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KATOWICE. Porozumienie związki – rząd

Co każdy pracownik umieć
powinien
Sektorowa rama kwalifikacji dla
górnictwa.
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STRONA 3

Kwalifikacje trzeba dostosować
do potrzeb rynku

Każdy górnik dołowy i pracownik zakładu przeróbczego, zatrudniony dziś w spółce kontrolowanej
przez Skarb Państwa, ma gwarancję pracy do emerytury lub skorzysta z osłon, jeżeli alokacja między
kopalniami nie będzie możliwa – uzgodnili związkowcy z przedstawicielami rządu. Jednocześnie
zgodzili się na stopniowe wygaszanie górnictwa węgla energetycznego w Polsce. Jako pierwsze – już
w przyszłym roku – zamknięte mają być ruch Pokój i kopalnia Wujek, jako ostatnie – w roku 2049 –
dwa ruchy rybnickiej kopalni ROW: Chwałowice i Jankowice. Takie porozumienie zawarto
25 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki nazwał
dokument przełomowym. Warunkiem realizacji porozumienia jest zgoda Komisji Europejskiej
na subsydiowanie górnictwa. Nie zamyka ono dialogu o transformacji górnictwa, przeciwnie –
otwiera nowe pole rozmów. Strony uzgodniły, że do 15 grudnia zostanie opracowana umowa
społeczna regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego. Umowa, od której ma
także zależeć ostateczny kształt polityki energetycznej państwa, określi między innymi mechanizm
finansowania górnictwa. Jednocześnie przygotowana zostanie umowa dotycząca transformacji
województwa śląskiego, nad którą prace rozpoczną się w październiku 2020 roku.

WIĘCEJ NA S. 6–7
NOWY GÓRNIK

Rozmowa z Aldoną Urbanek, kierowniczką Działu Szkoleń i Adaptacji.

STRONA 4

Koniec w 2049 roku

Najtrudniejsze są zaszłości
Wodzisław Śląski.
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Elektryczne Audi dla Bayernu

Informacje motoryzacyjne.
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z M AT U S I A K

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Odchodzenie bez pośpiechu

T

ransformacja energetyki zaczyna się od transformacji kopalń węgla kamiennego. To logiczny wybór
w sytuacji, kiedy w dalekiej przyszłości energetyka
węglowa ma stracić na znaczeniu. Górnicy mają gwarancję pracy do emerytury. Śląska gospodarka ma czas
przestawić się na inne tory rozwoju. Jest także czas
na wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jakim przemysłem zastąpić przemysł górniczy i okołogórniczy?

T

empo zmian, w tym zmian w gospodarce i przemyśle,
jest ogromne. Mało tego, wciąż wzrasta. Dlatego żaden
sztywny program nie spowoduje, że nadążymy za rozwojem zdarzeń. Potrzebujemy ramowych rozwiązań,
dzięki którym Śląsk zachowa pozycję ważnego regionu
na gospodarczej mapie Polski i Unii Europejskiej. Takie
projekty powstają. Jednak nie można z roku na rok,
a nawet w ciągu pięciu lat stworzyć zupełnie innej
rzeczywistości gospodarczej. Trzeba także pamiętać,
że procesy transformacji wymagają społecznego spokoju i poparcia. Uważam, że porozumienie z 25 września
jest fundamentem do efektywnych działań w przyszłości. Co jest w nim najważniejsze? Terminy. W przyszłym roku ma zostać zamknięta rudzka kopalnia Pokój.
W kolejnych latach kopalnie, w których wyczerpują się
złoża, mają zostać połączone z sąsiednimi zakładami –
kopalnia Wujek z kopalnią Murcki-Staszic (2021 rok)
oraz ruch Bielszowice z ruchem Halemba (2023 rok).
W 2028 roku ma zostać zamknięta kopalnia Bolesław
Śmiały, a w 2029 roku gliwicka kopalnia Sośnica.

H

alemba będzie prowadzić wydobycie do 2034 roku,
ruch Piast do 2035 roku, a Ziemowit do 2037 roku.
Katowicka kopalnia Murcki-Staszic będzie fedrować
do 2039 roku, bytomski Bobrek do 2040 roku, a kopalnia
Mysłowice-Wesoła do 2041 roku. Najdłużej wydobycie
będą prowadzić kopalnie rybnickie – ruch Rydułtowy
do 2043, ruch Marcel do 2046, a ruchy Chwałowice i Jankowice do 2049 roku. Wiemy, kiedy i czego nie będziemy mieć. To dużo, bo pozwala zaplanować, co i kiedy
musimy mieć. 
•

FELIETON

Epidemia i Pascal
Na dwóch krańcach obecnej epidemii znajdujemy dwie
postawy. Pierwsza zakłada stan permanentnego horroru.
Drugie podejście sprowadza się do stwierdzenia, że mało
kto chorobę widział, a jeśli już, to większość przechodzi
ją bezobjawowo lub lekko.
Oficjalne nakazy odbijają równocześnie obie tendencje.
Pokazuje to przykład ekspedientki ukaranej przez sąd
na wniosek policji stuzłotową grzywną za nieobsłużenie klientki uporczywie odmawiającej użycia maseczki.
Czyli za dyskryminowanie. Gdyby ekspedientka kobietę obsłużyła, ta sama policja wystawiłaby wniosek
o ukaranie jej przez sanepid za nieprzestrzeganie jego
zaleceń. Wtedy kara zaczynałaby się od 5 tys. złotych.
Oczywiście mogłaby jej nie przyjąć i wygrać sprawę
za kilka miesięcy w tymże sądzie. Albo przegrać. W obu
wypadkach najpierw zapłacić, pod groźbą komornika.
Typowa dla obecnych czasów jest historyjka o firmie, w której jeden z pracowników przekazał, że u jego
domowników wykryto koronawirusa. Od pracy został
odsunięty on, jego współpracownicy oraz inne osoby mające z nimi bliższy kontakt. Firma poprosiła
wszystkich o niezjawianie się do czasu uzyskania negatywnego wyniku testów, za które zapłaciła. Ponieważ
na podstawie art. 207 Kodeksu pracy nie pozbawiło to zainteresowanych wynagrodzenia, zareagowali
ze zrozumieniem.
Wyjątkiem okazał się jeden z licznych dyrektorów,
który postanowił udowodnić, że procedury nie dotyczą
szefostwa. Dlatego aż do otrzymania wyników testu
radośnie wizytował oddziały firmy. Miał szczęście –
okazało się, że tak jak pozostali był „negatywny”. Co najmniej równie jak wpływ jego zachowania na morale
podwładnych. Ci bowiem stosowali się w większości
do podstawowych zasad bezpieczeństwa, na zasadzie
przetworzonego założenia Pascala: jeśli środki ochrony
chronią nas choć trochę, zyskujemy na ich stosowaniu.
Jeśli nie chronią – i tak niczego nie tracimy.
ZK

To jest wyzwanie

P

rzedstawiciele rządu i organizacji związkowych
podpisali porozumienie na temat transformacji górnictwa. Na razie to połowa pracy. Musimy czekać, aż
Komisja Europejska zaakceptuje ustalenia, w których
jest między innymi mowa, że obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury,
a jeśli nie będzie to możliwe – zostaną objęci osłonami
socjalnymi. Jest także wyznaczona konkretna data
zakończenia wydobycia węgla energetycznego. To rok
2049. Czy Komisja Europejska może się nie zgodzić,
aby to porozumienie było realizowane? To nieprawdopodobne. Nie możemy ryzykować, że kopalnie będą
funkcjonować pod presją kolejnych kryzysów. Dlatego
powinny mieć zagwarantowane źródła utrzymania.
Ponoszenie kosztów utrzymania górnictwa to nie fanaberia. To konieczność wynikająca z faktu, że nasza
gospodarka potrzebuje energii elektrycznej, a opowieści o tym, że wystarczą wiatraki, to bajki. Polska jest
obecnie w sytuacji, w której, aby sprostać wymogom
unijnej polityki Zielonego Ładu, musi przeprowadzić
transformację gospodarki energetycznej.

Z

ielony Ład uderzy nie tylko w górnictwo i energetykę
węglową, ale też w całą gospodarkę. Jeżeli głównym
celem Unii Europejskiej jest doprowadzenie do sytuacji,
że do atmosfery będzie emitowana tylko taka ilość gazów cieplarnianych, jaką pochłania przyroda, to oznacza, że nawet spalanie gazu ziemnego będzie ściśle kontrolowane. Dlatego Komisja Europejska ma do wyboru
– albo dać nam zgodę na spokojne przejście przez etap
zmian, albo doprowadzić do gigantycznych problemów
społecznych, które odbiją się na całej Unii Europejskiej.
W górnictwie węgla kamiennego dla energetyki i węgla brunatnego pracuje prawie kilkadziesiąt tysięcy
osób. Do tego trzeba doliczyć pracowników energetyki
i ciepłowni. Jak doliczy się także wszystkich, którzy
utrzymują się z kooperacji z tymi sektorami, to zdaniem
ekspertów mamy do czynienia z 700 tys. osób, które
zostaną dotknięte zielona polityką. To jest dopiero
wyzwanie.  •

JUBILEUSZ

Jedenastą rocznicę katastrofy na ruchu Śląsk kopalni
Wujek (obecnie część oddziału Pokój I – Śląsk SRK SA)
upamiętniono mszą odprawioną w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
Następnie pod pomnikiem przypominającym to tragiczne zdarzenie złożyli kwiaty i zapalili znicze przedstawiciele władz spółki, reprezentowani przez prezesa
Janusza Gałkowskiego i wiceprezesa Janusza Smoliłę,
załogi kopalni z dyrektorem oddziału Pokój I – Śląsk
Bogdanem Zamarlikiem, dyrekcji kopalni Wujek z dyrektorem Michałem Paprotnym, związkowcy, delegacja
władz Rudy Śląskiej, poczty sztandarowe oraz ci, dla
których wspomnienia o tamtym zdarzeniu mają wymiar osobisty – członkowie rodzin górników, którzy
wówczas zginęli lub zostali poszkodowani.
11 lat temu w kopalni Wujek-Śląsk doszło do jednej
z najtragiczniejszych katastrof w polskim górnictwie.
Po zapaleniu i wybuchu metanu 12 górników zginęło
natychmiast, ośmiu następnych zmarło od ran. Niewystarczająca wentylacja, zły stan urządzeń, nieprawidłowości w organizacji pracy i profilaktyce złożyły się na
przyczyny katastrofy.

