
Temat na czasie

Polska Grupa Górnicza 
uruchomiła jako pierwsza wśród 
wiodących producentów węgla 
w Polsce internetowy sklep 
z ekogroszkiem.
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Jastrzębie-Zdrój w czasach PRL błyskawicznie się rozwijało. Świetne zarobki, pewna, choć mordercza 
praca, mieszkania niemal od ręki, przekonanie, że bierze się udział w czymś wielkim – to przyciągało 

młodzież z biednych rejonów Polski. Od drugiej połowy XX wieku miasto rozwijało się, choć w Polsce 
w tym czasie było kilka kryzysów. Węgiel koksowy był jednym z niewielu towarów eksportowych, 

za które ówczesna władza mogła dostać potrzebne dolary. Jastrzębie-Zdrój musiało się rozwijać, bo taka 
była wola władzy. Kiedy na obszarze obecnego miasta szukano węgla, w 1859 roku odkryto źródła solanki 

jodowo-bromowej. Zamiast górnictwa o rozwoju miejscowości decydowały walory uzdrowiskowe. 
Kiedy uzdrowisko zdobyło już sławę, odkryto złoża węgla. Pierwszą, uruchomioną w 1962 roku kopalnią 

była kopalnia Jastrzębie. Razem z nią powstały osiedla Przyjaźń i Zdrój. W 1963 roku Jastrzębie-Zdrój 
otrzymało prawa miejskie. Kilkanaście lat później działało pięć kopalń: Jastrzębie, Moszczenica, Pniówek, 

Borynia i Zofiówka. Ostatni kryzys w górnictwie udowodnił, że kopalnie już przestały być gwarancją 
rozwoju. Czy miasto ma jakiś pomysł na rozwój?

więcej na s. 6–7

jastrzębie-zdrój. Miasto na węglu
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Lepszy kawałek 
niż nic
W  lipcu powinniśmy poznać wyniki prac 

analitycznych, dzięki którym zostanie określone 
zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, na węgiel 
dla sektora komunalnego i dla indywidualnych 
gospodarstw. Dowiemy się, z jakiej części górnictwa 
trzeba zrezygnować. Na razie nadwyżkę rocznego 
wydobycia węgla energetycznego nad popytem 
szacuje się na poziomie 8–10 mln ton. „Skoro nie można 
sprzedać węgla energetycznego, niech kopalnie zwiększą 
wydobycie węgla grubego, bo jest droższy” – takie hasło 
jest uznawane za lekarstwo, dzięki któremu branża 
górnicza zwiększy dochody. Idea bałamutna. Nie w każdej 
kopalni da się zwiększyć wydobycie węgla grubego. 
Poza tym ile tego surowca potrzeba na rynku i jaka cena 
będzie atrakcyjna dla odbiorców? Teraz mamy wiedzieć. 
Wcześniej też wiedzieliśmy, ale ta wiedza na nikim nie 
robiła wrażenia.

C iekaw jestem, co zrobi Ministerstwo Energii, żeby tym 
razem nie można było obojętnie omijać faktów. Jak już 

okaże się, o ile trzeba zmniejszyć wydobycie, aby na rynku 
zapanowała równowaga, wtedy łatwo będzie określić, 
co oddać Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a co zachować. 
Zostaną ci, którzy fedrują najefektywniej węgiel, który jest 
potrzebny. Tak przynajmniej rozumiem dotychczasowe 
wysiłki resortu. Ponieważ oficjalne komunikaty 
ministerstwa są tak zawiłe, że przy nich Pytia jest mistrzynią 
jednoznaczności, trzeba polegać na gdybaniu.

N iejednoznaczność komunikatów płynących 
z Ministerstwa Energii ma wady i zalety. Zaletą jest 

to, że skoro mało kto rozumie, o co chodzi, to też niewielu 
się buntuje. Wadą zaś jest to, że skoro niewiele można 
z tego zrozumieć, to należy obawiać się najgorszego.

M inistrowie Tchórzewski i Tobiszowski wciąż 
stąpają po cienkim lodzie. Nie mogą drażnić 

strony społecznej wypowiedziami, w których będą 
stawiać wyżej ekonomię niż funkcje socjalne, które teraz 
górnictwo realizuje przede wszystkim. Nie mogą także 
krzyknąć: Ministerstwo stawia wszystkim, a jak będzie 
za mało, to zaprosimy na poprawiny. Ponieważ rząd chce 
naprawiać górnictwo bez wywoływania niepokojów 
społecznych, na razie zbyt głośno nie porusza tematów 
finansowych. Jednak finanse są ograniczone i nie da się 
wycisnąć więcej pieniędzy ze spółek energetycznych, 
banków i państwowych instytucji finansowych. Dlatego 
nie ma wyjścia – trzeba w sposób przekonujący pokazać 
rzeczywisty obraz branży i jej przyszłość. 

Z a późno już na ratowanie wszystkiego. Dobrze, gdyby 
udało się uratować chociaż część. Czy ministrowie 

Tchórzewski i Tobiszowski przekonają, że lepszy kawałek 
niż nic? Może być ciężko. Dotychczasowi sojusznicy 
(reprezentatywne związki zawodowe we wszystkich 
spółkach węglowych) będą musieli w sposób 
niezobowiązujący wyrazić swoje niezadowolenie. Zwrócić 
uwagę na wzrost zagrożenia niepokojami społecznymi 
i słać do rządu informacje o tym, jak bardzo strona 
społeczna jest niezadowolona z pogarszającej się jakości 
dialogu. Zawsze tak było, że po okresie miodowym 
w relacjach górnicze związki zawodowe–rząd nadchodził 
czas kwasów i dąsów. Mam nadzieję, że tym razem brak 
zadowolenia będzie ściśle reglamentowany i nie wymknie 
się spod kontroli. W przypadku kopalni Kazimierz 
Juliusz w 2014 roku i w przypadku kopalń Kompanii 
Węglowej na początku 2015 roku za uspokojenie 
niekontrolowanego niezadowolenia trzeba było zapłacić 
wygórowaną cenę – podpisać nierealne porozumienia, 
które nigdy nie mogły być dotrzymane. l

Chyba nie uda się odpolitycznić górnictwa. To zła 
wiadomość, ponieważ polityka wyrządziła tej branży 
najwięcej zła. Miałem nadzieję, że po wyborach sytu-
acja się uspokoi i nowa władza (nieważne z jakiej par-
tii) skoncentruje się na ratowaniu branży górniczej, 
firm okołogórniczych i na uzdrawianiu gospodarki 
związanej z górnictwem. Niestety, węgiel znów stał 
się zakładnikiem polityki. Co jakiś czas antywęglowe 
lobby wytacza argumenty, które można streścić tak: 
górnictwo–zacofanie–marnowanie pieniędzy–nisz-
czenie środowiska–zabieranie pieniędzy podatnikom 
na ratowanie kopalń. Straszy się ludzi astronomiczny-
mi kwotami, jakie każdy obywatel będzie musiał od-
dać na górnictwo. Górnicy mają doprowadzić Polskę 
do ruiny, a energetykę puścić z torbami. Jedynie słusz-
na ma być polityka zamykania kopalń, likwidowania 
energetyki węglowej i wysyłania górników na urlopy 
górnicze albo odprawy.

L inia podziału na zwolenników i przeciwników 
górnictwa przebiega mniej więcej tak, jak linia 
podziału między zwolennikami Prawa i Spra-

wiedliwości a zwolennikami partii opozycyjnych. PiS 
jest za górnictwem, a opozycja za wolnym rynkiem, 
czyli za maksymalnym okrojeniem górnictwa. Po-
dział moim zdaniem wydumany, bo przecież nie kto 
inny jak politycy Platformy Obywatelskiej jeszcze rok 
temu uznawali swoje plany ratowania kopalń za jeden 
z najważniejszych punktów programu ekonomicznego 
dla Śląska. Obecna opozycja postanowiła rozbudować 
elektrownię w Opolu. Nie chcę przypominać innych, 
mniej spektakularnych koncepcji. Teraz dziennika-
rze sprzyjający opozycji uznają górnictwo za godne 
zamknięcia, zaorania, zlikwidowania i zapomnienia. 

Mimo wszystko proponowałbym trochę umiaru 
w ferowaniu wyroków, np. że przez górnictwo węgla 
kamiennego i energetykę wykorzystującą węgiel grozi 

nam brak wody. Przez energetykę węglową mamy 
zatrute powietrze. Mamy też bardzo drogą energię. 
Wszystko dlatego, że przez 25 lat nie inwestowaliśmy 
w energetykę. Nie unowocześnialiśmy jej, nie moder-
nizowaliśmy bloków energetycznych, nie szukaliśmy 
nowoczesnych sposobów produkcji czystych paliw 
z węgla. Przykłady można by mnożyć. To tak, jak-
by robić zarzut chłopom sprzed 100 lat, że młócili 
cepami, żniwowali sierpami i kosami i nie oglądali 
w TVN Tańca z Gwiazdami. Nie robili tego z powodów 
oczywistych. Tak samo z oczywistych powodów nasza 
energetyka węglowa jest w fatalnym stanie. Po prostu 
nikt w nią nie inwestował.

Przez minione lata każdy z czołowych polityków 
poświęcał chwilę uwagi górnictwu tylko wtedy, gdy groził 
wybuch protestów. Czasem miałem wrażenie, że byliśmy 
traktowani jak rozkapryszone dziecko. Jak wrzeszczy – 
uspokoić, kiedy się uspokoi – odetchnąć z ulgą. 

Trwa ubolewanie nad stanem górnictwa węgla 
kamiennego. Wśród wielu przyczyn katastrofy wymie-
nia się błędy w inwestycjach, brak koncepcji na temat 
roli, jaką ma pełnić górnictwo, i mizerny poziom za-
rządzania tą branżą. Te argumenty są wiecznie żywe, 
używane od około 25 lat. 

