
Temat na czasie

Zdzisław Bik, prezes FASING SA: 
Doskonale wiemy,  
że jeżeli nie 
będziemy się 
rozwijać, nie 
przetrwamy 
na rynku. 
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Chcą upowszechniać 
wiedzę
JSW Szkolenie i Górnictwo.
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Jankowice najlepsze 
po raz czwarty

Bezpieczna Kopalnia 2016.
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Nie pal trawy
Wypalanie traw i pozostałości 
roślinnych.
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Hybrydowi magnaci
Informacje motoryzacyjne.
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Przesilenie 
na przedwiośniu
Zdrowie.
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Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie włączenia 
Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki niemu minister energii  

Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski rozpoczynają rozmowy z inwestorami. 
Porozumienie jest także podstawą do serii  spotkań z wierzycielami, czyli bankami. – Negocjacje 

były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się 
dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim 

pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje 
wypłaty – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. – Nie ulega wątpliwości, 

że przeprowadzamy proces bez precedensu – dodał.
więcej na s. 6, 7

Fuzja. PGG z KHW

Koniec maratonu rozmów
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Nie smarujecie,  
nie jedziecie
M iałem sen. Śnił mi się rozbitek na środku oceanu. 

Podpłynęła do niego szalupa ratunkowa. Rozbitek 
zaczął negocjacje z załogą. Powiedział, że zgodzi się 
na to, aby zostać uratowanym pod warunkiem, że będzie 
bogatszy, dostanie lepsze stanowisko w pracy i pisemne 
gwarancje długiego życia w zdrowiu, szczęściu i dostatku. 
Obudziłem się, wypiłem kawę, przeczytałem informacje 
na portalu nettg.pl i pomyślałem, że nawet najbardziej 
absurdalny sen to nic w porównaniu z rzeczywistością. 
Portal informował o przedłużających się negocjacjach 
na temat połączenia Polskiej Grupy Górniczej 
i Katowickiego Holdingu Węglowego. Negocjacje się 
przedłużają, bo część liderów związkowych domaga 
się jak najwięcej bonusów w zamian za zgodę na to, 
aby Holding nie ogłosił bankructwa. Urocza strategia 
negocjacyjna. Mój sen jest niczym przy tak czystym 
nonsensie jak rozmowy z częścią liderów związkowych 
KHW.

J eden ze związkowców Sierpnia 80 tłumaczył powody 
przedłużających się rozmów. – Wielu związkowców 

z KHW osiągnęło wiek emerytalny. W Polskiej Grupie 
Górniczej są niższe odprawy emerytalne niż w Katowickim 
Holdingu Węglowym. Natomiast górnicy pracujący 
w ścianie zarabiają miesięcznie o około 300 złotych więcej 
niż w KHW – informował przedstawiciel Sierpnia 80. Ten 
związek podpisał porozumienie, zanim zdecydowały się 
na to znacznie większe centrale.

I nformacja przekazana przez przedstawiciela Sierpnia 
80 jest jasna: Sierpień 80 w przeciwieństwie między 

innymi do holdingowej Solidarności jest za tym, aby 
w nowej firmie zwykli pracownicy KHW mieli lepiej, 
ale działacze z konkurencji są temu przeciwni. Strzał 
doskonały. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz Sierpień 80 
miał tak dobrą okazję, aby pokazać, że nie jest organizacją 
oszołomów i potrafi bronić interesów pracowniczych 
nawet kosztem interesów działaczy związkowych. Jestem 
przekonany, że w kopalniach KHW rozpocznie się akcja 
rozdawania deklaracji przystąpienia do Sierpnia 80.

R ok temu w miarę spójny program teraz zaczyna 
się rozjeżdżać albo jest rozjeżdżany. Ocena zależy 

od miejsca siedzenia. Z siedzeń związkowych widać 
wiarołomstwo strony rządowej, bo przecież miało nie 
być zamykania kopalń. Z siedzeń rządowych widać 
wiarołomstwo liderów związkowych, bo przed wyborami 
zgodzili się, że wszystkich kopalń nie da się uratować. 
Problemem był tylko sposób poinformowania o tym. 
Teraz część związków ma pretensje do rządu o to, 
że nie realizuje przedwyborczych obietnic. Jak była 
totalna nędza w górnictwie, związki ogłaszały, że rząd 
realizuje program przedwyborczy. No, może z małymi 
potknięciami, drobnymi niedociągnięciami, ale generalnie 
ministrowie Tchórzewski i Tobiszowski to super goście. 
Teraz nie są super. Co się zmieniło? Praktycznie nic. 
Rząd ten sam, ministrowie ci sami, liderzy związkowi 
niezmienni od lat. O co chodzi? Chodzi o pieniądze. 

P rzy okazji tej reformy górnictwa, inaczej niż 18 lat 
temu, ministrowie nie mają nic do zaoferowania. Nie 

da się już stworzyć więcej firm oddanych we władanie 
kopalnianych liderów. Nie można im zagwarantować 
zleceń. Doszło do tego, że nawet nie można ich wcisnąć 
w dyrektorskie fotele. Dramat. Ministrowie Tchórzewski 
i Tobiszowski dziwią się, że napotykają opór w sytuacjach 
wydawałoby się tak oczywistych, że wszystko powinno 
toczyć się bezproblemowo. Panowie – nie smarujecie, nie 
jedziecie.

 l

Powstała najpotężniejsza spółka węglowa w Europie – 
poinformowały media. Chodzi oczywiście o połączone 
już dwie spółki – Polską Grupę Górniczą i Katowicki 
Holding Węglowy. Brawo, ministrowie Krzysztof Tchó-
rzewski i Grzegorz Tobiszowski. Udało się uratować 
przed bankructwem Katowicki Holding Węglowy.

J ednak do słodyczy sukcesu chciałbym wpuścić 
kilka kropel dziegciu. To, że powstała najpo-
tężniejsza spółka, na razie jest bardziej niebez-

pieczne niż korzystne. Dlaczego? Ponieważ ta spółka 
powinna powstać dopiero po zakończeniu procesu 
naprawy w obu firmach. Na razie połączono biedę 
z nędzą i prawdziwy wysiłek dopiero przed panami 
Tchórzewskim i Tobiszowskim. Trzeba tę firmę doin-
westować, dokapitalizować i zorganizować. Kolejność 
w tej wyliczance jest przypadkowa i nie ma żadnego 
znaczenia. W rzeczywistości to wszystko trzeba zrobić 
natychmiast, jednocześnie i skutecznie.

Trzymam kciuki i życzę spektakularnych suk-
cesów, ponieważ pośrednio od nowej spółki zależy 
los Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chodzi mi przede 
wszystkim o dostawców maszyn, urządzeń i usług. 
Gdyby padł Katowicki Holding Węglowy, ich, a także 
w wielu przypadkach nasi kooperanci mieliby gigan-
tyczne kłopoty. To odbiłoby się także na nas. Ponieważ 
funkcjonujemy w tym samym regionie Polski, każda ne-
gatywna zmiana gospodarcza odbija się także na JSW. 
Do tego dochodzą problemy społeczne.

Bardzo dobrze, że powiodła się kolejna akcja ra-
tunkowa. Teraz trzeba zadbać o to, aby uratowany 
przeżył i wydobrzał. I to są właśnie prawdziwe kłopoty, 
o których wspomniałem. Połączono dwie firmy, które 
do tej pory ze sobą konkurowały – na rynku węgla 
energetycznego, ale także między załogami i organiza-
cjami związkowymi. Chodziło zawsze o prestiż. Przez 
lata trwała licytacja między liderami związkowymi o to, 
kto więcej dla załogi wywalczył. Przyznam, że ze zdu-
mieniem patrzyłem, jak KHW udało się utrzymać 

wypłaty tak zwanej czternastki po tym, jak my i górnicy 
PGG musieliśmy z niej zrezygnować. Nie było łatwo 
zbić argument złośliwców, którzy twierdzili, że sko-
ro bankrutujący KHW może wypłacać czternastki, 
to dlaczego na przykład JSW nie może. Otóż dlatego 
nie mogliśmy obronić wszystkiego, że chcieliśmy być 
samodzielną firmą.

W 2016 roku światowe ceny węgla energetyczne-
go wzrosły dwukrotnie. Analitycy Międzynarodowej 
Agencji Energii tłumaczą to głównie cięciami w do-
stawach węgla z Chin i prognozują spadek cen w ko-
lejnych miesiącach oraz ich stabilizację od 2018 roku 
na poziomie ponad 60 USD za tonę. – Będziemy się 
do tych cen dopasowywać – zapowiedział wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski, dodając, że kluczowy 
dla kopalń jest rynek wewnętrzny. I to jest wyzwa-
nie dla nowej firmy – nie wydobywać tony drożej niż 
60 dolarów. Czy to wykonalne? Rząd i Ministerstwo 
Energii zrobiły wszystko, co mogły, a w dodatku kilka 
rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Teraz trzeba 
czekać, co będzie. Proces łączenia dwóch firm nie jest 
łatwy. Pocieszająca jest informacja, że resort energii 
ma zaplanowane kolejne kroki, dzięki którym można 
liczyć na szybkie korzyści z połączenia PGG i KHW.

Niestety, do spadających cen węgla koksowego tak-
że my będziemy musieli się dostosować, jeżeli chcemy 
przetrwać. Dlatego tym bardziej warto obserwować 
działania połączonych PGG i KHW.

Myślę, że dla całej branży będzie bardzo źle, jeżeli 
połączenie PGG i KHW okaże się tylko grą na czas. 
Nie chciałbym popełnić błędu, ale w jednej z radiowych 
wypowiedzi ministra Tchórzewskiego moją uwagę 
zwróciła informacja o tym, że połączone firmy mogą 
za pięć lat trafić na giełdę. Oznaczałoby to, że program 
naprawczy jest racjonalny i ma przynieść bardzo dobre 
efekty. Szczerze życzę sukcesu nowej firmie. Z niecier-
pliwością czekam na informacje, które rozwieją obawy, 
o których wspomniałem.
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Pięścią w stół

Powstała wielka firma

Brawo, 
ministrowie 
Krzysztof 
Tchórzewski 
i Grzegorz 
Tobiszowski. 
Udało się 
uratować przed 
bankructwem 
Katowicki Holding 
Węglowy.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Jeżeli któryś z unijnych urzędników uważa, że zwal-
czając wykorzystywanie węgla w polskiej energetyce, 
powstrzyma zmiany klimatu i poprawi jakość powie-
trza, to jest w błędzie. W Polsce nie spalanie węgla 
jest problemem – problemem jest spalanie węgla złej 
jakości i śmieci, a nawet odpadów przemysłowych. 
Nie elektrownie i elektrociepłownie najbardziej za-
truwają powietrze w polskich miastach. Największymi 
trucicielami są piece w gospodarstwach domowych, 
w których spala się wszystko – muł węglowy, opako-
wania z tworzyw sztucznych, śmieci i pocięte opony.

N iestety, Unia Europejska jest głucha na racjo-
nalne argumenty. Wiara, że zakazami można 
wszystko, jest zgubna dla polskiej gospodarki. 

