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SPRawy SPołecZne

Rozmowy ze Związkami zwieńczone porozumieniem
Zarząd JSW KOKS S.A. i Związki Zawodowe działające 
w Spółce intensywnie współpracowały w pierwszym 
kwartale 2015 r. 

Tylko w marcu odbyło się pięć 
spotkań przedstawicieli Zarzą-
du i Związków Zawodowych. 
Prace dały konkretny efekt: 

podpisano porozumienia ws. dodat-
ku gorącego, nagrody produkcyjnej 
i tradycyjnego dodatku z tytułu Dnia 
Koksownika (Hutnika). Warto podkre-
ślić, że prowadzone rozmowy miały 
merytoryczny charakter, czego efek-
tem jest racjonalna od strony spo-
łecznej i kosztowej treść zawartych 
porozumień. Poniżej przedstawiamy 
podsumowanie spotkań.

2 marca 2015 r. odbyło się spo-
tkanie w sprawie zawarcia nowego 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników JSW KOKS 
S.A. W spotkaniu uczestniczyli Dyrek-
tor ds. Społeczno-Pracowniczych Jan 
Dytko, Szef Biura Zarządzania Zasoba-
mi Ludzkimi Iwona Gozdek oraz Prze-
wodniczący Związków Zawodowych 
działających w Spółce. Strony podjęły 
pracę nad Rozdziałem I nowego ZUZP. 
Omówiono propozycje Zarządu Spółki 
i Związków Zawodowych. Uzgodnio-
no materiał precyzyjnie opisujący 
punkty wspólne i sporne dotyczące 
najważniejszych pojęć występują-
cych w ZUZP, okresu jego obowiązy-
wania i objętych nim pracowników.

11 marca 2015 r. odbyło się spotka-
nie sygnatariuszy Pakietu Gwarancji 
Socjalnych dla Pracowników Kombi-
natu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 
z dnia 18 maja 2011 r. W spotkaniu 
uczestniczyli Zastępca Prezesa Zarzą-
du JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej 
Artur Wojtków i Dyrektor ds. Społecz-
no-Pracowniczych Jan Dytko oraz 
Przedstawiciele Związków Zawodo-
wych, będących sygnatariuszami 

Pakietu. Spotkanie dotyczyło oceny 
realizacji zobowiązań wynikających 
z postanowień Pakietu.

18 marca 2015 r. odbyło się spo-
tkanie dotyczące polityki płacowej 
w 2015 r. W spotkaniu uczestniczyli 
Prezes Zarządu JSW KOKS S.A. Edward 
Szlęk, Członek Zarządu ds. Produkcji 
i Techniki Bogusław Smółka, Dyrek-
tor ds. Społeczno-Pracowniczych Jan 
Dytko, Szef Biura Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi Iwona Gozdek oraz 
Przewodniczący Związków Zawodo-
wych. Prezes Zarządu JSW KOKS S.A. 
Edward Szlęk przedstawił Związkom 
Zawodowym bieżącą sytuację Spółki, 
w tym skutki handlowe i finansowe 
jakie spowodowały dla JSW KOKS 
S.A. protesty, które odbyły się w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej na prze-
łomie stycznia i lutego. Poinformował 
także, że w Spółce prowadzone są 
działania optymalizujące koszty, tak-
że w obszarze zatrudnienia pracowni-
ków administracji i utrzymania ruchu, 
ale nie zakładają one pozbawiania 
tych pracowników pracy, a m.in. na-
turalne odejścia na emerytury oraz 
ograniczenie przyjęć.

Zarząd JSW KOKS S.A. i Związki 
Zawodowe przeprowadziły także roz-
mowy w sprawie nagrody produk-
cyjnej dla Pracowników Spółki i do-
datku z tytułu Dnia Koksownika.

Członek Zarządu ds. Produkcji 
i Techniki Bogusław Smółka poinfor-
mował, że trwają prace nad podzia-
łem kwoty przeznaczonej przez Zarząd 
JSW KOKS S.A. na wypłatę dodatku 
gorącego. Podobnie jak w roku ubie-
głym dodatek gorący ma przysługi-
wać uprawnionym pracownikom 
wszystkich koksowni JSW KOKS S.A.

23 marca 2015 r. odbyło się kolejne 
spotkanie w sprawie zawarcia nowe-
go Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników JSW KOKS 
S.A. W spotkaniu uczestniczyli Dy-
rektor ds. Społeczno-Pracowniczych 
Jan Dytko, Radca Prawny mecenas 
Jan Gocyla oraz Szef Biura Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi Iwona 
Gozdek. Kontynuowano prace nad 
zapisami nowego ZUZP dotyczący-
mi praw i obowiązków pracownika 
i pracodawcy oraz zasad nawiązy-
wania stosunku pracy, uzupełniając 
materiał opracowany na spotkaniu 
2 marca.

30 marca 2015 r. odbyło się spo-
tkanie finalizujące rozmowy w zakre-
sie dodatku gorącego, nagrody pro-
dukcyjnej i tradycyjnego dodatku 
z tytułu Dnia Koksownika (Hutnika). 
W posiedzeniu wziął udział Zarząd 
JSW KOKS S.A. w pełnym składzie, 
tj. Prezes Zarządu Edward Szlęk, Czło-
nek Zarządu ds. Produkcji i Techniki 
Bogusław Smółka i Członek Zarządu 
ds. Ekonomicznych Henryk Kolen-
der, Dyrektor ds. Społeczno-Pracow-
niczych Jan Dytko oraz Szef Biura Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi Iwona 
Gozdek. Na podstawie zawartego 
porozumienia, pula dodatku gorą-
cego, motywującego pracowników 
pracujących w wysokich temperatu-
rach w okresie od maja do września, 
zostanie utrzymana na poziomie 
z 2014 r. W porozumieniu dotyczą-
cym nagrody produkcyjnej Stronom 
udało się uzgodnić sposób naliczania 
wysokości nagrody, który premiuje 
Pracowników w najbardziej efektyw-
ny sposób wykorzystujących czas 
pracy. Dodatek z tytułu Dnia Kok-
sownika (Hutnika) Spółka wypłaca 
zgodnie z zapisami obowiązującego 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Zarząd JSW KOKS S.A.

Kontynuujemy dialog społeczny
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jSw KoKS S.a.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Ostatniego dnia marca w siedzibie JSW KOKS S.A. w Zabrzu 
odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Na prze-
wodniczącego obrad wybrano Piotra Łusickiego, reprezen-
tanta JSW S.A. Porządek obrad przewidywał aż kilkanaście 
punktów. Spółkę reprezentował i na pytania odpowiadał 
Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Henryk Kolender.

