację.
Nasi przedstawiciele pracują w komitetach
monitorujących przy wojewodzie i ministrze
Jerzym Kwiecińskim. W grudniu 2017 roku
powiedziałem premierowi Morawieckiemu,
że śląsko-dąbrowska Solidarność ma narzędzia merytoryczne i pozamerytoryczne, aby
doprowadzić do realizacji tego Programu.
XXNa Śląsk trafi do 13 mld złotych na restrukturyzację górnictwa. Te pieniądze najprawdopodobniej w znacznej części przejdą przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.
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ność strażnikiem
amu dla Śląska
Olbrzymie pieniądze, a w Programie nie
ma żadnych konkretów wyznaczających
cele, jakie trzeba osiągnąć, restrukturyzując
górnictwo. Dobrze byłoby wiedzieć, co zrobimy z tymi pieniędzmi.
– Wolałbym, żeby tych pieniędzy nie
trzeba było wydawać. Kwota robi wrażenie,
ale przecież będą one przeznaczone między
innymi na likwidację części górnictwa. Ministerstwo Energii informuje, że z tych pieniędzy
będą finansowane rekultywacja terenów pogórniczych, odwadnianie kopalń i programy
osłonowe. Moim zdaniem na te cele 13 mld
złotych to za dużo. Natomiast w Programie
dla Śląska jest zapisane, że rekultywacją terenów poprzemysłowych zajmie się Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Było już kilka spotkań
na ten temat. Strefa jest operatorem wszystkich przedsięwzięć. Nie skończy się na sadzeniu drzewek, budowie kolejnych aquaparków
i kosmetycznych działaniach. Chodzi o to, aby
przygotować tereny dla inwestorów, ściągnąć
ich i rozwijać innowacyjny przemysł.
XXNa Program zarezerwowano około 40
mld złotych. Czy te pieniądze nie rozejdą
się i bez efektów?
– Ja uważam, że to będą 32 mld złotych,
ponieważ część pieniędzy na niektóre inwestycje została zarezerwowana przed podpisaniem Programu. Jestem przekonany, że został
stworzony mechanizm kontroli, który zapobiegnie marnotrawieniu funduszy. Są dwa
komitety monitorujące: jeden na poziomie
wojewódzkim, drugi na poziomie ministerialnym. Będą one w dosłownym tego słowa
znaczeniu przepytywać wszystkich odpowiedzialnych za realizacje konkretnych punktów
Programu. Nie daj Boże, że któryś z zapisów
nie będzie rozpoczęty albo nie będzie realizowany zgodnie z założeniami.
XXWciąż jestem niedowiarkiem.

– Doskonale pan wie, że moja wiara w deklaracje polityków zawsze była minimalna.
Jednak tym razem jestem optymistą.
XXJestem zaskoczony.

– Przekonują mnie działania. Przedstawiciele rządu oceniają, że w naszym województwie w ramach programów regionalnych
i krajowych prowadzone są obecnie przedsięwzięcia o łącznej wartości ok. 25 mld złotych. Program dla Śląska jest już realizowany
w praktyce. Oczywiście, nie ma jeszcze finalnych i namacalnych efektów.
XXProgram dla Śląska pozwoli regionowi na rozwój, mimo że górnictwo traci
na znaczeniu?
– Po to został stworzony. Jeszcze raz podkreślę – Program jest dokumentem otwartym.
Jeżeli pojawią się dobre pomysły, będziemy
je realizować.

XXPrzez lata z uporem pan twierdził, że można zrobić coś pożytecznego dla regionu,
że można rozwijać przemysł. Ma pan swoje szczęśliwe dni. Co będzie, kiedy władza
się zmieni? Powstanie kolejny program?
– Od tego jest Solidarność, żeby tak się
nie stało.
XXSolidarność będzie strażnikiem realizacji Programu?
– Można to tak nazwać.
XXJak zorganizować współpracę biznesu, państwa, samorządów i ośrodków
akademickich oraz związku zawodowego? Gdybym miał wejść w taki układ,
podziękowałbym.
– Szuka pan dziury w całym. Proszę zapytać przedstawicieli organizacji reprezentujących interesy biznesu, rzemiosła i pracodawców. Oni są zadowoleni z tego Programu tak
samo jak ja. Jeżeli Program dla Śląska zostanie
zrealizowany choćby w 50–60 proc., to i tak
korzyść dla regionu będzie duża. Zaczną powstawać miasteczka biznesowe i przemysłowe.
Będziemy mieli podobną sytuację jak w czasach rozwoju górnictwa i hutnictwa. Wokół
każdej kopalni i huty powstawały osiedla robotnicze, familoki, a z biegiem czasu dzielnice
i miasta.
Jeżeli powstanie instalacja wytwarzania
wodoru i ruszy produkcja ogniw wodorowych,
to będziemy mieli do czynienia z nowym sektorem paliwowo-energetycznym. Pracownicy
będą musieli gdzieś mieszkać, w pobliżu będzie musiał powstać sektor usług i handlu.
Moim zdaniem Program dla Śląska stanie się
kołem zamachowym dla gospodarki.
XXTen rozwój będzie odbywał się za cenę
rozwoju górnictwa?
– Górnictwo ustabilizuje się na dłuższy
czas na obecnym poziomie. Program ma stworzyć podstawy do utrzymania przemysłu
w naszym regionie. Ma to być przemysł nowoczesny, oferujący stabilne i dobrze płatne
miejsca pracy.
XXZwolennicy górnictwa będą mówić,
że zdradza pan branżę, z której pan wyrósł,
i przyczynia się do likwidacji górnictwa.
– Już słyszę podobne opinie. Zawsze będą
malkontenci.
XXCzy Program dla Śląska nie jest przypadkiem zagrywką propagandową? Górnictwo
w najlepszym przypadku zachowa obecne
znaczenie. Żeby osłodzić życie w regionie,
ogłoszono Program.
– Kiedyś było tak, że ktoś coś wymyślał,
bo szef partii albo partia potrzebowali paliwa propagandowego. Przez jakiś czas był
szum medialny wokół tych koncepcji i potem
wszystko szło w zapomnienie. Teraz tak nie