Jeżeli rzeczywiście kolejny etap zaostrzania polityki an-
tywęglowej stanie się faktem, skutek dla polskich miast 
może być dramatyczny. Energia zdrożeje, natychmiast 
zdrożeją wszystkie produkty, a przeciętny obywatel 
zubożeje. Polski przemysł straci konkurencyjność, 
wzrośnie bezrobocie. W sezonie zimowym coraz mniej 
gospodarstw będzie stać na dobrej jakości węgiel. Dla-
tego jeszcze powszechniejszy stanie się zgubny obyczaj 
spalania śmieci, plastiku i opon w domowych piecach 
centralnego ogrzewania. Jeśli ludzie będą mieć do wy-
boru – marznąć albo truć środowisko, wybiorą trucie.

W Rybniku na początku stycznia był taki dzień, 
kiedy stężenie pyłów zawieszonych przekroczyło nor-
my o ponad 3000 proc. W nocy miasto wyglądało, 

jakby ktoś chciał je skryć za zasłoną dymną. Tak, część 
tego smogu to efekt spalania węgla. Jednak przytła-
czający udział w zadymianiu miasta mają złej jakości 
paliwa, archaiczne piece węglowe i obrzydliwy obyczaj 
spalania śmieci. Zastanawiam się, co można zrobić, 
aby do świadomości społecznej dotarła prosta prawda, 
że spalanie w piecach odpadów węglowych, śmieci 
i (o zgrozo) starych opon jest działaniem na szkodę 
wszystkich. Kiedy oburzenie minęło, zdałem sobie 
sprawę, że większość robi to dlatego, że musi oszczę-
dzać na wszystkim, także na paliwie do ogrzewania 
domów i mieszkań. Uważam więc, że aby uniknąć 
w przyszłości takich sytuacji, należy stworzyć system 
wspierania tych, którzy zdecydują się na nowoczesne 
piece węglowe i ekologiczne paliwo węglowe. 

Przy okazji alarmów smogowych podniosły się głosy 
o tym, jak dobrze byłoby zakazać spalania węgla w domo-
wych kotłowniach. To bardzo abstrakcyjny pomysł. Nie 
można w krótkim czasie przestawić gospodarstw domo-
wych z ogrzewania węglowego na ogrzewanie na przy-
kład gazowe. Jestem przekonany, że to wymaga czasu. 
Czy w takim razie jesteśmy skazani na smog niczym 
z horrorów? Wiele zależy od nas i unijnych urzędników. 
Zamiast wspierać ekologiczne sposoby wykorzystania 
węgla, walczą z nim wszelkimi metodami. To decyzje 
sprzeczne z logiką. Ponieważ węgiel jest u nas paliwem 
dominującym, logiczne byłoby wspieranie wszystkich 
wysiłków zmierzających do uczynienia z niego paliwa 
przyjaznego środowisku. To możliwe. l

Wiara, 
że zakazami 
można wszystko, 
jest zgubna 
dla polskiej 
gospodarki.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Urzędnik nie służy ekologii

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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A K T U A L N O Ś C I

 XNowy GórNik: Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa i  Szkoła Eksploatacji 
Podziemnej Akademii Górniczo-Hutni-
czej wyróżniły pana tytułem Osobowość 
Roku. To nagroda za staż pracy czy za to, że 
FASING opiera się kryzysowi?
ZdZisław Bik: Kapituła uzasadniła swoją decy-
zję krótko. Otrzymałem wyróżnienie za „stwo-
rzenie globalnej Grupy Kapitałowej FASING 
obejmującej dwanaście podmiotów związanych 
z branżą górniczą, działających w sześciu kra-
jach”. Doceniono także fakt, że jestem związany 
z branżą górniczą od 28 lat, od 30 lat prowadzę 
działalność gospodarczą, od 16 lat zarządzam 
FASING SA. Jak zwykle przy okazji takich uro-
czystości nagradza się jedną osobę, która pełni 
rolę reprezentanta firmy.

Traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla 
dużego zespołu moich współpracowników, 
z którymi przez wiele lat budowałem pozycję 
FASING SA. Bez ich ciężkiej pracy, wybitnych 
umiejętności, poświęcenia dla firmy i olbrzy-
miej koncentracji na celach, jakie sobie stawia-
my, nie byłoby sukcesów firmy. Nie dostałbym 
też tego zaszczytnego wyróżnienia. Wspólnie 
ze współpracownikami przeszliśmy długą dro-
gę od firmy pracującej przede wszystkim dla 
polskiego górnictwa do firmy pracującej dla 
górnictwa światowego. Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim pracownikom Grupy 
Kapitałowej FASING za lata współpracy i pro-
sić ich o wsparcie przy realizacji kolejnych 
przedsięwzięć.

 X Planuje pan rozwój w czasie, kiedy fir-
my potężniejsze od FASING-u mają kłopo-
ty z przetrwaniem?

– Nie tworzę planów sam. Planuje liczny 
zespół. Doskonale wiemy, że jeżeli nie będzie-
my się rozwijać, nie przetrwamy na rynku. 
Przypomnę, że kiedy obejmowałem stano-
wisko prezesa FASING SA, czasy były równie 
ciężkie. Trwał kryzys w polskim górnictwie, 
zamykano kopalnie i mało kto w Polsce wie-
rzył, że produkcja łańcuchów dla górnictwa 
może być dobrym interesem. Ja wierzyłem, 
a zespół moich współpracowników zaufał mi. 

Plany rozwoju firmy powstały w czasie, 
kiedy inni plajtowali. Podkreślę bardzo ważny 
fakt – założenia strategiczne ustalone kilkana-
ście lat temu są wciąż aktualne. Korygujemy 
taktykę, dostosowujemy ją do zmieniającej 
się rzeczywistości ekonomicznej, ale najważ-
niejsze cele osiągamy zgodnie z ustaleniami 
z początku XXI wieku. Jaki stąd wniosek? Otóż 
nawet w trudnych czasach trzeba planować 
rozwój i inwestować w innowacyjność, aby 
w czasie koniunktury czerpać zyski. Firma 
FASING może tak działać dzięki temu, że jest 
ciągłość zarządzania.

Pytał pan, czy dostałem wyróżnienie 
za staż pracy. Tak, jestem w komfortowej 
sytuacji, ponieważ mogę realizować swoje 
plany od ponad 15 lat. Jednak nawet najgenial-
niejsze plany prezesa i całego zarządu firmy 
to zbyt mało, żeby odnieść sukces. Podsta-
wami są bardzo dobra załoga i wyśmienity 
produkt. To cała tajemnica. Jest jeszcze jeden 
element, którego nie da się zmierzyć w żaden 
sposób, a który w biznesie odgrywa kolosal-
ną rolę – mam na myśli szczęście. Szczęście 
do przyjaciół, których zdobywaliśmy na całym 
świecie. FASING wkłada wiele wysiłku w to, 
aby zdobywać nowych przyjaciół i nie tracić 

dotychczasowych. Wyznaję prastarą zasadę 
kupiecką, która naucza, że lepiej stracić okazję 
do zysku, niż stracić przyjaciela w interesach. 
FASING nie jest firmą nastawioną na chwilo-
wy zysk za wszelką cenę.

 X Jak pan ocenia przyszłość FASING-u?
– W latach kryzysu zwiększaliśmy nasze 

przychody w porównaniu roku do roku. Ze-
spół menedżerów kierujących FASING-iem 
ma ambicje, aby rok 2017 był lepszy od roku 
2016. Mamy realną szansę, aby tak było. Gór-
nictwo światowe wychodzi z gigantycznego 
kryzysu. Na twarzach menedżerów globalnych 
firm górniczych coraz częściej widać uśmiech. 
Górnictwo węgla kamiennego na pewno bę-
dzie zwiększać wydatki na nowe maszyny 
i urządzenia. FASING ma stabilną pozycję 
na globalnym rynku producentów łańcuchów 
górniczych i wierzę, że ten fakt przełoży się na 
zyski. Prowadzimy wiele rozmów, dzięki któ-
rym zapewne zdobędziemy nowe kontrakty 
między innymi na rynku chińskim, australij-
skim i rosyjskim. Świat górniczy uśmiecha się 
i to mnie nastraja optymistycznie.

 XWidzi pan uśmiech na twarzach polskich 
menedżerów górniczych?

– Polskie górnictwo jest w fazie naprawy. 
Widzę na twarzach przedstawicieli zarządów 
spółek górniczych troskę, ale coraz częściej 
także uśmiech.

 XMinister energii Krzysztof Tchórzewski 
poinformował, że po połączeniu PGG i KHW 

trzeba będzie w ciągu dwóch lat przezna-
czyć na inwestycje 3 mld złotych. To dużo 
pieniędzy. Zapewne FASING będzie miał 
swój udział w tej puli pieniędzy?

– Jeżeli chodzi o kwoty, to łańcuchy będą 
miały niewielki udział w tych 3 mld złotych. 
Jednak taka informacja cieszy, bo to oznacza, 
że kończy się etap reorganizacji polskiego 
górnictwa, a zacznie się etap realizacji ambit-
nych planów inwestycyjnych i rozwojowych. 
Kwota 3 mld złotych robi wrażenie, ale jestem 
przekonany, że polskie górnictwo potrafiłoby 
spożytkować większe pieniądze. 

Moim zdaniem problemem dla spółek wę-
glowych jest nie tylko ostatni kryzys na rynku 
węgla. Trzeba sięgnąć głębiej w przeszłość, kiedy 
zaniedbywano inwestycje, nie myślano o rozwo-
ju i roli węgla w polskiej gospodarce. Górnictwo 
jest branżą, w której efekty decyzji albo efekty 
braku decyzji często widać dopiero po czterech-
-pięciu latach. Teraz, niestety, odczuwamy nega-
tywne skutki zaniechań z lat minionych, z cza-
sów, kiedy była dobra koniunktura. Na przykład 
zaczyna brakować węgla dobrej jakości. Spółki 
nie realizują planów wydobywczych. To mnie 
martwi, bo FASING jest firmą polską, która 
chce służyć przede wszystkim krajowemu gór-
nictwu. Dlatego z radością przyjmuję wypowie-
dzi ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który 
zapowiada budowę nowych kopalń.

 X Czy węgiel kamienny będzie ważnym źró-
dłem energii dla polskiej gospodarki? Prze-
ciwnicy górnictwa twierdzą, że trzeba wy-
eliminować węgiel z energetyki.

– W ciągu najbliższych kilkudziesięciu 
lat to niemożliwe. Na świecie średnioroczny 
wzrost wydobycia węgla oscyluje w okolicach 
3 proc. U nas wydobycie spada. Jednak węgiel 
wciąż będzie podstawą polskiej energetyki 
i należy zrobić wszystko, aby pochodził on 
z polskich kopalń. FASING ma w planach 
uruchomienie kopalń Barbara-Chorzów. 
Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku prze-
brniemy przez wszystkie procedury urzędowe 
i rozpoczniemy realizację naszych planów. 
Przyczynimy się w ten sposób do spełnienia 
oczekiwań polskiej energetyki. Planujemy wy-
dobywać węgiel bardzo dobrej jakości w spo-
sób efektywny. Moi współpracownicy, świetni 
znawcy górnictwa, twierdzą, że kopalnie węgla 
kamiennego mogą być dobrym interesem pod 
warunkiem, że są dobrze zorganizowane i za-
rządzane. Zgadzam się z tym twierdzeniem.

 XWierzy pan, że polskie kopalnie mogą 
być efektywne?