Czy ćwierć wieku to zbyt mało dla właściciela, 
żeby zrobić porządek w swoich firmach? Nikt nie robił 
porządków, bo byłoby to niepolityczne. Jeżeli obecnie 
rządząca ekipa znajdzie sposób na to, aby górnictwo 
odciąć od polityki, to nawet jeżeli nie wszystkie kon-
cepcje naprawy branży zostaną zrealizowane – i tak 
będzie nieźle. Marzy mi się, aby w końcu powstała 
jednolita koncepcja na rozwój sektora węglowego, 
która będzie jasna, precyzyjna i będzie realizowana bez 
względu na to, kto rządzi. Wbrew pozorom kryzys jest 
dobrym czasem na stworzenie takiej koncepcji. Węgla 
nie trzeba zapisywać do partii. Trzeba go wydobywać 
ku ogólnemu pożytkowi. l

Pięścią w stół

Nie zapisywać węgla do partii

Przez minione lata 
każdy z czołowych 
polityków 
poświęcał chwilę 
uwagi górnictwu 
tylko wtedy, gdy 
groził wybuch 
protestów.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Zniecierpliwienie rośnie. Kłopoty się nie kończą. Przy-
szłość jest niepewna. Tak można streścić długą rozmo-
wę, jaką miałem przyjemność przeprowadzić z kilko-
ma działaczami z górniczych związków zawodowych. 
Ponieważ panowie należą do różnych central związ-
kowych, sądzę, że ich poglądy są w pewnej mierze 
reprezentatywne dla całego środowiska górniczego. 
Co budzi największe obawy? Oczywiście przyszłość 
finansowa branży. „Padniemy czy nie padniemy?” 
– o to pytają związkowców górnicy, a z kolei związ-
kowcy pytali mnie. „Moim zdaniem proces naprawy 
górnictwa jest na tyle zaawansowany, że najgorszy 
czas minął. Oczywiście, rynek węglowy jest rozchwiany 
i trudno prognozować ceny, ale Ministerstwo Energii 
opanowało najtrudniejsze sprawy” – odpowiadałem. 
„Proces psucia górnictwa trwał długo, nie można ocze-
kiwać natychmiast widocznej poprawy. Chodzi o to, 
aby mechanizmy naprawcze zaczęły działać, a będzie 
dobrze” – dodawałem.

Z apaść górnictwa trwała przez lata, ponieważ nie 
było odważnego, aby zajął się tą branżą w sposób 
odpowiedzialny. Dla świętego spokoju unikano 

działań naprawczych. Czy sytuacja została opanowana? 
Moim zdaniem na tyle, że nie grozi nam niekontrolo-
wany bieg wydarzeń. Jednak przestrzegam wszystkich, 
którym wydaje się, że rząd PiS znalazł sposób na omi-
janie praw ekonomii. Rząd podjął działania, dzięki któ-
rym można ułatwić naprawę górnictwa i nie mają one 
nic wspólnego z czarodziejskimi sztuczkami. Często 
wydaje mi się, że w branży górniczej część rozczarowań 

wynika z przeświadczenia, że po powołaniu Minister-
stwa Energii do górnictwa popłynie strumień pienię-
dzy. Niestety, taka operacja jest niemożliwa. Czekanie 
na pieniądze, które mają spaść z nieba, spowoduje 
jeszcze większe rozczarowania. Nie ma innego sposobu 
na przetrwanie kryzysu niż realizacja planów przygo-
towanych przez zarządy spółek węglowych.

Na Śląsku żyjemy problemami górnictwa, a dopiero 
w tle, rzadko, dostrzegamy problemy energetyki wy-
korzystującej węgiel kamienny. Energetyka potrzebuje 
inwestycji, żeby przetrwać. Jeżeli nie będziemy mieli 
dobrze funkcjonujących elektrowni, węgiel z polskich 
kopalń nie będzie potrzebny. Chyba że kopalnie będą 
w stanie konkurować na rynku europejskim z dostawca-
mi węgla z Rosji, Australii, USA i innych krajów. Byłoby 
dobrze, ale to raczej mało prawdopodobne.

Energetyka poważnie zaangażowała się w naprawę 
polskiego górnictwa. To rozsądna decyzja. Powiązanie 
energetyki z górnictwem węgla kamiennego powinno 
nastąpić, zanim doszło do upublicznienia spółek ener-
getycznych. Niestety chwilowe potrzeby budżetu i bez-
krytyczna wiara, że tylko giełda może zapewnić firmie 
rozwój, doprowadziły do trudnej sytuacji. Górnictwo 
potrzebuje inwestycji. Energetyka też ich potrzebuje. 
Sztuka polega na tym, aby jak najlepiej wykorzystać 
ograniczone środki. Nie wiem, w jakim stopniu jest 
to jasne dla wszystkich, ale teraz w znacznej części 
są to już wspólne środki górnictwa i energetyki. War-
to, aby do wszystkich dotarła prosta prawda – górnic-
two i energetyka wykorzystująca węgiel kamienny jadą 
na jednym wózku. l

Warto, aby 
do wszystkich 
dotarła prosta 
prawda – 
górnictwo 
i energetyka 
wykorzystująca 
węgiel kamienny 
jadą na jednym 
wózku.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Podróż na jednym wózku

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Polska Grupa Górnicza dbając o komfort 
klientów i chcąc umożliwić kupno węgla bez-
pośrednio od producenta, uruchomiła sklep 
internetowy pod adresem www.pgg.pl. Teraz 
każdy, w dowolnym miejscu w Polsce, może 
poprzez kliknięcie klawiszem zamówić ory-
ginalny ekogroszek Retopal z transportem 
bezpośrednio do domu.

Sklep oferuje Retopal w paletach o masie 
1 tony, składających się z 40 worków po 25 ki-
logramów. Jednorazowo możliwy jest zakup 
od jednej do pięciu palet. Obowiązuje jedna 
cena z dostawą na terenie całego kraju. Złoże-
nie zamówienia i płatność za węgiel w sklepie 
internetowym realizowane są poprzez intuicyjny 
interfejs. Klienci mogą także dokonywać zaku-
pów z urządzeń mobilnych. Bezpłatna szybka 

dostawa zamówionego towaru realizowana jest 
przy współpracy PGG sp. z o.o. z firmą kurier-
ską. Zamówiony węgiel dotrze do klientów już 
na trzeci dzień po zrealizowaniu płatności.

PGG udostępniła także nowoczesną, kom-
fortową dla kupującego, opcję zapłaty szybkimi 
płatnościami przy współpracy z firmą dotpay. 
Kupujący są na bieżąco informowani drogą ma-
ilową o statusie swojego zamówienia.

– Jesteśmy przekonani, że ta nowo-
czesna forma sprzedaży znacząco ułatwi 
naszym klientom na terenie całego kraju 
dostęp do markowego produktu, jakim jest 
ekogroszek Retopal. Nasi klienci zyskują 
pewność, że kupiony przez nich węgiel 
będzie miał wysokie i stabilne parame-
try jakościowe, a dostarczy go najwięk-
szy w Polsce producent węgla – mówi 

Mirosława Szumniak, dyrektor biura or-
ganizacji sprzedaży PGG.

Przygotowania do uruchomienia pierw-
szego w Polsce sklepu z ekogroszkiem trwały 
od kilku miesięcy. W pierwszym etapie w ko-
palni Piast powstała w pełni automatyczna linia 
do paczkowania węgla. Podczas workowania 
precyzyjnie kontrolowana jest zawartość każ-
dego worka, w tym zwłaszcza pod kątem za-
nieczyszczenia częściami metalowymi. „Czysty” 
ekogroszek o stabilnej jakości daje gwarancję 
optymalnej, bezawaryjnej pracy kotła.

Zapraszamy na bezpieczne zakupy do skle-
pu internetowego Polskiej Grupy Górniczej sp. 
z o.o. pod adresem: www.pgg.pl. Aktualnie, 
do wyczerpania zapasów, obowiązuje cena pro-
mocyjna 738 złotych za tonę (wraz z dostawą 
na terenie całego kraju). MAT. PRAS. PGG

Polska Grupa Górnicza uruchomiła jako pierwsza wśród wiodących producentów węgla 
w Polsce internetowy sklep z ekogroszkiem

Prosto od producenta, tanio, szybko, 
pewnie

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umo-
wy przedwstępne na sprzedaż akcji koksow-
ni Victoria i Spółki Energetycznej Jastrzębie. 
Dzięki temu JSW dostała kilkaset milionów 
złotych zaliczki przed ostatecznym sfinalizo-
waniem transakcji. Pozwoli to Spółce utrzy-
mać płynność finansową.

Sytuacja finansowa JSW jest trudna. Spół-
ka została zmuszona do pozbycia się części 
zakładów wchodzących w skład Grupy Ka-
pitałowej JSW. Zarząd firmy wypracowuje 
ostateczną wersję programu naprawy.

Umowa przedwstępna 
w sprawie sprzedaży akcji 
wzk Victoria
Ósmego lipca tego roku Jastrzębska 

Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwo-
ju Przemysłu oraz Towarzystwem Finanso-
wym Silesia umowę przedwstępną dotyczącą 
sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW 
akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 
Victoria SA.

Umowa dotyczy sprzedaży 92,84 proc. 
akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz in-
westorów. Łączna cena sprzedaży akcji WZK 
Victoria wynosi 350 mln złotych z ewentualną 
korektą ceny zgodnie z wartością skumulowa-
nej EBITDA WZK Victoria za lata 2016–2019. 
Na podstawie przedmiotowej umowy strony 
zadeklarowały intencję dołożenia najwyższych 
starań, aby płatność zaliczki w wysokości 200 
mln złotych nastąpiła nie później niż do 13 lip-
ca 2016 roku.

Przeniesienie akcji w wykonaniu przy-
rzeczonej umowy sprzedaży akcji jest uwa-
runkowane (warunki zawieszające) m.in. 
od uzyskania zgód korporacyjnych, zgody 
UOKiK-u przez inwestorów, zgody Skar-
bu Państwa na transakcję sprzedaży akcji 
WZK Victoria, zgody obligatariuszy JSW 
dotyczących zwolnienia części istniejących 
zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz 
w związku z programem emisji obligacji oraz 

ustanowienia na rzecz inwestorów zabezpie-
czenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu 
rejestrowego na części akcji WZK Victoria.

Postanowienia przedmiotowej umowy nie 
przewidują kar umownych.

Zgodnie z przedmiotową umową strony 
wyraziły intencję podjęcia działań zmierza-
jących do powrotu WZK Victoria do Grupy 
Kapitałowej JSW, w przypadku gdy inwestorzy 
podejmą decyzję o dezinwestycji.

Podstawową działalnością WZK Victoria 
jest produkcja koksu oraz produktów węglo-
pochodnych. Spółka jest obecnie największym 
w kraju i znaczącym w Europie producentem 
koksu odlewniczego o najwyższych parame-
trach wytrzymałości mechanicznej. WZK 
Victoria produkuje także koks metalurgicz-
ny i przemysłowy. Łączne moce produkcyjne 
wynoszą 500 tys. ton rocznie.

Umowa przedwstępna 
sprzedaży akcji sej
Jastrzębska Spółka Węglowa SA i PGNiG 

TERMIKA SA zawarły 4 lipca przedwstęp-
ną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki 
Energetycznej Jastrzębie SA. Cenę za akcje 
SEJ ustalono na kwotę 371 820 957 złotych.

W ramach transakcji uregulowane umow-
nie zostały długoterminowe warunki zakupu 
przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także 
sprzedaży do JSW mediów energetycznych 
w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu 
i sprężonego powietrza.

Na podstawie zawartej przedwstępnej 
umowy sprzedaży PGNiG TERMIKA dokona 
płatności zaliczki w wysokości 278 878 263 zło-
tych. Pozostała część ceny zostanie zapłacona 
w momencie podpisania przyrzeczonej umo-
wy sprzedaży, której zawarcie planowane jest 
na początek sierpnia 2016 roku. Jej podpisanie 
jest uwarunkowane spełnieniem określonych 
wymogów, m.in. uzyskaniem wymaganych 
zgód korporacyjnych przez JSW oraz zmian 
w Programie Emisji Obligacji wyemitowanych 
przez SEJ.