•

ARCHIWUM SRK SA

Jedenasta rocznica tragedii na ruchu Śląsk
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Sektorowa rama kwalifikacji dla górnictwa

Co każdy pracownik umieć powinien
Górnictwo się zwija? Będziemy zamykać
kopalnie? Za kilkadziesiąt lat nie będzie
górnictwa? Tak, w Polsce trwa proces
ograniczania roli górnictwa węgla kamiennego dla energetyki, jednak wydobywamy nie tylko węgiel energetyczny.
Jastrzębska Spółka Węglowa dostarcza
przede wszystkim surowiec do produkcji
koksu, który jest niezbędny w procesie
produkcji. Ogłaszanie śmierci górnictwa
jest więc przedwczesne. Będzie ono coraz szybciej się zmieniać wraz z postępem technicznym. Do tych zmian muszą
dostosować się pracownicy. Ma w tym
pomóc sektorowa rama kwalifikacji dla
górnictwa.
Projekt jest realizowany przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przez
Jastrzębską Spółkę Węglową, którą bezpośrednio reprezentuje spółka Szkolenie
i Górnictwo JSW. Prace odbywają się pod
patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych. 18 września w kopalni Pniówek
należącej do JSW zorganizowano seminarium dyskusyjne na temat przyszłości
kształcenia kadr dla górnictwa.

Na pierwszy rok inżynierii
górniczej na AGH mamy
zgłoszonych 11 osób. Jeżeli
za trzy i pół roku cztery–pięć
z nich skończy ten kierunek,
to będzie sukces. To będą te
elity, których będzie poszukiwać
górnictwo w Polsce i na świecie.
Jak będziemy ich kształcić?
Zgodnie z sektorowymi ramami
kwalifikacji, tak by zdobyli wiedzę,
umiejętności i kompetencje,
by pracować w sposób
bezpieczny.

górnik to będą jedne z najbardziej elitarnych zawodów w Polsce – wyjaśnił
naukowiec.

Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA: – W imieniu zarządu JSW chciałem powiedzieć, że sprawą oczywistą
jest wydajność i ekonomia, ale bezpieczeństwo górników leży nam wszystkim najbardziej na sercu.
Podwyższanie kwalifikacji i stwarzanie coraz lepszych warunków pracy dla naszych górników to nasz
zasadniczy cel
JSW chciałem powiedzieć, że sprawą
oczywistą jest wydajność i ekonomia,
ale bezpieczeństwo górników leży nam
wszystkim najbardziej na sercu. Podwyższanie kwalifikacji i stwarzanie coraz lepszych warunków pracy dla naszych górników to nasz zasadniczy cel.
Chcemy tego z całego serca i uważamy,
że to jedna z najważniejszych rzeczy,
które są przed nami – mówił, otwierając
seminarium, prezes JSW Włodzimierz
Hereźniak.
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, prof. Marek Cała, w swoim wystąpieniu podkreślił, że w ostatnim
czasie na każdym kroku słyszymy głosy,
że „trzeba zamknąć to górnictwo”.

GÓRNICY W ELICIE
– Pytanie – skoro zamykamy to złe
i niewygodne górnictwo, to po co nam

sektorowe ramy kwalifikacji dla tego
górnictwa. Otóż na tej sali wszyscy
wiemy, że nie zamykamy górnictwa.
Częściowo je ograniczamy, natomiast
będzie ono z nami zawsze. Dlaczego
sektorowe ramy kwalifikacji dla górnictwa są tak ważne? Z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, górnik,
technik czy inżynier górnik musi być
doskonale wykształconym pracownikiem, świadomym ryzyk, które w tej
pracy występują, musi mieć wszelką
wiedzę, żeby pracować w sposób bezpieczny. Drugi powód to to, że te sektorowe ramy kwalifikacji będą naszą
tarczą ochronną podczas procesu deregulacji w górnictwie, do których już
się różne sfery przymierzają. Będziemy mieli własną tarczę przeciw temu.
Trzeci powód to fakt, że w ciągu najbliższej dekady technik czy inżynier

DYPLOM TO ZA MAŁO
Górnictwo jest dziewiątym sektorem,
dla którego Instytut Badań Edukacyjnych przygotowywał projekt sektorowych ram kwalifikacji. Założenie jest
proste – pracodawca powinien mieć
możliwość łatwego ustalania i stwierdzania, czy osoba pracująca na danym
stanowisku ma odpowiednie kwalifikacje. Samo świadectwo czy dyplom potwierdzają poziom wykształcenia, zasób
wiedzy, ale nie precyzują jasno posiadania kompetencji niezbędnych na danym
stanowisku pracy. Taka wiedza jest także
potrzebna pracownikowi. Do tej pory
prace nad ramami kwalifikacji sprawdziły się w branżach: sportu, turystyki,
bankowości, telekomunikacji, budownictwa, mody, IT i usług rozwojowych.

BEZPIECZEŃSTWO
NAJWAŻNIEJSZE
– Jako górnik mam świadomość wagi
waszych działań. W imieniu zarządu

18 września w kopalni Pniówek należącej do JSW zorganizowano seminarium dyskusyjne na temat
przyszłości kształcenia kadr dla górnictwa

– Chciałbym, aby Polska stała
się kuźnią kształcenia dla
światowego górnictwa. Musimy
pamiętać o tym, że górnictwa,
w jakim przyszło nam pracować,
w Europie już nie znajdziemy.
Dlatego doświadczenie ludzi,
którzy teraz pracują w naszych
kopalniach, jest wartością samą
w sobie. W związku z tym ramy,
które tutaj zostały określane,
powinny też obejmować
wykorzystanie tego potencjału
– powiedział Artur Dyczko,
wiceprezes ds. technicznych
i operacyjnych JSW.
– Na pierwszy rok inżynierii górniczej na AGH mamy zgłoszonych 11 osób.
Jeżeli za trzy i pół roku cztery–pięć z nich
skończy ten kierunek, to będzie sukces.
To będą te elity, których będzie poszukiwać górnictwo w Polsce i na świecie. Jak
będziemy ich kształcić? Zgodnie z sektorowymi ramami kwalifikacji, tak by zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje,
by pracować w sposób bezpieczny – dodał prof. Marek Cała.

BEZCENNE DOŚWIADCZENIE
– Chciałbym, aby Polska stała się
kuźnią kształcenia dla światowego górnictwa. Musimy pamiętać o tym, że górnictwa, w jakim przyszło nam pracować,
w Europie już nie znajdziemy. Dlatego
doświadczenie ludzi, którzy teraz pracują w naszych kopalniach, jest wartością
samą w sobie. W związku z tym ramy,
które tutaj zostały określane, powinny też
obejmować wykorzystanie tego potencjału – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes
ds. technicznych i operacyjnych JSW.
W ramach projektu prowadzono konsultacje wśród przedstawicieli branży
górniczej. Wykorzystano w nim ankiety,
wywiady pogłębione i zajęcia warsztatowe. Projekt został zamknięty 30 września
2020 roku. Na podstawie osiągniętych
wyników powstaną sektorowe ramy
kwalifikacji dla górnictwa. Rezultaty
tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)
w Polsce. To rozwiązanie mające na celu
podniesienie poziomu kapitału ludzkiego
w naszym kraju poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze.
* Wśród ekspertów zaangażowanych
w realizację projektu znajdują się
reprezentanci AGH, KGHM Polska Miedź, PGNiG,
LW Bogdanka, JSW, PGE, JSW Innowacje, GIPH,
WUG i GIG.
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Rozmowa z ALDONĄ URBANEK, kierowniczką Działu Szkoleń i Adaptacji

Kwalifikacje trzeba dostosować
do potrzeb rynku
NOWY GÓRNIK: Sektorowe ramy kwalifikacji
dla górnictwa – czy to ma sens w czasie
zwijania branży?

ALDONA URBANEK: – Takie pytanie retoryczne zadał już sobie podczas seminarium
organizowanym w ramach podsumowania prac nad SRKG dziekan Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii AGH, prof. Marek Cała, podkreślając, iż nie zamykamy
górnictwa, natomiast częściowo je ograniczamy. Mówił również, że górnictwo
będzie z nami zawsze, aż do końca historii ludzkości na planecie Ziemia albo
jeszcze dłużej. Oczywiście słowa profesora są wysoce budujące i bardzo chętnie
wyrażę aprobatę dla tego stanowiska,
niemniej chciałam podkreślić jeszcze
jeden bardzo ważny fakt. SRKG obejmuje
nie tylko górnictwo podziemne, ale również odkrywkowe i otworowe, zatem nie
możemy wszystkich potraktować w identyczny sposób i przypisać im identycznej
ścieżki rozwoju.
Ponadto niezależnie od obecnej sytuacji pracownicy sektora górniczego muszą być doskonale wykształceni i przygotowani na odpowiednie reagowanie
w sytuacjach kryzysowych, tak aby nie
tylko oni, ale również cały zespół, w którym pracują, był bezpieczny.

Jakie są najważniejsze korzyści dla
górnictwa z realizacji tego projektu?