Po stwierdzeniu prawidłowo-
ści zwołania Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników 
i jego zdolności do podejmo-

wania uchwał przystąpiono do re-
alizacji punktów merytorycznych. 

Jedna z pierwszych uchwał ZZW 
dotyczyła rozpatrzenia sprawozda-
nia Zarządu JSW KOKS S.A. z dzia-
łalności Spółki za rok obrotowy 
2014. Następnie przystąpiono do 
rozpatrzenia sprawozdania finan-
sowego JSW KOKS S.A. za rok ob-
rotowy 2014. Także i w tym przy-
padku sprawozdanie zostało przez 
wspólników przyjęte.

Kolejny punkt porządku obrad do-
tyczył podjęcia uchwały w kwestii 
rozpatrzenia sprawozdania z dzia-
łalności Rady Nadzorczej JSW KOKS 
S.A. jako organu Spółki. Po podjęciu 
uchwały wspólnicy omawiali spra-
wy dotyczące pokrycia straty za 
rok obrotowy 2014.

Osobną częścią Zwyczajnego Zgro-
madzenia Wspólników był blok gło-
sowań dotyczących udzielenia abso-
lutorium. Najpierw podjęto uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu JSW KOKS S.A. 
i Kombinatu Koksochemicznego 
„Zabrze” S.A. z wykonywania obo-
wiązków w roku obrotowym 2014. 
Następnie została podjęta uchwała 
w sprawie udzielenia absolutorium 
członkom Rady Nadzorczej JSW 
KOKS S.A. i Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze S.A. dotycząca 
także wykonywania obowiązków 
w roku obrotowym 2014.

Ostatnie głosowania wspólników 
dotyczyły podjęcia uchwał w spra-
wie zmiany statutu Spółki oraz 
upoważnienia Rady Nadzorczej do 
ustalenia jednolitego statutu Spółki 
i odkupu akcji JSW KOKS S.A. w na-
stępstwie wniosku akcjonariusza re-
prezentującego nie więcej niż 5 pro-
cent kapitału zakładowego. 

(jmp)

Zintegrowane Systemy Zarządzania w JSW KOKS S.A.
Jak to działa?
2 stycznia 2014 roku nastąpiło długo przygotowywane 
połączenie dwóch niezależnych podmiotów: Koksow-
ni Przyjaźń S.A. (podmiot przejmujący) oraz Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze S.A. (podmiot przejmowany). 

Tym samym staliśmy się jedną 
spółką pod nazwą JSW KOKS 
S.A., w której procesy realizo-

wane są między innymi przez pry-
zmat funkcjonujących systemów 
zarządzania.

Najważniejszą kwestią, z punk-
tu widzenia Zintegrowanych Sys-

temów Zarządzania wdrożonych 
i certyfikowanych w Koksowi Przy-
jaźń oraz Systemu Zarządzania 
Jakością wdrożonego i certyfiko-
wanego w Kombinacie Koksoche-
micznym „Zabrze” S.A., w związku 
z przeprowadzonym połączeniem, 
stało się ustalenie zasad funkcjono-

wania tych systemów. Rozpoczęto 
więc prace nad ujednoliceniem 
dokumentacji ZSZ i SZJ dla zapew-
nienia jej funkcjonalności i zgod-
ności z opublikowanym Regula-
minem organizacyjnym spółki 
JSW KOKS S.A. i nowym schema-
tem organizacyjnym. Pierwszym 
wspólnym dokumentem zatwier-
dzonym przez Prezesa Zarządu, 
opracowanym dla JSW KOKS S.A. 
jest Polityka Zintegrowanych Sys-
temów Zarządzania. Na uwagę 
zasługuje fakt, że po wielu latach 
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ZaRZądZanie

obowiązywania pięciu Polityk Sys-
temów Zarządzania oraz Polityki 
Jakości dla KK „Zabrze” S.A., opra-
cowano jeden wspólny dokument 
spełniający wszystkie wymagania 
norm i określający najważniejsze 
cele jakie wyznaczył Zarząd, w ra-
mach funkcjonowania systemów 
zarządzania.

Efektem tych prac były wyni-
ki auditów zewnętrznych, prze-
prowadzonych przez niezależną 
jednostkę certyfikującą PRS S.A., 
które potwierdziły prawidłowość 
funkcjonowania ZSZ w Koksowni 
Przyjaźń oraz SZJ w Koksowniach 
Dębieńsko, Jadwiga i Radlin, 
a w ślad za tym utrzymanie certy-
fikatów w mocy obowiązującej na 
dotychczasowych zasadach

Podjęcie decyzji o wdrożeniu 
ISO 14001 i PN-N-18001

Taki model funkcjonowania Sys-
temów Zarządzania, choć możliwy 
do zastosowania w Spółce, stanowi 
dużą trudność w rozumieniu i po-
dejściu do działań, a także do re-
alizacji zidentyfikowanych proce-
sów. Dlatego też, w połowie 2014 
roku, Zarząd JSW KOKS S.A. podjął 
decyzję by Zintegrowane Systemy 
Zarządzania, oparte o pięć modeli 
zarządzania, wdrożono w całym 
obszarze JSW KOKS S.A.

Początkowo decyzja dotyczyła 
rozszerzenia funkcjonowania Sys-
temu Zarządzania Środowiskowe-
go wg normy ISO 14001:2004 oraz 
Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy wg normy 
PN-N-18001:2004 na obszar Kok-
sowni Dębieńsko, Jadwiga i Ra-
dlin. Przyjęto założenie, że wdroże-
nie wykonane zostanie w oparciu 
o prowadzone w tym zakresie 
od lat, procesy i działania, któ-
re z powodzeniem nadzorowane 
są w Koksowni Przyjaźń, zgodnie 
z ww. normami odniesienia.