– One muszą być efektywne. Węgiel jest 
poszukiwany na rynku jako cenny surowiec. 
Cieszy mnie każda informacja, która potwier-
dza tę prawdę. Gdybym nie wierzył, że polskie 
kopalnie mogą być efektywne, moje ponad 
piętnastoletnie zaangażowanie w kierowa-
nie FASING-iem nie miałoby sensu. Prze-
cież my od ponad stu lat służymy śląskiemu 
górnictwu i mam nadzieję, że jeszcze przez 
dziesięciolecia tak będzie. Dzięki polskiemu 
górnictwu od kilkunastu lat jesteśmy firmą 
globalną.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

– Świat górniczy zaczyna się uśmiechać. To mnie nastraja optymistycznie – mówi ZdZisław Bik, prezes FASING SA, 
laureat tytułu Osobowość Roku. Tytuł przyznają GIPH i Szkoła Eksploatacji Podziemnej Akademii Górniczo-Hutniczej

To może być dobry rok
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Anna Bik i Zdzisław Bik, laureat tytułu Osobowość Roku
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Szkolenia organizowane przez JSW Szko-
lenie i Górnictwo Sp. z o.o. nie są zajęcia-
mi z historii techniki ani teoretyzowaniem. 
Profesjonalna kadra, praktycy, którzy co-
dziennie w pracy wykorzystują najnowocze-
śniejsze maszyny i urządzenia, przekazują 
swoją wiedzę uczestnikom kursów. To atut, 
jakiego bardzo często nie mają konkurenci 
JSW SiG. Dlatego warto korzystać z oferty 
spółki szkoleniowej.

– Spółka JSW Szkolenie i  Górnictwo 
ma wielki potencjał. Wybitni fachowcy, spe-
cjaliści z kwalifikacjami poświadczonymi od-
powiednimi certyfikatami, którzy są prakty-
kami, a nie teoretykami, stanowią o naszej 
sile – mówi Damian Hajok, dyrektor ds. eko-
nomicznych JSW SiG.

Atrakcyjna oferta dostosowana do ocze-
kiwań rynku pracy i szkolenia organizowane 
dla konkretnych wymagań pracodawców po-
wodują, że JSW SiG warto zaufać. Uczestnicy 
szkoleń nie poznają historii techniki, tylko 
sposoby rozwiązywania problemów z różnych 
dziedzin, w których są stosowane najnowsze 
technologie.

Dlatego JSW SiG koncentruje się 
na  kontynuacji realizowanych zadań 
w obszarze szkoleniowym wraz z posze-
rzeniem tej działalności o obszary dotąd 
nierealizowane.

Będzie prężny ośrodek
JSW SiG ma bardzo dobre wyniki w orga-

nizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych 
dla pracowników wielu firm tworzących Gru-
pę Kapitałową JSW. Planowane przedłożenie 
oferty szkoleń i kursów specjalistycznych re-
alizowanych przez JSW SiG dla pracowników 
wszystkich firm jest bardzo ważnym elemen-
tem planów rozwojowych. Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA korzysta z usług wielu firm, które 
wykonują prace w kopalniach węgla kamien-
nego. JSW SiG chce zaoferować tym firmom 
kompleksowe szkolenia pracowników. Korzyść 
jest ewidentna – pracownicy firm okołogór-
niczych będą szkoleni zgodnie z potrzebami 
i w sposób adekwatny do warunków panu-
jących w konkretnych miejscach ich pracy. 

Grupa Kapitałowa JSW to  także kok-
sownie. Kursy i szkolenia dla pracowników 
koksowni są ważnym punktem planów roz-
wojowych spółki szkoleniowej. JSW SiG może 
korzystać z nowoczesnej i potężnej infrastruk-
tury JSW SA. Planuje na tej bazie utworzenie 
ośrodka szkoleniowego umożliwiającego kom-
pleksowe nabywanie uprawnień. – Uważam, 
że nie możemy zmarnować wyśmienitej bazy 
nie tylko produkcyjnej, ale także szkoleniowej 
– mówi dyrektor Hajok.

Obecnie JSW SiG prowadzi w zakładach 
JSW SA 183 rodzaje szkoleń i kursów. W 2016 
roku przeprowadzono 933 kursy i szkolenia. 
Wzięło w nich udział 11 681 osób, w tym 1245 
osób spoza JSW SA. – Szkolenie pracowników 
z innych firm jest dla nas korzystne nie tyl-
ko ze względów finansowych. Chcemy w ten 
sposób rozpocząć realizację ambitnego celu: 
uczynić z JSW SiG prężny ośrodek o cechach 
instytucji dydaktycznej. Nowoczesne tech-
nologie i postęp technologiczny powodują, 
że na rynku przetrwają tylko ci pracodawcy, 
którzy będą potrafili przygotować załogi swo-
ich firm do nowych wymagań. My chcemy im 
to ułatwić – mówi dyrektor Hajok.

JSW SiG to doBra marka

– Spółka szkoleniowa musi być roz-
poznawalna na  rynku. Chcemy budować 
popularność naszej firmy także poprzez 

realizowanie badań psychologicznych i psy-
chiatrycznych. Zgodnie z przepisami prawny-
mi na wielu stanowiskach można pracować 
po poddaniu się badaniom psychologicznym 
i psychiatrycznym. Przeprowadzanie tych 
badań dla JSW SA i dla firm z Grupy Kapi-
tałowej oraz zbudowanie rozpoznawalności 
pracowni psychologicznej na wolnym rynku 
pozwoliłoby uzyskiwać zlecenia od osób fi-
zycznych i firm zewnętrznych – mówi dy-
rektor Hajok.

Chodzi o to, aby JSW SA uniezależniła się 
od firm zewnętrznych, które wykonują część 
takich badań. Wdrożenie tego rozwiązania 
jest uzależnione od rentowności przedsię-
wzięcia. Docelowo JSW SiG mogłaby przejąć 
obsługę wszystkich zadań z zakresu badań, 
opieki i dyżurów psychologicznych realizo-
wanych obecnie na rzecz Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA przez podmioty zewnętrzne. 
W 2016 roku specjaliści pracujący dla JSW 
SiG przebadali 3619 osób.

 l

JSW Szkolenie i Górnictwo

Chcą upowszechniać wiedzę
Chcemy rozpocząć realizację 
ambitnego celu: uczynić z JSW 
SiG prężny ośrodek o cechach 
instytucji dydaktycznej.

Ciekawa liczba 

11 681
OSÓB

wzięło udział w 933 kursach i szkoleniach zorgani-
zowanych w 2016 roku
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Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. oddział KWK 
ROW ruch Jankowice zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie Bezpieczna Kopalnia 2016. To już 
czwarty sukces z rzędu załogi tego zakładu 
w rankingu bezpieczeństwa pracy. Wcześniej 
kopalnia otrzymała ten tytuł w 2009 roku. 
Od 14 lat nie było tam ani jednego wypadku 
śmiertelnego – to rekord w bezwypadkowej 
pracy w polskim górnictwie podziemnym.

Liderów bezpieczeństwa pracy w górnic-
twie oklaskiwano 23 lutego podczas Gali Lau-
reatów, która była uroczystym punktem pro-
gramu XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 
odbywającej się w Krakowie. Na podstawie 
wyników uzyskanych w 2016 roku w konkur-
sie Bezpieczna Kopalnia zwyciężyli górni-
cy z Jankowic. Drugie miejsce zajęła KWK 
Bobrek-Piekary, należąca do Węglokoks Kraj 
sp. z o.o. Trzecie miejsce ex aequo zajęły: ZG 
Siltech sp. z o.o. i Eko-Plus sp. z o.o. Nagrody 
zwycięzcom konkursu wręczył Piotr Wojta-
cha, w.o. wiceprezesa WUG.

Już od 22 lat ten konkurs promuje sze-
roko rozumianą kulturę bezpieczeństwa 
pracy w górnictwie podziemnym, w którym 
występują największe zagrożenia dla życia 
i zdrowia załogi. Kryteria oceny zakładów 
górniczych są bardzo rygorystyczne i nie-
zmienne. Podstawowym wymogiem elimi-
nacyjnym są trzy kolejne ostatnie lata bez 
wypadku śmiertelnego. O poszczególnych 
miejscach w rankingu najbezpieczniejszych 
kopalń decydują wskaźniki szczegółowe, 
takie jak: liczba wypadków lekkich oraz 
kolejnych dni bez wypadku w danym roku 
konkursu, występujące w kopalniach zagro-
żenia naturalne, liczebność załogi i wielkość 
wydobycia. Rozbudowane kryteria są warun-
kiem obiektywizmu w ocenie poszczegól-
nych zakładów górniczych. Jeżeli jedynym 
miernikiem byłaby liczba wypadków, bez 

ich odniesienia do konkretnych zagrożeń 
występujących w kopalniach oraz liczeb-
ności załóg, to w konkursie zwyciężałyby 
tylko zakłady małe, o dobrych warunkach 
górniczo-geologicznych.

Konkurs Bezpieczna Kopalnia jest wspól-
nym przedsięwzięciem WUG, Głównego 
Instytutu Górnictwa, Fundacji Bezpieczne 
Górnictwo im. W. Cybulskiego, Okręgowego 
Inspektora Pracy w Katowicach, katowickie-
go oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz Komitetu Organizacyjnego Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej. Pierwszy ranking 

kopalń w  aspekcie bezpieczeństwa pracy 
przygotowano w 1996 roku. Załoga Jankowic 
na 22 przeprowadzonych edycji sześciokrot-
nie zajęła pierwsze miejsce. Siedmioosobowa 
kapituła konkursu Bezpieczna Kopalnia, pod 
przewodnictwem Wojciecha Magiery, w.o. 
prezesa WUG, wyłoniła tegorocznych lide-
rów w górnictwie węgla kamiennego podczas 
posiedzenia zorganizowanego 9 lutego br. 
w WUG. W kategorii górnictwa rud miedzi 
nagród nie przyznano.

Galę Laureatów podczas tegorocznej 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej poprzedził 

Raport WUG o stanie bezpieczeństwa pracy 
w górnictwie, który zaprezentował Krzysz-
tof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa 
Otworowego i Wiertnictwa WUG. Pod wzglę-
dem wypadkowości ubiegły rok w górnictwie 
węgla kamiennego był jednym z najlepszych 
w całym półwieczu. Kopalnie rud miedzi nie 
utrzymały dobrych trendów w tym zakre-
sie. Podstawowe informacje o stanie bezpie-
czeństwa w górnictwie w 2016 roku, wraz 
ze wskaźnikami, są dostępne na stronie in-
ternetowej WUG.

WUG

Bezpieczna Kopalnia 2016

Jankowice najlepsze 
po raz czwarty

Jerzy Sawczuk, prze-
wodniczący zzGwp 
kwk Jankowice: Na-
sza kopalnia kolejny 
raz została zwycięzcą 
konkursu Bezpieczna 
Kopalnia. Od 14 lat nie 
doszło w niej do śmier-
telnego wypadku. Gratulacje dla załogi, która 
potrafi bezpiecznie pracować i angażuje się 

w doskonalenie kwalifikacji poprawiających 
bezpieczeństwo. Kierownictwo kopalni rów-
nież dokłada starań, aby, w miarę kryzyso-
wych dla branży realiów, wprowadzać nowe 
rozwiązania mechaniczne i podnosić komfort 
pracy. Jednak nie wszystko można przewi-
dzieć, górnictwo to również zagrożenia natu-
ralne, których wyeliminowanie nie zawsze jest 
możliwe. Życzę więc załodze, aby św. Barbara 
nadal miała nas w swej opiece.