– SRKG oferują szereg korzyści,
do najważniejszych z pewnością mogę
zaliczyć:
– czytelny plan budowania i rozwoju
zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji ważnych z punktu
widzenia interesariuszy sektora (czyli
poszukiwanych przez pracodawców);
– jednolity i miarodajny sposób
oceny potencjału pracowników – możliwy dzięki łatwości porównywania
kwalifikacji i identyfikowania potrzeb
pracodawcy;
– wiarygodną weryfikację kompetencji kandydatów do pracy i – dzięki
temu – efektywniejszą rekrutację;
– otwarte drzwi do współpracy
na rynku europejskim dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności
kompetencyjnej kapitału ludzkiego
firmy;
– pewne planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji dzięki możliwości identyfikowania
luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi na zmiany w programach kształcenia;
– skuteczną odpowiedź na deregulację w branży;
– SRK umożliwia sporządzanie rekomendacji oraz standardów dotyczących
zatrudniania osób na poszczególnych
stanowiskach w przedsiębiorstwie bez
potrzeby tworzenia nowych regulacji.
Czy górnictwo potrzebuje takiego projektu edukacyjnego?
– Oczywiście w górnictwie, jak
w każdym innym sektorze, ludzie stanowią najbardziej kluczowy potencjał,
dlatego też czytelny plan budowy i rozwoju kadr poprzez uporządkowanie
zestawów kwalifikacji jest tak ważny.
Bardzo obrazowo opowiedział o tym
ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych
Andrzej Żurawski: – Sektorowa rama
kwalifikacji to półka, która czeka, by być
wypełniona książkami, a książki to kwalifikacje rynkowe, nad którymi obecnie
pracujemy. Wyraz „rynkowe” oznacza

w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na wolnym rynku
kwalifikacji i są pochodną jego autentycznych potrzeb. Dlatego realizując
strategię JSW SIG, nie należy czekać
na odpowiednio wykwalifikowanego
pracownika, tylko trzeba wziąć sprawę
w swoje ręce i w czytelny sposób przedstawić zapotrzebowanie na konkretne
umiejętności, wiedzę oraz kompetencje
społeczne w górnictwie.
Czy sektorowe ramy kwalifikacji
są obliczone dla wszystkich (poczynając od pracowników fizycznych, kończąc
na szczeblu dyrektorów i menedżerów)?
– Tak, proszę zauważyć, że projekt
SRKG obejmuje poziomy od trzeciego
do ósmego. W SRKG, podobnie jak w ramie polskiej (PRK) i ramie europejskiej
(ERK), wyodrębniono i scharakteryzowano osiem poziomów. Poszczególne poziomy opisywane są za pomocą ogólnych
stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych, które musi

spełniać osoba posiadająca kwalifikację
danego poziomu. Przypisywanie poziomu
PRK do różnych rodzajów kwalifikacji
cząstkowych włączanych do ZSK odbywa
się według zasad określonych w ustawie.
Zasady te są ważnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność i przejrzystość
kwalifikacji włączonych do ZSK oraz
zapewniającym spójność całego systemu. Naturalne pytanie, które się nasuwa
w tym miejscu, będzie dotyczyło kwestii
rozpoczęcia opisów w SRKG od poziomu
trzeciego. Otóż pracownik na tym poziomie jest gotów do częściowego samodzielnego działania oraz współdziałania,
tymczasem na poziomie piątym to będzie
już pracownik, który jest gotów do samodzielnego działania oraz współdziałania.
Poziom trzeci odnosi się do najprostszych
prac wykonywanych w górnictwie, dlatego nie było potrzeby rozszerzać ramy
o niższe poziomy. Poziomy powyżej
piątego odnoszą się natomiast do kadry
menedżerskiej.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA
REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:

W kopalni Pniówek odbyło się seminarium na temat projektu sektorowych ram kwalifikacji dla górnictwa.
Zakończył je panel dyskusyjny
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Rozmowa z MATEUSZEM BIKIEM, wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. eksportu i inwestycji zagranicznych FASING SA

FASING SA

Najwyższa jakość produktów i usług
ratunkiem w czasie pandemii
NOWY GÓRNIK: Odpowiada pan
w FASING-u za eksport i inwestycje zagraniczne. W czasie pandemii to trudne
zadanie. Czy firma odczuwa skutki kilkumiesięcznego zamrożenia globalnej
gospodarki?
MATEUSZ BIK: Początek roku był dla nas
dość trudny. Pierwszy raz w historii
spółki znaleźliśmy się w tak abstrakcyjnej sytuacji. Była to dla nas zupełnie
nowa rzeczywistość, w której szybko
musieliśmy się zorganizować i podjąć
odpowiednie działania, by utrzymać się
na rynku. Widzimy, że branża górnicza
na całym świecie się odmraża, jednak
nie ma mowy o podobnych wynikach jak
chociażby rok czy dwa lata wcześniej.
Na to potrzeba jeszcze dużo czasu.

W jakim stopniu pandemia pokrzyżowała
plany związane z inwestycjami zagranicznymi? Które z nich są dla firmy FASING
kluczowe i jakich korzyści spodziewacie
się państwo po ich zakończeniu? Czy pandemia spowodowała, że część projektów
została odłożona na lepsze czasy?
– Obecnie nie widzimy znaczącego
wpływu pandemii na podejmowane
przez nas inwestycje zagraniczne. Jeszcze w 2019 roku otworzyliśmy w Stanach
Zjednoczonych spółkę FASING Corp. Nadal dopracowujemy jej model działania,
zbieramy kontakty i uczymy się działać
na tym rynku. Takiej wiedzy i umiejętności nie nabywa się z dnia na dzień.
Faktycznie, pandemia uniemożliwia
nam spotkania z partnerami na terenie
USA, natomiast przy obecnej technologii
jesteśmy w stanie wiele spraw omówić
i załatwić zdalnie. Czekamy na uspokojenie sytuacji, bo to jeden z naszych priorytetowych kierunków inwestycyjnych.
Pandemia zmusiła nas do odłożenia
inwestycji na Białorusi. Jednak nawet
ona nie spowodowała, że nie widzimy
uzasadnienia dla zaangażowania się
na tamtym rynku. Wciąż aktualne jest
białoruskie wsparcie dla naszych planów. Niestety perturbacje spowodowane
przez pandemię opóźniają wiele naszych
działań na rynkach zagranicznych. Wykorzystujemy ten czas na reorganizację własnych struktur i działań, co dało
znaczne oszczędności i polepszyło konkurencyjność ekonomiczną na rynku.
Wielu ekspertów twierdzi, że globalna gospodarka po pandemii będzie inna. Czy
będzie także gospodarką bez górnictwa?
– Koronawirus uderzył we wszystkie sektory gospodarki z mniejszą lub
większą mocą. Zresztą nie trzeba daleko
szukać – widzimy, co dzieje się w polskim górnictwie. Nawet rządowe plany
jego wsparcia nie są w stanie uratować
wszystkich kopalń. Kryzys w tej branży
narastał od wielu lat. Koszty i straty, jakie ponosiło polskie górnictwo, są wielkie. Niestety pandemia dodatkowo
pogorszyła i tak już nadwyrężoną kondycję tego sektora, czego skutkiem jest
teraz masowe ograniczanie działalności

ponowny przyrost zamówień z zagranicy.
Sytuacja wciąż jest jednak wyjątkowo
dynamiczna. Nasza strategia działania
nadal jest aktualna, jednak jej realizacja
jest modyfikowana na bieżąco z uwagi
na dynamiczną sytuację u klientów.
Chociaż widzimy ograniczenia zamówień na części rynków, to na innych
notujemy wzrost. Często sektory pozagórnicze, które do tej pory stanowiły dla
nas mniejszościową wartość sprzedaży,
teraz zyskują na wartości.

Tam gdzie nasza pozycja jest
od wielu lat ustabilizowana, nie
widzimy zagrożenia. Posiadając
w kilku krajach spółki zależne,
mamy poczucie stabilności
i pewność, że są tam osoby,
które na bieżąco odpowiadają
na pytania i zapotrzebowanie
płynące z tego rynku.

kopalń i firm z tej branży. Polskie górnictwo przeszło już wiele kryzysów, jednak
ten jest najpoważniejszy.
Jednak mimo kłopotów polskiej
branży górniczej nie mówiłbym o globalnej gospodarce bez górnictwa, przynajmniej jeszcze w perspektywie kilkudziesięciu lat. Nie będzie mieć może ono
takiej mocy jak do tej pory, natomiast
w wielu krajach nadal są podpisywane
programy wsparcia dla tej branży. Zbyt
duża część gospodarek na świecie nadal
potrzebuje górnictwa do zapewnienia
sobie bezpieczeństwa energetycznego.
W mojej ocenie „inna gospodarka”
to nowe wyzwanie i chociaż znacząca
większość firm z tzw. sektora okołogórniczego boryka się teraz z wieloma
problemami, to widzę też w tym nową
szansę. Pandemia wymusiła zmianę
w podejściu do naszego biznesu, sposobie wsparcia klientów oraz skupienie
na wewnętrznych procesach organizacji
i ich optymalizacji.