będzie, bo jesteśmy my, Solidarność. Wiem,
to buńczuczne, ale uważam, że rządy będą się
zmieniać, a my będziemy trwać. Ma pan rację,
Programu mogło nawet nie być. Solidarność
napisała w lecie 2017 roku list do premier
Beaty Szydło, w którym poinformowaliśmy,
że jesteśmy gotowi rozpocząć spór zbiorowy,
domagając się realizacji rządowych obietnic.
Okazało się, że rząd się sprężył i rozpoczęły
się konkretne prace. Chciałbym podkreślić,
że gdyby nie osobiste zaangażowanie premiera Morawieckiego i ministra Kwiecińskiego,
na pewno byłoby nam ciężej. Zadziwiła mnie
trochę postawa polityków ze Śląska – na jakąś
specjalną pomoc nie mogliśmy liczyć. Natomiast w grudniu, w czasie podpisania dokumentu, stawili się i pozowali do zdjęć.
REKL A M A

XXSkąd bierze się niemoc polityków
ze Śląska?
– Zwalczają się między sobą, dbają o interesy lokalne, a rzadziej o interes regionu.
Ale skończmy ten wątek. Najważniejsze,
że mimo różnych przeszkód udało się coś
zrobić.
XXSolidarności uda się zaktywizować polityków? Potrafi pan ich przekonać, żeby
włączyli się całym sercem w realizację
Programu?
– Lepiej niech trzymają się z daleka. Poradzimy sobie, bo są odpowiednie instytucje
odpowiedzialne za realizację Programu dla
Śląska.
l
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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.

Konsultacje priorytetowych przedsięwzięć na 2019 rok

Przy ośmiu stolikach na zainteresowanych
proekologicznymi działaniami czekali 23
marca eksperci Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Gościny na indywidualne konsultacje „Listy przedsięwzięć priorytetowych
planowanych do dofinansowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach na 2019 rok” użyczył
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
Zainteresowanie było duże – przybyło ponad
100 osób.

W przedostatni piątek marca wśród pytających o możliwości uzyskania wsparcia
Funduszu byli przedsiębiorcy, przedstawiciele
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz
właściciele domów jednorodzinnych. Kolejną
agendę konsultacyjną, adresowaną tym razem
do samorządowców, zaplanowano na 29 marca br. Konsultacje są bezpłatne i od kilku lat
poprzedzają kolejne edycje proekologicznych
programów WFOŚiGW w Katowicach. Listy
priorytetów są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, by można je było aktualizować
wnioskami zgłaszanymi przez korzystających
już ze wsparcia Funduszu lub potencjalnych
beneficjentów. Niektórzy dowiadują się o takich spotkaniach przypadkiem, inni szukają
informacji na stronie internetowej WFOŚiGW
w Katowicach.
– O programie katowickiego funduszu
SMOG STOP dowiedziałem się od znajomej,
która w 2017 roku załapała się na dofinansowanie wymiany starego pieca węglowego
na nowoczesny i drogi. Niestety, w ubiegłym
roku przepadł mi termin składania wniosku
i postanowiłem, że tym razem dopilnuję swoich spraw. Chciałbym ocieplić dom i wymienić
okna, bo na ogrzewanie wydajemy rocznie już
ponad 7 tys. złotych. W naszej pięcioosobowej
rodzinie każdy grosz się liczy i dlatego będę
się starał o dotację WFOŚiGW – powiedział
nam Grzegorz Wolny z Rudy Śląskiej, który
przyszedł na konsultację godzinę przed jej rozpoczęciem, ponieważ przypuszczał, że będą
długie kolejki do ekspertów.
Kolejki faktycznie były, ale udzielanie odpowiedzi przebiegało sprawnie. Na indywidualną rozmowę z ekspertami nie czekano długo.
Wśród uczestników konsultacji byli i tacy, którzy przechodzili od stolika do stolika. Mieli pytania dotyczące kilku różnych przedsięwzięć,
np. gospodarki odpadami, modernizacji sieci