Henryk MazewSki, 
wiceprzewodniczący 
zzGwp kwk Janko-
wice: Jestem dumny 
z wyniku załogi naszej 
kopalni. Jest to  nie-
zwykle ważne, że  nasi 
pracownicy pracują 
bezpiecznie, mimo trudnych warunków 
górniczo-geologicznych. Ten dobry wynik 

to zasługa górników, którzy wykazują się 
dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa pracy, 
ale też dozoru kontrolującego stan maszyn 
i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa oraz 
sprawdzającego respektowanie przepisów. 
W naszej kopalni, dzięki Bogu, od lat nie 
było poważniejszych wypadków i wszyscy 
dążymy do tego, aby tak pozostało.
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Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. oddział KWK ROW ruch Jankowice zajęła pierwsze miejsce w konkursie Bezpieczna Kopalnia 2016

Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZG w Pol-
sce KWK Jankowice, informował na łamach 
Nowego Górnika o tym, że związki zawodo-
we będą rozmawiać na temat dodatkowej 
wypłaty dla pracowników PGG. – Dzięki wy-
siłkowi załogi Grupa osiągnęła lepsze wyni-

ki finansowe. Mam nadzieję, że pracownicy 
zostaną docenieni finansowo – powiedział 
przewodniczący Sawczuk.

Na stronie internetowej Solidarności Gór-
niczej ukazał się oficjalny komunikat na ten 

temat. Na 3 marca zapowiedziano rozmowy 
przedstawicieli strony społecznej i zarządu 
Polskiej Grupy Górniczej w sprawie wysokości 
nagrody finansowej dla wszystkich pracowni-
ków PGG. – To efekt wspólnego stanowiska 
większości central związkowych z Polskiej 

Grupy Górniczej skierowanego do zarządu 
w ubiegłym tygodniu – podkreśla przewod-
niczący Zakładowej Organizacji Koordynacyj-
nej (ZOK) NSZZ Solidarność PGG Sp. z o.o. 
Bogusław Hutek.

l

Polska Grupa Górnicza

Będzie bonus za dobre wyniki
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Dzień wcześniej porozumienie, w nieco mniej 
korzystnej dla załogi wersji, podpisały cztery 
inne związki zawodowe (w tym dwóch sygna-
tariuszy Holdingowego Układu Zbiorowego). 
W środę o godzinie 8.00 najnowsza wersja 
umowy została wyłożona w siedzibie PGG, 
by organizacje nieuczestniczące w posiedze-
niu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
mogły ją zaakceptować.

Porozumienie zakłada przyjęcie przez 
pracowników KHW uzgodnień płacowych 
obowiązujących w Polskiej Grupie Górniczej. 
Tym samym rozwiązany zostanie Holdingowy 
Układ Zbiorowy. Zarząd PGG udzieli też gwa-
rancji, że zasady te obowiązywać będą przez 
rok od fuzji, czyli do końca marca 2018 roku.

Do tego terminu ma zostać wynegocjo-
wany nowy, wspólny układ zbiorowy pracy. 
Zdecydowano też o szukaniu rozwiązań dla 
ruchu Śląsk (po analizie może być połączony 
z ruchem Halemba, należącym do kopalni 
Ruda) i tzw. kopalni Wieczorek II. Jej zło-
ża mają być sczerpane do końca, być może 
od strony ruchu Staszic.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
porozumienie daje podstawę do  wypłaty 
załodze KHW drugiej transzy „czternastki” 
za 2016 rok.

Problemy z obligacjami

Sygnały dotyczące trudnej sytuacji KHW 
pojawiły się pod koniec 2016 roku. W listopa-
dzie banki, które objęły w 2012 roku obliga-
cje węglowej spółki na kwotę 1,2 mld złotych 
(PKO BP, BZ WBK, DZ Bank AG Deutsche 
Zentral-Genossenschaftsbank, Bank BGŻ 
BNP Paribas SA, BGK), w związku z zakłó-
ceniem harmonogramu spłat rozważyły posta-
wienie KHW w stan upadłości. Zobowiązania 
Holdingu sięgnęły łącznej kwoty 2,5 mld zło-
tych, z czego 600 mln złotych to były zobo-
wiązania przeterminowane.

Po negocjacjach z resortem energii umo-
wa standstill, zawieszająca roszczenia ban-
ków, została przedłużona do końca stycznia. 
Obligatariusze bez entuzjazmu podchodzili 
do koncepcji pozostawienia KHW w dotych-
czasowym kształcie. Znacznie większą popu-
larność zyskał pomysł związany z przyłącze-
niem wybranych części majątku do Polskiej 
Grupy Górniczej.

– Podtrzymujemy koncepcję, że filara-
mi KHW będą kopalnie Mysłowice-Wesoła 
i Murcki-Staszic. Wieczorek sczerpuje swoje 
złoże i w latach 2017–2018 w sposób naturalny 
przestanie mieć dostęp do zasobów. Śląsk 
jeszcze w przyszłym roku będzie eksploatował 
przygotowane ściany, natomiast dla Wujka, 
ze względu na jego historyczny charakter, 
planujemy szczególną rolę – mówił wówczas 
wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Z kolei prezes PGG Tomasz Rogala pod-
kreślał, że ewentualne włączenie kopalń KHW 
nie może zachwiać kondycją Polskiej Grupy 
Górniczej.

NegocjacyjNy maratoN

Faktyczne negocjacje dotyczące połącze-
nia spółek ruszyły w styczniu br. Na początku 
zarówno strona społeczna PGG, jak i KHW 
negocjowały oddzielnie.

– Grozi nam upadłość, a co za tym idzie 
likwidacja 13 tys. miejsc pracy. Jedynym dla 
nas ratunkiem jest połączenie KHW z Polską 
Grupą Górniczą. To zagwarantuje stabilne 
miejsca pracy i pieniądze na wypłaty. Zapew-
niam, że górnicy każdej kopalni KHW mają 
gwarantowane zatrudnienie w Polskiej Grupie 
Górniczej – wyjaśniał Tomasz Cudny, prezes 
Holdingu.

Tłumaczył też, że po połączeniu z PGG 
Holding uzyska pieniądze na inwestycje w ko-
palnie, które mogą pracować jeszcze przez 
wiele lat.

W  połowie stycznia powołany został 
zespół pracujący nad połączeniem. Dopra-
cowywano sprawy pracownicze i inwestycyj-
ne, ale zarazem rozpoczęto budowę nowego 
biznesplanu Polskiej Grupy Górniczej. Zało-
żono, że połączenie spółek pozwoli na wyko-
rzystanie efektu synergii w wielu aspektach 
technicznych, rynkowych i  finansowych. 
Zdecydowanie poprawi możliwości inwesty-
cyjne, zwiększy efektywność gospodarowania 
złożami i majątkiem produkcyjnym.

Przyjęto też, że  spółki, produkujące 
przede wszystkim węgiel energetyczny, po-
przez połączenie potencjałów zwiększą kon-
kurencyjność na rynkach i będą elastyczniej 
reagować na zmiany cen węgla. Wolę zaan-
gażowania w proces restrukturyzacji kopalń 
KHW wyraziły Enea, TF Silesia i Węglokoks, 
które zadeklarowały, że są skłonne dokapi-
talizować powiększoną spółkę łączną kwotą 
700 mln złotych.

Wielka fuzja. Niemal dokładnie o północy, z 28 lutego na 
1 marca, część organizacji związkowych z Katowickiego Holdingu 

Węglowego podpisała porozumienie społeczne otwierające 
drogę do połączenia spółki z Polską Grupą Górniczą. Negocjacje 

dotyczące porozumienia toczyły się w ramach Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego. Uczestniczył w nich wiceminister energii 

Grzegorz Tobiszowski.

z Katowickim Holdingiem Węglowym
Polska Grupa Górnicza

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie wypłacenie na początku marca zaległej części czternastki pracownikom KHW oraz zagwarantowanie regularnej pensji

Na jedNej sali
Od 20 lutego związkowcy z obu spółek 

wspólnie negocjowali z zarządami i przed-
stawicielami resortu na wspólnych negocja-
cjach. Wśród dyskutowanych zapisów, mają-
cych znaleźć się w przyszłym porozumieniu, 
były m.in. sprawa rozwiązania lub zachowania 
jeszcze przez rok układu zbiorowego pracy 
w Holdingu, kwestia rezygnacji z tzw. czter-
nastej pensji, a także przyszłość ruchu Śląsk 
i kopalni Wieczorek.

Z kolei strona społeczna PGG upominała 
się o możliwość powrotu do rozmów o odwie-
szeniu czternastej pensji. Przy okazji negocjacji 
minister energii Krzysztof Tchórzewski poin-
formował, że powiększona PGG ma być doka-
pitalizowana kwotą ok. 1 mld złotych. W ciągu 
dwóch lat firma ma wydać na niezbędne inwe-
stycje ok. 3 mld złotych, a w perspektywie trafić 
na Giełdę Papierów Wartościowych.
Autorka jest publicystką tygodnika Trybuna Górnicza 
i portalu nettg.pl

Porozumienie zakłada przyjęcie przez pracowników KHW uzgodnień płacowych obowiązujących w Polskiej 
Grupie Górniczej

Grzegorz Tobiszowski (wiceminister energii), Tomasz Cudny (prezes KHW), Tomasz Rogala (prezes PGG) po 
negocjacyjnym maratonie
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z Katowickim Holdingiem Węglowym
Polska Grupa Górnicza

Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie wypłacenie na początku marca zaległej części czternastki pracownikom KHW oraz zagwarantowanie regularnej pensji
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Zapraszamy do kibicowania uczestnikom zawodów oraz do 
uczestnictwa w innych imprezach organizowanych przez NAT.

Przedstawiciele wszystkich związków zawo-
dowych podpisali porozumienie w sprawie 
włączenia Katowickiego Holdingu Węglowe-
go do Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki temu 
porozumieniu minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski 
rozpoczynają rozmowy z inwestorami.

Porozumienie jest także podstawą do serii  
spotkań z wierzycielami, czyli bankami.

– Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, 
co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. 
Strona społeczna wykazała się dużą odpo-
wiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu 
spółek korzysta branża, ale przede wszystkim 
pracownicy, którzy mają zagwarantowane sta-
bilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać 
o swoje wypłaty – skomentował wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski. – Nie ulega 
wątpliwości, że przeprowadzamy proces bez 
precedensu - dodał.

Zgodnie z porozumieniem Holdingowy 
Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, nato-
miast pracowników Holdingu obejmą zasady 
wynagradzania obowiązujące w Polskiej Gru-
pie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW 
będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja 
górników z KHW ma osiągnąć poziom prze-
ciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 złotych.

W  oświadczeniu załączonym do  po-
rozumienia zarząd PGG udzielił gwaran-
cji pracownikom, że warunki zatrudnienia 
i wynagrodzenia będą obowiązywały przez 
rok od fuzji, czyli do końca marca 2018 roku. 
Do tego terminu ma zostać wynegocjowany 
nowy, wspólny układ zbiorowy pracy.