Koronawirus spotęgował kłopoty polskiego górnictwa. Czy podobna sytuacja

panuje w krajach, w których FASING był
tradycyjnie zaangażowany we współpracę
z górnictwem węgla kamiennego?
– W marcu, kiedy Polskę dopiero
zaczęły dotykać pierwsze obostrzenia
związane z pandemią, zaczęliśmy notować rekordowe liczby zamówień płynące z Chin. Bardzo pomocny okazał się
nasz magazyn przy spółce FASING China. Pozwalał on nam reagować na bieżąco na pojawiające się zapotrzebowanie
na tym rynku. W Stanach Zjednoczonych
nie mieliśmy znaczących przestojów,
wszystko funkcjonuje na podobnym poziomie jak przed pandemią. Na rynkach
WNP w pierwszym półroczu odnotowaliśmy znaczne spadki w stosunku do poprzednich okresów, ale wszystko powoli
wraca już na właściwe tory.
Tam gdzie nasza pozycja jest od wielu
lat ustabilizowana, nie widzimy zagrożenia. Posiadając w kilku krajach spółki zależne, mamy poczucie stabilności
i pewność, że są tam osoby, które na bieżąco odpowiadają na pytania i zapotrzebowanie płynące z tego rynku. Z końcem
pierwszego kwartału zaczęliśmy notować

Zamrożenie gospodarki to jeden ze skutków pandemii. Mamy także do czynienia
z zamrożeniem bezpośrednich kontaktów
z kontrahentami, nie odbywają się wielkie
imprezy targowe ani sympozja naukowe.
Jak taka sytuacja wpływa na współpracę
z innymi firmami?
– Wyjazdy zagraniczne ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Większość dużych wydarzeń branżowych,
targów czy międzynarodowych konferencji przeniesiono na przyszły rok.
Liczymy, że wtedy wszystko powoli zacznie wracać do normalności i będziemy
mogli spotkać się z naszymi klientami
na takich imprezach. Jednak pomimo
ograniczeń związanych z wyjazdami
zagranicznymi jesteśmy z naszymi kontrahentami w stałym kontakcie, zarówno za pośrednictwem przedstawicieli w spółkach córkach, jak i dzięki
wideokonferencjom. Nie załamujemy
rąk i nie czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Udoskonalamy system relacji
z kontrahentami. Jak wspominałem
wcześniej, posiadamy spółki zależne,
typowo handlowe, dzięki którym nawet
w przypadku zamknięcia granic możemy nadal świadczyć usługi doradcze,
serwisowe i realizować dostawy z lokalnych magazynów. Najlepszym przykładem są Chiny. Pomimo zamknięcia
granic nasze towary są dostępne w dowolnym miejscu tego kraju w ciągu kilku
dni, a czas oczekiwania na wizytę serwisu nie przekracza 48 godzin. Wiemy,
że tylko utrzymując najwyższą jakość
naszych produktów i obsługi klienta,
możemy utrzymać wysoką pozycję rynkową. W tej ekstremalnie trudnej sytuacji zagraniczni klienci doceniają nasze
starania o utrzymanie najwyższych standardów produkcji i usług.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA
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ROZMOWY O ZASADACH I TEMPIE TRANSFORMACJI GÓRNICTWA. Każdy górnik
dołowy i pracownik zakładu przeróbczego, zatrudniony dziś
w spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa, ma gwarancję
pracy do emerytury lub skorzysta z osłon, jeżeli alokacja
między kopalniami nie będzie możliwa – uzgodnili związkowcy
z przedstawicielami rządu. Jednocześnie zgodzili się na stopniowe
wygaszanie górnictwa węgla energetycznego w Polsce. Jako
pierwsze – już w przyszłym roku – zamknięte mają być ruch
Pokój i kopalnia Wujek, jako ostatnie – w roku 2049 – dwa
ruchy rybnickiej kopalni ROW: Chwałowice i Jankowice.
Takie porozumienie zawarto 25 września w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki nazwał
dokument przełomowym. Warunkiem realizacji porozumienia jest
zgoda Komisji Europejskiej na subsydiowanie górnictwa.
Rozmowa o zasadach i tempie transformacji górnictwa była inicjatywą związkowców, którzy we wrześniu reaktywowali
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i ogłosili pogotowie strajkowe,
dając szefowi rządu czas do 21 września
na rozpoczęcie negocjacji. Ponieważ premier na Śląsk nie przyjechał, tego dnia
w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej
rozpoczęła się akcja protestacyjna. Jeszcze zanim komitet ogłosił swoje decyzje,
w kopalniach Wujek i Ruda kilkudziesięciu górników zostało na dole po skończonej zmianie. W kolejnych dniach do akcji
przyłączyły się kolejne kopalnie. Według
związkowców w szczytowym momencie
akcji pod ziemią protestowało ponad pół
tysiąca osób – niektórzy przez kilka dni,
inni przez kilka godzin. Nie był to strajk,
bo górnicy protestowali na urlopach lub
po godzinach pracy. Przerwali akcję po zawarciu porozumienia, wtedy też odwołano manifestację, która 25 września miała
przejść ulicami Rudy Śląskiej.

NOCNE POLAKÓW ROZMOWY
Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Dzień po rozpoczęciu protestu
do Katowic przyjechała delegacja rządowa na czele z wiceministrem aktywów
państwowych, pełnomocnikiem rządu
ds. transformacji spółek energetycznych
i górnictwa węglowego Arturem Soboniem. Ze strony rządowej w rozmowach
uczestniczyli też wiceminister klimatu
Piotr Dziadzio i szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów. Związkowcy, którzy wcześniej nalegali na rozmowę z samym premierem, zdecydowali
się negocjować z delegacją mającą pełnomocnictwa Mateusza Morawieckiego.
Kończące się późno w nocy negocjacje trwały do piątku, po kilkanaście
godzin dziennie. W tym czasie strony
podawały jedynie szczątkowe informacje o przebiegu rozmów. Wiceminister
Soboń podkreślał determinację rządu,
by zawrzeć porozumienie, związkowcy
deklarowali, że nie zadowolą się byle
czym. Pierwszym konkretem było ogłoszenie, że porozumiano się co do modelu transformacji, która – jak uzgodniono – ma być realizowana na wzór
niemiecki, a więc przez wiele lat, przy
aktywnym wsparciu państwa. Jeszcze
wówczas nie było jasne, czy końcową
datą transformacji ma być rok 2060 – jak
chciała strona społeczna, czy 2050, jak
proponował rząd.

NIKT NIE STRACI PRACY
Kolejnej nocy, po zakończonych negocjacjach, ogłoszono, że zatrudnieni
obecnie na dole i na przeróbce górnicy

W 2049 ro

Ślą

będą mieli gwarancję pracy do emerytury. – Nikt, kto jest zatrudniony
na kopalniach produkujących węgiel
energetyczny, nie straci pracy. To był
dla nas najważniejszy element tego porozumienia i to z podniesionym czołem
możemy wszystkim ludziom przynieść
– komentował potem szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.
Ustalono, że jeżeli w systemie alokacji
pracowników nie będzie gwarancji
ciągłości pracy danej osoby w kopalni
lub zakładzie przeróbczym, będą mogli
skorzystać z osłon: urlopów przedemerytalnych lub jednorazowych odpraw
pieniężnych. Z urlopów będą mogli skorzystać górnicy, którym do emerytury
zostały nie więcej niż cztery lata, oraz
pracownicy zakładów przeróbczych
co najmniej na trzy lata przed emeryturą. Porozumiano się także odnośnie
do dalszych analiz dotyczących praktycznego zastosowania czystych technologii węglowych.

Porozumienie nie zamyka dialogu
o transformacji górnictwa,
przeciwnie – otwiera nowe
pole rozmów. Strony uzgodniły,
że do 15 grudnia zostanie
opracowana umowa społeczna
regulująca funkcjonowanie
sektora górnictwa węgla
kamiennego. Umowa, od której
ma także zależeć ostateczny
kształt polityki energetycznej
państwa, określi między innymi
mechanizm finansowania
górnictwa. Jednocześnie
przygotowana zostanie umowa
dotycząca transformacji
województwa śląskiego, nad
którą prace rozpoczną się
w październiku 2020 roku.
GORĄCO WOKÓŁ TERMINÓW
LIKWIDACJI KOPALŃ
Jednak naprawdę gorąco zrobiło się
podczas dyskusji o horyzoncie działania poszczególnych kopalń. Pracowały
nad tym dwa zespoły robocze – jeden
omawiał sytuację PGG, drugi grupy
Tauron. Kompromis nie był łatwy.
– Mamy dosyć spore rozbieżności związane z okresem transformacji całego

W październiku 2020 roku rozpoczną się prace nad umową dotyczącą transformacji województwa śląskiego. Natomiast do 15 gr
sektora górniczego – mówił w nocy
przed zawarciem porozumienia Dominik Kolorz. – Chodzi o to, żeby pokazać ten proces w czasie – dopowiadał wiceminister Soboń, wyjaśniając,
że potrzebne jest uzgodnienie harmonogramu transformacji na osi czasu.
Ostatecznie daty wygaszania kopalń
Polskiej Grupy Górniczej oraz należącej
do Węglokoksu kopalni Bobrek znalazły się w załączniku do podpisanego 25
września porozumienia. Nie ma tam
słowa o Bogdance, kopalniach spółki
Tauron Wydobycie oraz zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Zawarty w załączniku wstępny
harmonogram transformacji sektora
górniczego zakłada, że jako pierwsze

– w 2021 roku – mają zakończyć działalność katowicka kopalnia Wujek (wcześniej połączona z kopalnią Murcki-Staszic) oraz ruch Pokój w Rudzie Śląskiej.
Inne ruchy kopalni Ruda – Bielszowice
i Halemba – mają działać niezależnie
jeszcze do 2023 roku, kiedy planowane jest ich połączenie. Sama Halemba
ma pracować jeszcze do 2034 roku. –
Ta decyzja oznacza, że mamy kilkanaście lat na przygotowanie się do całkowitego zamknięcia kopalni w naszym
mieście – skomentowała prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Porozumienie zakłada też, że do 2022 roku
przeanalizowana zostanie możliwość
wykorzystania zasobów węgla koksowego z ruchu Bielszowice.
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NOWY GÓRNIK

ąsk bez kopalń?

rudnia zostanie opracowana umowa społeczna regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego

WYGASZENIE OSTATNICH
ŚLĄSKICH KOPALŃ W 2049
ROKU
W 2028 roku wygaszona ma być kopalnia Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, jednak wcześniej przeanalizowana
zostanie możliwość inwestycji w należące do tego zakładu złoże „Za rowem
bełckim”. W 2029 roku ma zakończyć
wydobycie gliwicka kopalnia Sośnica;
wcześniej zweryfikowana zostanie możliwość pozyskania koncesji z partii Makoszowy. W 2035 roku zakończyłaby
działalność kopalnia Piast w Bieruniu,
a dwa lata później kopalnia Ziemowit
w Lędzinach. Wcześniej, do 2023 roku,
zostanie dokonana analiza kopalni

Piast-Ziemowit co do jej dalszego funkcjonowania w zakresie ewentualnego
wykorzystania węgla w instalacjach
do zgazowania pod kątem produkcji
metanolu.
Kopalnia Murcki-Staszic w Katowicach byłaby wygaszona w roku 2039,
a kopalnia Bobrek w Bytomiu rok później. W 2041 roku przestałaby wydobywać węgiel kopalnia Mysłowice-Wesoła, w 2043 roku kopalnia Rydułtowy,
a w 2046 roku kopalnia Marcel w Radlinie. W 2049 roku wygaszone mają
zostać – jako ostatnie – dwie należące
do PGG kopalnie rybnickie: Chwałowice i Jankowice. – Podpisaliśmy likwidację, jakkolwiek by to brzmiało, dobrą
dla ludzi, ale jednak likwidację jednej

z najważniejszych branż w historii Rzeczypospolitej – przyznał po rozmowach
Dominik Kolorz. – To porozumienie jest
niezbędne, żeby ustabilizować sektor
górniczy w okresie zmian – skomentował
prezes PGG Tomasz Rogala, oceniając,
iż umowa ze stroną społeczną stwarza
warunki przeprowadzania zmian, a zarazem zabezpiecza pracowników i ich
miejsca pracy.