kanalizacyjnej, systemów ogrzewania i termomodernizacji starych bloków. Korzystali zatem
ze sposobności uzyskania w jednym miejscu
porad doradców zajmujących się na co dzień
realizacją konkretnych projektów. Przy każdym stoliku na potencjalnych beneficjentów
WFOŚiGW czekał inny zespół specjalistów,
takich jak: doradcy energetyczni; gospodarki
odpadami; zapobiegania poważnym awariom;
ochrony i zrównoważonego gospodarowania
zasobami wodnymi; ochrony atmosfery, obsługi klientów indywidualnych, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowia; kompleksowej
likwidacji niskiej emisji. Niektórzy z uczestników konsultacji zgłaszali własne pomysły
lub przedsięwzięcia zasługujące w ich ocenie
na dofinansowanie Funduszu. Jednym z nich
było ogrzewanie domów na podczerwień.
– Przy naszym stoliku najwięcej pytań dotyczyło zasad uzyskania dotacji na ocieplania
domów i wymianę starych kotłów węglowych
na bardziej ekologiczne. Takie zagadnienia
wpisują się w nasz program SMOG STOP,
do którego w ubiegłym roku zgłoszono aż
4300 wniosków. Zaledwie 10 proc. z nich,
ze względów formalnych, nie otrzymało
wsparcia Funduszu. Przypuszczamy, że kolejna
edycja tego programu będzie miała równie
duże zainteresowanie. W kwietniu opublikujemy regulamin i każdy zainteresowany będzie
mógł podjąć decyzję o realizacji planowanego
przez siebie przedsięwzięcia. Jeden z naszych
potencjalnych beneficjentów zaskoczył nas
pytaniem, dlaczego na naszej liście priorytetów nie ma ogrzewania domów na podczerwień? Okazało się, że jest producentem paneli
na podczerwień, które mogą być alternatywą
dla tradycyjnego ogrzewania. Zapisaliśmy sobie ten wniosek do merytorycznej analizy.
Zalet ekologicznych ogrzewanie na podczerwień zapewne ma wiele, ale czy jest efektywne
ekonomicznie i racjonalne w zastosowaniu
dla dużej grupy beneficjentów? Trzeba to rozważyć – powiedziała nam Iwona Owczarek,
zastępca kierownika Zespołu Klientów Indywidualnych WFOŚiGW w Katowicach.
Przed rozpoczęciem indywidualnych rozmów z doradcami przy stolikach uczestników konsultacji powitał Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach, i Tomasz Zjawiony,
wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej.
Piątkowe konsultacje pracownicy Funduszu
przygotowali we współpracy z RIG, a kolejne,

JOLANTA TALARCZYK

Festiwal marzeń i możliwości

Zainteresowanie konsultacjami było duże – przybyło na nie ponad 100 osób
tuż przed Świętami Wielkanocnymi, zaplanowano we współdziałaniu ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.
– Być może niektórym z państwa RIG nie
kojarzy się z ekologią. Wszystkich nas, niezależnie od zawodu, który wykonujemy, łączy
jedno środowisko, w jakim żyjemy. Uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego wytyczają
drogę, którą powinniśmy iść, walcząc ze smogiem. Wymaga to współpracy wielu instytucji,
przedsiębiorców i organizacji, którym zależy
na zmienianiu warunków, w jakich żyjemy
i pracujemy. O naszych wieloletnich działaniach dotyczących ochrony środowiska może
świadczyć na przykład Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – mówił
Tomasz Zjawiony, wiceprezes RIG.
Nowe prawo wodne, które weszło w życie
z początkiem br., zmieni możliwości działania WFOŚiGW w Katowicach na podobnej
zasadzie jak wszystkich innych wojewódzkich instytucji finansujących proekologiczne
przedsięwzięcia. Jak szacuje Andrzej Pilot,
zmniejszenie środków związanych opłatami
za korzystanie ze środowiska w przypadku
WFOŚiGW w Katowicach może wynieść
ok. 40 mln złotych. To znaczne uszczuplenie
przychodów nieco zrekompensują dochody
ze zwrotu udzielanych w poprzednich latach
pożyczek.
– Na pewno na liście naszych priorytetów utrzymają się przedsięwzięcia związane

z ograniczaniem niskiej emisji i walki ze smogiem. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
mieszkaniowe podejmują od wielu już lat inwestycje służące ochronie atmosfery i korzystają z naszego wsparcia finansowego. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się
nowi beneficjenci, którzy przyłączą się do tych
działań – zapewniał uczestników konsultacji
Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW.
Priorytetowe przedsięwzięcia, ujęte w planie dofinansowania na 2019 rok ze środków
katowickiego Funduszu, zaprezentował podczas piątkowego spotkania Łukasz Frydel,
ekspert zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach.
– Planując przedsięwzięcie, warto sprawdzić, czy jest zgodne z naszą listą i ewentualnie
złożyć wniosek o wpisanie go na nią, jeśli nie
zostało uwzględnione – radził Łukasz Frydel, przedstawiając zasady uzyskania dotacji,
pożyczek, umorzeń czy dopłat do pożyczek
bankowych.
Organizatorzy konsultacji wielokrotnie
podkreślali, że WFOŚiGW nie kreuje polityki
ekologicznej ani nie kontroluje jej realizacji.
Jest instytucją finansującą działania podejmowane przez różne przedsiębiorstwa, samorządy gminne, instytucje i organizacje, które
poprawiają warunki życia w województwie
śląskim. Zarządza również środkami unijnymi
kierowanymi na ochronę środowiska.
JOLANTA TALARCZYK