W związku z tym podjęto szereg 
działań na rzecz przeprowadzenia 
skutecznego przeglądu procesów 

poszczególnych koksowniach. 
W pierwszej kolejności wykona-
ny został tzw. audit zerowy, przy 
udziale niezależnego konsultanta, 
w celu zweryfikowania stopnia 
zgodności realizowanych dzia-
łań w obszarze środowiska i bhp, 
w koksowniach Dębieńsko, Jadwi-
ga i Radlin, z wymaganiami mo-
deli zarządzania, i na tej podsta-
wie opracowano Harmonogramy 
wdrożenia systemów zarządzania. 
Każdy Harmonogram zawierał kil-
kadziesiąt stosownych do wykona-
nia zadań. Od września rozpoczęto 
intensywne prace dotyczące m.in. 
dostosowania zapisów procedur, 
dokumentów ZSZ, aktów norma-
tywnych oraz niezbędne działania 
w zakresie ponownej identyfikacji 
przepisów prawnych. Rezultatem 
tych prac stało się zakomuniko-
wanie pracownikom o funkcjono-
waniu Zintegrowanych Systemów 
Zarządzania, ujmujących wyma-
gania pięciu modeli zarządzania 
(normy), we wszystkich zakła-
dach naszej Spółki, poprzez wyda-
nie Zarządzania nr 28/14 z dnia 
30 grudnia 2014 roku w sprawie 
funkcjonowania Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania. Określo-
no w nim zasady funkcjonowania 
ZSZ, wraz z aktualizacją Polityki 
ZSZ. Ponadto wydano towarzyszą-
ce temu dokumenty, równie waż-
ne co Zarządzenie, czyli Księgę 
ZSZ oraz Harmonogram auditów 
wewnętrznych na rok 2015. War-
to w tym miejscu wspomnieć, że 
równolegle do wdrażania Syste-
mów Zarządzania Środowiskowe-
go i BHP, rozpoczęto także prace 
wdrożeniowe Systemu Zarządza-
nia Energią wg normy między-
narodowej ISO 5001:2011 (E) oraz 
Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji wg normy ISO/
IEC 27001:2013.

Dziś śmiało możemy powiedzieć, 
że w całej naszej firmie wdrożono 
zasady w oparciu o międzynaro-
dowe i krajowy standard tzn.:

1. System Zarządzania Jakością 
wg normy ISO 9001:2008,

2. System Zarządzania Środo-
wiskowego wg normy ISO 
14001:2004,

3. System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji wg normy ISO 
27001:2005,

4. System Zarządzania Energią wg 
normy ISO 50001:2011,

5. System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy wg normy  
PN-N-18001:2004.
Jak już wcześniej przytoczono, 

uwzględniając przyjęte podsta-
wy funkcjonowania systemów 
w poszczególnych Koksowniach, 
opracowany został ww. Harmo-
nogram auditów wewnętrznych. 
Zgodnie z planem mamy za sobą 
zrealizowane pierwsze 17 audi-
tów wewnętrznych, zaplanowa-
nych w oparciu o nowe zasady 
określone w zarządzeniu. Audi-
ty prowadzone w profesjonalny 
sposób przez wyszkolonych audi-
torów naszej Spółki, umożliwiają 
analizę procesów przez pryzmat 
odpowiednich, ustalonych kry-
teriów opartych o dokumentację 
ZSZ, akty normatywne oraz prze-
pisy prawne. Dokumenty te od-
zwierciedlają nasze podejście do 
spełnienia określonych wymagań 
ww. „systemowych” norm odnie-
sienia.

Wyniki auditów stanowią pod-
stawę do potwierdzenia, że sys-
temy zarządzania są zgodne 
z zaplanowanymi ustaleniami, 
z wymaganiami norm międzyna-
rodowych oraz z wymaganiami 
systemów zarządzania ustanowio-
nymi przez naszą Spółkę, i są sku-
tecznie wdrożone i utrzymywane.

Audity mają na celu potwier-
dzenie funkcjonowania wdrożo-
nych Systemów Zarządzania oraz 
stosowania w sposób jednolity za-
sad ZSZ, we wszystkich obszarach 
JSW KOKS S.A.

Opracował:
Sebastian Szmidt
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wZK victoRia S.a.

Prezentacje pracowników WZK „VICTORIA” S.A.

Rajmund Balcerek Junior stanowi trzecie pokolenie rodu 
Balcerków pracujące w wałbrzyskiej koksowni. 

W życiu rodziny Balcerków, 
Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze „Victoria” 
S.A. bez wątpienia od-

grywają istotną rolę. Przez rodzinną 
historię możemy śledzić kolejne eta-
py „balcerkowej” tradycji, która zobo-
wiązuje i napawa szczególną dumą 
w historii i rozwoju Victorii.

– Pracę w koksowni rozpocząłem 
w 1997 r. kilka miesięcy po skoń-
czeniu technikum budowlanego 
– wspomina Rajmund Balcerek Ju-
nior. – Była to moja pierwsza praca. 
W moim przypadku praca w kok-
sowni nosi znamiona tradycji rodzin-
nej, zapoczątkowanej przez mojego 
dziadka, który przepracował w niej 
ponad 40 lat. Mój ojciec również wy-
pracował tu piękny, ponad czterdzie-
stoletni staż. Pracuje tu także mój brat, 
i z oczywistych względów nie może 
pochwalić się takim dorobkiem jak 
dziadek czy ojciec, niemniej tradycję 
również kultywuje.

Pierwszym stanowiskiem Balcer-
ka Juniora była dyszownia bate-
rii IV. Z czasem poznawał również 
inne zajęcia, zarówno na piecowni 
jak i sortowni – pracował m.in. jako 

maszynista wozu przelotowego, 
drzwiowy i maszynista przesiewu 
wstępnego. Mimo, że praca nie była 
ani lekka, ani czysta, bardzo sobie 
ceni ten czas, ponieważ niejako od 
podszewki mógł poznać cały proces 
technologiczny Koksowni. Zdoby-
te doświadczenie procentuje wła-
śnie teraz, kiedy pracuje w dozorze, 
potrafiąc jednocześnie spojrzeć na 
produkcję oczami szeregowego pra-
cownika.

– W tym czasie podjąłem naukę 
na studiach zaocznych na kierun-
ku informatyka, które zakończyłem 
w roku 2003 ze specjalnością „Inży-
nieria systemów informatycznych”. 
W 2004 r. awansowałem na Mistrza 
Oddziału Węglowni, a kilka lat póź-
niej na Zastępcę Kierownika Wę-
glowni. W międzyczasie ukończyłem 
studia podyplomowe z koksownic-
twa w AGH, a w sierpniu ubiegłego 
roku zostałem Kierownikiem Oddzia-
łu Węglowni – w pigułce prezentuje 
swoją ścieżkę kariery Rajmud Junior.

W życiu prywatnym ma dwie pa-
sje. Pierwsza to górskie wędrówki, 
przy czym nie muszą to być od razu 
Tatry czy Alpy. Ogromną przyjem-
ność czerpie, chodząc po naszych 
okolicznych górkach i mimo, że zła-
ził je wielokrotnie wzdłuż i wszerz, 
za każdym razem czuje pozytywną 
energię, którą mu przekazują. Dru-
gą pasją jest latanie.