UMOWA SPOŁECZNA
DO POŁOWY GRUDNIA
Porozumienie nie zamyka dialogu
o transformacji górnictwa, przeciwnie
– otwiera nowe pole rozmów. Strony
uzgodniły, że do 15 grudnia zostanie
opracowana umowa społeczna regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa
węgla kamiennego. Umowa, od której
ma także zależeć ostateczny kształt polityki energetycznej państwa, określi między innymi mechanizm finansowania
górnictwa. Jednocześnie przygotowana
zostanie umowa dotycząca transformacji
województwa śląskiego, nad którą prace
rozpoczną się w październiku 2020 roku.
W porozumieniu potwierdzono również,
iż rząd dokona zmiany legislacyjnej
w zakresie zwolnienia z obowiązkowej
hurtowej sprzedaży energii elektrycznej
na giełdzie towarowej – oznacza to zniesienie tzw. obliga giełdowego w sprzedaży energii. Porozumienie – jak zapisano
w jego treści – wchodzi w życie z dniem
uzyskania zgody Komisji Europejskiej
na pomoc publiczną, w tym na dopłaty
do bieżącej produkcji dla sektora górnictwa węgla kamiennego. – Byłbym zaskoczony, gdyby KE nie zaakceptowała
porozumienia – komentował na antenie
radia TOK FM już po podpisaniu porozumienia wiceminister Soboń.
W porozumieniu potwierdzono też,
że rząd powoła pełnomocnika ds. transformacji terenów pogórniczych „w celu
skoordynowania wszystkich działań
związanych z rozwojem gospodarczym
i tworzeniem miejsc pracy na tych terenach”. Ponadto rząd zobowiązał się
do przedstawienia modelu utworzenia funduszu inwestycyjnego opartego
na aktywach wygaszanych kopalń PGG.
CZYSTE TECHNOLOGIE
SZANSĄ DLA WĘGLA?
Przedkładana Komisji Europejskiej
umowa społeczna ma zawierać między
innymi mechanizm finansowania spółek
sektora górnictwa węgla kamiennego
oraz inwestycje w nisko- i zeroemisyjne
źródła wytwarzania energii realizowane
z węgla kamiennego – między innymi
poprzez inwestycje w elektrowni Łaziska, z wykorzystaniem technologii CCU

(z wychwytywaniem CO2) oraz instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego. Porozumienie przewiduje
również utworzenie spółki specjalnego
przeznaczenia, której celem będzie realizacja projektów z obszaru czystych technologii węglowych, w tym paliwa bezdymnego. Spółka ta zweryfikuje projekty
z obszaru technologii IGCC (zgazowania
węgla), CCS, CCU oraz wykorzystania
węgla do produkcji metanolu i wodoru.
Przewidywane jest także dopuszczenie
wykorzystania tzw. paliwa bezdymnego (węglowego) w gospodarstwach domowych do 2040 roku. Strony ustaliły
również, że funkcjonowanie elektrowni
Rybnik oparte na węglu kamiennym będzie zapewnione do 2030 roku, zaś rok
przed upływem tego terminu dokonana
zostanie analiza możliwości dalszego
funkcjonowania tej elektrowni.

IDZIEMY WŁASNĄ DROGĄ,
ALE BEZ ZAWRACANIA WISŁY
KIJEM
Według wiceministra Sobonia porozumienie określa model uczciwej,
sprawiedliwej drogi do transformacji
polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Polska idzie własną drogą,
uwzględniając własną specyfikę, ale
nie zawracamy kijem Wisły, idziemy
zgodnie z polityką, którą mamy dzisiaj
w Unii Europejskiej, bierzemy te realia
pod uwagę – tłumaczył pełnomocnik
rządu. – Jeśli będziemy działali razem,
jeżeli będziemy wspólnie występowali
przed KE, nie widzę żadnego powodu,
dla którego nie mielibyśmy notyfikować
w tym zakresie pomocy publicznej dla
Polski – dodał. Zawarte w Katowicach
porozumienie skomentował też na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.
– Wielokrotnie podkreślałem, że Śląsk
jest dla mnie regionem szczególnym.
Tym bardziej cieszy mnie dzisiejsze porozumienie z przedstawicielami branży
górniczej, które śmiało można nazwać
przełomowym. Było ono możliwe dzięki
temu, że po obu stronach negocjacyjnego stołu siedzieli ludzie, którym zależy zarówno na rozwoju i nowoczesnej
energetycznej transformacji Polski, jak
i zabezpieczeniu godnych warunków
pracy całej śląskiej społeczności – napisał szef rządu, gratulując uczestnikom
negocjacji. – Współpracą doprowadzimy
do wytyczenia nowej drogi dla całego
Śląska, gdzie nowoczesne technologie,
ekologia i polskie tradycje górnicze będą
koegzystować, budując energetyczną
i gospodarczą potęgę Polski na miarę wyzwań XXI wieku – oświadczył
premier.
MH
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Wodzisław Śląski

Najtrudniejsze są zaszłości
Trudno się nie zdziwić, dowiedziawszy się,
że droga, przy której zbudowaliśmy dom
i mieszkamy od kilku lat, przebiega przez
cudzą działkę. Oczywiście, gdyby przed
rozpoczęciem budowy inwestorzy zadali
sobie trud sprawdzenia warunków dojazdu do ich posesji, a urzędnicy wykazali się
nieco większą starannością, sprawa byłaby
od dawna wyjaśniona…
Lokalni mieszkańcy wiedzieli, że tam
zawsze jakaś dróżka była. Urzędnicy –
przynajmniej obecnie – mogą powołać
się na uzasadnienie jednego z wyroków
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z lipca tego roku mówiące, że w trakcie ustalania warunków zabudowy organy nie muszą badać praw inwestora
do drogi łączącej teren inwestycji z drogą publiczną. Interesuje je tylko to, czy
komunikacja z działkami jest w stanie
przebiegać przez tę drogę. Ponadto kto
będzie dzisiaj dociekał, na podstawie
jakich argumentów została dawno temu
udzielona jakaś zgoda.

TYLKO KOPALNIA
Początek historii wiąże się z kopalnią 1 Maja. Gdy ją planowano, potrzebne było miejsce dla oddzielania wody
od szlamów pochodzących z płuczki.
Znaleziono je – spokojne, niewadzące
nikomu, tym bardziej że wówczas obok
przebiegały rozebrane obecnie tory kolei
obsługującej kopalnię. Dojazd samochodowy do osadników odbywał się dróżką
wiodąca przez mały lasek i poboczem
pól. Od innych stron można też się przebić, ale warunki są zdecydowanie gorsze.
Kopalnię budowano od 1952 roku,
zaczęła wydobycie w 1960, zakończyła
na koniec roku 2001. Część jej obiektów
wyburzono, część przejęła gmina. Gdy
w 2016 roku likwidowano jej następcę
prawnego, czyli Kompanię Węglową,
część nieprodukcyjna (w tym osadniki) trafiła do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń.

A GDYBY TEMAT
WYPROSTOWAĆ?
Przez prawie 20 lat stan istniejący
nikomu nie przeszkadzał. W międzyczasie wzdłuż drogi szerokiej na jedno auto
zbudowano pięć domów. Jej końcówka,
prowadząca do samych osadników, zarosła krzakami i drzewami, została tam
tylko wąska ścieżka.
Jednak zadaniem SRK nie jest utrzymywanie w nieskończoność stanu istniejącego. Zbywa tego rodzaju tereny.
Tym bardziej że muły z osadników mogą
być wysokokaloryczne, zaś oczyszczony
teren nadaje się do zagospodarowania.
Dlatego też w 2020 roku SRK umieściła osadniki i działkę z fragmentem
drogi na liście obiektów przeznaczonych
na sprzedaż.
Podobno dopiero wtedy mieszkańcy
pięciu domów dowiedzieli się, jaki jest
stan prawny prowadzącej do nich drogi
dojazdowej. Przynajmniej tak twierdzili,
podnosząc temat w lokalnych mediach.

Najprostsza droga do osadników prowadzi przez sielskie otoczenie. Tyle że jej część, gdzie ustawiono znak
„Strefa zamieszkania”, nie jest drogą publiczną

ŻEBY TAKA JEDNA…
– To nie jest sytuacja wyjątkowa –
mówi Wojciech Jaros, rzecznik prasowy SRK. – Przejmując nieruchomości
po KHW i po Kompanii Węglowej, spółka
stała się właścicielem 660 działek drogowych, o powierzchni około 62 hektarów.
Licząc w przybliżeniu – to kilkadziesiąt
kilometrów dróg, ulic, dojazdów. Z czego
znaczna część w jakimś stopniu zmieniła funkcje, dla których je budowano.
Co jednak nie spowodowało zmiany ich
stanu prawnego.
Prostowanie zaszłości wywołuje
komplikacje. W tym konkretnym wypadku po jednej stronie jest kilka rodzin, którym odpowiada stan istniejący.
Spokój, cisza, nie przejeżdża nikt poza
sąsiadami i ewentualnie maszynami
na pole naprzeciw ich domów. Po drugiej – SRK i potrzeba zlikwidowania
osadników.