Konsultacje w ocenie uczestników

Azbest i gospodarka wodami
A nna D anielewska -T rzepla , naczelnik
W ydziału O chrony
Środowiska Urzędu
Miejskiego w Zawierciu: – Dla mnie to spotkanie konsultacyjne było
ciekawe przede wszystkim w dwóch aspektach. Skorzystałam z okazji porozmawiania z ekspertami zajmującymi
się termomodernizacją budynków. W Zawierciu ciągle borykamy się z problemem
usuwania azbestu. Wspieramy takie działania środkami gminy, ale zainteresowanie
jest małe. Właściciele i zarządzający takimi budynkami chcieliby usuwanie azbestu

połączyć z termomodernizacją i wymianą
stolarki okiennej. Na pewno takie działania
poprawiłyby warunki mieszkaniowe wielu
rodzin. Jednak nasze możliwości finansowe
są ograniczone i musimy zabiegać o dotację WFOŚiGW. Potrzebujemy konkretnych
wskazań dotyczących przygotowania wniosków, które miałyby szansę na realizację.
Zależy nam na wsparciu dwóch spółdzielni
mieszkaniowych środkami gminnymi i Funduszu. Dla mnie bardzo ważna jest także
racjonalna gospodarka wodami w terenie
zurbanizowanym i o to również pytałam
ekspertów Funduszu. Nie chodzi tylko o kanalizację, ale też o kompleksową ochronę
zasobów wodnych.

Wilhelm Rzechonek,
dyrektor Z akładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kuźni Raciborskiej:
– Jesteśmy po długiej sesji
spotkań z mieszkańcami
domów zarządzanych
przez wspólnoty mieszkaniowe. Stoimy przed
dylematem wyboru najkorzystniejszego dla
mieszkańców systemu poprawy efektywności energetycznej czterech starych bloków
– fabrycznych, jak się je potocznie nazywa.
Mamy możliwość przyłączenia tych wielorodzinnych domów do sieci c.o., ale musimy to dokładnie przekalkulować pod kątem

wydatków mieszkaniowych. Mieszkańcy nie
zaakceptują wyższych kosztów ogrzewania,
dlatego potrzebujemy doradców energetycznych, którzy wspólnie z nami przeanalizują
zalety i wady wymiany kotłów lub podłączenia
do sieci c.o. Drugim problemem, który przyjechałem przedyskutować w Katowicach, jest
usprawnienie segregacji odpadów. Staramy się
przekonać do tego mieszkańców, ale mamy
kłopot z podrzucaniem nam odpadów w postaci gruzu czy starych mebli z sąsiedniego
województwa. To są kilkutonowe kłopoty,
które zamiast na wysypisko, trafiają do nas
i my je musimy usuwać. Zaczynamy już stawiać zamykane ogrodzenia wokół pojemników
na segregowane odpady. JOLANTA TALARCZYK
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MATERIAŁY PRASOWE

Fabryka silników w Tychach
znowu będzie uruchomiona

Dzięki uruchomieniu produkcji w 2019 roku osiągniemy wysoką konkurencyjność

W przyszłym roku produkowane będą nowoczesne silniki z rodziny PureTech

W przyszłym roku z nieczynnej obecnie fabryki silników w Tychach zaczną wyjeżdżać nowe
jednostki napędowe. Będą to trzycylindrowe
silniki benzynowe PSA o nazwie Turbo PureTech, które trzy razy z rzędu zostały uznane
za najlepsze na świecie w swojej klasie.

w warunkach miejskich porusza się na samym
silniku elektrycznym średnio przez 70 proc.
czasu jazdy, co udowodniły badania zespołu naukowców z Uniwersytetu Rzymskiego.
Pierwsze testy prototypowego Hybrid FFV
wykazały ogromną przewagę tego rozwiązania
nad standardowym napędem FFV (zasilanym
benzyną lub paliwami alternatywnymi) pod
względem obniżenia emisji CO2.
Prototyp Hybrid FFV to kolejny przykład
realizacji przez Toyotę programu Environmental Challenge 2050, którego jednym
z celów jest redukcja do 2050 roku emisji
CO2 nowych samochodów firmy o 90 proc.
w porównaniu do roku 2010. Kolejnym zadaniem, jakie postawiła przed sobą Toyota, jest
eliminacja emisji CO2 z całego cyklu produkcji, użytkowania i utylizacji samochodów,
włączając w to produkcję materiałów, części
oraz funkcjonowanie fabryk. Do 2030 roku
Toyota zamierza sprzedawać na świecie 5,5
mln zelektryfikowanych samochodów rocznie.