– Zaczęło się, jak w 1999 r. na urlo-
pie nad morzem zafundowałem sobie 
lot widokowy motolotnią. Przeżycia 
były tak niesamowite, że zapragną-
łem móc latać na co dzień, i po ty-
godniu byłem na kursie paralotnio-
wym. Latałem w Turcji, w Alpach, 
ale najwięcej czasu na lataniu spę-

dziłem w moich kochanych okolicz-
nych wałbrzyskich górkach. Widać 
już ze mnie taki lokalny patriota – od-
twarza wspomnienia Rajmund Jr.

Podstawowym zadaniem Oddziału 
Węglowni jest przyjmowanie węgla 
od dostawców oraz wyładunek tego 
surowca z wagonów i transport na 
zbiorniki węglowe lub składy węgla, 
jak również sporządzanie mieszan-
ki węglowej w ustalonym składzie 
przez pobieranie węgla z odpowied-
nich zbiorników przy użyciu dozato-
rów taśmowych.

W ostatnich latach Oddział Wę-
glowni przeszedł duże przeobrażenie. 
Została całkowicie zmodernizowana 
hala dozowania i proces sporządza-
nia mieszanki przebiega już w pełni 
automatycznie. Proces rozładunku 
jest prowadzony pod kontrolą auto-
matyki, co w znacznej mierze ogra-
niczyło błędy człowieka. Powstał 
nowy skład węgla składający się 
z 18 betonowych boksów o pojemno-
ści 1500 t.

Pozycję rynkową Spółki określa 
przede wszystkim koncentracja jej 
działalności na produkcji i sprzeda-
ży koksu odlewniczego specjalne-
go Kęsy S I o granulacji +100 mm 
oraz na zaspokojeniu potrzeb ściśle 
określonej grupy nabywców, cha-
rakteryzujących się dużymi ocze-
kiwaniami jakościowymi. Obecna 
doskonała wytrzymałość produko-
wanego koksu to efekt wielu lat do-
świadczeń i badań. Każdy nowy 
węgiel stanowił składnik ekspery-
mentalnej mieszanki, z której wy-
konywana była próba komorowa, 
a otrzymany koks poddawano ana-
lizie. Uzyskane dane pozwoliły na 
opracowanie mieszanek, dzięki któ-
rym WZK „Victoria” S.A. produkuje 
koks o najlepszych parametrach.

(RB, WP-B)

Rajmund Balcerek Junior – Kierownik Oddziału Węglowni
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ZwiąZKi Zawodowe

XXXVII zebranie delegatów „Solidarności”

27 marca br. w Koksowni Przyjaźń odbyło się XXXVII 
Sprawozdawcze Zebranie Delegatów tutejszej NSZZ „So-
lidarność”. 

Delegaci wybierali Komisję 
Skrutacyjną, Uchwał i Wnio-
sków, przyjęli sprawozda-
nie i wysłuchali informacji 

z działalności Komisji Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej oraz 
Międzyzakładowej Komisji Rewizyj-
nej, podejmowali istotne dla dzia-
łalności związku uchwały. Odbyły 
się także wybory uzupełniające do 
władz związku. 

Zanim do tego jednak doszło prze-
wodniczący Zenon Fiuk poprosił 
o zabranie głosu członka Zarządu ds. 
Ekonomicznych Henryka Kolendra, 
który bardzo szczegółowo naświetlił 
sytuację JSW KOKS S.A. Wiceprezes 
Kolender przedstawił bieżącą sytu-
ację firmy, wyniki finansowe oraz 
plany związane z dalszą reorgani-
zacją spółki. Podkreślił, że w wyniku 
ostatnich strajków w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej nie zdołano wy-
produkować planowanej ilości kok-
su. Ponieważ w trakcie miesięcznego 
strajku z JSW koksownie spółki nie 
otrzymywały węgla, musiano ogra-
niczyć produkcję, a ze zwałowisk 
Przyjaźni transportem samochodo-
wym zaopatrywano doraźnie kok-
sownie w Radlinie i Dębieńsku, które 
dużych zwałowisk nie posiadają.

– Na szczęście nasi kontrahenci 
wykazali się dużym zrozumieniem 
zaistniałej sytuacji i nie domagali się 
zapłacenia kar umownych z tytułu 
niewywiązania się z kontraktów – 
wyjaśniał Henryk Kolender.

W dalszej części związkowego 
zebrania delegaci zadawali przed-
stawicielowi Zarządu sporo pytań. 
Momentami na sali atmosfera była 
bardzo gorąca, ale dyskusja przez 

cały czas miała bardzo merytorycz-
ny przebieg. Prezes Kolender bronił 
polityki Zarządu, tłumaczył, że firmy 
nie stać na grupowe podwyżki. Prze-
konywał oponentów do zaakcepto-
wania planów restrukturyzacyjnych 
dotyczących reorganizacji utrzyma-
nia ruchu. – Nie chcemy nikogo 
zwalniać z pracy i dobrze wiecie, że 
Zarząd JSW KOKS S.A. nikogo jeszcze 
nie zwolnił. Podstawą naszej polityki 
jest utrzymanie miejsc pracy. Chcąc 
utrzymać się na rynku musimy być 
bardziej konkurencyjni, gdyż sytu-
acja w branży koksowniczej jest bar-
dzo trudna. Ceny spadają, zmniej-
sza się zapotrzebowanie, szukamy 
nieustannie nowych rynków zbytu 
– tłumaczył Henryk Kolender.

Na pytania związkowców odpo-
wiadali także Dyrektor Koksowni 
Przyjaźń Mirosław Tukaj i Dyrektor 
ds. Technicznych Krzysztof Kaleta.

– W wyniku braku dostaw węgli 
z Jastrzębia nie wyprodukowaliśmy 
47 650 ton koksu. Teraz produkcja 
przebiega normalnie, nadrabiamy 
zaległości, ale trudno nam będzie je 
odrobić. Samo przygotowanie ba-
terii do zwiększonej produkcji zaję-
ło dwa tygodnie. Takie są wymogi 
techniczne. Tego nie da się zrobić 
z godziny na godzinę. Na bieżąco 
prowadzone są prace remontowe 
baterii, będziemy mieli w Przyjaźni 
nowy, rezerwowy wóz przelotowy. 
Na starych bateriach prowadzimy 
na bieżąco remonty komór. Wiemy 
że potrzebne są nowe baterie kok-
sownicze, ale globalny kryzys unie-
możliwia obecnie inwestowanie 
w budowę nowych baterii – wyja-
śniał dyrektor Tukaj.