W czerwcu tego roku PGNiG TERMIKA 
otrzymała zgodę UOKiK na przejęcie SEJ.

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, 
energii elektrycznej, chłodu i sprężonego 
powietrza. Jej głównymi odbiorcami są ko-
palnie JSW oraz PEC Jastrzębie SA. Spółka jest 
właścicielem pięciu elektrociepłowni zlokali-
zowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, 
EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), 
Suszcu koło Żor (EC Suszec) i Częstochowie. 
Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 roku wyniosła 
1476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382 

GWh. Po uruchomieniu bloku CFB o mocy 
zainstalowanej 75 MWe potencjał wytwórczy 
SEJ w zakresie energii elektrycznej wzrośnie 
prawie dwukrotnie. W momencie zawarcia 
przedwstępnej umowy sprzedaży zaawan-
sowanie budowy nowego bloku wynosiło 
ok. 60 proc., a przewidywany termin oddania 
do eksploatacji to koniec kwietnia 2017 roku. 
SEJ jest największym w Polsce producentem 
energii elektrycznej z gazu z odmetanowania 
kopalń (łączna moc zainstalowana w silnikach 
gazowych wynosi 29 MWe). l

Jastrzębska Spółka Węglowa

Lekki oddech finansowy

Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 roku 
przygotowany przez Ministerstwo Energii 
projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 
innych ustaw.

Proponowane w ustawie rozwiązania 
pozwolą m.in. na uruchomianie środków 
budżetowych na finansowanie zadań określo-
nych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego, świadczeń osłonowych 
w formie urlopów górniczych i dla pracow-
ników zakładu przeróbki mechanicznej węgla 
oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych 
przedsiębiorstwa z części pieniędzy budże-
towych będących w dyspozycji Ministra 
Energii.

MAT. PRAS. ME

Ustawa o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla 

kamiennego 

Projekt zmian 
przyjęty
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Sytuacja finansowa JSW jest trudna. Spółka została zmuszona do pozbycia się części zakładów 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW
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W kalendarzu związkowym już od kilku 
lat pierwsza sobota lipca jest zajęta. Tego 
dnia zarząd ZZG JSW SA KWK Krupiński 
organizuje festyn rodzinny w Szymocicach 
w powiecie raciborskim. – Nawet dojazd 
na miejsce jest atrakcją, gdyż droga bie-
gnąca wśród lasów jest malownicza, a po-
łożenie w niewielkiej odległości od Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Rud Wielkich zapewnia walory krajobra-
zowe – mówi Edmund Mrówczyński, wice-
przewodniczący związku. – Przygotowania 
do festynu rozpoczynamy od przegląda-
nia ofert różnych ośrodków, jednak od lat 

żadna nie jest atrakcyjniejsza od ośrodka 
w Szymocicach – dodaje.

Festyn cieszy się tak dużym zainteresowa-
niem członków związku, że większość uczest-
ników przyjeżdża tu co roku. – W tegorocz-
nej imprezie wzięło udział ponad 800 osób, 
to dużo, ale biorąc pod uwagę, że dwa lata temu 
gościliśmy 1500 osób, widać, jak zmienia się 
sytuacja kopalni – mówi Henryk Lichodzie-
jewski, przewodniczący związku ZZG JSW SA 
w Krupińskim. – Wielu pracowników odchodzi 
na emeryturę, a nie ma przyjęć nowych pra-
cowników. Systematycznie zmniejsza się też 

liczba członków naszego związku. Wszyscy 
pracownicy zdają sobie sprawę z kłopotów, któ-
re przeżywa nasza kopalnia i cała JSW. Ważne, 
aby w tak trudnej sytuacji nasi członkowie mieli 
okazję do relaksu w gronie rodzin i kolegów 
z pracy. Można powiedzieć, że to rodzaj terapii: 
nie jest dobrze, ale wspólnie przejdziemy przez 
ten trudny okres. Uważam, że to dobry objaw, 
iż mimo trudności nasi członkowie garną się 
do wspólnego spędzania wolnego czasu – pod-
sumowuje przewodniczący związku.

Organizatorzy nie szczędzili wysiłku, aby 
wszyscy uczestnicy festynu dobrze się ba-
wili. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci 

– malowanie twarzy, przejażdżki bryczką, za-
bawy z animatorkami, loterię fantową bez prze-
granych, a główną nagrodą był rower. – Dla do-
rosłych również przygotowaliśmy wiele atrakcji 
– mówi Piotr Swoboda, wiceprzewodniczący 
związku. – Jednak zawsze najwięcej emocji 
wzbudza konkurs wiedzy górniczej, w którym 
główną nagrodą był quad. W tym roku wyloso-
wał go Zbigniew Kumor, pracownik działu G3.

Tegoroczny festyn uczestnicy ocenili jako 
niezwykle udany. Piękna pogoda, wiele wyda-
rzeń, smaczne posiłki i lody, które zapewnili 
organizatorzy, sprawiły, że będzie jeszcze dłu-
go wspominany. l

ZZG JSW SA KWK Krupiński

Festyn rodzinny w Szymocicach

W  czasie otwarcia festynu Marian Kurpas, 
dotychczasowy dyrektor KWK Krupiński, 
podziękował pracownikom za świetną współpracę

Nowym właścicielem quada, głównej nagrody 
w konkursie wiedzy górniczej, został Zbigniew 
Kumor, pracownik oddziału G3 Wszyscy mogli wziąć udział w konkursach. Potrzebne było tylko poczucie humoru

Strongmeni również mogli się wykazać Wszystkie konkurencje wzbudzały wiele zainteresowania

W konkursie wiedzy górniczej było dużo atrakcyjnych nagród Ośmioletni Szymon wygrał główną nagrodę w loterii dla dzieci
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Ósmego lipca 2016 roku w Warszawie podpi-
sany został aneks do porozumienia zawartego 
w 2015 roku pomiędzy Europejską Komisją 
Gospodarczą Narodów Zjednoczonych (Uni-
ted Nations Economic Commission for Europe 
– UNECE) a Głównym Instytutem Górnictwa 
w Katowicach, na mocy którego w GIG utwo-
rzono Międzynarodowe Centrum Doskonało-
ści w zakresie Metanu z Kopalń. Podpisanie 
aneksu oznacza, że Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo SA oraz Państwowy Insty-
tut Geologiczny – Państwowy Instytut Badaw-
czy przystąpiły do tej eksperckiej instytucji.

W obecności Michała Kurtyki, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Energii, doku-
ment podpisany został przez: Piotra Woźnia-
ka, prezesa PGNiG, Łukasza Kroplewskiego, 
wiceprezesa PGNiG ds. rozwoju, Scotta Foste-
ra, dyrektora Działu Zrównoważonej Energii 
w UNECE, dr. hab. inż. Stanisława Pruska, na-
czelnego dyrektora Głównego Instytutu Gór-
nictwa, oraz dr. Tomasza Nałęcza, zastępcę 
dyrektora Państwowego Instytutu Geologicz-
nego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości 
w zakresie Metanu z Kopalń jest organem wy-
konawczym UNECE, którego misją jest upo-
wszechnianie informacji i wiedzy dotyczącej 

najlepszych praktyk w dziedzinie ujęcia i wy-
korzystania metanu z pokładów węgla. Skupia 
ono światowej klasy ekspertów pracujących 
nad nowymi metodami odzyskiwania i wyko-
rzystywania metanu z kopalń. Będzie groma-
dzić informacje i doświadczenia w zarządza-
niu metanem z kopalń z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, na co szczególny 
nacisk kładzie ONZ. Uczestnicy spotkania 
podkreślali znaczenie działalności Centrum 
w upowszechnianiu wiedzy na temat meta-
nu oraz dostęp do eksperckiej wiedzy, która 
zapewnia wsparcie merytoryczne i techno-
logiczne dla projektów realizowanych przez 
partnerów Centrum, między innymi PGNiG.

– Współpraca w ramach Centrum 
ma przyczynić się do rozwoju nowych metod 
odzyskiwania i gospodarczego wykorzystania 
metanu jako surowca energetycznego. Metan 
to cenne źródło energii, które w dużej części 
marnujemy przy eksploatacji kopalń węgla 
kamiennego. Jego odzyskiwanie powinno być 
na znacznie wyższym poziomie. Współpraca 
z Międzynarodowym Centrum Doskonało-
ści pozwoli na rozwój nowych technologii, 
na zwiększenie efektywności odmetanowania 
kopalń, ale także na pozyskiwanie metanu 
z pokładów węgla – powiedział Piotr Woź-
niak, prezes PGNiG.

Jesienią 2016 roku PGNiG wraz z Pań-
stwowym Instytutem Geologicznym roz-
pocznie testowanie nowatorskiej metody 
wydobycia metanu z pokładów węgla ka-
miennego (CBM) w Gilowicach na terenie 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. PGNiG 

wykorzysta tam swoje doświadczenia z zabie-
gów stymulacji poprzez hydrauliczne szcze-
linowanie, które wykonywało już w ramach 
prac związanych z poszukiwaniem gazu z for-
macji łupkowych.

MAT. PRAS. GIG

W GIG utworzono Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń

Bezpieczeństwo i ekologia 
pod auspicjami ONZ
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W Wyższym Urzędzie Górniczym 29 czerwca 
br. odbyło się seminarium dla przedstawicieli 
kierownictwa i służb BHP firm wykonujących 
różne roboty w ruchu zakładu górniczego. 
Jest to drugie szkolenie w zakresie podsta-
wowych obowiązków i wymagań związanych 
z prowadzeniem prac w zakładach górniczych 
dla pracowników tzw. firm zewnętrznych. 
Dwa następne seminaria z tego cyklu zapla-
nowano na 7 i 14 września br. Wszystkie orga-
nizowane są w WUG dzięki wsparciu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W 2015 roku około 76 proc. wszystkich 
wypadków w górnictwie spowodowanych było 
tzw. czynnikiem ludzkim, czyli błędem pra-
cowników (niekoniecznie poszkodowanego). 
Błąd rozumiano szeroko jako: nieprzestrze-
ganie przepisów, złą organizację robót, brak 
należytego przeglądu oraz naprawy maszyn 
i urządzeń, nieadekwatną do faktycznego 
stanu zagrożeń ich profilaktykę itp. Kilka lat 
temu tzw. czynnik ludzki był przyczyną blisko 
90 proc. górniczych tragedii. Rozszerzenie 
działań prewencyjnych nadzoru górnicze-
go przynosi efekty. Jednymi z tych działań 
są szkolenia organizowane dla różnych grup 
specjalistów zatrudnionych w kopalniach oraz 
opracowywanie materiałów szkoleniowych 
dla zakładów górniczych (ulotek, broszur 
i filmów).