P ierwsza hybryda T oyoty

na etanol
Toyota pokazała w Brazylii pierwszy samochód hybrydowy, który oprócz zwykłej
benzyny może wykorzystywać etanol. To paliwo bardzo popularne w Brazylii i nowy napęd,
zwany Hybrid FFV (hybrid flexible-fuel vehicle), ma pomóc w popularyzacji samochodów
hybrydowych w tym kraju.. Silniki na etanol
emitują mniej szkodliwych związków niż benzynowe. Zastosowanie etanolu dodatkowo
ogranicza bilans CO2 w powietrzu dzięki temu,
że jest to paliwo w pełni odnawialne, produkowane z roślin, które absorbują dwutlenek
węgla z powietrza.
Prototyp zbudowano na bazie czwartej
generacji Toyoty Prius, opartej na platformie
TNGA, która zapewnia lepsze osiągi oraz
większą stabilność i pewność prowadzenia.
Stosowany w technologii TNGA napęd hybrydowy czwartej generacji jest aż o 15% bardziej
oszczędny od poprzedniego. Toyota Prius

P ojazdy autonomiczne

dalej od rynku
Pojazdy autonomiczne już na początku
przyszłej dekady miały zacząć wyjeżdżać
na ulice. Termin ich wprowadzenia chyba
jednak nieco się oddalił. Wszystko za sprawą Ubera, którego autonomiczny samochód

śmiertelnie potrącił kobietę przeprowadzającą
rower przez drogę. Zgoda, żaden kierowca nie
miałby szans jej ominąć – kobieta prowadziła
rower nie na przejściu czy choćby na oświetlonej ulicy miasta, lecz w zupełnie zaciemnionym miejscu i pojawiła się w reflektorach
samochodu tuż przed zderzeniem.
Problem polega jednak na tym, że wyposażony w radary, lidary i czujniki pojazd
powinien „widzieć” znacznie dalej, niż sięgają
światła reflektorów. Tymczasem autonomiczny samochód nawet nie zaczął hamować.
„Widzenie” świata przez samochody autonomiczne to jeden z większych problemów
do rozwiązania. Na razie jednym z podstawowych minusów stosowanych technologii
jest wymóg niemal idealnej czystości osłon
radarów i czujników czy obiektywów kamer.
Większość testów odbywa się przy dobrej pogodzie i w idealnie czystych autach, których
„zmysły” są często czyszczone alkoholem, aby
uniknąć smug na szkle. A co dopiero mówić o błocie unoszącym się jesienią spod kół
poprzedzających aut czy śniegu? Niedawno
Finowie rozpoczęli udane testy w warunkach
mocnych opadów śniegu. Mimo wszystko
maszyny nie potrafią sobie jeszcze tak dobrze
radzić z ograniczonymi informacjami, z jakimi
często musi dać sobie radę mózg kierowcy.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

– Dla zakładu w Tychach to ważna decyzja, która rozpoczyna nowy etap rozwoju
fabryki, czyniąc ją ważną częścią Grupy PSA.
Dzięki tej inwestycji zakład znacznie wzmacnia swoją pozycję, stając się producentem
doskonałych, nowoczesnych i wielokrotnie
nagradzanych silników, stosowanych w szerokiej gamie pojazdów. Dzięki uruchomieniu
produkcji w 2019 roku osiągniemy wysoką
konkurencyjność zakładu i zapewnimy pracownikom stabilną przyszłość, co jest jednym
z kluczowych aspektów naszej działalności –
powiedział Andrzej Korpak, dyrektor Opel
Manufacturing Poland.
Fabryka Opla w Tychach prowadzi zaawansowane przygotowania do uruchomienia
produkcji w 2019 roku. Zmodernizowano infrastrukturę zakładu, w tym powiększono powierzchnię produkcyjną i dokonano całkowitej
wymiany maszyn i urządzeń. Trwają intensywne testy i prace instalacyjne, dzięki którym
najnowsze, wiodące technologie produkcji
i sterowania, wspierane zaawansowanymi

systemami informatycznymi, będą gotowe
do uruchomienia w przyszłym roku produkcji nowoczesnej rodziny silników PureTech.
Wśród zatrudnionych znajdą się zarówno pracownicy tej fabryki na czas przerwy delegowani do innych zakładów, jak i 400 obecnych
pracowników fabryki Opla w Gliwicach.