Samorząd musi patrzeć na temat
z dwóch stron. Z jednej – ochrona środowiska i rekultywacja terenów. Z drugiej
– grupa wyborców, którym na pewno będzie utrudniać życie wywożenie zawartości osadników, a potem ewentualne
wykorzystanie terenów po nich na przykład na działalność przemysłową.

ROZWIĄZANIE POŚREDNIE
Dowiedziawszy się o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż, gmina zwróciła się do SRK, proponując,
by przekazano jej nieodpłatnie działkę,
przez którą biegnie droga.
Może być to trudne. Zbycie osadników bez zapewnienia w miarę prostej
drogi dojazdowej do nich z góry zakłada,
że nabywca musiałby sobie taką drogę
gdzie indziej wybudować. To powoduje
praktyczną niesprzedawalność terenu.

Na razie na wjeździe w drogę wiodącą w kierunku osadników stoją dwa
znaki. „Droga bez przejazdu” informuje
o stanie obecnym. „Strefa zamieszkania”
co prawda określa tylko pierwszeństwo
pieszych nad pojazdami, których prędkość ogranicza do 20 km/h, ale trudno
sobie wyobrazić, że przez nią prowadzić
będzie dojazd wykorzystywany przez
ciężarówki i ciężki sprzęt.
– Tam gdzie jest to tylko możliwe,
staramy się iść samorządom na rękę.
Jednak zajmujemy się majątkiem należącym do Skarbu Państwa i o ten interes
musimy dbać – odpowiada Wojciech Jaros. – Na pewno wspólnie z samorządem znajdziemy rozwiązanie pośrednie,
ale też na pewno nie nastąpi to z dnia
na dzień.


ZBIGNIEW KORWIN

CO M OŻ N A O C A L I Ć P O K A Z I M I E R Z U -J U L I U S Z U

I tylko te finanse...
Gdyby nie mobilizacja mieszkańców,
wkrótce po kopalni Kazimierz-Juliusz zostałyby dwa budynki (warsztat i budynek
maszyny wyciągowej K-I) ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Kiedy bowiem
władze Sosnowca zaczęły delikatnie
wycofywać się z obietnicy zachowania
świadectwa przemysłowej przeszłości
Kazimierza Górniczego, zarządzająca
majątkiem po kopalni Spółka Restrukturyzacji Kopalń postanowiła zrobić to,
do czego jest powołana, czyli obiekty zlikwidować. Doprowadzić teren pokopalniany do stanu, w którym da się na nim
zbudować coś nowego.
Błąd władz lokalnych polegał na zapomnieniu o kazimierzowskiej tradycji.
Do roku 1975 było to samodzielne miasto
wyrosłe wokół kopalni. Po dołączeniu

do Sosnowca stało się peryferyjną
dzielnicą, którą ominął wielki napływ
ludzi w czasie budowy Huty Katowice.
Kopalnia we wrześniu 2016 roku w atmosferze hałasu i protestów zakończyła
wydobycie.
Władze Sosnowca obiecywały utrzymanie kilku obiektów pokopalnianych
o znaczeniu głównie sentymentalnym.
a nawet kolejki wąskotorowej. Potem
jednak górę wzięły kalkulacje. Przejęte
obiekty trzeba konserwować i chronić
przed dewastacją. W dodatku traci się
podatki od nich. Jest to naturalnie problem nie tylko jednego miasta i jednej
kopalni. Wobec tego samego stają Katowice z Wieczorkiem, Mysłowice… Przy
czym tam sytuacja jest trudniejsza. Zostały budynki objęte ochroną lub przynajmniej nadzorem konserwatorskim.

Wymagania stawiane w razie przeróbki, a nawet tylko remontu powodują,
że właścicielom bardziej opłaca się poczekać, aż obiekt dojdzie do stadium ruiny zabytkowej lub takiego, w którym zlikwidować go nakaże nadzór budowlany.
Mieszkańcy dzielnic górniczych,
zwłaszcza starzy, patrzą jednak

na to mniej nowocześnie. Dlatego
w efekcie nacisków i przypomnień
o dawnych obietnicach Sosnowiec
zwrócił się do SRK o nieodpłatne przekazanie mu działek z obiektami po KWK
Kazimierz-Juliusz. Zarząd spółki wyraził na to zgodę. Kolejny krok formalny
to uzyskanie zgody rady nadzorczej,
a następnie walnego zgromadzenia,
czyli Ministra Aktywów Państwowych
wypełniającego w stosunku do tej spółki
funkcje właścicielskie w imieniu Skarbu
Państwa.
Jeśli tylko nie wystąpią nieprzewidziane trudności, sprawa powinna
zostać sfinalizowana w tym roku. Wtedy też w mieście pojawi się problem,
co zrobić z pozyskanymi obiektami i jak
sfinansować ich dalsze utrzymanie.
(ZK)
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Gwiazdy drużyny-zwycięzcy Ligi Mistrzów

Od tej chwili ponad połowa floty Audi w użytkowaniu klubu FC Bayern jest zelektryfikowana

Informacje motoryzacyjne

Elektryczne Audi dla Bayernu
Gwiazdy drużyny-zwycięzcy Ligi Mistrzów,
w tym również Robert Lewandowski,
otrzymały w sobotę w Monachium nowe
egzemplarze Audi e-tron. Koncern z Ingolstadt wybudował też i od razu uruchomił punkty ładowania tej elektrycznej
floty przy terenach treningowych klubu
na Säbener Strasse.

ZMIANA POKOLEŃ
W ZAKŁADACH VOLKSWAGEN
POZNAŃ
Z taśmy produkcyjnej zakładów
Volkswagen Poznań zjechał ostatni egzemplarz Volkswagena Caddy czwartej generacji. Samochód ten ustępuje
miejsca nowemu modelowi, którego produkcja w tej fabryce ruszy już wkrótce.
Od wprowadzenia Caddy 4 do sprzedaży w roku 2015 na drogi pięciu
MATERIAŁY PRASOWE

Koncern partneruje najlepszemu
niemieckiemu klubowi piłkarskiemu
już od roku 2002, a od 2011 AUDI AG jest
udziałowcem, FC Bayern Monachium
AG. W styczniu tego roku FC Bayern
Monachium i Audi przedłużyły do 2029
roku swoją umowę o współpracy. Jej
program obejmuje między innymi strategiczną kooperację w zakresie innowacyjnych koncepcji marketingowych
i elektryfikacji. W sobotę uczyniono
kolejny ważny krok na drodze realizacji
tych zapisów. Graczom Bayernu przekazano 19 nowych Audi e-tron. Od tej
chwili ponad połowa floty koncernu
w użytkowaniu klubu FC Bayern jest
zelektryfikowana. Tym samym Bayern
i cztery pierścienie w istotny sposób
przyczyniają się do dalszego, zrównoważonego rozwoju.
Z uwagi na pandemię koronawirusa
przekazanie pojazdów nie odbyło się tak
jak zwykle na placu Audi Piazza w Ingolstadt. W latach poprzednich uroczystość

ta zawsze była wielkim wydarzeniem,
szczególnie dla dzieci pracowników
Audi, ponieważ to właśnie najmłodsi
są często największymi fanami motoryzacji i piłki nożnej w wydaniu klubu
z Monachium.
Najlepszy strzelec Bayernu Robert
Lewandowski, kapitan zespołu Manuel
Neuer, trener Hans Flick oraz reszta
drużyny odebrali swe nowe samochody
w centrum Audi Experience na terenie
Portu Lotniczego w Monachium. Natychmiast po krótkim zapoznaniu się
z funkcjami cyfrowymi e-trona zwycięzcy Ligi Mistrzów w swoich nowych modelach wzięli udział w zajęciach Audi
Driving Experience. – W czasie mojej
gry w FC Bayern mogłem doświadczyć
imponującego rozwoju technicznego
naszego partnera – Audi – podkreśla
Manuel Neuer.

Z taśmy produkcyjnej zakładów Volkswagen Poznań zjechał ostatni egzemplarz Volkswagena Caddy

kontynentów wyjechało 808 276 sztuk
tego kompaktowego, multifunkcjonalnego, miejskiego samochodu dostawczego
oraz rodzinnego vana.
– Dzięki wielkiemu sukcesowi,
jaki odniósł Caddy czwartej generacji
wśród naszych klientów, stał się on
istotnym motorem zmian i rozwoju dla
poznańskiej fabryki. Przed nami jednak nowy etap w historii Volkswagen
Poznań. Już wkrótce, po ponad dwóch
latach gruntownych przebudów, między innymi rozbudowaniu hali spawalni
i wybudowaniu nowej hali logistycznej,
zakład rozpocznie seryjną produkcję
Caddy nowej generacji. To moment, który wieńczy ponad dwa lata inwestycji
w infrastrukturę i rozwój pracowników
o łącznej wartości ponad 2 mld złotych
– mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu
Volkswagen Poznań i dyrektor zakładu
w Poznaniu.
Już wkrótce w zakładach Volkswagen
Poznań rusza produkcja najnowszego
modelu – Caddy 5. Samochodem tym
koncern przenosi segment wielofunkcyjnych lekkich samochodów dostawczych
oraz rodzinnych vanów na zupełnie
nowy poziom. Nowy Caddy jest zcyfryzowany, połączony z siecią i jeszcze
bardziej wydajny. Auto bazuje na modułowej platformie dla pojazdów z silnikiem montowanym poprzecznie MQB,
dzięki czemu znacznie zwiększyła się
ilość miejsca w jego wnętrzu. Jego wariant Maxi zmieści w środku nawet dwie
europalety. Cyfrowe i sieciowe rozwiązania, między innymi Innovision Cockpit,
sprawiają, że Caddy 5 w kwestii obsługi
i cyfrowych możliwości porównać można do nowoczesnego smartfona. Samochód jest też bezpieczniejszy, bardziej
komfortowy i łatwiejszy w prowadzeniu,
za co odpowiada aż 19 zamontowanych
w nim systemów wsparcia kierowcy.
Podobnie jak w przypadku Caddy 4
poznańska fabryka jest jedyną na świecie wytwarzającą ten model, a Polska
jest jednym z trzech pierwszych rynków
– obok Niemiec i Austrii – na których
Caddy 5 pojawi się w pierwszej kolejności. Niemcy są największym rynkiem
zbytu dla Caddy 4 – trafiło tam 27 proc.
produkcji.