– Od kilku lat rozwijamy metody miękkie-
go oddziaływania na załogi górnicze, nie rezy-
gnując oczywiście ze środków represyjnych, 

gdy trzeba je zastosować. W 2009 roku 
Wyższy Urząd Górniczy podjął współpracę 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu 
zmniejszenia udziału wypadków spowodowa-
nych „czynnikiem ludzkim”, eliminacji ryzy-
kownych zachowań górników oraz podno-
szenia świadomości i odpowiedzialności osób 
zatrudnionych w zakładach górniczych. Efekty 
prowadzonej przez nas prewencji wypadkowej 
już są widoczne, choć do pełnego zadowolenia 
ciągle daleko. Zmiany mentalności i złych, ale 
utrwalonych nawyków i rutynowego działa-
nia zachodzą powoli – mówi Krzysztof Król, 
dyrektor Departamentu Górnictwa Otworo-
wego i Wiertnictwa WUG, który kieruje m.
in. zespołem warunków pracy.

W ramach współpracy z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych w Warszawie w latach 
2009–2015 pracownicy WUG przygotowali 
łącznie 41 szkoleń dla osób zatrudnionych 
w zakładach górniczych, w formie seminariów. 
Tematyka szkoleń wybierana była na pod-
stawie bieżącej analizy przyczyn wypadków 
i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie.

Opracowane przez pracowników nadzo-
ru górniczego materiały szkoleniowe (filmy, 
poradniki, broszury i ulotki) są bezpłatnie 
przekazywane do wykorzystania działom 
BHP zakładów górniczych, firm usługowych 
wykonujących czynności w ruchu zakładów 
górniczych. Udostępniano je również ośrod-
kom szkoleniowym.

W planach tegorocznej współpra-
cy z ZUS w Warszawie ujęto (oprócz 

wymienionego na wstępie cyklu szkolenio-
wego dla pracowników tzw. firm zewnętrz-
nych) seminaria dla konkretnych grup spe-
cjalistów z kopalń. Zostaną oni zaproszeni 
na dwa seminaria dla osób kierownictwa 
i dozoru ruchu działów wentylacji podziem-
nych zakładów górniczych wydobywających 
węgiel kamienny na temat: „Zwalczanie za-
grożenia metanowego i pożarowego”. Dwa 
seminaria będą także adresowane do osób 
kierownictwa i dozoru ruchu działów wen-
tylacji podziemnych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, a ich 

temat: „Prowadzenie robót w warunkach 
występowania zagrożenia tąpaniami i zawa-
łowego”. Uczestnikami czterech seminariów 
na temat „Bezpieczeństwo eksploatacji ukła-
dów transportowych. Jazda ludzi przenośni-
kami taśmowymi – dobre praktyki” będą 
osoby kierownictwa i dozoru ruchu dzia-
łów energomechanicznych. Ponadto w 2016 
roku zrealizowany będzie 15-minutowy film 
szkoleniowy dotyczący zagrożenia tąpaniami 
i opadem skał ze stropu i ociosu w kopal-
niach węgla kamiennego i rud miedzi.

 WUG

Wyższy Urząd Górniczy

Szkolenie dla pracowników firm zewnętrznych
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W GIG utworzono Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń. Uroczyste 
podpisanie aneksu

W 2015 roku około 76 proc. wszystkich wypadków w górnictwie spowodowanych było tzw. czynnikiem 
ludzkim, czyli błędem pracowników
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Czy władze Jastrzębia-
-Zdroju zdają sobie sprawę z ciężkiej sytu-
acji Jastrzębskiej Spółki Węglowej?
ryszard Piechoczek: 
Oczywiście. JSW jest 
największym pracodaw-
cą w Jastrzębiu-Zdroju 
i jej upadek oznaczałby 
wielkie nieszczęście dla 
miasta.

 XMiasto przygotowuje 
się na upadek JSW?

– JSW nie upadnie. Załoga jest zdetermi-
nowana, żeby ratować firmę. Dotychczasowe 
decyzje napawają optymizmem. Jednak musi-
my sobie zdawać sprawę z tego, że już minęły 
czasy, kiedy JSW była jedyną lokomotywą 
rozwoju miasta i regionu jastrzębskiego.

 X Co jest nową lokomotywą?
– Nic.

 X Jak to nic? Przecież miasto inwestuje, roz-
wija się, pięknieje.

– Na razie inwestycje miejskie sprowadza-
ją się do prostej zasady: Coś zrobimy, co póź-
niej będziemy utrzymywać, a skąd weźmiemy 
pieniądze, to też ustalimy później. Chcę pod-
kreślić, że to nie jest wina obecnych władz 
miasta. Jastrzębie-Zdrój wpadło w pułapkę 
rozwoju, który będzie przynosił koszty dla 
samorządu, a nie korzyści. Nie stworzyliśmy 
podstaw dla alternatywnego dla górnictwa 
ośrodka gospodarki, rozwoju i dochodu. 
Mamy jeden z najniższych w województwie 
wskaźników aktywności gospodarczej. Nie 

mamy żadnej firmy poza górnictwem, o której 
moglibyśmy powiedzieć, że jest liczącym się 
i stabilnym pracodawcą.

 X Jest taki pracodawca. Urząd miasta, szko-
ły, instytucje na utrzymaniu samorządu.

– I to jest charakterystyczna cecha dla 
miast nękanych przez kryzys, które nie mają 
pomysłu na to, jak się rozwijać. Nie mamy 
poza górnictwem żadnej gałęzi gospodarki, 
która za 10 lat mogłaby zaoferować tysiąc 
dobrze płatnych miejsc pracy. Nie mamy po-
mysłu na to, aby zmniejszyć bezrobocie wśród 
kobiet – w Jastrzębiu-Zdroju przez dziesięcio-
lecia nie powstał żaden liczący się zakład pracy 
dla nich. Działy pomocnicze w kopalniach, 
administracja kopalniana, biuro zarządu JSW, 
drobny handel i usługi to jedyne miejsca pra-
cy dla kobiet. W kopalniach i biurze zarządu 
miejsca pracy dla pań są dobrze płatne, ale 
w handlu i usługach są mizerne. 

Teraz odczuwamy skutki wieloletniej po-
lityki skoncentrowanej na tym, w jaki sposób 
odnieść jak najwięcej korzyści z istnienia gór-
nictwa. Nie planowano tworzenia innych gałę-
zi przemysłu na jego bazie. U nas nie ma nawet 
porządnej firmy produkującej dla górnictwa 
– mam na myśli zakład zatrudniający setki 
osób, o mocnej pozycji na rynku okołogór-
niczym, rozpoznawalny na Śląsku, próbujący 
sił w eksporcie. Jesteśmy ofiarami dobrobytu, 
jaki gwarantowało górnictwo. W kopalniach 
były bardzo dobrze płatne miejsca pracy i bar-
dzo dobre świadczenia socjalne. Jeżeli ktoś 
zaczynał pracę w górnictwie, miał w zasa-
dzie pewne, że przepracuje tam do emerytu-
ry. Oczywiście, pomijam zdarzenia losowe, 
utratę zdrowia i dobrowolne odejście z pra-
cy. W historii górnictwa w Jastrzębiu-Zdroju 

żaden górnik nie stracił pracy z powodów 
ekonomicznych. U nas zawsze bezrobocie 
było na niskim poziomie i dotykało przede 
wszystkim kobiet. Teraz też według statystyk 
sytuacja w mieście jest dobra. Średnia płaca 
należy do jednej z najwyższych w Polsce, ale 
tylko dzięki górnictwu.

 XDlaczego mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
nie zajmą się czymś innym niż górnictwo?

– Zajmują się. Znaczenie górnictwa 
zmniejsza się, ale innych miejsc pracy jest 
mało i są słabo płatne. Mamy niskie bezro-
bocie, bo młodzież wyjeżdża z miasta. Część 
do dużych ośrodków w Polsce, część za gra-
nicę. Obserwujemy to zjawisko, martwimy 
się i nic nie robimy. Bezpowrotnie tracimy 
pokolenie dwudziesto- i trzydziestolatków. 
Jest to tym bardziej przykre, że bardzo dużo 
inwestujemy w oświatę. Przed laty mieliśmy 
ośrodek Uniwersytetu Śląskiego, a teraz w tym 
samym budynku ośrodek Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Dzięki UŚ mamy rzesze ludzi z dy-
plomami specjalistów pedagogiki i administra-
cji. Ośrodek dydaktyczny AGH kształci kadry 
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Problem 
w tym, że JSW chce ograniczać zatrudnienie, 
a nie zwiększać. Mamy absolwentów techni-
kum, ale pracy dla nich mało. Przez wiele lat 
nie stworzono centrum ekonomicznego ani 
gospodarczego, które obsługiwałoby region 
jastrzębski. Przez 25 lat staliśmy się lepiej zor-
ganizowaną sypialnią dla Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Jesteśmy miastem z najmłodszymi 
emerytami w Polsce. Na razie rozwój można 
planować na podstawie dochodów emerytów, 
ale przecież ludzie nie żyją wiecznie. 

Największym problemem jest brak decy-
zji, które pozwoliłyby obrać miastu konkretny 
kierunek rozwoju. Mamy tereny po dawnej 
kopalni Moszczenica. Panuje tam marazm. 
Jest firma zainteresowana budową spalarni 
śmieci, jednak nie będzie to pracodawca gwa-
rantujący rozwój miasta. Wkrótce będziemy 
mieli opustoszałe tereny po ruchu Jas-Mos 
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Dobrze 
byłoby mieć pomysł na ich wykorzystanie.

 X Tereny będą należały do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń.

– Jestem przekonany, że można będzie 
je odkupić za symboliczną złotówkę, ale trze-
ba mieć pomysł na ich zagospodarowanie. 
Z punktu widzenia inwestycyjnego są one 
bardzo atrakcyjne. Jest kolej, teren jest uzbro-
jony i doskonale zasilany w energię elektryczną, 
a w pobliżu biegnie autostrada. Owszem, moż-
na to wszystko sprzedawać kawałek po kawał-
ku, zebrać złom i wynająć część pomieszczeń. 
Jednak wtedy stracimy podstawowy walor 
– zwarty obszar dobry do inwestycji. Mam 

wrażenie, że przy planowaniu rozwoju miasta 
zbyt rzadko spogląda się na mapę. Jastrzę-
bie-Zdrój jest teraz dobrze skomunikowane 
z miastami w Czechach, na Słowacji, w Au-
strii. Mamy bliżej do Wiednia niż do Warszawy. 