Prototyp zbudowano na bazie czwartej generacji Toyoty Prius, opartej na platformie TNGA

Termin wprowadzenia pojazdów autonomicznych chyba jednak się oddalił
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Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zatrzymani: dziekan, naukowiec,
prezesi spółek
W kolejnym etapie śledztwa agenci CBA
zatrzymali profesora zwyczajnego – dziekana
Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej, profesora instytutu – kierownika
pracowni z Głównego Instytutu Górnictwa,
wiceprezesa zarządu spółki firmy z branży
budownictwa podziemnego oraz prezesa
zarządu spółki techniczno-inżynieryjnej,
okołogórniczej.
Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania podejrzanych oraz gabinety profesorów
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i w Głównym Instytucie Górniczym w Katowicach.
Zatrzymani w śląskiej prokuraturze
krajowej usłyszeli zarzuty o charakterze
korupcyjnym.
Według ustaleń śledczych zatrzymani
mężczyźni mieli wręczać korzyści majątkowe
przedstawicielom SRK SA oraz jej oddziałów
REKL A M A

w zamian za uzyskanie zamówień publicznych. Jedno z nich dotyczyło opracowania
hydrogeologicznego o wartości ok. 0,5 mln
złotych.
Cała sprawa zaczęła się od własnych
ustaleń funkcjonariuszy i późniejszej operacji specjalnej CBA w czerwcu ub.r. Na parkingu przed centrum handlowym na Śląsku
funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA
zatrzymali na gorącym uczynku korupcji wiceprezesa zarządu – dyrektora Biura Likwidacji Kopalń i Ochrony Środowiska Spółki
Restrukturyzacji Kopalń SA, Mirosława S.,
oraz Grzegorza G., prezesa spółki okołogórniczej wykonującej milionowe zlecenia na rzecz
SRK. Do zatrzymania doszło w chwilę po tym,
gdy Mirosław S. wziął 30 tys. złotych łapówki
za preferencyjne traktowanie katowickiej spółki okołogórniczej w przetargach publicznych
organizowanych przez SRK SA.
Kilka tygodni później agenci CBA zatrzymali Marka C., kierownika zespołu monitorowania procesów likwidacji kopalń w Spółce
Restrukturyzacji Kopalń. W zamian za łapówki preferował on firmę okołogórniczą,

ułatwiając jej uzyskanie zamówień na prace związane z likwidacją kopalń należących
do SRK. W toku śledztwa agenci ustalili,
że Marek C. oprócz gotówki dostał do dyspozycji luksusowy samochód osobowy wraz
z kartą paliwową.
W październiku ub.r. agenci CBA zatrzymali Bogdana P., do niedawna dyrektora Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy, który
w okresie objętym śledztwem pełnił także
funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Usłyszał on zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązku nadzoru
nad realizacją inwestycji poprzez odstąpienie
od nałożenia kar umownych na kontrahenta,
co doprowadziło do szkody w kwocie ponad
230 tys. złotych; zlecenia wykonania prac,
które uprzednio zostały wstrzymane, co doprowadziło do szkody w kwocie ponad 360
tys. złotych i sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w kwocie
blisko 530 tys. złotych oraz przyjęcia korzyści
majątkowej.
14 lutego br. agenci CBA zatrzymali byłego
dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania

Kopalń Krzysztofa M. oraz trzech przedstawicieli firm działających w branży górniczej.
Zarzuty w śledztwie usłyszało już 13 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie podejrzanych
w kwocie ponad 730 tys. złotych.
Śledztwo, prowadzone przez Delegaturę
CBA w Katowicach, nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
Prokuratury Krajowej. Śledczy z CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia
listy zarzutów.
PIOTR KACZOREK, CBA

CBA

Katowicka Delegatura Centralnego Biura
Antykorupcyjnego prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości i korupcji w latach
2016–2017 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń
z siedzibą w Bytomiu oraz jej oddziałach.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Górnicze skarby pod ziemią”.
Nagrodę wylosował: Pan Antoni Gawłowski ze Świerklan.

Piwo przez wieki

Przez kilka styczniowych wieczorów w sali
restauracyjnej Browaru Zamkowego Cieszyn
chętni goście oddawali się degustacji trzech
nowo uwarzonych piw. Każde z nich powstało
według innej receptury i należało do innej
piwnej rodziny. Po degustacji lokalni piwosze
wypełnili formularz, w którym wskazali, które
piwo najbardziej im smakowało, i zaproponowali dla niego trzy nazwy. Przez kilka dni
swoje opinie zostawiło niemal 500 osób, więc
było z czego wybierać.
Zwycięską nazwą nowego piwa został
„Cieszynek”. Nie utrzymała się jednak długo
– organizatorzy konkursu uznali, że chociaż
jest ciepła i wiąże się z miastem, to zdrobniała forma nie kojarzy się z tradycyjnym,
solidnym piwem, z którego znany jest browar.

ARCHIWUM

W Cieszynie idzie nowe
Browar Zamkowy w Cieszynie warzy piwo
nieprzerwanie od 1846 roku – jego pracy
nie przerwały ani powstania, ani dwie wojny światowe. Czyni go to najstarszym polskim
browarem, który funkcjonuje bez przerwy.
Jest też najstarszym rodzimym browarem rzemieślniczym, ponieważ warzone w nim piwo
powstaje w tych samych murach i często przy
użyciu tych samych maszyn, z których korzystali piwowarzy w XIX wieku. Do tej świątyni
piwnej tradycji jednak od niedawna zagląda
nowoczesność, czego jednym z wyrazów jest
pomysł na nowe piwo, które ma zastąpić legendarne Brackie. Szacowny browar w pracach nad jego koncepcją zwrócił się po radę
do laików spoza swoich murów, czyli… mieszkańców Cieszyna.