Światowa premiera Volkswagena
Caddy 4 odbyła się w 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stolicę Wielkopolski jako
miejsce premiery wybrano wtedy nieprzypadkowo – zakłady Volkswagen
Poznań są bowiem jedyną fabryką
na świecie, w której odbywa się produkcja kolejnych generacji tego modelu. Ostatni egzemplarz Caddy 4, który
zjechał z taśmy produkcyjnej 18 września o godz. 10.00, był pięciomiejscową wersją Highline z sześciobiegową,
automatyczną skrzynią biegów DSG
i z silnikiem 2.0 TDI o mocy 110 kW
(150 KM). Auto wyposażone jest między innymi w reflektory biksenonowe,
felgi ze stopów lekkich metali Canyon,
system nawigacji Discover Media z sześcioma głośnikami, asystenta parkowania Park Assist z funkcją wprowadzania na miejsce parkingowe przodem
i tyłem i z tylną kamerą Rear View,
automatyczne sterowanie światłami
drogowymi Light Assist oraz w automatyczny tempomat z ogranicznikiem
prędkości utrzymujący odległość od innych pojazdów na drodze. Samochód
polakierowany jest w metalicznym kolorze Mojave Beige Metallic z czarnymi
elementami w barwie Titanschwarz.
Ten jubileuszowy model pozostanie
we flocie firmy.
Volkswagen Caddy 4 produkowany
był w dwóch wariantach: dostawczym
(Furgon) i osobowym (Kombi) dostępnym w odmianie pięcio- lub siedmioosobowej. Samochód sprzedawany był
również w dwóch rozmiarach– z krótkim oraz dłuższym (Maxi) rozstawem
osi. Wśród wersji wyposażenia dostępne
były Basis, Furgon, Kombi, jak również
wersje osobowe Trendline, Comfortline oraz Highline. Oprócz tego były też
wersje: Edition 35 z czarnym dachem,
wersja Alltrack (4MOTION) oraz wersja
kempingowa Caddy Beach.
Najchętniej wybieraną przez klientów wersją silnikową Caddy 4 jest
ta z jednostką 2.0 TDI o mocy 75 kW
(42 proc.). Najczęściej wybierana skrzynia biegów to pięciobiegowa skrzynia
manualna (57 proc.).
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Wakacje
ela nie wyszła młodo za mąż. Miała
wtedy 30 lat i marzyła o podróżowaniu, o zostaniu stewardesą albo pilotką,
a nie o niańczeniu dzieci i gotowaniu
zupy. Stało się jednak inaczej, pod naciskami rodziny i otoczenia. Zresztą
były to inne czasy, gdy założenie rodziny było synonimem szczęścia, nawet
jeśli wcale nie uszczęśliwiało samej
zainteresowanej.
Mąż Heli nie był złym człowiekiem.
Był po prostu żaden. Niewiele się odzywał, co czasem było przyjmowane
po prostu jako objaw jego głębokiej zadumy i kontemplacji tematu, a w rzeczywistości – braku jakichkolwiek głębszych
myśli. Pracował w biurze, dzień w dzień
w tym samym (albo kolejnym, identycznym) szarym garniturze, na śniadanie
jadł taką samą kanapkę z serem. Syn
Heli i Zbigniewa, Mateusz, wdał się
w 99 procentach w ojca. Odziedziczył
po matce błysk w oku, który od czasu
do czasu można było dojrzeć, ale wykorzystywał go głównie do podrywania
dziewczyn. Zresztą – też tylko na chwilę,
bo ciężko mu było zatrzymać przy sobie
którąkolwiek z nich, większość szybko
orientowała się, że jest leniwcem bez
zainteresowań.
Hela utknęła w tym nieswoim życiu na lata. Początkowo jeszcze się
szamotała i wyznaczała sobie pewne
cele czasowe na ucieczkę z niego. Aż

Mateusz skończy pięć lat. Aż ona odłoży wystarczająco dużo pieniędzy. Aż
Mateusz skończy podstawówkę. I w ten
sposób doczołgała się do pięćdziesiątki.
Była zadbana, ale tylko ona wiedziała,
jakim kosztem. Dzień zaczynała od jogi
i garści proszków – na włosy, na skórę,
na depresję i płaski brzuch. Zaciskała
zęby, uśmiechała się niezbyt szczerze
i udawała, że lubi swoje życie.
Z okazji urodzin, a też głównie dlatego, że prawie wszyscy o nich zapomnieli,
dała namówić się przyjaciółce na spontaniczny wyjazd do Turcji. Jej młodzieńcze
plany podróżnicze dawno się rozmyły
i właściwie ograniczały się do rzadkich
i krótkich europejskich wyjazdów albo
wizyt w polskich kurortach dla emerytów. Liczyła się z tym, że dwa tygodnie
z Lucynką będą raczej spędzone przy
hotelowym basenie i mocno podlane
drinkami. Nie wzięła pod uwagę, jak ten
wyjazd może do góry nogami przewrócić
jej życie.
Zaczęło się od zgubionej walizki Heli.
Gdy nie pojawiła się także następnego
dnia, dała namówić się na zakupy. I tak
zamiast lnianych koszul w stonowanych
kolorach idealnych na upały została
na wakacjach z naręczem kolorowych,
kwiecistych sukienek i kusych koszul.
Tego samego wieczora przyjaciółka wyciągnęła ją na imprezę – w końcu miały
świętować jej urodziny. Skończyło się

jednak tym, że Lucyna, która pierwszego
drinka wychyliła już w południe, zniknęła w tańcu krótko po przekroczeniu
progu klubu i Hela została sama otoczona tłumem ze średnią wieku zbliżoną
do jej własnego dziecka. Jeszcze przez
chwilę próbowała coś zamówić przy barze, ale szybko skapitulowała i wyszła.
Tuż za nią wybiegł młody mężczyzna,
bardzo ją to rozczuliło, ale też rozśmieszyło. On jednak nalegał, że odprowadzi
ją do hotelu, bo tak będzie bezpieczniej.
Spacer przeciągnął się do godziny,
później do czterech. Spotkali się ponownie następnego ranka, a później niemal
każdego następnego dnia. Był czarujący
i choć głupio jej się było samej przed
sobą przyznać – całkowicie się zaangażowała w letni romans. Wydawało się
to jej tak oklepane i kiczowate – dojrzała kobieta na wakacjach i relatywnie

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

Rodziny gromadnie wędrują po parkach
narodowych i górskich szlakach. Fajnie,
bo to buduje więzi. Czesi i Słowacy nagminnie zabierają na wyprawy czworonogi. Polacy na ramionach lub plecach noszą dzieci. Każdy ma swój styl obcowania z naturą.
Zderzają się różne oczekiwania. Wydawać
by się mogło, że wytchnienie od zgiełku jest
ważne dla każdego. Niestety nie.
Chyba nikt inny na świecie nie
ma tyle psów, co nasi południowi sąsiedzi. Przeważnie piękne, rasowe i wypielęgnowane. Nigdy nie widziałam, żeby
były źle ułożone lub puszczane samopas.
Nie hałasują, nie zaczepiają nieznajomych, nie brudzą, nie niszczą przyrody. Idą spokojnie lub wypoczywają przy
swoich opiekunach. W górach po słowackiej lub czeskiej stronie przekonałam
się, że wychowawcze szelki mają także
tamtejsze dzieci. Polskim rodzinom często brakuje turystycznej ogłady.
Z każdego weekendu przywożę obrazki, których wolałabym nie widzieć.
Choćby takich jak ze wspinaczki na Babią Górę.
– Dlaczego pozwalacie dzieciom zrywać kwiaty, przecież jesteśmy w parku
narodowym. Zapłacić możecie za to kilkaset złotych mandatu – usiłowałam przemówić sześcioosobowej rodzinie do kieszeni, bo na ich rozum nie liczyłam.
– Przecież to tylko dzieci, a las nie
padnie od tego, że zerwały kilka badyli
– usłyszałam.

ZDROWIE
PIXABAY.COM

Bipi, bipi
w parku narodowym

Przebywając na łonie natury bardzo ważne jest
zwracać uwagę na zachowanie nie tylko swoje, ale
i innych
Gdy ich ponownie zobaczyłam w rejonie schroniska, dzieci nie miały już
bukietów. Czyli poskutkowało. Niedługo
cieszyłam się satysfakcją z przyrodniczej
interwencji. Podczas zejścia ze szczytu
zaatakowali mnie tatusiowie-transportery. „Bipiii, bipiii” – młodzi mężczyźni
ogłaszali światu swój heroiczny wysiłek dźwigania maluchów. Dwie familie, łącznie 10 osób. Z takim tłumem
nie miałam szans. Dopiero gdy zniknęli mi z oczu i uszu, ruszyłam w dalszą
drogę. Po chwili znowu „bipiii” kolejnej
rodziny. Na uwagę, że w parku obowiązuje cisza, usłyszałam, że dziecko trzeba
czymś zająć. Fakt, łatwiej wrzeszczeć,
niż zabawiać małego człowieka rozmową. Choć ta rodzina akurat to potrafiła.
Zaczęli opowiadać córeczce o jarzębinie.
Można uniknąć turystycznych gaf,
ale tylko wtedy, gdy nie wychodzi się
z domu. 
JOLANTA TALARCZYK

młody chłopak, ale z drugiej strony miała z nim o czym rozmawiać i rozbawiał
ją do łez. Był to jej pierwszy prawdziwy
flirt od prawie dwóch dekad, a na dodatek miał lada moment skończyć się
na zawsze. Żegnali się długo i czule, ale
Hela i tak nie brała zbyt poważnie deklaracji młodego kochanka.
Te wakacje zmieniły ją jednak bardziej, niż myślała. Wróciła zmęczona
podróżą do brudnego i zapuszczonego
domu, w którym było mocno widać jej
dwutygodniową nieobecność. Widocznie
nikt w tym czasie ani razu nie nastawił
prania czy nie odkurzył. I tak jak szybko weszła do swojego starego życia, tak
szybko z niego wyszła. Może wakacje nie
przyniosły jej nowej miłości do końca
dni, choć i to nie było pewne, ale wystarczająco otrzeźwiły, żeby uświadomić jej,
jak na pewno nie chce żyć. •