Zdecydowano też o szukaniu rozwiązań 
dla ruchu Śląsk i kopalni Wieczorek. W ciągu 
dwóch tygodni powołane zostaną zespoły. 
Na podstawie wyników ich prac zostanie pod-
jęta decyzja o dalszej ewentualnej eksploatacji 
ich złóż.

– Podpisanie porozumienia otwiera 
drogę do połączenia Katowickiego Holdin-
gu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. 
Po fuzji powstanie silna firma zatrudnia-
jąca ok. 43 tys. pracowników. Połączenie 
pozwoli na lepsze gospodarowanie złożami, 
bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, 
zmniejszenie kosztów, stworzenie lepszej 
oferty i utworzenie wspólnej sieci sprzedaży 
– wyjaśnia Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej.

Połączenie było konieczne. Suma za-
dłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 mld 
złotych, z czego ponad 1,2 mld złotych to zo-
bowiązania z tytułu obligacji. Strona finan-
sowa (banki) zgodzi się na zmianę warun-
ków spłaty zadłużenia jedynie po włączeniu 

KHW do  PGG. Zdaniem banków tylko 
to da gwarancję wyprowadzenia Holdingu 
na prostą.

Dzięki podpisanemu porozumieniu moż-
liwe będzie wypłacenie na początku marca 
zaległej części czternastki pracownikom KHW 
oraz zagwarantowanie regularnej pensji. Bez 
tego górnicy KHW nie otrzymaliby najbliż-
szego wynagrodzenia. Po fuzji PGG zostanie 
docelowo dokapitalizowana przez inwestorów 
kwotą ponad 1 mld złotych.

Teraz przedstawiciele Ministerstwa Ener-
gii będą spotykać się z inwestorami. Zapla-
nowane są także rozmowy z wierzycielami, 
czyli bankami.

TOMASZ GŁOGOWSKI

Porozumienie podpisane. Oficjalny komunikat

Droga do połączenia 
KHW i PGG otwarta
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Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

Nie pal trawy
Zagraniczny turysta goszczący w marcu w Pol-
sce może być świadkiem dwóch tradycyjnych 
zwyczajów – topienia Marzanny i wypalania 
traw. O ile pierwszy to nieszkodliwy dla niko-
go sposób na przywitanie wiosny, o tyle drugi 
jest jednym z najbardziej brutalnych sposo-
bów niszczenia środowiska. Co więcej, nie 
przynosi żadnych korzyści, ponieważ badania 
naukowe wykazały, że przekonanie o użyźnia-
jącym wpływie wypalania traw na glebę jest 
mitem. W 2015 roku w wyniku bezmyślnego 
wypalania zginęło siedem osób, a 141 zostało 
rannych. Najwięcej pożarów odnotowuje się 
w województwach: mazowieckim, śląskim 
i podkarpackim.

W  wielu rejonach kraju już w  marcu 
panują dodatnie temperatury i duże nasło-
necznienie, które sprawiają, że zeszłorocz-
na wysuszona roślinność idealnie nadaje się 
jako materiał palny. Wyschnięte trawy płoną 
zarówno w wielkich miastach, jak i na wsi. 
W 2015 roku na łąkach i nieużytkach rolnych 
powstało 82 802 pożarów traw, co stanowiło 
45 proc. wszystkich pożarów w Polsce. Prawie 
co drugi pożar w tym roku był pożarem trawy. 
Najwięcej odnotowuje się ich w marcu i kwiet-
niu – w tych dwu miesiącach łącznie 51 proc. 
wszystkich pożarów traw w roku. W przy-
woływanym roku spłonęło 42 703 hektarów 
powierzchni, co odpowiada długości pasa oko-
ło 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości. 
Za ponad 94 proc. przyczyn ich powstania 
odpowiedzialny jest człowiek.

ArchAiczne użyźniAnie

Wypalanie nieużytków było jednym 
z pierwszych zabiegów wykorzystywanych 
w rolnictwie. Najpierw stosowało się je przy 
karczowaniu części lasu pod uprawę, a póź-
niej wypalanie ściernisk i  pastwisk było 
zabiegiem przygotowującym gleby w sys-
temie dwupolówki (XII wiek) i trójpolówki 
(XVIII–XIX wiek). Dzięki niemu można było 
spulchnić glebę, w łatwy sposób pozyskać 
nawóz z popiołu oraz pozbyć się uciążliwych 
chwastów. W miarę postępu cywilizacyjnego 
udoskonalenie uprawy mechanicznej, hodow-
la roślin okopowych, ograniczenie ugorowa-
nia oraz popularyzacja chemicznych metod 

walki z chwastami ograniczyły tę prymitywną 
metodę. Mimo to wciąż jest stosowana, mię-
dzy innymi do palenia słomy po żniwach, 
która jest mniej potrzebna w gospodarstwach 
ze względu na unowocześnienie hodowli 
zwierząt i wprowadzenie kombajnowego 
zbioru.

Naukowcy udowodnili, że  aby grunty 
rolne utrzymywane były w dobrej kulturze 
rolnej, zabronione jest wypalanie traw. Ginie 
wtedy cała mikroflora i mikrofauna, które 
ożywiają glebę. Co prawda łąka czy pastwi-
sko po wypaleniu się zazielenią, ale na dłuż-
szą metę jałowieją. Jest to najgorsza opcja 
przygotowania gleby do nowego cyklu. Na-
wet jednorazowe wypalanie obniża wartość 
plonów o 5–8 proc., powodując zachwianie 
ekosystemu, czego wynikiem jest nadmierny 
rozwój chwastów. Zniszczeniu ulega warstwa 
próchnicy, a wraz z nią przebogaty świat mi-
kroorganizmów (bakterie, grzyby), niezbędny 
do utrzymywania równowagi biologicznej 
życia. Trawiący trawę ogień zaburza też pro-
cesy chemiczne w glebie – hamuje asymilację 
azotu z powietrza oraz proces gnicia pozo-
stałości roślinnych, które tworzą urodzajną 
warstwę gleby. Niemożliwe staje się właściwe 

napowietrzenie gleb, w związku z czym za-
chodzą w niej niekorzystne dla procesów 
biochemicznych zjawiska (procesy tlenowe 
przechodzą w  beztlenowe). Odkrywa się 
też powierzchnia gleby, co powoduje erozję. 
Po takim zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat, 
by dawać takie plony jak przed pożarem.

OfiAry w ludziAch

Możemy nawet odłożyć na bok mery-
toryczne argumenty o bezsensowności wy-
palania traw z rolniczego punktu widzenia, 
ponieważ jeszcze większe szkody niż dla gleby 
wywołuje ona w przyrodzie oraz dla życia 
i zdrowia człowieka. Co roku w pożarach giną 
ludzie – głównie ci, którzy podkładają ogień. 
Bezpośrednimi przyczynami zgonu są zawał 
serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana 
kierunku wiatru, a co za tym idzie wielkości 
płomienia. Wypalanie traw w przydrożnych 
rowach oraz w pobliżu infrastruktury kolejo-
wej utrudnia także poruszanie się po drogach 
kierowcom – gęsty dym unoszący się nad jezd-
nią ogranicza widoczność, w wyniku czego 
dochodzi do wielu tragicznych wypadków.

Mniej bezpośrednim zagrożeniem dla 
zdrowia człowieka jest zatruwanie poprzez 
wypalanie traw i tak nadmiernie już zanie-
czyszczonej atmosfery. Tysiące pożarów 
w skali kraju oznacza emitowanie do niej 
dziesiątków ton tlenku węgla i innych niebez-
piecznych związków chemicznych. W związku 
z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia 
społeczeństwa. Innym skutkiem ubocznym 
są koszty walczenia z pożarami zabudowań 
czy lasów – każda interwencja straży pożarnej 
sporo kosztuje. Sam jej przyjazd kosztuje kil-
kaset złotych, a w sezonie wypalania traw przy 
ich gaszeniu bierze udział codziennie około 
7 tys. strażaków, którzy potrzebują średnio 
67 minut na ugaszenie pożaru. Ich czas, siły 
i środki mogłyby być użyte w innych nagłych 
przypadkach.

BezBrOnnA przyrOdA

Od palącego się poszycia gleby często zaj-
mują się torfowiska. Ich pożary są wyjątkowo 
trudne do ugaszenia – mogą trwać nawet kilka 
miesięcy. Torfowiska na regenerację potrze-
bują kilku tysięcy lat. Pożar traw nierzadko 
przenosi się też na sąsiadujące lasy, niszcząc 
bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony 
las traci chronione, cenne gatunki roślin 

i regeneruje się kilkadziesiąt lat. Uszkodze-
niu ulegają rośliny dwuliścienne, ich korzenie, 
łodygi i liście. Następuje selekcja negatywna 
– giną trawy, najcenniejsze i delikatne gatunki 
ziół i rośliny pobudzone do życia w okresie 
wiosennym. Pozostają rośliny głęboko ko-
rzeniące się.

Pożar traw niesie ze  sobą zniszczenie 
miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżą-
cych się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą 
się gniazda już zasiedlone, czyli z jajeczkami 
lub pisklętami. Dym uniemożliwia pszczołom 
i trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną 
w płomieniach, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji 
obniżenie plonów roślin. Giną też zwierzęta 
domowe, które przypadkowo znajdują się 
w zasięgu pożaru, tracąc orientację w dymie 
i ulegając zaczadzeniu. Spotyka to również 
duże zwierzęta leśne, jak sarny, jelenie czy 
dziki, i małe pożyteczne zwierzęta, jak płazy 
i gryzonie. Przy wypalaniu giną też mrówki, 
które zjadając resztki roślinne i zwierzęce, uła-
twiają rozkład masy organicznej i wzbogacają 
warstwę próchnicy.

nieOczekiwAni sprAwcy

Okazuje się, że to wcale nie rolnicy naj-
częściej parają się tym procederem – najwię-
cej pożarów łąk wybucha w weekendy, kiedy 
wielu mieszczuchów udaje się na wypoczynek 
za miastem i prawdopodobnie z ignoran-
cji lub ciekawości są sprawcami podpaleń. 
Bardzo często trawy wypalają działkowcy 
i mieszkańcy miast, którzy kupili na wsi ka-
wałek łąki. Są przekonani, że mają kontrolę 
nad sytuacją i w razie potrzeby w porę za-
reagują. To fałszywe mniemanie, ponieważ 
wysuszone trawy palą się bardzo szybko 
i wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby 
pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł 
na zabudowania albo las.

Wypalania traw na łąkach i pozostałości 
roślinnych na nieużytkach, skarpach kole-
jowych i rowach przydrożnych zabraniają 
dwie ustawy – o ochronie przyrody i o la-
sach. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 
5 tys. złotych, a w przypadku spowodowania 
pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, 
zdrowia czy mienia – od roku do 10 lat wię-
zienia. Podpalacz ryzykuje też utratę dopłat 
bezpośrednich o 3 proc.

 l

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

A
RC

H
IW

U
M

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 
kolejną edycję Zielonych Czeków, czyli pre-
stiżowych nagród przyznawanych od 1994 
roku z okazji Dnia Ziemi. Otrzymują je osoby 
wyróżniające się w działalności proekologicz-
nej na terenie województwa śląskiego. Kan-
dydatów do Zielonych Czeków mogą zgłaszać 
członkowie Kapituły oraz Komisja Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa 
Śląskiego, wojewódzkie instytucje ochrony 
środowiska, wydziały ochrony środowiska 
jednostek samorządów terytorialnych, or-
ganizacje pozarządowe o charakterze regio-
nalnym, placówki edukacyjne, szkoły wyższe 
i instytucje naukowe z regionu. Szczegóły 
na stronie Funduszu.