Z kolei dyrektor Kaleta odniósł się 
do plotek dotyczących reorganizacji 
utrzymania ruchu. – Nie powtarzaj-
cie plotek. Jeszcze nic nie jest ustalo-
ne. Moim zadaniem jest opracowa-
nie planu połączenia istniejących 
spółek. Rozważamy kilka warian-
tów i przed ostatecznymi ustalenia-
mi wszystko będzie konsultowane 
z szefami organizacji związkowych 
– zapewnił dyrektor Kaleta. (jmp)

Merytoryczna dyskusja

Wiceprezes Henryk Kolender odpowiadał na 
pytania delegatów.

O produkcji i reorganizacji mówili: Dyrektor 
Koksowni Przyjaźń Mirosław Tukaj i Dyrektor 
ds. Technicznych Krzysztof Kaleta.
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Zakłady szczególnego ryzyka
Koksownie zaliczane są do kategorii zakładów 

o szczególnym ryzyku, gdyż podczas produkcji 
koksu i węglopochodnych występują zagrożenia 
skażeniami chemicznymi oraz niebezpieczeń-
stwo wybuchu gazowego. Nic zatem dziwnego, 
że co pewien czas wspólnie z zakładowymi od-
działami straży pożarnej ćwiczenia przeprowa-
dza Państwowa Straż Pożarna. Tym razem przy-
pominamy zdjęcia z ubiegłorocznych ćwiczeń 
w WZK Victoria S.A.
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– Jeszcze kilka lat temu słowo „kla-
ster” w naszym kraju znane było tylko 
wąskiemu gronu specjalistów – wyja-
śnia Bartłomiej Bodio, przewodniczą-
cy Parlamentarnego Zespołu Polityki 
Klastrowej, który otwierał oficjalne 
obrady dąbrowskiego „Cluster World 
Congress”. – Dzisiaj idea współpracy 
biznesu, środowisk naukowych oraz 
samorządów lokalnych jest doskona-
le wszystkim znana i akceptowana. 
Klastry funkcjonują w wielu obsza-
rach przemysłu, turystyce, produk-
cji spożywczej, branży budowlanej, 
chemicznej, transportowej, medycz-
nej, tekstylnej, odzieżowej, lotniczej. 
Organizacje klastrowe są znane od 
kilkudziesięciu lat w Europie i świe-
cie. Polskie klastry na przestrzeni kil-
ku lat znacznie się umocniły i stały 
się pełnoprawnym członkiem świa-
towej organizacji klastrów. Klastry 
są doskonałym pomysłem na to, by 
młodzi ludzie mogli rozwijać swoje 
umiejętności i wykształcenie na miej-
scu w Polsce bez konieczności emi-
gracji. Klastry to również ogromna 

szansa na rozwój naszych regionów. 
W ramach polityki unijnej są prze-
widziane na rozwój klastrów spore 
środki finansowe. Musimy tą szansę 
wykorzystać – mówił poseł Bodio.

O znaczeniu klastrów podczas 
Kongresu mówił również Bogdan 
Węgrzynek, prezydent Zarządu 
Głównego Ogólnopolskiego Klastra 
Innowacyjnych Przedsiębiorstw, 
prezes Zarządu Stowarzyszenie Kla-
stry Polskie, wiceprezes Zarządu 
Związku Pracodawców Klastry Pol-
skie i prezes Zarządu Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości:

– Przedsiębiorcy dostrzegają coraz 
większe możliwości sukcesu i korzy-
ści wynikające z klastrów. Współ-
praca biznesu, nauki i samorządów 
lokalnych daje ogromne możliwo-
ści rozwoju. Idea klastrów wspiera 
innowacyjność i konkurencyjność 

lokalnych przedsiębiorstw, uczelni 
oraz ludzi. Unia Europejska bardzo 
mocno wspiera rozwój klastrów. Do 
wykorzystania będzie w ramach 
Programu Inteligentny Rozwój ok. 
8,6 mld euro. Pieniądze te są prze-
znaczone na wsparcie badań na-
ukowych i innowacji – powiedział 
prezes Węgrzynek.

Swoją szansę w klastrach widzi 
także i Dąbrowa Górnicza. Prezy-
dent Zbigniew Podraza podczas 

Kongresu gorąco zachęcał przed-
stawicieli zagranicznego biznesu 
do inwestowania. Podkreślał dosko-
nałe położenie gminy, imponujące 
zaplecze naukowe w postaci wyż-
szych uczelni, rzeszy wykształconej 
młodzieży i kilku tysięcy dąbrow-
skich studentów.

Atuty Dąbrowy Górniczej są moc-
ne. Działają na naszym terenie naj-
większe światowe koncerny prze-
mysłowe. Dysponujemy rynkiem 
pracowników, terenami pod in-
westycje i przyjaznym podejściem 
władz samorządowych do biznesu – 
argumentował prezydent Podraza.

(mp)

wydaRZenia

Światowy Kongres Klastrów

I Światowy Kongres Klastrów, który odbył się 24–26 mar-
ca br. w Dąbrowie Górniczej już za nami. Od rana do 
wieczora ok. 1000 gości i ponad 180 czołowych eksper-
tów clusteringu z kilkudziesięciu krajów dyskutowało 
i dzieliło się doświadczeniem.

Szansa dla regionów i Polski
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Młodzi adepci zawodów technicz-
nych po spotkaniu organizacyjnym 
udali się pod opieką wyznaczonych 
osób na zwiedzanie zakładu, hal 
remontowych. Mogli zobaczyć jak 
wygląda bezpośrednia produkcja, 
linie technologiczne, w jaki sposób 
zapewniają utrzymanie ciągłości 
produkcji pracownicy zakładów 
remontowych, którzy dbają o stan 
techniczny wielu urządzeń. Pod-
czas zwiedzania zadawano wiele 
konkretnych pytań dotyczących 
zakresu obowiązków i stosowanych 
rozwiązań technicznych.

(mp)

KalejdoSKoP

Dzień Przedsiębiorczości
25 marca odbyła się tegoroczna edycja Dnia Przedsiębiorczo-
ści. Jak co roku koksownie JSW KOKS S.A. stały dla chętnych 
do zwiedzania otworem. Koksownia Przyjaźń gościła w tym roku 
kilkunastoosobową grupę uczniów dąbrowskich szkół średnich.

Dzień Przedsiębiorczości to 
cenna lekcja zweryfikowa-
nia poznawanej wiedzy 
w praktyce. Założeniem 

programu jest bowiem poznawanie 
przez młodzież różnych środowisk 
pracy oraz zdobywanie informa-
cji o wymaganiach stawianych 
przez potencjalnych pracodawców 
w danym mieście.