Zadbaj
o wnętrze
Ludzkie ciało zawiera około 40 bln bakterii, z których większość znajduje się w jelitach. Tworzą mikroflorę jelitową i są niezwykle ważne dla zdrowia. Są bowiem
niezbędne dla właściwej pracy jelit, odpowiadając nie tylko za fermentację treści pokarmowej, ale również zwalczanie
niekorzystnych dla nich szczepów bakterii. Jednak te „dobre” bakterie potrzebują
pożywek, które tworzą dla nich właściwe
środowisko. Tę funkcję pełnią prebiotyki,
które dzielą się na oligosacharydy i polisacharydy. Możemy je sobie dostarczać
w diecie. By utrzymać zdrowe jelita, należy
je też regularnie oczyszczać.
POLSKIE KISZONKI GÓRĄ. Nastała jesień,
warto więc sięgnąć po przetwory. Zawarte w kiszonkach bakterie kwasu mlekowego (z rodzaju Lactobacillus), dzięki
którym warzywa fermentują, spełniają
w jelitach kilka ważnych funkcji: wytwarzają niezbędne enzymy, kwas mlekowy
– który obniża pH jelit, a także chronią
ich nabłonek przed rozwojem szkodliwych bakterii.
PRZETWORZONY NABIAŁ. Świetnym źródłem bakterii kwasu mlekowego są również kefiry i jogurty. Najlepiej, jeśli są naturalne, ponieważ mleczno-owocowe
desery zawierają dużą ilość niesłużącego
jelitom cukru, a zamiast owoców zwykły
sok owocowy podlany syntetycznym aromatem i barwnikami.
OCZYSZCZAJĄCY BŁONNIK. Aby wszystko, co zbędne, zostało z jelit usunięte,

PIXABAY.COM
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potrzebujemy błonnika. W skład tej substancji roślinnego pochodzenia wchodzą
między innymi celulozy, ligniny czy hemicelulozy. Błonnik nie ulega strawieniu
ani wchłonięciu, więc przechodzi przez
układ pokarmowy aż do jelita grubego, by wraz z nim można było usunąć
wszystkie resztki, czyli produkty procesu
trawienia, które nie zostały przyswojone po drodze. Jego głównym źródłem
są przede wszystkim warzywa i owoce
oraz pełnoziarniste produkty, jak pieczywo z mąki żytniej, graham, ziarna
zbóż, musli oraz kasze. Z tych ostatnich
najbogatsza w błonnik i składniki mineralne jest kasza gryczana.
ŻUJMY LENIWIE. Im więcej żujemy pokarm, tym bardziej ułatwiamy organizmowi jego przyswojenie. Żucie jest ważne z trzech przyczyn: po pierwsze, w ten
sposób fizycznie rozdrabniana jest żywność, po drugie, uwalnia się ślina, która
zawiera enzymy trawienne, a po trzecie,
uwalniają się wówczas kwas w żołądku
i enzymy trawienne w jelitach.
•
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
NIGDY NIE MÓW NIGDY
Nagrodę wylosowała: SYLWIA SIEDLACZEK.

PIWO PRZEZ WIEKI

Zmartwienie w Cieszynie
Ciemne chmury zebrały się nad najstarszym działającym w Polsce browarem.
Jego właściciel, czyli Grupa Żywiec,
24 września poinformowała pracowników o możliwym zamknięciu. Pracę może
stracić cała 40-osobowa załoga zakładu.
Głównym winowajcą zaistniałej sytuacji
jest pandemia koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na przychody koncernu.
Kres legendarnego browaru nie jest jednak przypieczętowany, ponieważ w poszukiwaniu nowego inwestora pomagają
władze miasta. Jeden chętny już pojawił
się na horyzoncie i jest on znany nie tylko
w branży piwowarskiej…
Działający od 1846 roku Browar
w Cieszynie jest tylko o dwa lata młodszy
od słynnego czeskiego zakładu w Pilźnie,
gdzie warzony jest Pilsner Urquel. Piwowarzy używają w nim tych samych metod co dawniej – od zacierania, poprzez
fermentacje w otwartych kadziach, aż
po leżakowanie w tankach znajdujących
się w piwnicach we wnętrzu Wzgórza
Zamkowego. Wytwarzają między innymi
piwa Cieszyńskie, Brackie i Żywiec Porter. To w zamku szlifowali umiejętności
pierwsi piwowarzy z browaru w Żywcu,
który rozpoczął działalność 10 lat później.

AKCJA I REAKCJA
Piękna historia zderza się jednak
z brutalną teraźniejszością. Tydzień
temu Grupa Żywiec, czyli właściciel

11
PIXEBAY.COM

W W W.NOW YGORNIK .PL

browaru, wystosowała komunikat,
w którym podkreśliła, że ma zamiar zamknięcia spółki do końca
pierwszego kwartału 2021 roku,
jeśli do tego czasu nie znajdzie się
nabywca zainteresowany jej przejęciem.
Nie podała jednak warunków, które
musiałby spełnić potencjalny inwestor.
Przedstawiciele grupy co prawda podkreślają, że likwidacja spółki ma być
ostatecznością, ale w świetle ich deklaracji przyszłość cieszyńskiego zakładu
stanęła pod dużym znakiem zapytania.
Grupa Żywiec tłumaczy, że segment
piw rzemieślniczych, w którym działa
Browar Cieszyn, został dotknięty przez
związane z pandemią ograniczenie
sprzedaży w gastronomii. Oprócz tego
konsumenci w obliczu kryzysu zaczęli
chętniej sięgać po znane, tańsze marki.
Na reakcję lokalnej społeczności nie
trzeba było długo czekać. Media społecznościowe żywieckiego koncernu zasypała
lawina krytycznych komentarzy. Temat
podjęły też lokalne władze. Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz zapowiedziała spotkanie z prezesem browaru. Przekonuje, że w walce
o jego utrzymanie
nie chodzi wyłącznie o miejsca pracy
– to jeden z symboli Cieszyna i Śląska
Cieszyńskiego, mieści się w dawnej

rezydencji Habsburgów, którzy
zdecydowali o jego uruchomieniu. – Browar Zamkowy to historia wielu pokoleń, które tu pracowały. Miejsce ważne na mapie
turystycznej i kulturalnej miasta. Zabytkowe przestrzenie są areną wielu wydarzeń i imprez – wylicza walory zakładu
Gabriela Staszkiewicz.

ZMIANA BARW?
Wiele wskazuje na to, że są już
pierwsze efekty rozmów pomiędzy
władzami browaru i miasta. Do gry
wkroczył Marek Jakubiak, kiedyś poseł na Sejm, a na co dzień biznesmen
w branży piwnej. Jest prezesem spółki Browary Regionalne Jakubiak, która kontroluje między innymi Browar
Ciechan, Browar Lwówek i warmiński
browar Biskupiec. W oświadczeniu
poinformował, że jest gotowy odkupić
od Grupy Żywiec Browar Zamkowy
w Cieszynie. Jak mówi, nawiązał kontakt
z przedstawicielem GŻ w celu przekazania informacji o woli jego zakupu. Teraz
piłka jest po stronie koncernu. Jest więc
nadzieja, że za jego śladem pójdą inni,
a rozgłos, jakiego nabrała sprawa, spowoduje, że legendarny browar płynnie
zmieni właściciela, a w przyszłym roku
piwosze w całej Polsce wciąż będą mogli
kupować warzone w nim trunki, często
nawet nie wiedząc o tym, że jego byt
wisiał na włosku.
MAREK KOWALIK

PONAD 5337 ZŁOTYCH BRUTTO WYNIOSŁO W SIERPNIU PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW. Jednocześnie
zatrudnienie w tym sektorze w stosunku rocznym spadło o 1,5 proc. i wyniosło 6295 tys. Dane te dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności
PKD 2007, a liczba pracujących przekracza dziewięć osób. Z danych GUS wynika, że w bieżącym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu
z analogicznym okresem ubiegłego roku
wzrosło prawie we wszystkich sekcjach
PKD – od 0,2 proc. w sekcji Pozostała
działalność usługowa do 9 proc. w Administrowanie i działalność wspierająca,
co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3 proc. Spadek o 4,6 proc.
odnotowano w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
CO PIĄTY POLAK PLANUJE JESIENIĄ REMONT DOMU
LUB MIESZKANIA – WYNIKA Z BADANIA SANTANDER
CONSUMER BANKU. Co ósmy ankietowany zamierza w najbliższym czasie kupić nowy
samochód, ale prawie 40 proc. w ogóle
nie robi żadnych większych jesiennych
planów finansowych. W edukację swoich pociech inwestować planują głównie
kobiety oraz osoby otrzymujące wsparcie z programu 500+ na dwoje lub więcej
dzieci. Prawie 40 proc. Polaków w ogóle
nie robi żadnych większych jesiennych
planów finansowych. W tej grupie dominują kobiety, osoby starsze powyżej
70. roku życia oraz niepobierający
świadczenia 500+. Dużych wydatków
jesienią nie przewidują również mieszkańcy średnich miast.
ZALEGŁOŚCI ALIMENTACYJNE WYNOSZĄ BLISKO
11,5 MLD ZŁOTYCH – WYNIKA Z REJESTRU DŁUŻNIKÓW BIG INFOMONITOR. 280 tys. rodziców nie
płaci alimentów, a średni dług alimentacyjny na osobę to 40 686 złotych. Najbardziej zalegają z płatnościami osoby z województwa śląskiego, mazowieckiego
i dolnośląskiego. Ściągalność alimentów,
która przed pandemią przedstawiała się
kiepsko, jeszcze się pogorszyła. •
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