Bez alternatywy dla górnictwa. Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego będzie robił 
wyśmienite wrażenie. Jego modernizacja to dobry pomysł. Odnowiony Park Zdrojowy przypomni 
lata świetności uzdrowiska. Świetnie będą wyglądać ulica 1 Maja i aleja Piłsudskiego. Nowoczesne 
połączenie kolejowe z Katowicami – temu pomysłowi nie można nic zarzucić. Obraz Jastrzębia-
-Zdroju namalowany w Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój może zachwycić. Będzie także 
centrum logistyczne w Gorzyczkach. Zatrudnienie – 20 albo 50 tys. osób. Jeżeli stworzy 50 tys. 
miejsc pracy, nie będzie potrzebna Jastrzębska Spółka Węglowa. – Jednak zanim zaczniemy się 

cieszyć efektami tych planów, zastanówmy się, co zrobić, żeby jak najszybciej zacząć zatrzymywać 
w naszym mieście młodzież. Na razie mamy najmłodszą grupę emerytów w Polsce, wciąż tylko 

Jastrzębska Spółka Węglowa jest liczącym się pracodawcą, a miasto nie potrafi wykorzystać 
swojej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mamy pomysły, które szerokim łukiem 

omijają podstawowe działania, dzięki którym już od lat do miasta powinni ściągać inwestorzy, 
a wykształcona i przebojowa młodzież jastrzębska mogłaby na miejscu podejmować działalność 

gospodarczą i tworzyć własne innowacyjne firmy. Mamy jeden z najniższych wskaźników aktywności 
gospodarczej w województwie. Boimy się, że JSW padnie albo znacznie ograniczy swoją działalność 

i nic przez lata nie zrobiliśmy, żeby stworzyć alternatywę gospodarczą dla górnictwa – mówi 
w rozmowie z Nowym Górnikiem Ryszard Piechoczek, radny Jastrzębia-Zdroju. 

Jastrzębie-Zdrój
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jest ofiarą dobrobytu

Po kopalni Moszczenica zostało tylko wspomnienie

Żniwa przed kopalnia Borynia

Praca pod ziemią gwarantowała lepsze życie
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Jastrzębie-Zdrój

Geograficznie, historycznie, a nawet kulturowo 
jesteśmy związani z naszymi południowymi 
sąsiadami. W Europie to normalne, że miasta 
przygraniczne wspólnie planują część inwe-
stycji i dbają o rozwój ekonomiczny. U nas te 

pomysły rodzą się, ale nie wiadomo, co z nich 
ostatecznie będzie realne.

 X Łatwo jest wybrzydzać, ale dobrze także 
coś zaproponować.

– Proponowałbym stworzenie w końcu 
małego, ale kompetentnego zespołu do obsłu-
gi potencjalnych inwestorów. Mam na myśli 
grupę kilku osób, które potrafiłyby wskazać 
im tereny, załatwić znaczną część formal-
ności i wyjaśnić niuanse prawne. Nie mamy 
żadnej oferty dla poważnych inwestorów, 
ponieważ przez lata trwaliśmy w przekona-
niu, że Jastrzębska Spółka Węglowa utrzyma 
miasto, załatwi miejsca pracy, utrzyma sport, 
kulturę, służbę zdrowia, oświatę i licho wie, 
co jeszcze. Najwyższy czas, abyśmy zrozu-
mieli, że JSW będzie zmniejszała zatrud-
nienie. Nawet gdyby wróciła wieloletnia ko-
niunktura, firma przez lata będzie musiała 
odrabiać straty finansowe.

 X Dlaczego w Jastrzębiu-Zdroju nie powsta-
ją zakłady pracy?

– Nie mamy doświadczenia w przycią-
ganiu inwestorów i nic nie robimy, żeby zdo-
być tę umiejętność. Są w Polsce miasta, które 
przeżyły wielką zapaść, ale wychodzą na pro-
stą, bo władze lokalne zrozumiały, że trzeba 
ściągnąć kapitał. Na przykład w Wałbrzychu 
po upadku górnictwa była tragedia. Teraz 
w tamtejszej specjalnej strefie ekonomicznej 
inwestują duże firmy.

Jastrzębie-Zdrój wspólnie z Żorami ma ja-
strzębsko-żorską podstrefę w Katowickiej 
Strefie Ekonomicznej. Tuż przed rogatkami 
naszego miasta kończą się inwestycje w tej 
strefie. Wszystko koncentruje się w części 
żorskiej. My nie mamy nic.

 XDlaczego?
– Dobre pytanie. Może zapomnieliśmy, 

że mamy tę strefę? A może nie wiemy, co trze-
ba zrobić, żeby były jakieś inwestycje? Kilka 
razy próbowałem dowiedzieć się, na czym po-
lega problem, ale nie udało mi się to. Jeżeli nie 
mamy konkretnych informacji na temat przy-
czyn naszych niepowodzeń, to na jakiej pod-
stawie chcemy zrobić coś konstruktywnego?

 X Z naszej rozmowy wynika, że sytuacja 
jest dramatyczna.

– Nie jest dramatyczna. Jednak nie po-
dejmuje się działań, które zapobiegłyby dra-
matowi. Jesteśmy rozleniwieni, ponieważ 
od kilkudziesięciu lat nie musieliśmy o nic 
się martwić. Jastrzębie-Zdrój nie przeżyło 
w minionych latach prawdziwego kryzysu. 
Zawsze mieliśmy stosunkowo niskie bez-
robocie. Zawsze brakowało miejsc pracy 
dla kobiet i nigdy nie uważaliśmy, że to naj-
istotniejszy problem w mieście. Pracownicy 
kopalń i emeryci górniczy zapewniali nam 
dobrobyt. Mówię o dobrobycie, bo jesteśmy 
w czołówce miast, w których jest najlepsza 
średnia płaca. Mamy najmłodszych eme-
rytów w Polsce. Jesteśmy 90-tysięcznym 
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jest ofiarą dobrobytu

miastem, które nie ma niczego poza JSW, 
co byłoby jego wizytówką.

 X Jednak miasto ma strategię rozwoju.
– Mamy, ale jest to wizja miasta, za któ-

rą muszą iść potężne środki pieniężne. Pani 
prezydent Anna Hetman jest pod wrażeniem 
koncepcji utworzenia centrum logistyczne-
go w Gorzyczkach. Mówi się o około 20 tys. 
miejsc pracy. Optymiści twierdzą, że zatrud-
nienie może znaleźć 50 tys. osób. Pomysł jest 
dobry, bo w pobliżu jest autostrada A1. Cen-
trum miałoby być jednym z elementów tak 
zwanego Nowego Jedwabnego Szlaku, sieci 
połączeń Chin z zachodem i południem Eu-
ropy. Przez Jastrzębie-Zdrój miałby przebie-
gać szeroki tor, Odra zostałaby uregulowana 
i stałaby się szlakiem transportowym.

Jednak mamy problem. Obszar, na którym 
miałoby powstać centrum logistyczne, jest te-
renem zalewowym. Nie wiem, czy inwestorzy 
zechcą włożyć pieniądze w przedsięwzięcie 
o dużym ryzyku zagrożenia powodzią. Poza 
tym regulacja Odry to kosztowne i wieloletnie 
przedsięwzięcie. Nowy Jedwabny Szlak zaś jest 
ideą, która będzie realizowana przez dziesię-
ciolecia. Kiedy zaczniemy odnosić korzyści? 
Tego nie wiem. Chcemy poszerzyć jastrzębską 
część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Pomysł dobry. Szkoda, że dotych-
czasowa część nie jest wykorzystana.

 X Realizacja tych koncepcji będzie 
korzystna.

Oczywiście, ale jest proste pytanie: Kiedy 
będą pierwsze efekty i kiedy będą korzyści? 
Jastrzębska Spółka Węglowa jest w dramatycz-
nej sytuacji. Jednak moim zdaniem przetrwa. 
Będzie mniejsza, ale jeszcze przez jakiś czas 
będzie największym pracodawcą. Jednak za-
soby węgla kiedyś się skończą. Powinniśmy 
już teraz mieć konkretne pomysły na życie 
po erze węgla kamiennego. 

Mamy dużo pomysłów, nie mamy za-
pewnionych źródeł finansowania i nie mamy 
podstawowego pomysłu – jak przyciągnąć 
tych, którzy będą płacić podatki, zatrudniać 
mieszkańców i tworzyć podstawy utrzymania 
za 20 lat. Nie potrafimy nawet stworzyć praw-
dziwego inkubatora przedsiębiorczości. Nie 
umiemy tego robić, bo nigdy nam to nie było 
potrzebne. Teraz już jest potrzebne, dlatego 
trzeba się uczyć. 

Uważam, że najwyższy czas nawiązać 
współpracę z JSW, dzięki której powstanie 
gospodarka na czas po erze węglowej. Kryzys 
nie zwalnia Spółki z takiej współpracy. Moim 
zdaniem byłby to dobry początek oswajania się 
z myślą, że kopalnie nie są wieczne. Już teraz 
Jastrzębie-Zdrój powinno się usamodzielniać.

l

Jesteśmy ofiarami dobrobytu, 
jaki gwarantowało 
górnictwo. W kopalniach 
były bardzo dobrze płatne 
miejsca pracy i bardzo 
dobre świadczenia socjalne. 
Jeżeli ktoś zaczynał pracę 
w górnictwie, miał w zasadzie 
pewne, że przepracuje tam 
do emerytury. Oczywiście, 
pomijam zdarzenia losowe, 
utratę zdrowia i dobrowolne 
odejście z pracy. W historii 
górnictwa w Jastrzębiu-
-Zdroju żaden górnik nie 
stracił pracy z powodów 
ekonomicznych. 

 Świetne zarobki, pewna, choć mordercza praca, mieszkania niemal od ręki, przekonanie, że bierze się 
udział w czymś wielkim – to przyciągało do Jastrzębia-Zdroju mieszkańców biednych rejonów Polski

Żniwa przed kopalnia Borynia

Praca pod ziemią gwarantowała lepsze życie
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Zmniejszanie niskiej emisji

Emisja pierwiastków 
niskowartościowych

Lato w pełni, więc częściej odpoczywamy na 
łonie przyrody, jeżdżąc na rowerze, biega-
jąc, spacerując czy leniuchując. W tym czasie 
warto zastanowić się nad jakością wdycha-
nego przez nas powietrza i tym, co zrobimy 
dla niego zimą, gdy znowu wsiądziemy do 
samochodów i zaczniemy ogrzewać miesz-
kania i domy. Według Komisji Europejskiej 
co roku na choroby  wywołane złym stanem 
powietrza umiera 28 tys. Polaków. To najbar-
dziej niebezpieczny rodzaj zanieczyszczenia, 
ponieważ szybko się przemieszcza i może 
skazić na dużych obszarach praktycznie całe 
środowisko.  Do tak zwanej niskiej emisji do-
kładamy swoją cegiełkę, nieważne czy robimy 
to z oszczędności,  niewiedzy czy nieuwagi.

Definicję emisji zawiera ustawa Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 
roku. Zgodnie z nią emisja to „wprowadza-
nie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, 
gleby lub ziemi substancji bądź energii takich 
jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektroma-
gnetyczne”. Niska emisja w praktyce oznacza 
wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń 
– pyłów i gazów – poprzez emitory (kominy) 
o wysokości do 40 metrów. Odpowiedzial-
ne za nią są więc transport (emisja liniowa), 
energetyka i przemysł (emisja punktowa) oraz 
sektor komunalno-bytowy.