Poznawanie w praktyce przed-
siębiorstw produkcyjnych pozwa-
la młodzieży na świadome pod-
jęcie decyzji dotyczącej wyboru 
ścieżki edukacyjnej i kariery zawodo-
wej. Podczas kilkugodzinnych wizyt 
w różnych firmach uczniowie zdoby-
wają niezbędne informacje dotyczą-

ce wymagań i zakresu obowiązków 
stawianych przez pracodawców na 
konkretnych stanowiskach zatrud-
nienia.

Uczniowie dąbrowskich szkół tech-
nicznych stawili się w Koksowni 
Przyjaźń wczesnym rankiem wraz 
ze swoimi opiekunami. Zanim doszło 
do zwiedzania zakładu, odbyło się 
w budynku dyrekcji spotkanie, pod-
czas którego prezes Zakładu Remon-
tów Mechanicznych Andrzej Mucha 
i Dyrektor ds. Rozwoju Edward Strzą-
bała wyjaśniali młodym gościom 
czym jest koksownia, jakie spółki-
córki działają na jej terenie, na czym 
polega specyfika działalności JSW 
KOKS S.A.

Na terenie dyrekcji JSW KOKS S.A. odbyło się spotkanie 
ze studentami architektury oraz planowania przestrzenne-
go Politechniki Śląskiej i przedstawicielami uczelni. Młodzi 
architekci wraz z kadrą naukową przyjechali na teren 
byłych wydziałów produkcyjnych dawnego KK Zabrze 
aby zobaczyć na miejscu w jaki sposób można przeobrazić 
krajobraz pozostały po dawnych liniach produkcyjnych, 
które zostały przeznaczone do rozbiórki. Być może w nieda-
lekiej przyszłości owocem tego spotkania będzie ciekawa 
koncepcja zagospodarowania poprzemysłowego terenu. 

Liczymy na pomysł REKLAMA 005119672

W

W

Katarzyna Stachowicz
Poseł na Sejm RP

W

Katarzyna Stachowicz
Poseł na Sejm RP

W

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
radości, spokoju i wielkiej 

nadziei odradzającego się życia

życzy

Katarzyna Stachowicz
Poseł na Sejm RP
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 Ceny węgla wzrosną 
dopiero w 2018 r.?

Raczej kiepskie informacje docho-
dzą z portów ARA. W kontraktach 
z dostawą aż do grudnia 2017 r. 
ceny węgla utrzymują się poniżej 
60 dol. za tonę. Kontrakty na po-
szczególne miesiące roku 2018 też 
nie zachwycają, ponieważ wszyst-
kie są wyceniane na 61,80 dolara 
za tonę.

W notowaniach 26 marca br. za 
kontrakt kwietniowy płacono 59,45 
dolara za tonę a za majowy płaco-
no 59,0 dol. Kontrakty czerwcowy, 
lipcowy, sierpniowy i wrześniowy 
wyceniano po 58,40 dol. a za kon-
trakty październikowy, listopadowy 
i grudniowy płacono 59,20 dol.

Pierwsze trzy miesiące roku 2016 
handlowano po 58,90 dol. a pozo-
stałe miesiące roku wyceniano na 
58,45 dol. Cena na cały rok 2017 to 
z kolei 59,75 dol.

Dopiero kontrakty na rok 2018 
przekraczają granicę 60 dolarów 
i wynoszą 61,80 dol. za tonę (wszyst-
kie miesiące tego roku).

Ceny węgla w ARA utrzymują 
się na niskich poziomach od wie-
lu miesięcy. W połowie sierpnia 
2014 r. ceny w ARA nieznacznie 
przekroczyły poziom 80 dolarów 
(80,75 dol.) i od tego czasu ciągle 
spadają. W październiku i listopa-
dzie 2014 r. było lekkie wyłamanie 
z trendu spadkowego (wzrost z 72,0 
do 74,24 dol.), ale potem nastąpił 
powrót do spadków, utrzymują-
cych się do dziś.

Część ekspertów wskazuje, że 
spadek cen węgla (oraz innych 
surowców) jest połączony z silnym 
umocnieniem się dolara amery-
kańskiego, które rozpoczęło się 
mniej więcej z początkiem kwietnia 
2014 r. Od tego czasu dolar amery-
kański wobec złotówki umocnił się 
o ponad 20 proc.

 Górnicy i energetycy 
pełni obaw wobec unii 
energetycznej

Umieszczenie dekarbonizacji 
w podstawach unii energetycznej 
to kolejna odsłona walki z gór-
nictwem, która wraz z pakietem 
klimatycznym prowadzi do wy-
rugowania energetyki węglo-
wej – alarmują związkowcy. Na 
wspólnym posiedzeniu prezydium 
Związku Zawodowego Górników 
w Polsce i prezydium Zrzeszenia 
Związków Zawodowych Energe-
tyków podjęto stanowisko wobec 
strategii budowy unii energetycz-
nej, w tym dekarbonizacji gospo-
darki.

Poniżej przedstawiamy stanowi-
sko górników i energetyków wo-
bec strategii budowy unii energe-
tycznej wyrażone przez Prezydium 
Rady Krajowej Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce i Prezy-
dium Zrzeszenia Związków Zawo-
dowych Energetyków:

„Budowanie fundamentów unii 
energetycznej kosztem eliminacji 
węgla z gospodarki i energetyki 
europejskiej uważamy za skan-
daliczne i nie do przyjęcia przez 
Polskę. Poparcie rządu RP dla ta-
kich zasad, wyrażone 19 marca 
2015 r. podczas posiedzenia sze-
fów państw UE jest dla nas niezro-
zumiałe i bulwersujące. Oceniamy 
je, jako łamanie wcześniejszych 
zapewnień i obietnic o obronie 
polskiej gospodarki opartej na 
własnych surowcach energetycz-
nych, co zapisane jest w krajowej 
strategii energetycznej.

W konkluzjach Rady Europejskiej 
przyjętych 19 marca w Brukseli 
znalazło się pięć filarów budowa-
nia przyszłej strategii unii energe-
tycznej, które miałyby bronić kraje 
członkowskie przed uzależnieniem 

i ewentualnym szantażem ze stro-
ny państw spoza UE. Niestety oka-
zuje się, że jest to kolejna próba 
systemowego niszczenia polskiej 
gospodarki węglowo-energetycz-
nej.

Oprócz takich filarów jak: bez-
pieczeństwo energetyczne; so-
lidarność i zaufanie; w pełni 
zintegrowany europejski rynek 
energetyczny; efektywność ener-
getyczna; badania innowacyjno-
ści i konkurencyjności, znalazł się 
zapis o dekarbonizacji gospodarki. 
Promowanie przez Radę Europej-
ską inicjatywy odchodzenia od 
węgla daje zielone światło do roz-
poczęcia prac nad konkretnymi 
aktami prawnymi, co jest ogrom-
nym zagrożeniem dla polskiej ra-
cji stanu.