Tłumaczono, że bardziej pasowałaby do lekkiego, małego piwa w lipcowy wieczór, a nie
do piwa, która ma stać się elementem cieszyńskiej ziemi na kolejne dekady.

N asz N oszak
Za drugim razem browar zwrócił się
o pomoc do przedstawicieli środowisk kultury, społeczników, dziennikarzy i działaczy
lokalnych na stałe związanych ze Śląskiem
Cieszyńskim. Powstała rada ds. nazwy dla regionalnego piwa cieszyńskiego, która w połowie lutego przez całą noc debatowała nad stosowną nazwą dla nowego trunku. Ostatecznie
podjęła jednogłośną decyzję, uznając, że nowe
piwo będzie się nazywać „Noszak”. Jest ona
hołdem dla wybitnego władcy regionu – Przemysława I Noszaka, który w latach 1358–1410
sprawował rządy w Księstwie Cieszyńskim. Był
człowiekiem renesansu – światłym dyplomatą,
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intelektualistą i wielkim europejskim politykiem. W czasach jego władania Cieszyn stał się
liczącym ośrodkiem na mapie Europy Środkowej. Co nie mniej istotne – prywatnie książę
był wielkim miłośnikiem piwa.
Debiut Noszaka, które stopniowo ma zastąpić legendarne na Śląsku Cieszyńskim Brackie, jest planowany w połowie kwietnia. Nad
jego recepturą browar jeszcze pracuje – na razie analizuje liczne uwagi zebrane podczas
degustacji i wypracowuje recepturę godną
nazwy tego piwa. Browarowi Zamkowemu
w Cieszynie przyświeca ambicja, by uwarzyć
najlepsze piwo regionalne niezależnie od tego,
ile czasu to zajmie. Noszak swoją szlachetnością ma dorównać cieszyńskiemu władcy,
od którego wzięło swój przydomek, a to niełatwe zadanie.

Ś wiąteczne zakupy będą średnio
o 7 proc. droższe niż przed rokiem.
Analitycy porównywali typowo świąteczne
produkty, wśród których znalazły się jaja,
pieczywo, mięso, wędliny, twaróg, masło,
warzywa i owoce. Najbardziej podrożały jaja
– ich cena jest o 33 proc. wyższa niż przed
rokiem. Podobnie sytuacja wygląda z masłem.
W porównaniu z marcem 2017 roku jego ceny
są według szacunków o 25 proc. wyższe. Zdecydowanie droższe niż przed rokiem są też
owoce krajowe. W przypadku jabłek podwyżki
sięgają ponad 50 proc. Ceny części produktów utrzymują się na tym samym poziomie
co przed rokiem (twaróg, mąka), a cukier
potaniał o blisko 30 proc. Spadły także ceny
schabu. Z kolei gotowe produkty z wieprzowiny, kiełbasy, szynki są ok. 4–5 proc. droższe
niż w marcu 2017 roku. W przypadku coraz
popularniejszego drobiu podwyżki sięgną
nawet 6 proc.
Płace w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 pracowników i więcej wynosiły w lutym br. 4599,72 złotych brutto
miesięcznie, czyli 3271,88 złotych na rękę.
To o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z badań GUS. Mimo znacznego wzrostu
jest to mniej, niż wskazywali analitycy, według których wzrost płac powinien wynieść
6,9–7,5 proc. Według wyliczeń GUS powyżej
przeciętnego wynagrodzenia zarabia zaledwie
33,8 proc. społeczeństwa. Dwie trzecie ludzi
musi się zadowolić niższą płacą. Powyższe
dane dotyczą 6,1 mln pracowników zatrudnionych w firmach, które zatrudniają minimum
10 osób. Tam średnie zarobki są wyższe niż
w pozostałej części gospodarki. Różnica wynosiła w ostatnim kwartale ub.r. 11 proc. Wraz
z rosnącymi płacami zwiększa się też zatrudnienie. W grudniu w sektorze przedsiębiorstw
pracowało o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zatrudnienie rośnie przy poprawiających się
statystykach bezrobocia.
15,4 proc. Polaków wskazało, że najlepszy w historii III RP rząd został utworzony przez Donalda Tuska – wynika
z sondażu SW Research dla serwisu rp.pl. Kolejne dobrze oceniane rządy zostały utworzone
przez Mateusza Morawieckiego (7,8 proc.)
i Beatę Szydło (6,9 proc.). Jedynie 0,7 proc.
Polaków uznało, że najlepszy rząd utworzyła
Ewa Kopacz. To najniższy wynik w badaniu.
Rada ministrów, którą powołał Jarosław Kaczyński, uzyskała poparcie 1,3 proc. badanych.
Jednak aż 36,8 proc. osób stwierdziło, że nie
potrafi wskazać najlepszego rządu. Wyniki
potwierdzają, że rząd PO ma lepsze oceny
wśród zamożniejszych respondentów mieszkających w dużych miastach i legitymujących
się wyższym wykształceniem.
D W U T Y G O D N I K