Zanieczyszczenia w tym ostatnim sekto-
rze obejmują głównie  wprowadzanie substan-
cji z instalacji ogrzewających mieszkania oraz 
z lokali usługowych i małych firm. Zaliczają 
się też do nich  źródła emisji niezorganizo-
wanej – z parkingów, wysypisk śmieci, wypa-
lania traw i spalania odpadów w  ogrodach. 
W równej mierze o stopniu zanieczyszczenia 
decydują używane paliwa oraz wykorzysty-
wane technologie, im starsze budynki, tym 
bardziej przestarzałe i niewydajne techniki 
spalania.  Emisja z sektora komunalno-byto-
wego podporządkowana jest długości sezonu 
grzewczego. W Polsce od lat ilość corocznie 
spalanego węgla w indywidualnych gospo-
darstwach domowych wynosi 8–9 mln ton, 
a drewna około 7–7,5 mln ton. Skutkuje to 
okresowymi przekroczeniami stężeń pyłów 
zawieszonych (PM10 i PM2.5) w powietrzu 
w 28 strefach naszego kraju na 48 możliwych.

Palenie albo zdrowie 
Spalanie niedozwolonych odpadów jest 

procederem demokratycznym – uprawia-
ją go ludzie zmuszeni do tego ciężką sytu-
acją materialną, dumni właściciele domków 

jednorodzinnych, a  także elita pieniądza 
w luksusowych willach. Motywacje są oczywi-
ście różne, ale skutek dla środowiska i zdrowia 
często ten sam. Najszybciej działającym argu-
mentem odstraszającym są niemałe grzywny 
– do 5 tys. złotych. Mało kto wie, że straż 
miejska może zrobić rewizję w mieszkaniu lub 
domu, gdy zachodzi podejrzenie, że palimy 
śmieci w piecu. W skrajnych przypadkach 
najgorszym kopciuchom grozi nawet 30 dni 
aresztu.

Najskuteczniejszym argumentem przeciw 
spalaniu śmieci powinna być jednak wiedza 
o tym, jak wpływa to na nasze zdrowie. Oprócz 
tego, że np. plastikowe odpady niszczą piece 
i kominy,  wilgotne śmieci zatykają też prze-
wody kominowe, w związku z czym powstały 
w procesie spalania czad cofa się  i może dojść 
do zatrucia. Nawet jeśli zdarza się to rzadko, to 
uzmysłowienie sobie, jakie związki wydzielają 
się podczas takiego dogrzewania, powinno dać 
nam bardziej do myślenia niż szczytne ekolo-
giczne hasła.  Po wyjściu z domu wdychamy 
np. chlorowane związki organiczne, zwłaszcza 
rakotwórcze dioksyny: polichlorodwuben-
zodioksyny (PCDDs), polichlorodwufenyle 
(PCBs) i polichloronaftaleny (PCNs). Spalanie 
plastików uwalnia też metale ciężkie, m.in. 
toksyczną tetrachlorodwubenzo-p-dioksynę 
(TCDD),  10 tys. razy bardziej trującą niż cyja-
nek potasowy.  Dioksyny powodują zaburzenia 
hormonalne i immunologiczne, nowotwory, 
a także zaburzenia neurologiczne. Dla porów-
nania – podczas spalania odpadów w paleni-
skach domowych emituje się ponad 700 razy 
więcej dioksyn niż w profesjonalnej spalarni.

Innym trującym produktem spalania jest 
ołów, który zaburza syntezę hemoglobiny, źle 
wpływa na szpik kostny i wątrobę, a także 
obniża poziom witaminy D w organizmie. 
Wpływa też na poziom żelaza, wywołując ane-
mię. Kolejne substancje trujące to pary rtęci, 
które wywołują w płucach odczyny zapalne 
i przewlekłe zatrucia. Z często używanych 
produktów szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie tworzyw sztucznych, 
np. butelek typu PET, worków foliowych, od-
padów z gumy  czy lakierowanych materiałów.

ograniczanie Palenia

Niską emisję z gospodarstw domowych 
można redukować na kilka sposobów. Należą 
do nich m.in.:  zmniejszenie zapotrzebowania 
na ciepło budynków mieszkalnych poprzez 
termomodernizację,    wykorzystanie istnieją-
cych sieci ciepłowniczych, substytucja paliwo-
wa – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii OZE, rozwój 
energetyki rozproszonej i wymiana starych, 
niewydajnych urządzeń grzewczych opalanych 
paliwami stałymi. 

Około 20 mln Polaków mieszka w do-
mach jednorodzinnych, co stanowi 85  proc. 
budynków mieszkalnych. Bardzo efektywny 
energetycznie jest tylko 1 proc. z nich. Jedną 
z kluczowych przyczyn marnowania energii 
jest niska izolacja budynków, przez co trzeba je 
dogrzewać, co powoduje większe zapotrzebo-
wanie na paliwa energetyczne – często o złej 
charakterystyce i niskich parametrach. Spo-
sobem na to są działania termomodernizacyj-
ne, jak: docieplanie ścian i stropów, wymiana 
okien i modernizacja instalacji grzewczych itp. 
Badania mówią, że sama termomodernizacja 
domów jednorodzinnych  zredukowałaby zu-
życie węgla o 1,6 mld ton, zmniejszyłaby też 
zużycie energii w budynkach nawet o 80 proc., 
a ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
o ponad 85 proc. 

KatowicKi wFoŚigw 
odŚwieża i oczyszcza

W Polsce 80 proc. niskiej emisji pocho-
dzącej m.in. ze spalania śmieci pochodzi 
z województw śląskiego i małopolskiego. Na 
Śląsku emisja z budynków indywidualnych 
występuje głównie w małych i średnich miej-
scowościach, ale też w dużych i związana jest 
ze starą, wielorodzinną zabudową mieszkanio-
wą (tzw. familoki). Spowodowana jest głównie 
spalaniem złej jakości paliw, często w starych 
paleniskach. 

Tym szkodliwym zjawiskom od ponad 
20 lat przeciwdziała Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, finansując w całym wojewódz-
twie programy i inwestycje ekologiczne. Obec-
nie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla 
działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej 
emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrow-
skiej” Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014–2020. Jego 
poprzednie działania przyniosły już skutki 
– przez ostatnie 10 lat emisja pyłów do powie-
trza z uciążliwych zakładów spadła z 27 tys. 
ton w 2004 roku do około 11 tys. ton w latach 
2012–2014.

Jednym z tych projektów jest program 
ograniczania niskiej emisji (PONE), na który 
w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczył blisko 
300 mln złotych. W jego ramach śląskie gmi-
ny dofinansowują wymianę  starych pieców 
węglowych w gospodarstwach domowych. 
Wymieniane są najczęściej na niskoemisyj-
ne kotły węglowe, na kotły gazowe, a także 
na systemy solarne. Dofinansowanie z tego 
programu może być też przeznaczone na ter-
momodernizację jednorodzinnych domów 
mieszkalnych, należących do osób fizycznych.

Na początku czerwca WFOŚiGW w Ka-
towicach zaczął też przyjmować wnioski do 
wartego miliard  złotych programu służącego 
poprawie jakości powietrza w centralnej części 
województwa śląskiego. Przewidziano w nim 
trzy poddziałania: efektywną dystrybucję cie-
pła i chłodu (737,1 mln złotych), promowanie 
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 
elektrycznej (93,9  mln złotych) oraz wspiera-
nie efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych (120,2  mln złotych).

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

11 lipca – Światowy 
Dzień Ludnościowy

W 2001 roku liczba ludzi na świecie wyniosła 
6,1 mld, a według szacunków ONZ w 2050 
roku nasz glob będzie zamieszkiwać od 7,9 
do 10,9 mld ludzi. 

Polska liczy obecnie około 38 mln miesz-
kańców i zajmuje 26. miejsce pod względem 
ludności na świecie. ONZ ogłosiło Świato-
wy Dzień Ludnościowy w 1987 roku w celu 
upamiętnienia narodzin pięciomiliardo-
wego mieszkańca Ziemi. Ma on zwrócić 
uwagę opinii publicznej na pilny charakter 
i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza 

w kontekście planów i programów rozwoju. 
W 1994 roku na Międzynarodowej Konferen-
cji na Rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze rzą-
dy poszczególnych państw przyjęły Program 
Działania ICPD jako istotny plan realizacji 
celów rozwoju. Zaowocował on poprawą ja-
kości i dostępu do programów planowania 
rodziny, bezpiecznego macierzyństwa i szerzej 

zakrojonymi działaniami na rzecz zapobie-
gania HIV. Inne jego priorytety to zmniej-
szenie obszarów ubóstwa, zharmonizowanie 
sytuacji narodów na świecie z dostępnymi 
zasobami, poprawa statusu kobiet i zapew-
nienie ogólnego dostępu do ochrony zdrowia 
reprodukcyjnego. 

 l
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Według Komisji Europejskiej co roku na choroby  wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. 
Polaków
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Audi A3 po modernizacji sprawia wrażenie 
auta jeszcze bardziej sportowego i dyna-
micznego. Osłona chłodnicy Singleframe 
jest teraz szersza i wygląda zadziorniej. Re-
flektory są bardziej płaskie, a ich krawędzie 
bardziej wyraziste. Światła odmłodzonego 
Audi A3 zyskały nowy wygląd dzięki dolnej 
krawędzi, w której dodano charakterystycz-
ny motyw „zęba rekina”. Światła ksenonowe 
plus należą do wyposażenia seryjnego, jako 
opcję Audi oferuje reflektory diodowe i, po 
raz pierwszy, reflektory diodowe Matrix. Do 
wyboru jest 12 kolorów lakieru, w tym pięć 
nowych. 

Audi A3 otrzymało wiele systemów 
wsparcia kierowcy pochodzących z modeli 
klasy wyższej. Nowością w tym segmencie 
jest asystent jazdy w korku, współpracujący 
z systemem Audi Adaptive Cruise Control 
(ACC) z funkcją Stop&Go. Ten opcjonalny 
układ utrzymuje bezpieczny odstęp naszego 
auta od pojazdu jadącego bezpośrednio przed 
nim, a w wersjach wyposażonych w auto-
matyczną skrzynię biegów S tronic sprawia, 
że po krótkim zatrzymaniu samochód po-
nownie, automatycznie rusza. Asystent jazdy 
w korkach może na krótko przejąć prowa-
dzenie samochodu, jednak pod warunkiem 
że pojazd nie przekroczył prędkości 65 km/h 
i porusza się po drogach dobrej jakości.