Dokumenty należy składać w Kancelarii 
WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebi-
scytowej 19 z dopiskiem „Zielony Czek”. 
Termin przyjmowania wniosków upły-
wa 17 marca, a ogłoszenie listy laureatów 
nastąpi podczas gali z okazji Dnia Ziemi 
(24 kwietnia). Kapituła złożona z ekspertów, 
pracowników naukowych oraz działaczy 
na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji 
przyrody wyłoni laureatów w kategoriach: 
innowacje i  technologie, programy i akcje 
dotyczące ochrony przyrody, prace nauko-
wo-badawcze, edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży, publicystyka ekologiczna oraz 
działania popularyzatorskie i promocja po-
staw proekologicznych. 

 l

Konkurs

Zielone Czeki 2017

Pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych stanowią 45 proc. wszystkich pożarów w Polsce
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Napęd hybrydowy ma sporo zalet, ale dziś 
skupmy się na dwóch – dużym i mocnym 
silnikom spalinowym zmniejsza on poziom 
emisji dwutlenku węgla, a dzięki elektrycz-
nemu trybowi jazdy pozwala wjeżdżać 
do  powstających w  centrach niektórych 
miast stref z zakazem ruchu pojazdów spa-
linowych lub uniknąć opłat nakładanych 
za wjazd do tych stref samochodem. Wiele 
miast ma już konkretne plany wyrzucenia 
z tych miejsc diesli, a pewnie wkrótce spotka 
to też silniki benzynowe.

Napędy hybrydowe trafiają więc nawet 
do tak bezkompromisowo niegdyś sportowych 
pojazdów jak Porsche. Podczas salonu samo-
chodowego w Genewie marka doda do gamy 
Panamerę Turbo S E-Hybrid z hybrydowym 
napędem plug-in. Hybrydowy napęd to czte-
rolitrowy silnik V8 z odmiany Turbo (550 KM) 
połączony z jednostką elektryczną (136 KM), 
dając w sumie moc 680 KM i 850 Nm mo-
mentu obrotowego. Rozpędzi on samochód 
do 100 km/h w zaledwie 3,4 sekundy i zapew-
ni maksymalną prędkość 310 km/h. Zużycie 
paliwa to tylko 2,9 l/100 km, a w przypadku 
poruszania się tylko na silniku elektrycznym 
– 16,2 kWh/100 km. Baterie o pojemności 
14,1 kWh pozwalają na przejechanie w ten 
sposób 50 kilometrów.

Hybrydowy napęd pojawi się także w naj-
nowszym Lexusie LS 500, kolejnej premierze 
genewskiego salonu. W hybrydowym układzie 
napędowym LS 500h, obejmującym 3,5-litro-
wą jednostkę benzynową V6 z podwójnym 
układem zmiennych faz rozrządu VVT-i oraz 
dwa silniki elektryczne, wprowadzona zosta-
ła dodatkowo czterostopniowa przekładnia. 
Będzie to rozwiązanie z rodziny Multi Sta-
ge ze stopniowaniem mechanicznym, które 
debiutowało w nowym luksusowym coupe 
LC 500h. Łączy w sobie szereg zalet, takich 
jak szybsza reakcja na otwarcie przepustnicy, 
uzyskiwanie większych prędkości samocho-
du przy niższych prędkościach obrotowych 
silnika oraz możliwość rozwijania większej 
prędkości jazdy z niepracującym silnikiem 
spalinowym – do 140 km/h. Lexus w zapowie-
dziach mocno rozwodzi się na temat wysma-
kowanych doznań zapewnianych przez to roz-
wiązanie – dynamice, oszczędności i jakości. 
Nie podaje jednak na razie tak konkretnych 
danych jak Porsche. Musimy poczekać do Ge-
newy. Na razie mamy tylko komputerowe 
„zdjęcie rentgenowskie” tego modelu.

Opel zmieni właściciela?
W zasadzie nie powinienem stawiać zna-

ku zapytania, bo zdaje się, że to nastąpi. Py-
tanie tylko – kiedy. Pierwsze takie informacje 

pojawiły się w roku 2009 i co kilka lat wracają. 
Trudno się dziwić – od 2009 roku General 
Motors stracił w Europie w sumie 9,1 mld 
dolarów. Dla Amerykanów obszarami wzrostu 
są Stany Zjednoczone i Azja, zwłaszcza Chiny. 
Teraz mają nadzieję, że sprzedając markę, 
odzyskają ok. 2 mld euro.

Starający się o przejęcie Opla koncern 
PSA ma natomiast nadzieję na zwiększenie 
portfolio marek, co w przyszłości pozwoli 
na szersze stosowanie praktyki budowania 
kilku różnych pojazdów na podstawie tej sa-
mej platformy. Przykładem sukcesu takiego 
myślenia jest Volkswagen, który na tej samej 
platformie buduje m.in. Volkswageny Golfy, 
Scirocco, Beetle, Tiguan, Seata Leona, Skody 
Octavie i Yeti oraz Audi A3. Wykorzystanie 
wspólnych platform umożliwia użycie wielu 
wspólnych podzespołów – silników, skrzyń 
biegów, układów wydechowych, kierowni-
czych, hamulcowych i wielu innych elemen-
tów, a więc znaczne zmniejszenie kosztów 
konstruowania i budowy samochodów.

Na razie trwają rozmowy z rządami Nie-
miec i Wielkiej Brytanii – krajów, w których 
Opel ma najwięcej swoich fabryk – i związ-
kami zawodowymi z tych zakładów. Opel 
ma w Europie 10 fabryk, przy czym w sześciu 
produkuje się samochody, a w pozostałych 
silniki i podzespoły. W tę liczbę włączyłem 

także zakład w Tychach, który obecnie nie 
produkuje – jest modernizowany z myślą 
o nowych silnikach. W sumie pracuje w nich 
około 38 tys. ludzi. Dla nich budowanie sa-
mochodów na wspólnych platformach już nie 
musi być tak kuszące – Peugeoty, Citroeny 
i Ople będą mogły powstawać na jednej linii. 
Przez kilka lat, do wygaśnięcia obecnych linii 
modelowych, raczej nic się nie zmieni, dopiero 
kolejne generacje ze wspólnymi częściami 
mogą zamieszać w fabrykach.

Dla nabywców chyba niewiele się zmieni.

Hyundai i30 kOmbi 
w Genewie

Hyundai pokaże w Genewie i30 w wersji 
Tourer, czyli kombi. Samochód ma 4585 milime-
trów długości, podczas gdy wersja pięciodrzwio-
wa ma 4340 milimetrów. Wysokość to 1465 
lub 1475 milimetrów po  dodaniu relingów 
dachowych. Szerokość i rozstaw osi pozostają 
niezmienione. Zmieni się pojemność bagażni-
ka – w podstawowej konfiguracji wyniesie 602 
litrów, a maksymalnie 1650 litrów, po złożeniu 
tylnej kanapy. W gamie silników są trzy jed-
nostki – dwie benzynowe T-GDI, które mają 
odpowiednio pojemności 1,0 i 1,4 litra, a moce 
120 KM i 140 KM oraz turbodiesel o pojemności 
1,6 litra i mocy 110 KM. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Hybrydowi magnaci

Podczas salonu samochodowego w Genewie marka doda do gamy Panamerę Turbo S E-Hybrid z hybrydowym napędem plug-in

Baterie o pojemności 14,1 kWh pozwalają na przejechanie w ten sposób 50 kilometrów
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Peryferia

Przyjaciele

Zdrowie

Przesilenie na przedwiośniu
Gdy zima przechodzi w wiosnę, czyli w okre-
sie nagłych wahań temperatury, przeziębienie 
i grypa błyskawicznie się rozprzestrzeniają, 
zwłaszcza w większych skupiskach ludzi. Za-
rażamy się w pracy i szkole, w środkach ko-
munikacji publicznej, na zakupach, ale też 
bardzo często w domu od członków rodziny.

W okresie przesilenia zimowo-wiosenne-
go nie zawsze jesteśmy odpowiednio ubrani, 
zakładamy zbyt lekką albo zbyt ciepłą odzież 
i zapominamy o nakryciu głowy. Zimą mniej 
się ruszamy i spędzamy więcej czasu w domu, 
więc nasza odporność jest obniżona, w związ-
ku z czym przebywanie w towarzystwie cho-
rych (kolegów z pracy, znajomych, krewnych) 
rzadko wychodzi nam na dobre. Mimo czę-
ściowo podobnych objawów i przebiegu gry-
pa i przeziębienie to dwie różne jednostki 
chorobowe, które powinniśmy inaczej leczyć.

Objawy grypy 
i przeziębienia

Przeziębienie wywołują wirusy i wiąże się 
ono z takimi objawami jak zapalenie błony 
śluzowej nosa, gardła i zatok przynosowych. 
Utrudnia codzienne funkcjonowanie, gdyż 
cieknie nam z nosa, gardło piecze i mamy 
podwyższoną temperaturę, jednak nie jest 
szczególnie niebezpieczne. Często rozpoczy-
na się od trwającego jeden-dwa dni złego sa-
mopoczucia. Najpierw występuje ból gardła, 
czasem chrypka. Następnie pojawia się nieżyt 
nosa, który w dalszej fazie jest dominującym 
objawem przeziębienia. W pierwszych dniach 
wpadamy w stan podgorączkowy (temperatura 
ciała 37–38°C).