B rowar otwarty na świat
Mimo że o nazwie nowego piwa ostatecznie nie zadecydował otwarty konkurs,
nie znaczy to, że cieszyński browar zamyka się na świat. Wręcz przeciwnie, od 2017
roku jego historyczna siedziba znajduje się
na mapie Industriady – cyklicznej imprezy
promującej zabytki techniki w województwie
śląskim. Zwiedzający mogą podziwiać browar
jako żywe muzeum klasycznego, tradycyjnego piwowarstwa i zobaczyć, jak w Cieszynie
piwo warzyło się kiedyś i jak robi się je nadal. W przyszłości browar czekają remonty
i modernizacja parku maszynowego, ale nie
zmienią się technologia, kultura i kunszt wytwarzania piwa.
MAREK KOWALIK
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A K T U A L N O Ś C I

Związki zawodowe chcą podwyżek płac w PGG. Zarząd chce dać podwyżki, ale nie tyle, ile domagają się związkowcy.
W firmie trwa spór zbiorowy, do rozmów włączy się mediator

Trzynaście organizacji związkowych reprezentujących załogę
Polskiej Grupy Górniczej SA poinformowało o wejściu w spór
zbiorowy z zarządem. Związki domagają się podwyżki wynagrodzeń o 10 proc. Po pierwszej rundzie negocjacji ustalono,
że potrzebny jest mediator.

M ało czy nie mało ?
Trwa wojna na paski. Górnicy z kopalń PGG informują
o wypłatach nawet poniżej 2 tys. złotych. Zarząd odpowiada,
że jeżeli ktoś był na zwolnieniu lekarskim, ma zajętą przez
sąd część wynagrodzenia albo spłaca pożyczkę, to rzeczywiście kwota przelewana na ROR może być niska. Jednak płace
w kopalniach wciąż są lepsze niż na przykład w sektorze budowlanym. Jak podaje PGG, średnie wynagrodzenie górnika
w ścianie wynosi na rękę ok. 3790 złotych. Górnik poza ścianą
zarabia średnio ok. 2660 złotych na rękę. Po doliczeniu deputatu, barbórki i tak zwanej 14. pensji okazuje się, że górnik
w ścianie zarabia średnio niewiele ponad 4900 złotych netto.
Średni zarobek górnika poza ścianą to prawie 3600 złotych
netto. Są to wynagrodzenia za tak zwane czarne dni. Każda
przepracowana sobota to dodatkowe 230 złotych. Górnicy
przechodzą na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią.
Nikt nie twierdzi, że są to oszałamiające zarobki. Jednak
trzeba pamiętać, że dwa lata temu górnictwu groziła plajta. Tylko
dzięki nieformalnym działaniom udawało się wypłacać pensje
w terminie. W tym czasie padło wiele firm świadczących usługi
dla górnictwa, ponieważ czekały na zapłatę często dłużej niż pół
roku. Przez to traciły płynność finansową. Średnio raz na dwa
miesiące pod figurą świętej Barbary w siedzibie obecnej PGG
REKL A M A

stawali ministrowie
Krzysztof Tchórzewski
i Grzegorz Tobiszowski
i zapewniali, że znajdą
pieniądze na ratowanie
górnictwa. Teraz też zapewniają, że podwyżki
będą, ale niższe, niż
oczekują związkowcy.

N a tyle

stać firmę
Zarząd Polskiej
Grupy Górniczej zaproponował na podwyżki 200 mln złotych.
To tyle, ile wynosi pla- 26 marca odbyły się rozmowy o podwyżce płac w PGG. Nie osiągnięto porozumienia
nowany zysk spółki
za rok 2018. Spełnienie żądań związkowców kosztowałoby
Jeżeli zarząd spełniłby oczekiwania związkowców, bardzo
PGG 429 mln złotych. Będą mediacje. Jednak mediacje między
możliwe, że Komisja Europejska doszłaby do wniosku, że dozarządem a związkami to chyba zbyt mało. PGG powstała nie
tychczasowe działania polskiego rządu były tylko mydleniem
tylko dzięki zrzutce państwowych firm energetycznych, ustępoczu. W skrajnym przypadku unijni urzędnicy mogliby zacząć
stwom polskich banków, zaangażowaniu Węglokoksu i innych
liczyć, ile pieniędzy trzeba zwrócić, ponieważ doszło do zakafirm, w których państwo miało decydujący głos. Na sposób
zanej pomocy publicznej. Czy PGG stać na zwrot miliardów
złotych? Na razie jest tak, że zarząd zgadza się na podwyżki.
naprawy górnictwa, którego efektem jest spółka w obecnym
kształcie, zgodziła się Komisja Europejska, udając, że nie widzi
Przeznacza na to cały zysk, który trzeba dopiero wypracować.
elementów niedozwolonej pomocy publicznej. Komisja doZwiązki zawodowe chcą wziąć równowartość podwójnego
stała konkretny biznesplan, który miał gwarantować naprawę
zysku i jeszcze 29 mln złotych więcej, żeby podwyżka spełniła
branży. Wypłata dodatkowych ponad 400 mln złotych byłaby
ich oczekiwania. Mediator będzie miał co robić.
ciężka do obrony.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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