Atrakcją odnowionego A3 jest Audi 
Virtual Cockpit, po raz pierwszy dostępny 

w samochodzie klasy kompaktowej. Za po-
mocą przycisku View umieszczonego 
na wielofunkcyjnej kierownicy kierowca 
może przełączać między dwoma widokami 
kokpitu. W trybie klasycznym wyświetlają 
się zegary i kontrolki wyglądające niczym 
analogowe i to one zajmują większą część 
dwunastocalowego ekranu TFT. W trybie 
infotainment natomiast dominuje central-
ne okno z mapą nawigacji lub informacja-
mi dotyczącymi telefonu, radia i systemu 
audio. Obrotomierz i prędkościomierz 
wyświetlają się w formie małych, okrą-
głych zegarów umiejscowionych w rogach 
ekranu.

Gama silników modelu Audi A3 obejmuje 
cztery jednostki napędowe: dwie benzynowe 
i dwie wysokoprężne. Zakres ich mocy się-
ga od 110 do 150 KM. Po raz pierwszy w ro-
dzinie Audi A3 klienci będą mogli zamówić 
samochód z jednostką trzycylindrową – jed-
nolitrowy TFSI ma moc 115 KM i moment 
obrotowy 200 Nm. Spalanie ogranicza się 
średnio do 4,5 litrów paliwa na 100 kilome-
trów. Od 0 do 100 km/h rozpędza auto w 9,7 
sekund, a prędkość maksymalna to 206 km/h.

Nowością jest także oferowany w wer-
sji e-tron napęd hybrydowy typu plug-in – 
to połączenie silnika spalinowego 1,4 TFSI 
generującego moc 150 KM i wytwarzającego 
moment obrotowy 250 Nm z silnikiem elek-
trycznym o mocy 75 kW i momencie obro-
towym 330 Nm.

Młodość w Alfie,  
stArość w Mercedesie

Firma Check24 zbadała średni wiek użyt-
kowników aut poszczególnych marek i okazało 
się, że część stereotypów to czysta prawda.

Stereotyp samochodu dla starszego pana 
zdają się potwierdzać Jaguar i Dacia. Brytyjska 
marka zajęła pierwsze miejsce w zestawie-
niu, a jej klienci mają zazwyczaj prawie 49 lat. 
Z wiekiem nieco ponad 48 lat drugą pozycję 
zajęła Dacia.

Porsche trafiło na trzecie miejsce listy. 
Czemu? Tu przyczyna jest nieco inna. To dro-
gie i wyrafinowane auta, na które stać tylko 
bogatych. A skoro sukces zawodowy zazwy-
czaj osiąga się dopiero po czterdziestce, nie 
ma się co dziwić, że średni wiek kierowcy 
Porsche to 48 lat.

Na czwartym miejscu wylądował Merce-
des, zwykle utożsamiany z autem dla starszego 
pana. Co prawda średni wiek nabywców tych 
samochodów został określony na nieco ponad 
47 lat, ale aż 17 proc. klientów marki ma więcej 
niż 70 lat. Powyżej 60. roku życia jest aż jedna 
czwarta posiadaczy Mercedesów.

BMW ma trzecią w kolejności najmłodszą 
grupę nabywców. Kierowca auta z monachij-
skich zakładów ma średnio 41 lat i jest o zaled-
wie kilkanaście miesięcy starszy od statystycz-
nie najmłodszego kierowcy Seata. Co później? 
Prawdopodobnie kierowcy BMW wyrastają 
i decydują się na model bardziej dojrzały.

Modele takie jak Fiat Stilo i Alfa Romeo 
147 mają bardzo młodą grupę kierowców 
– młodsze osoby jeżdżą wyłącznie Seatem 
Leonem i Ibizą oraz Volkswagenem Sciroc-
co. Kierowcy przed czterdziestką lubują się 
we włoskich autach, ponieważ te są miłe dla 
oka. Dodatkowo są tanie, a w tym wieku ar-
gument ten ma wyjątkowo wysoką wartość.

Skoda, która ponad dekadę temu była 
uważana za producenta szczególnie cenionego 
wśród osób starszych, mocno zmieniła wize-
runek za sprawą wymiany palety modelowej 
i nowej linii stylistycznej.

Czeski koncern postawił na nowocze-
sne nadwozia i zaawansowaną technologię. 
A to czynniki, które pozwoliły jej wpisać się 
w gust dużo młodszej grupy klientów. Młod-
szej oczywiście nie oznacza bardzo młodej. 
Mowa raczej o doświadczonych kierowcach 
w średnim wieku, którzy potrzebują prak-
tycznego auta na co dzień i rodzinne wyjazdy.

Jedynym modelem, który wyłamuje się 
z czeskiego schematu, jest Yeti. Średni wiek 
posiadacza tego SUV-a to 53 lata, ale Yeti jest 
modelem ze starej kadry. Czesi nie zdążyli go 
jeszcze zmodernizować, a to oznacza, że nadal 
jest formatowany pod całkowicie inną grupę 
odbiorców.

Okazuje się, że motoryzacyjne stereo-
typy nie są wcale krzywdzącymi opiniami, 
lecz mają więcej wspólnego z rzeczywistością, 
niż mogłoby się wydawać. Na szczęście czas 
zmienia także stereotypy.  PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Odmłodzone Audi A3

Audi A3 teraz sprawia wrażenie auta jeszcze bardziej sportowego i dynamicznego Reflektory są bardziej płaskie, a ich krawędzie bardziej wyraziste

Atrakcją odnowionego A3 jest Audi Virtual Cockpit Powyżej 60. roku życia jest aż jedna czwarta posiadaczy Mercedesów
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Podróże marzeń

Barwy Italii
Turkusowe morze, biały piasek. Głęboka 
zieleń cyprysów. Siena palona toskańskich 
miasteczek. Kto jeszcze nie był we Włoszech, 
nic nie wie o kolorach. Tak intensywnych 
i pełnych energii barw nie ma nigdzie 
na świecie.

Tego lata poznajmy Italię za pomocą jej 
pięciu podstawowych odcieni.

Czerwień, Czyli pasja

Włochy to kraina winem płynąca. Historia 
uprawy winorośli sięga czasów Etrusków. Dziś 
najsłynniejsze wina Italii to Barolo z Piemon-
tu, toskańskie Brunello di Montalcino oraz 
Gravello, którego ojczyzną jest Kalabria. Włosi 
chętnie popijają je do kolacji.

Ale najpierw pizza. Na klasyczną marghe-
ritę najlepiej wybrać się do Neapolu. Cienkie 
placki ciasta piecze się przez 90 sekund w tem-
peraturze 485°C. Ważnym składnikiem jest 
sos pomidorowy. Przyrządza się go z lokalnej 
odmiany pomidorów San Marzano, rosnących 
na wulkanicznych glebach u stóp Wezuwiusza.

Równie istotny jest ser. W Neapolu używa 
się wyłącznie mozzarelli di buffala produko-
wanej z mleka czarnych bawolic. Tradycyjna 
margherita ma tylko trzy składniki: pomido-
ry, ser i bazylię, nawiązując swoimi barwami 
do kolorów włoskiej flagi. Jej nazwa pochodzi 
od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej, 
dla której po raz pierwszy została przygotowana.

Błękit, Czyli spokój

Co roku tysiące turystów odpoczywa 
na Riwierze Włoskiej, będącej przedłużeniem 
francuskiego Lazurowego Wybrzeża. Jeśli 
chcemy uciec przed zatłoczonymi plażami 

i nacieszyć się błogim spokojem, wybierzmy 
urlop na północy Włoch.

Położona niedaleko Mediolanu Kraina 
Jezior Alpejskich to prawdziwy cud natury. 
Za najpiękniejszy akwen uznawane jest Como, 
trzecie pod względem wielkości jezioro Ita-
lii. Jednak z uwagi na nieregularny kształt 
może pochwalić się dłuższą linią brzegową 
niż sąsiadujące z nim Garda i Maggiore. Jego 
krystalicznie czyste wody otoczone są przez 
ośnieżone alpejskie szczyty. Luksusową willę 
nad brzegiem Como posiada George Clooney. 
Ale uwaga – burmistrz miasteczka, na którego 
terenie znajduje się posiadłość aktora, usta-
nowił zakaz zbliżania się do niej na odległość 
mniejszą niż 100 metrów!

zieleń, Czyli witalność

Mówi się, że jeśli Włochy są ogrodem Eu-
ropy, to Toskania jest ogrodem Włoch. Typo-
wy toskański krajobraz to zielone pagórki po-
przecinane szpalerami cyprysów i kamienne 
domy ukryte pośród gajów oliwnych.

W wielu gospodarstwach tłoczona jest 
oliwa extra vergine, ceniona przez smakoszy 
na całym świecie. Tutejsze odmiany charakte-
ryzują się unikalnym aromatem: korzennym, 
orzechowym bądź ziołowym. Jeśli chcemy 
mieć pewność, że kupujemy prawdziwą to-
skańską oliwę, powinniśmy poszukać bute-
lek z certyfikatem Denominazione di Origine 
Protetta, który gwarantuje, że oliwa pochodzi 
z regionu wymienionego na etykiecie.

Żółć, Czyli energia

Kiedy dzień chyli się ku końcowi, nad-
chodzi pora na aperitivo, czyli drinka i prze-
kąskę przed kolacją. Zwyczaj ten rozwinął się 

głównie na północy, w okolicach dużych miast 
jak Turyn czy Mediolan.

Odwiedzając włoską stolicę mody, war-
to spróbować risotto alla milanese. Histo-
ria powstania potrawy jest ściśle związana 
z losami mediolańskiej katedry. Podczas jej 
budowy za barwienie szkła do witraży odpo-
wiadał pomocnik mistrza Valeria z Flandrii. 
Chłopak otrzymywał przepiękne kolory, do-
sypując szafran do barwników mistrza. Gdy 
sprawa wyszła na jaw, Valerio zrugał ucznia, 
wykrzykując, że szafranu może sobie dodać 
do ryżu. „Do ryżu? Dlaczego nie? ” – pomyślał 
pomocnik i zakradł się do kuchni, w której 
przygotowywano risotto na wesele pryncypa-
ła. Jakie było jego zdziwienie, gdy żółte risotto 
okazało się kulinarnym hitem!

Czerń, Czyli rytuał

Kultura picia kawy we Włoszech rządzi 
się wieloma niepisanymi regułami. Turystów 
może zaskoczyć fakt, że koszt napoju jest 
uzależniony od tego, czy spożywa się go przy 
stoliku czy przy kontuarze. Włosi piją kawę 
czarną i mocną, podawaną w porcelanowych 
filiżankach. Zwykle dostaje się do niej szklankę 
wody. Zamówienie cappuccino w godzinach 
popołudniowych uważane jest za faux pas. 
Barista może nawet odmówić przyrządzenia 
takiej kawy. Po obiedzie lepiej więc wybrać 
lody.

Lodziarnie w pobliżu rzymskiej fontanny 
di Trevi oferują kilkadziesiąt smaków do wy-
boru. Największą popularnością cieszą się 
stracciatella (wanilia z kawałkami czekolady), 
zabaglione (żółtka jaj z dodatkiem wina mar-
sala) i bacio (połączenie czekolady i orzechów 
laskowych).