Umieszczenie dekarbonizacji 
w podstawach unii energetycznej 
to kolejna odsłona walki z górnic-
twem, która wraz z pakietem kli-
matycznym prowadzi do wyrugo-
wania energetyki węglowej.

Jako reprezentanci związkowych 
środowisk górniczych i energetycz-
nych uważamy decyzję Rady Eu-
ropejskiej, a w tym polskich władz, 
za działanie szkodzące polskiej 
gospodarce, które doprowadzi do 
upadku całego sektora wydobyw-
czo-energetycznego i co za tym 
idzie do gigantycznego bezrobo-
cia, jak również do uzależnienia 
nas od surowców energetycznych 
innych krajów.

Protestujemy przeciwko polityce 
dekarbonizacji, pod którą podpisu-
je się obecny rząd PO-PSL. Doma-
gamy się oficjalnego stanowiska 
rządu wyjaśniającego skutki, ja-
kie dotkną polskie społeczeństwo 
w wyniku podpisanych ustaleń”.

Podpisali się pod stanowiskiem: 
Dariusz Potyrała, przewodniczący 
Związku Zawodowego Górników 
w Polsce oraz Janusz Śniadecki, 
przewodniczący Zrzeszenia Związ-
ków Zawodowych Energetyków 
Polsce.

o naS i o bRanży
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Dąbrowa Górnicza

 SMS od miasta
W połowie marca uruchomiony 

został System Powiadamiania „INFO 
SMS” przeznaczony dla mieszkań-
ców Dąbrowy Górniczej. Po zareje-
strowaniu każdy użytkownik będzie 
otrzymywał SMS’y z ostrzeżeniami 
i komunikatami oraz inne powia-
domienia zgodnie z wybranymi 
kategoriami (utrudnienia w ruchu, 
wydarzenia sportowe, kulturalne, 
ekologiczne itp.). Rejestracja polega 
na wpisaniu w formularzu – miasta 
i ulicy zamieszkania, a następnie 
podaniu numeru telefonu komórko-
wego, na który zostaną dostarczane 
powiadomienia i informacje w for-
mie SMS. Korzystanie z serwisu jest 
bezpłatne. Więcej w regulaminie 
usługi. Platforma jest dostępna pod 
adresem: https://powiadomienia.
dabrowa-gornicza.pl/

 W kwietniu nabór 
do przedszkoli

10 kwietnia rozpocznie się nabór 
do dąbrowskich przedszkoli. Tak jak 
w latach ubiegłych, prowadzony bę-
dzie elektronicznie. Rekrutacja, która 
potrwa do 28 kwietnia, prowadzo-
na będzie w internetowym serwisie 
www.dabrowagornicza.przedsz-
kola.vnabor.pl. W nim znajdzie się 
oferta edukacyjna wszystkich pla-
cówek, zasady naboru, szczegółowe 
informacje dla rodziców dotyczące 
korzystania z aplikacji. Wyniki zosta-
ną opublikowane 13 maja. Zasady 
przyjmowania dzieci będą jedna-
kowe we wszystkich placówkach, 
a kolejność składania podań nie 
wpłynie na wynik rekrutacji. Tak 
jak w minionych latach, do przed-
szkola nr 29 przyjmowane będą dzie-
ci z chorobą cukrzycową. Tam będą 
miały zapewnioną fachową opiekę 
pielęgniarki. Nabór dzieci do od-
działów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych specjalnych będzie 

prowadzony w sposób tradycyjny. 
Dodatkowe informacje o naborze do 
przedszkoli można uzyskać w wydzia-
le oświaty UM, ul. Graniczna 21, nr tel. 
32 295 68 35.

 Wspominali zasłużonego 
pedagoga

30 marca w Szkole Podstawowej 
nr 28 w Okradzionowie odbyło się 
spotkanie upamiętniające Antonie-
go Ziębę (1894–1986), zasłużonego 
pedagoga, jednego z organizato-
rów oświaty w Dąbrowie Górniczej, 
a także w powojennym Wrocławiu. 
Antoni Zięba związany jest również 
z Gołonogiem, w którym się urodził 
i rozpoczął edukację. Ostatnie dwie 
dekady życia spędził w Okradzio-
nowie, gdzie został pochowany. Po 
złożeniu kwiatów na mogile Anto-
niego Zięby, główne uroczystości 
odbyły się na terenie szkoły. W ich 
trakcie uczniowie czytali fragmenty 
pamiętnika zasłużonego pedagoga. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. krew-
ni Antoniego Zięby, rodzina jego bra-
ta Stanisława Zięby – Danuta Utrat, 
Anna, Sławomir i Grzegorz Zięba. 
Organizatorami spotkania była MKH 
„Pokolenia”, MBP w Dąbrowie Górni-
czej, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Hutniczego oddział 
w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Pod-
stawowa nr 28, Danuta Klimczyk 
i Adam Bochenek z Gołonoga, a tak-
że Paweł Zięba i Marek Drozdowski 
z Wrocławia.

Zabrze

 Rekord Polski w kulaniu 
klusek

Rekord Polski w kulaniu klusek usta-
nowiony. W Zabrzu po raz pierwszy 
w historii podjęto taką próbę. W 3,5 
godziny udało się ukulać ponad 14 
tysięcy śląskich klusek. Do wyrobie-
nia ciasta na kluski użyto pół tony 
ziemniaków, 200 kg mąki, 140 jajek. 

Później około 30 osób przez 3,5 godzi-
ny kulało. W sumie ukulali 14 141 
śląskich klusek, każda z dziurką. Tak 
właśnie w Zabrzu został ustanowiony 
oficjalny rekord w robieniu tej trady-
cyjnej potrawy.

– Pomysł zrodził się już w zeszłym 
roku. Razem z Zespołem Szkół Spożyw-
czych w Zabrzu i stowarzyszeniem Art 
Gastronomica chcieliśmy się wyka-
zać na polu kulinarnym, ale z zacho-
waniem regionalnego charakteru. 
Stąd właśnie padło na kulanie klusek 
– wyjaśnia Beata Tucholska, współ-
właścicielka restauracji Niezłe Ziółko, 
która wraz ze szkołą i stowarzyszeniem 
zorganizowała bicie rekordu.