Grypa natomiast to już groźniejszy prze-
ciwnik. Przeważnie ma ostry przebieg, wiąże 
się z ogólnym rozbiciem, bólem głowy i mięśni 

oraz bardzo wysoką gorączką. W skrajnych 
przypadkach prowadzi do poważnych po-
wikłań, a nawet może zagrażać życiu. Gry-
pa rozpoczyna się nagle – wysoką gorączką 
(nawet do 40°C, zwłaszcza u dzieci), której 
towarzyszą uczucie rozbicia, dreszcze, bóle 
mięśni, głowy i kaszel. Nieżyt nosa jest mało 
intensywny. Objawy obu chorób utrzymują 
się zwykle do około siedmiu dni.

jak się zarażamy?
Drogi zakażenia obiema chorobami 

są  identyczne. Najczęstszą przyczyną jest 
droga kropelkowa – gdy jesteśmy w pobliżu 
chorego, który kaszląc lub kichając, rozpyla 
drobne kropelki wydzieliny dróg oddechowych, 
zawierające wirusy. Zapadamy na obie choroby 
także drogą pokarmową – poprzez kontakt 
z zakażonymi przedmiotami (niektóre wirusy 
mogą przez kilka godzin przetrwać w środowi-
sku, np. na przedmiotach codziennego użytku).

prOfilaktyka

Nie istnieje szczepionka chroniąca przed 
przeziębieniem, jednak możemy zaszczepić 
się przeciw grypie. Co roku tworzone są nowe 
szczepionki, obejmujące wirusy, które będą 
najczęściej występować w danym sezonie. 
Powinniśmy też unikać zatłoczonych miejsc 
w okresach zwiększonej zapadalności, często 
i długo (15–30 sekund) myć ręce oraz stosować 
środki odkażające do rąk na bazie alkoholu. 
Z pewnością nie zaszkodzi też regularny wysi-
łek fizyczny o umiarkowanym natężeniu (tre-
ning wyczynowy zwiększa ryzyko przeziębie-
nia). Warto też stosować zbilansowaną dietę,, 
dostarczając organizmowi większych dawek 
witamin i minerałów – jeść owoce, warzywa 
i kiszonki, które są bardzo zdrowe. Wzmocni 
nas też długi, regularny sen każdego dnia.

gdy zachOrujemy
Jeśli już padniemy ofiarą przeziębienia 

lub grypy, zalecany jest odpoczynek, leżenie 
w łóżku, a w razie ostrzejszego przebiegu – 
zwolnienie z pracy. W przypadku wysokiej 
gorączki należy przyjmować dużą ilość płynów 
(np. niegazowana woda mineralna, herbata). 
Nie powinno się spożywać napojów gazowa-
nych. Zależnie od nasilenia takich objawów 
jak ból gardła, głowy i mięśni oraz gorączka 
stosuje się różne leki przeciwbólowe, prze-
ciwgorączkowe i przeciwzapalne dostępne 
bez recepty w aptekach. Zwykle są oparte 
na paracetamolu lub ibuprofenie, jednak te 
drugie działają silniej i częściej powodują dzia-
łania niepożądane (np. podrażnienie błony 
śluzowej żołądka), nie powinny być stoso-
wane przez pacjentów z chorobą wrzodową. 
Wbrew powszechnej opinii aspiryna (kwas 
acetylosalicylowy) nie wpływa na przebieg 
przeziębienia i  grypy, a  działa podobnie 
do wyżej wymienionych leków – przeciwbó-
lowo i przeciwgorączkowo.

kiedy dO lekarza?
Po specjalistyczną poradę trzeba się udać, 

jeśli wystąpi duszność lub napady świszczą-
cego oddechu. Wskazaniem do odwiedzin 
u lekarza mogą być gorączka powyżej 38°C 
i nasilony kaszel z odkrztuszaniem ropnej 
wydzieliny, utrzymujące się dłużej niż kilka 
dni. Również silny i uporczywy ból głowy, 
zatok (okolice nosa, czoło, szczęka) lub ucha 
to uzasadniony powód do wizyty u lekarza. 

Zwolnienie lekarskie pozwoli nam odpo-
cząć, wyspać się i zregenerować, a wtedy dużo 
szybciej wrócimy do zdrowia. Ograniczymy też 
rozprzestrzenianie się grypy, ponieważ pracu-
jąc podczas choroby, przedłużamy leczenie, 
a wciąż nie jesteśmy tak wydajni jak zazwyczaj. 

Lepiej nie bagatelizować nawet przeziębienia, 
bo może się ono przerodzić w coś gorszego.

grypa a przeziębienie

Obie choroby mają podobne przebieg 
i objawy, szczególnie na początku, ale można 
je samodzielnie z dużą pewnością rozpoznać. 
Grypa zaczyna się nagle i błyskawicznie, to-
warzyszy jej wysoka, a czasem bardzo wysoka 
(powyżej 39°C) gorączka. Rzadko występuje 
przy niej silny katar, ale bardzo często bóle 
mięśni i stawów. Ogólne samopoczucie pod-
czas przechodzenia grypy jest fatalne i prak-
tycznie uniemożliwia codzienne normalnie 
funkcjonowanie, często też wiąże się z po-
wikłaniami. Przeziębienie z kolei rozwija się 
powoli i łagodnie przy nieznacznie podwyż-
szonej temperaturze. Towarzyszy mu nasilony 
katar, za to rzadko bóle mięśni i stawów. Za-
padalność na przeziębienie ma częsty związek 
z pogodą, a samopoczucie chorych nie jest 
na tyle złe, by wykluczać ich z nurtu życia 
zawodowego i prywatnego. l

Życie Artura nie było łatwe, nawet zanim się 
urodził. Jego mama zaszła w ciążę z chłopa-
kiem, który uznał, że nie dorósł do bycia oj-
cem, i szybko się ulotnił. Jej rodzice co prawda 
nie wyrzucili jej z domu i zaoferowali swoją 
pomoc, ale nieustannie przejęci „co sąsiedzi 
powiedzą” i snujący kolejne teorie powodo-
wali, że atmosfera gęstniała do momentu, aż 
stała się totalnie nieznośna. Dlatego też Artur 
przyszedł już na świat w innym miejscu – czy-
li w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów 
od domu dziadków nadmorskim miasteczku, 
które jego mama wybrała na ich nowy dom.

Życie w  miasteczku odbiegało jednak 
od tego, czego można byłoby się spodziewać. 
Co prawda nie było w nim zbyt wiele domów, 
dużych sklepów czy nawet porządnego kina, ale 
w trakcie sezonu całkowicie zapełniało się tury-
stami. Poza sezonem nie było jednak martwe – 
mieszkało w nim sporo ludzi, którzy postanowili 
porzucić miejskie życie i osiąść nad morzem. 
Miasteczko kryło jednak wiele tajemnic i ab-
surdów, których próżno szukać gdzie indziej. 
Nie było w nim na przykład ani jednej krawco-
wej, trudno było o kucharkę czy sprzątaczkę, 
za to mieszkało w nim co najmniej trzydziestu 
lekarzy. Mama Artura odrobinę wypełniała 

niszę, pracując na kilka zmian jako pomoc do-
mowa, opiekunka do dzieci czy kucharka. Mimo 
że była bardzo bystra i kochała czytać, sytuacja 
nie pozwoliła jej kontynuować studiów.

Życie w  miasteczku nie było całkiem 
bezproblemowe, ale szum morza, czyste po-
wietrze i możliwość dojścia z domu na plażę 
na bosaka po piasku całkowicie niwelowa-
ły wiele niedogodności. Czas płynął powoli 
i niezauważenie, aż Artur skończył zerówkę 
i poszedł do szkoły. Jego mama postanowi-
ła jednak, że chce dla swojego dziecka jak 
najlepiej i wybrała malutką prywatną szkołę 
prowadzoną specjalnie dla dzieci wielkomiej-
skich snobów, którzy mieszkali w miasteczku.

I właśnie pierwszy dzień w nowej szko-
le miał być dla Artura czymś, co zapamięta 
na zawsze. Większość dzieci dobrze się znała, 
on z kolei nie znał prawie nikogo. Tego dnia 
był bardzo zestresowany odpowiadaniem 
na wszystkie pytania, nowym miejscem i tym, 
żeby zachowywać się najlepiej jak potrafi. I gdy 
zajmował się swoimi sprawami, nagle dostał 
klockiem w głowę. Nic wielkiego się nie sta-
ło, ale na jego nową białą koszulę skapnęła 
duża kropla krwi. Arturowi zrobiło się bar-
dzo przykro, ale nawet nie próbował docho-
dzić do tego, kto rzucił klockiem. Jednak to, 

co stało się później, miało go zranić dużo moc-
niej. Gdy rodzice przyjechali odebrać dzieci 
ze szkoły, okazało się, że jedna z dziewczynek 
została mocno poszarpana, a na jej ręce widać 
sine ślady. Gdy poproszono ją, by wskazała, 
kto jej to zrobił – bez zająknięcia pokazała 
Artura. A ponieważ to ona rzuciła w niego 
klockiem, potraktowano to jako jego zemstę.

Od tej niesprawiedliwości zaczął się jeden 
z najcięższych okresów w życiu Artura. Dzieci 
nie chciały się z nim bawić, rodzice przestrzega-
li je przed „agresorem”, a on był coraz bardziej 
samotny. Próbą rozwiązania problemu miały 
być urodziny Artura, których zorganizowa-
nia podjęła się jego mama. Niestety, prawie 
nikt na nie nie przyszedł. Nikt, oprócz Bartka, 
który od tego dnia stał się przyjacielem Artura, 
pierwszym i na długie lata jedynym.

Bartek należał do  grupy najbardziej 
uprzywilejowanej w miasteczku, ale to na-
wet przez chwilę nie zakłócało tej przyjaźni. 
Chłopcy całymi dniami budowali bazy, biegali 
po plaży i konstruowali zabawki z patyków. 
Tak mijały lata, aż rodzice Bartka postanowili, 
że dla jego dobra wyjadą do Anglii, żeby ich 
syn mógł dostać porządne średnie i wyższe 
wykształcenie. Chłopcy przysięgali sobie, 
że będą przyjaciółmi na zawsze, przez długi 

czas wysyłali sobie jeszcze listy, ale później 
znajomość osłabła i trochę się rozmyła.

Obaj wybrali zupełnie inne drogi rozwoju 
– Bartek wbrew ambicjom rodziców wiele razy 
zmieniał zdanie i przenosił się między wydzia-
łami na studiach, żeby ostatecznie żadnych 
nie skończyć, ale założyć dobrze prosperującą 
firmę produkującą materace. Artur został le-
karzem i robił właśnie drugą specjalizację, gdy 
ich drogi ponownie się skrzyżowały. Bartek, 
niepoprawny flirciarz i bawidamek, przyje-
chał spotkać się z Arturem i przedstawić mu 
swoją nową wielką miłość. I to, co stało się 
tamtego wieczora, było dla Artura niezgodne 
z wartościami, którymi zawsze się kierował 
– w kilka minut całkowicie stracił głowę dla 
nowej narzeczonej przyjaciela. Szybko miało 
się okazać, że z wzajemnością. Przegadali całą 
noc. Bartek początkowo niczego nie zauwa-
żył, choć szybko stało się jasne, że do domu 
wróci już sam.