Turyści z całego świata znają zwyczaj 
wrzucania monet do fontanny. Zgodnie z le-
gendą ma to zapewnić powrót do Rzymu.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Wyjazd do Włoch najlepiej 
zaplanować wiosną lub jesienią, kiedy pogoda 
jest optymalna, a turystów mniej.

Język: Językiem urzędowym jest włoski, 
ale można się porozumieć także po angielsku.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,44 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekro-

czenia granicy wystarczy paszport lub dowód 
osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zobacz panoramę Mediolanu z dachu 
gotyckiej katedry Duomo. Monumentalną 
świątynię, budowaną przez ponad 500 lat, 
przewyższa tylko Bazylika Świętego Piotra. 
Tuż obok znajduje się Galeria Wiktora Em-
manuela II, czyli wspaniały pasaż handlowy 
przykryty szklaną kopułą.

Odwiedź Koloseum, składający się z czte-
rech kondygnacji amfiteatr Flawiuszów. 
Gmach pełnił rolę areny, na której rozgrywały 
się krwawe walki chrześcijan i gladiatorów. Bi-
let do Koloseum ważny jest także przy wstępie 
do Forum Romanum po drugiej stronie ulicy.

Wybierz się na przejażdżkę gondolą 
po weneckich kanałach. Jej obowiązkowym 
punktem jest zobaczenie Mostu Westchnień, 
którym niegdyś spacerowali skazańcy, wzdy-
chający za wolnością. Podobno pary, które 
pocałują się pod tym mostem, szybko staną 
na ślubnym kobiercu. MAGDALENA CHROMIK

Najbardziej obleganym zabytkiem w Rzymie jest Koloseum, będące symbolem Wiecznego Miasta Skalę tej antycznej areny można ocenić, dopiero przyjrzawszy się jej z bliska

Galeria Wiktora Emmanuela II to fragment ulicy przykryty szklaną kopułąMediolańska katedra Duomo zachwyca fasadą wykonaną z białego marmuru
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Piwo przez wieki

Piwna eurokronika, cz. 2

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska umacnia swoją Pozycję wśród 
czołowych lokalizacji na globalnej 
maPie usług dla biznesu. Dane ABSL 
(Związku Liderów Sektora Usług Bizneso-
wych) wskazują, że w naszym kraju działa 
936 centrów świadczących usługi dla bizne-
su, w tym 676 to ośrodki zagraniczne. Pod 
względem liczby centrów usług pierwsze 
miejsce zajmuje Warszawa (155 centrów, 
w tym 29 polskich), drugie Kraków (138 
centrów, 16 polskich), a na trzeciej pozycji 
plasuje się Wrocław (111 centrów, 21 pol-
skich). Na dalszych pozycjach znalazły się: 
Trójmiasto, aglomeracja katowicka, Poznań 
i Łódź. Wokół sektora nowoczesnych usług 
biznesowych wytworzył się system współpra-
cy z branżą nieruchomości komercyjnych, 
firmami rekrutacyjnymi, administracją miast, 
ośrodkami akademickimi i start-upami. Dy-
namiczny rozwój tego sektora potwierdza 
fakt, że w naszym kraju zatrudnienie znalazło 
w nim 200 tys. osób.

Polacy w trakcie długich weekendów 
wydają na imPrezy grillowe około 
1,5 mld złotych – wynika z badania 
gfk. Podczas ostatniego długiego weeken-
du majowego grillowało 40 proc. Polaków. 
Na artykuły spożywcze, alkohole i akcesoria 
wydaliśmy w ciągu tych czterech dni ponad 1,5 
mld złotych. Organizatorzy imprez grillowych 
przeznaczyli na ten cel średnio 230 złotych, 
a zaproszeni goście 100 złotych; przeciętna 
impreza trwała blisko 5 godzin. Na spotka-
niach bawiło się przeciętnie dziewięć osób, 
uczestniczyły w nich dzieci i młodzież. Wśród 
najczęściej przygotowywanych potraw są: kar-
kówka, kiełbasa tradycyjna, szaszłyki i kaszan-
ka. Polacy oceniają, że sezon grillowy w kraju 
trwa od maja do sierpnia, grillują średnio dwa 
razy w miesiącu, najczęściej w lipcu.

3300 orzeczeń sądowych dotyczących 
uPadłości konsumenckiej oPublikowano 
w monitorze sądowym i gosPodarczym 
od Początku 2015 do końca kwietnia 
2016 roku. Prawie 22 proc. osób ogłaszają-
cych upadłość konsumencką ma co najmniej 
jeden kredyt mieszkaniowy. Wśród wnioskują-
cych powszechne jest jednoczesne zaciąganie 
zobowiązań finansowych u różnych podmio-
tów. Spora część osób po zaciągnięciu zobo-
wiązania w banku zaciągała kolejne w instytu-
cjach pozabankowych. 16 proc. zadłużonych 
ma na koncie kredyty konsumpcyjne i miesz-
kaniowe. 5,6 proc. ogłaszających upadłość 
posiadało wyłącznie kredyty mieszkaniowe. 
Dwie trzecie kredytów mieszkaniowych było 
w rodzimej walucie. Przeciętna zaległość oso-
by mającej wyłącznie bankowe zobowiązania 
konsumpcyjne wynosi 71,5 tys. złotych. 

Krzyżówka panoramiczna nr 14

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „czas na zasłużony urloP”.  
Nagrodę wylosowała: krystyna wyka z gliwic.

Mazur i Mecenas, dezerterzy z armii austro-
-węgierskiej i najlepsi kibice Polski z kampa-
nii piwa Tyskie, wrócili już z Euro do domów. 
Nasz występ w ćwierćfinale to największe 
osiągnięcie biało-czerwonych od 30 lat, więc 
polscy kibice telewizyjni z dumą powrócili 
do codziennej rzeczywistości. Z kolei ci, któ-
rzy dopingowali naszej reprezentacji na fran-
cuskich stadionach, musieli być zaskoczeni 
sposobem serwowania piwa przez gospo-
darzy – najczęściej w szklaneczce, której ob-
jętość prawie odpowiadała kieliszkowi wina.

Piwo w hołdzie 
i na Pocieszenie

Serca kibiców całej Europy podbiła dru-
żyna półamatorów z Islandii, która w 1/8 fi-
nału wyeliminowała ojców futbolu Anglików 
i została zatrzymana dopiero w ćwierćfinale 
przez gospodarzy turnieju. Na mroźnej wy-
spie nie tylko piłkarze są bohaterami narodo-
wymi, także trenerzy – czego dowodem dwa 
piwa nazwane na ich cześć. Browar Borg nie-
daleko Reykjaviku zaraz po zakwalifikowaniu 
się Islandii na mistrzostwa uwarzył browar 
o nazwie Lars, by uhonorować trenera Larsa 
Lagerbaecka. Mały dopisek „lager bock” łączy 
nazwisko selekcjonera i gatunek piwa. 

Tuż przed rozpoczęciem Euro browar 
Brothers Brewery wyprodukował drugie 
piwo – Heimir – na cześć drugiego szkole-
niowca Heimira Hallgrimssona, na co dzień 
stomatologa. Po świetnym występie Islandii 
piwa zrobiły furorę nie tylko wśród 300 tys. 

islandzkich kibiców, zainteresowali się nim 
też Szwedzi, których rodakiem jest trener 
Lagerbaeck.

Powodów do radości nie miała we Fran-
cji reprezentacja Hiszpanii, futbolowy gigant 
ostatniej dekady. Popularna La Roja pożegna-
ła się z Euro już po 1/8 finału. Po powrocie 
do domu przynajmniej jeden piłkarz musiał 
być pozytywnie zaskoczony ciepłym przyję-
ciem – obrońca Gerard Pique dowiedział się, 
że w Barcelonie powstanie piwo inspirowane 
jego postacią. Trunek o nazwie Piquenbauer 
będzie wyrazem wdzięczności dla piłkarza 
za wszystko, co zrobił dla katalońskiego klubu. 
Piquenbauer ma być odświeżający z lekkim 
posmakiem imbiru. Na butelce w klubowych 
barwach znajdzie się numer trzy, pod którym 
Pique występuje.

darmowo i dożywotnio

Jonas Hector, bohater Niemiec w serii 
rzutów karnych w ćwierćfinałowym meczu 
z Włochami, w nagrodę do końca życia będzie 
mógł pić darmowe piwo w jednej z dyskotek 
w Saarbruecken. Fan-dobroczyńca, właściciel 
lokalu, ogłosił to w chwilę po zakończeniu 
meczu na profilu firmowym na Facebooku. 
Piłkarz pochodzi z niedalekiej miejscowości 
Auersmacher i podobno znany jest bywalcom 
dyskoteki, świętował w niej także swoje 25. 
urodziny. Hojny restaurator podkreśla jednak, 
że Hector zawsze zachowuje się jak prawdziwy 
profesjonalista i zamawia tylko piwo bezalko-
holowe. Czy tylko na nie będzie mógł liczyć 
szczęśliwy ofiarowany?

kocham cię jak islandię
Przeliczył się nieco brytyjski właściciel sieci 

supermarketów „Iceland”, fan Anglii. Był tak 
pewny wygranej synów Albionu w meczu z Is-
landią, że zadeklarował, iż w razie ich porażki 
rozda piwo w 700 sklepach sieci. Wystarczyło 
pokazać kupon z popularnego tabloidu Sun, 
który dodatkowo nagłośnił sprawę, zamiesz-
czając na okładce informację o darmowym 
półlitrowym piwie marki Spitfire dostępnym 
w sieci. Przedstawiciele firmy, chcąc ratować 
twarz, tłumaczą, że nie mogli się zdecydować, 
komu kibicować, więc postanowili uradować 
wszystkich kibiców.

Prohibicja dla wysPiarzy

Jeszcze większą sensację niż Islandia spra-
wili piłkarze Walii, dochodząc aż do półfinału 
Euro, w którym musieli uznać wyższość przy-
szłego mistrza – Portugalii. Walijscy kibice 
byli bardzo widoczni we Francji, a w pamięć 
zapadła ich pieśń „Nie zabierajcie nas do domu” 
ze słowami „Nie chcę iść do pracy, chcę zostać 
tutaj i pić wasze piwo”. Tego ostatniego życze-
nia nie mogli spełnić w dniu meczu z Anglią 
w Lens. Ze względu na fatalną reputację angiel-
skich kibiców mecz miał status podwyższonego 
ryzyka i całe miasto objęto prohibicją. Władze 
tego 40-tysięcznego miasta, najmniejszego go-
spodarza Euro, wprowadziły dwudniowy zakaz 
alkoholu w dużych sklepach i restauracjach, nie 
można było też wwozić do niego alkoholu. Te 
ograniczenia musiał kibicom zrekompensować 
ciekawy mecz, w którym padły trzy bramki. 
Wygrali Anglicy. MAREK KOWALIK
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