Próba rozpoczęła się w czwartek 
rano. Uczniowie szkoły i kucharze re-
stauracji pracowali w tych dwóch 
miejscach, które mieszczą się obok 
siebie, przy ul. Franciszkańskiej. Nad 
wszystkim czuwali sędziowie z To-
warzystwa Kontroli Rekordów Nie-
codziennych. To polski odpowiednik 
słynnego Guinnessa. Również wy-
daje swoją księgę: „Polskie rekordy 
i osobliwości”. Publikowana jest ona 
raz w roku i w kolejnym wydaniu, 
w kwietniu, znajdzie się także wzmian-
ka o zabrzańskich rekordzistach.

Wałbrzych

 Kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że w dniach od 1 

kwietnia do 29 kwietnia 2015 r. na 
terenie miasta Wałbrzycha zostanie 
przeprowadzona kwalifikacja wojsko-
wa. Obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w 2015 roku 
podlegają mężczyźni urodzeni w la-
tach 1991–1996 oraz kobiety urodzo-
ne w latach 1991–1996 posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej lub pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwali-
fikacji. 

Kwalifikacja wojskowa zostanie 
przeprowadzona w obiekcie Urzędu 
Miejskiego Wałbrzych ul. Matejki 3 
(parter). Telefon kontaktowy: 74/66 
55 359, kom. 519 693 042.

infoRMatoR
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Pasje naszych pracowników

Każdy z nas ma jakąś pasję: jedni łowią ryby, inni skleja-
ją modele czy grają w karty. Ja chodzę po górach.

Nazywam się Michał Ślusa-
rek i pracuję w Koksowni 
Jadwiga na stanowisku 
ekspedytora wyrobów. To 

naprawdę ciekawa praca, ciągle 
coś się dzieje i nie ma czasu na nudę. 
Mam żonę i trzyletniego syna.

Od wielu lat moją największą pa-
sją są góry. To tam, wśród lasów, 
hal i szczytów czuję się najlepiej. 
Chłonę ciszę i bajkowe krajobrazy, 
w czym nie przeszkadzają mi na-
wet trudne warunki atmosferyczne. 

Wręcz lubię takie atrakcje, jak zi-
mowy treking połączony z nocowa-
niem w namiocie.

Najbardziej lubię góry wczesną 
wiosną i późną jesienią. Na szlakach 
jest już niewielu turystów, zostają 
tylko ci najwytrwalsi. Wtedy wła-
śnie góry pokazują swe największe 
piękno. Pozwalają odciąć się od co-
dzienności i spojrzeć na świat z od-
powiedniej perspektywy.

W wolnych chwilach wędruję po 
beskidzkich szlakach, a gdy mam 
więcej wolnego czasu wybieram 
się na dłuższe wyprawy w wyso-
kie góry. Najwyższy zdobyty do tej 
pory przeze mnie szczyt to gruziński 
pięciotysięcznik Kazbek. Obecnie 
planuję wyprawę na Pik Lenina – 
położony w kirgiskiej części Pamiru 
siedmiotysięcznik. Przekroczenie tej 
bariery jest moim największym ma-
rzeniem.

Góry są dla mnie jednocześnie 
odskocznią i wyzwaniem. Planu-
ję coraz to trudniejsze trasy, aby 
sprawdzić swoje możliwości i po-
czuć satysfakcję ze zdobycia ko-
lejnego szczytu, czy przejścia trasy 
w trudniejszych warunkach. Od kil-
ku lat najbardziej lubię zimowe wy-
prawy. Mierzenie się z siłami natury 
i własną słabością pozwala odciąć 
się od codzienności i spojrzeć na 
świat z innej perspektywy.

Pora na siedmiotysięcznik!

Kazbek 5035 m n.p.m.Droga do stacji meteo, lodowiec Gergeti, 2011.

Pilsko, luty 2014r.

Atak szczytowy – Kazbek, 2011.
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Pomóżmy naszym krewnym i znajomym
Maciuś, pogodny chłopiec, który potrzebuje Państwa po-
mocy. Maciuś urodził się w 2010 roku jako zdrowe dziecko. 
W trzecim miesiącu życia przeszedł ospę. Po wyleczeniu 
zaczął się żmudny i trudny okres w jego życiu. Zdiagnozo-
wano u niego obniżone napięcie mięśniowe, co z wrodzo-
nym oczopląsem utrudniło mu prawidłowy rozwój.

Po prawie pięciu latach ćwiczeń, 
turnusów rehabilitacyjnych, poby-
tach w szpitalach i licznych konsul-
tacji lekarskich nastąpiła poprawa. 
Maciuś samodzielnie siada i zaczy-
na poruszać się przy pomocy balko-
nika. Pomimo dużego postępu na-
dal nie chodzi, nie mówi i ogólnie 
jego stan oceniany jest jako opóź-
nienie psycho-ruchowe.

Szansą na nadrobienie opóź-
nień jest systematyczna rehabili-
tacja, turnusy rehabilitacyjne oraz 
codzienna praca z pedagogiem, 
logopedą i innymi specjalistami 
wspomagającymi wczesny rozwój. 
Niestety pomimo naszych starań, 

nie jesteśmy w stanie samodzielnie 
sfinansować dalszej kompleksowej 
pomocy.

Maciuś jest podopiecznym Fun-
dacji Zdążyć z Pomocą. Od dwóch 
lat zbieramy środki na dalsze lecze-
nie syna, dzięki którym możemy fi-
nansować specjalistyczną pomoc. 
Najczęstszą pomocą są wpłaty z 1% 
przy rozliczeniu rocznym PIT, które 
dla darczyńcy nie są obciążeniem 
finansowym. Istnieje również moż-
liwość indywidualnej wpłaty na 
rachunek w fundacji. Środki z ra-
chunku możemy wydatkować tyl-
ko na potrzeby zdrowotne określo-
ne w statucie fundacji.

Każda najmniejsza wpłata przy-
bliży Maciusiowi dzień, kiedy sa-
modzielnie stanie na nogi i pobawi 
się z rówieśnikami. Za każdą wpłatę 
dziękujemy.

KRS 0000037904, cel szczegółowy: 
19628 Dzierzgowski Maciej

Wpłaty indywidualne: Funda-
cja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

tytułem (19628) Dzierzgowski Ma-
ciej – darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia.

Katarzyna i Paweł Dzierzgowscy

Plan na przyszły rok: Pik Lenina 7134 m n.p.m.Zejście z szczytu Kazbek, Gruzja 2011.Ruiny na szczycie Popa Ivana, 2006 r.

Czarnohora, wiosna 2006.

Cyrla, luty 2015.

Daleko mi do zawodowych hima-
laistów. Jednak wiem, że marzenia 
się spełniają. Trzeba tylko bardzo 
mocno chcieć.

Michał Ślusarek