Musiało minąć sporo czasu, żeby tamta 
dziecięca przyjaźń do nich wróciła. Nie było 
to łatwe, ale ku zaskoczeniu obu mężczyzn 
okazało się, że istniejąca między nimi od nie-
mal trzydziestu lat więź nie zgasła. Z czasem 
miała też odrodzić się w wielkiej przyjaźni 
między ich dziećmi. l

A
RC

H
IW

U
M



11W W W . N O W Y G O R N I K . P L 1 – 1 5  M A R C A  2 0 1 7

R O Z M A I T O Ś C I

Piwo przez wieki

W Piekarni warzą piwo

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Piekarze i fryzjerzy Pojawili się w tym 
roku na krajowej liście deficytowych 
zawodów, która wydłużyła się do 23 spe-
cjalności. Otwierają ją kierowcy ciężarówek 
i ciągników siodłowych (tzw. tirów) i spawa-
cze. Aż w 14 regionach pracodawcom będzie 
w tym roku trudno o samodzielnych księgo-
wych, kucharzy, krawców i fryzjerów. Braki 
kadrowe najbardziej widoczne są w grupie 
wykwalifikowanych pracowników fizycznych, 
do której należą m.in. operatorzy wózków 
widłowych, mechanicy, elektrycy, spawacze, 
monterzy czy drukarze. Brak też operatorów 
produkcji i maszyn. Z kolei we wszystkich wo-
jewództwach Polski i w większości regionów 
występuje nadwyżka ekonomistów. 

niemcy okazały się najbardziej atrakcyj-
nym krajem do Pracy w oPinii euroPej-
czyków. Wyjechałby tam co piąty z prawie 
10 tys. pracowników z ośmiu krajów Europy, 
których objęło badanie firmy ADP, w tym 
co trzeci z ankietowanych Polaków. Najwięk-
szą gotowość do wyjazdu do pracy za granicą 
deklarują Włosi i Polacy (ok. 87 proc. ankieto-
wanych). Najmniej zainteresowani pracą poza 
krajem są Francuzi (46 proc.) oraz Brytyjczycy 
(43 proc.). Ich kraje są w czołówce prefero-
wanych kierunków migracji zarobkowych. 
Badanie dowodzi również, że chęci do wyjaz-
du maleją wraz z wiekiem – o ile podjęciem 
pracy zawodowej poza krajem zainteresowa-
nych jest aż 87 proc. respondentów do 24 lat, 
o tyle w grupie 55+ to zainteresowanie spada 
do 56 proc.

dzięki Pieniądzom z Programu rodzina 
500+ więcej dzieci wyjechało na zimowe 
ferie – wynika z sondażu Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych. Prawie 42 proc. 
ankietowanych przyznało, że środki z 500+ 
pomogły w wysyłaniu dzieci na wypoczynek. 
Ponad 9,3 proc. tych osób stwierdziło, że pienią-
dze z programu pozwoliły dzieciom na wyjazd 
pierwszy raz w życiu. Z danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, 
że do świadczenia wychowawczego uprawnio-
nych było 3,8 mln dzieci, co stanowi 55 proc. 
wszystkich dzieci do 18. roku życia. 

czesi, słowacy, włosi, węgrzy i amery-
kanie to według cbos nacje najbardziej 
lubiane Przez Polaków. Czechów darzy 
sympatią 59 proc. respondentów. Ponad dwie 
piąte ankietowanych przychylnie odnosi się 
do Francuzów, Chorwatów, Duńczyków, Ja-
pończyków, Niemców, Greków i Litwinów. 
Ponad jedna trzecia deklaruje sympatię wobec 
Białorusinów, Chińczyków, Estończyków, Ży-
dów, Ukraińców i Wietnamczyków. Niechęć 
budzą najczęściej Arabowie, Romowie, Turcy, 
Rosjanie i Rumuni.

Krzyżówka panoramiczna nr 5

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „bezPieczeństwo socjalne”.  
Nagrodę wylosował: radosław rakowicz z gliwic.

W opuszczonym budynku starej geesowskiej 
piekarni w Niezdarze w powiecie tarnogór-
skim od połowy 2016 roku wre praca. Nowi 
właściciele zachowali spożywczy charakter 
tego zakładu, tylko zamiast świeżego pieczy-
wa wytwarzają piwo. Piekarnia Piwa to jeden 
z niewielu na Śląsku rzemieślniczych browa-
rów, który w świeżo wyremontowanym bu-
dynku warzy dostrzeżone już przez klientów 
i na piwowarskich konkursach piwa.

Siłę napędową młodej firmy stanowią jego 
właściciel, przedsiębiorca z Tąpkowic Jacek Jano-
ta, oraz główny piwowar Leszek Jasiński. Mistrz 
fermentacji znany jest w polskim środowisku 
piwowarskim – to wielokrotnie utytułowany 
piwowar domowy, związany wcześniej z Bro-
warem Bromaniack. Za swoje trunki zdobywał 
nagrody w ogólnopolskich konkursach – m.in. 
trzecie miejsce w kategorii American Barley-
wine na Jurajskim Konkursie Piw Domowych, 
pierwsze miejsce w kategorii Brett APA na War-
szawskim KPD i pierwsze miejsce w kategorii 
Coffee APA na Warszawskim KPD. Obu panom 
zależy, by trunki Piekarni Piwa trafiały do specja-
listycznych sklepów i pubów oraz do lokalnych 
sprzedawców, ale są też dostępne m.in. w Łodzi, 
Gdańsku, Białymstoku, Opolu czy Warszawie.

Po remoncie kapitalnym jedną trzecią 
dawnej piekarni zaadaptowano na potrzeby 
nowoczesnej produkcji piwa i odnowiono 
fasadę. Browar wyposażono w 20-hektoli-
trową warzelnię, 40-hektolitrowe tanki (dwa 
fermentacyjne i pięć leżakowych), wszystko 
produkcji czeskiej firmy Pacovske Strojirny. 
Oprócz tego Piekarnia ma na wyposażeniu 

dodatkowy tankofermentor, przeznaczony 
do warzenia wymyślnych piw. Siedziba nie-
zdarskiego browaru była wcześniej w takim 
stanie, że piwowarzy musieli zainstalować ka-
nalizację i zamontować rampę rozładunkową.

sześć Piw Premierowych

Pierwszy browar Piekarnia Piwa uwarzyła 
w 2016 roku, dziś ma w ofercie sześć piw re-
prezentujących różne style. Ich nazwy nawią-
zują do przyrody regionu i lokalnych legend. 
I tak na etykiecie Niezdary, przedstawiciela 
gatunku Belgian Pale Ale, widnieją bunkry 
odnoszące się do istniejących do dziś umoc-
nień punktu oporu z czasów drugiej wojny 
światowej. To delikatne piwo charakteryzuje 
się nutą zbożowo-tostową, lekko owocową 
i karmelową. W smaku wyczuwalne są ak-
centy moreli, brzoskwini, a także pomarańczy 
i mała goryczka. Mocna Góra – American 
IPA – to hołd złożony lokalnemu wzniesieniu, 
na którym także znajdowały się umocnienia. 
To dosyć mocne piwo (6,6 proc.) o intensyw-
nej goryczce z wyrazistym aromatem owoców 
egzotycznych. W tle zauważyć można roślinny 
chmielowy posmak. Związana z lokalnymi 

legendami Dioblina to rześkie, orzeźwiające 
piwo pszeniczne. W jej smaku przeważają 
trawa cytrynowa, pomarańcza, kolendra i ba-
nany, a aksamitną konsystencję zawdzięcza 
płatkom owsianym. Mocno wytrawnym pi-
wem, jak sama nazwa wskazuje, jest Żniwiar-
ka, w której dominuje posmak gorzkiej skórki 
pomarańczy, a na finiszu ujawnia się szczypta 
owoców egzotycznych. Najbardziej treściwym 
trunkiem w ofercie Piekarni Piwa jest stout 
Czyli Czorne, do którego produkcji stosuje 
się pięć słodów, w tym jeden dymiony bukiem. 
W jego smaku uzupełniają się mocne akcenty 
palone, gorzkie i wędzone – papryczka chi-
li wędzona, gorzka czekolada i kawa. Prze-
ciwwagą dla niego może być Furman – lekkie 
i orzeźwiające piwo o aksamitnej i gładkiej 
konsystencji, którą zyskuje dzięki pszenicy. 
W jego smaku i zapachu znajdziemy też deli-
katną nutę owoców – głównie bananów.

nagrody na starcie

Piekarnia Piwa nie musiała długo i żmud-
nie zdobywać uznania i popularności wśród 
piwoszy – już pierwsze dwa piwa z początkowej 
oferty zdobyły nagrody w październikowym 
Konkursie Piw Rzemieślniczych „Kraft Roku”. 
Ten poznański konkurs organizuje portal Bro-
wamator we współpracy z Poznańskimi Targa-
mi Piwnymi. Rześka Dioblina zdobyła brązowy 
medalu w stylu Witbier (10–15°Plato), a Mocna 
Góra zgarnęła złoty medal w kategorii piw typu 
American IPA (14–18°Plato). Te kolejne dwie 
nagrody w dorobku głównego piwowara Pie-
karni Piwa są też zasługą całej załogi młodego 
niezdarskiego browaru. MAREK KOWALIK
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Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra 
Energii 16 lutego 2017 roku powołała na stanowisko prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego Adama Mirka.

Nowy prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam 
Mirek ma 60 lat. Od 2013 roku był zatrudniony w Instytucie 
Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Wcześniej 
przez wiele lat był związany z WUG-iem. W latach 2008–2013 
był m. in. dyrektorem Departamentu Górnictwa, pełniąc w ra-
mach swoich obowiązków nadzór nad zwalczaniem zagrożeń 
naturalnych i technicznych w górnictwie podziemnym, od-
krywkowym i otworowym oraz nad okręgowymi urzędami 
górniczymi. W latach 2006–2008 był dyrektorem Okręgo-
wego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Od 2005 roku jest 
biegłym sądowym z zakresu górnictwa i geologii z list Sądów 
Okręgowych w: Katowicach, Gliwicach i Legnicy.

W ramach swych obowiązków uczestniczył m.in. w pra-
cach związanych z nowelizacją ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Po-
nadto był przedstawicielem Prezesa WUG w Komisjach ds. 
Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Gór-
niczych Wydobywających Węgiel Kamienny, Rudy Miedzi 
oraz ds. Ochrony Powierzchni. Brał udział w pracach komisji 
powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn 
i okoliczności tąpnięć, zawałów, wyrzutów gazów i skał oraz 
związanych z nimi wypadków zbiorowych w kopalniach: Za-
brze-Bielszowice w 1996 roku, Lubin w latach: 1998, 1999 i 2003 
oraz Rudna w latach: 1999, 2005, 2007 i 2016.

Jest członkiem Rady Górniczej przy Ministrze Środowi-
ska, członkiem Rady Naukowej Instytutu Technik Innowacyj-
nych EMAG oraz członkiem Komisji ds. zagrożeń naturalnych: 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 

kamienny oraz w podziemnych za-
kładach górniczych wydobywających 
rudy miedzi – przy Prezesie WUG.

Karierę górniczą rozpoczynał 
w 1981 roku od pracy w kopalni 
Ziemowit. Potem przez sześć lat 
pracował jako nadsztygar ds. geofi-
zyki w bytomskiej kopalni Bobrek, 
by kolejne osiem lat spędzić w So-
śnicy, gdzie  m.in. projektował 
i  stworzył od podstaw Dział ds. 
Tąpań kopalni.

Jest absolwentem Wydziału 
Geologiczno-Poszukiwawcze-
go Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie (studia w latach 
1976–1981), skończył też studia 
podyplomowe na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego. W 2002 roku uzyskał sto-
pień doktora nauk technicznych 
na  Wydziale Górniczym AGH. 
Specjalizuje się w geomechanice 
i  badaniach z  zakresu geofizyki 
górniczej. Projektował i wdrażał 
systemy monitorujące zagrożenia 
naturalne w górnictwie.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji na-
ukowych z zakresu górnictwa, geomechaniki, geofizyki oraz 
zagadnień prawnych związanych z górnictwem.

27 lutego br. w siedzibie WUG odbyło się spotkanie Se-
kretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego, wiceministra w Ministerstwie 
Energii Grzegorza Tobiszowskiego, nowo powołanego Prezesa 
WUG Adama Mirka oraz doradcy wiceministra Jacka Srokow-
skiego z kadrą kierowniczą nadzoru górniczego, dyrektorami 
komórek organizacyjnych WUG i jednostek organizacyjnych 
podległych WUG. l

R E K L A M A

Nadzór górniczy

Nowy prezes wUG
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MOJ S.A. Katowice

Ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski wręczają Adamowi Mirkowi nominację na 
stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
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