
Temat na czasie

Poseł Grzegorz Matusiak: Można 
grać w rosyjską ruletkę, ale lufę 
colta należy przykładać  
wyłącznie do 
własnej skroni, 
ryzykując wyłącznie 
własną głowę.
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Współpraca JSW 
z GIG
Program badawczy na rzecz roz-
woju nowoczesnego górnictwa.
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Uczymy zawodu 
górnika
JSW Szkolenie i Górnictwo 
Sp. z o.o.
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Gdzie woda czysta 
i trawa zielona
Gospodarka wodno-ściekowa 
w województwie śląskim.
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Czy to jeszcze 
samochód?
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W tym roku wszyscy pracujący w górnictwie węgla kamiennego mogli spróbować swoich sił w Zawodach 
Narciarskich Branży Górniczej w Slalomie Gigancie, w których główną nagrodą był Puchar Ministra 

Energii.
więcej na s. 6

narciarstwo. Stacja Cieńków
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Daniel Ozon na czele 
Spółki

W dniu 6 marca 2017 roku rada nad-
zorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu 
zarządu JSW prezesa Tomasza Gawlika. 
Rada nie podała powodu odwołania. Rezy-
gnację z pełnienia funkcji członka zarządu 
JSW złożył również Józef Pawlinów, który 
pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu 
ds. technicznych. Pawlinów nie podał 
przyczyny złożenia rezygnacji.

W programie TVP Info minister ener-
gii Krzysztof Tchórzewski poinformował, 
że dymisja była związana z „wewnętrznym 
konfliktem w zarządzie, który trzeba było 
jakoś rozwiązać”. – Z punktu widzenia 
przyszłości górników w tej chwili wydaje 
się, że to obojętna decyzja – dodał mini-
ster Tchórzewski.

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła 
uchwałę o oddelegowaniu na okres trzech 
miesięcy Daniela Ozona do czasowego 
wykonywania czynności prezesa zarządu 
JSW SA. ST
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Niewdzięczne 
zajęcie

P ołączenie Katowickiego Holdingu Węglowego 
i Polskiej Grupy Górniczej jest przesądzone. Na razie 

nie można mówić o sukcesie, ponieważ celem tej 
operacji nie jest zmiana organizacyjna. Jeżeli dobrze 
zrozumiałem intencje Ministerstwa Energii, chodzi o to, 
aby w połączonej firmie kopalnie mogły realizować 
bieżące zadania i rozwijać się, a załogi zaczęły myśleć 
o połączonych spółkach – to moja firma. Wiem, że trzeba 
podejmować decyzje pod presją czasu, ale doradzam 
spokojne czekanie na efekty. Górnictwo jest zbyt 
poważnym przedsięwzięciem, aby oczekiwać wyłącznie 
szybkich efektów. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to rok 
straty czy rok zysku nic nie oznacza. O tym, czy górnictwo 
się opłaca, decydują dziesięciolecia. Dlatego zachęcam 
do patrzenia na naszą branżę w takiej perspektywie. 
Chwilowy efekt w górnictwie nie powinien mieć istotnego 
znaczenia. Nieważne, czy chodzi o stratę czy o zysk. 
Wydobycie węgla jest zbyt poważnym przedsięwzięciem, 
aby miały na niego wpływ doraźne sytuacje.

Z tego powodu jestem przeciwnikiem 
propagandowego wykorzystywania nawet 

najbardziej spektakularnych wyników, jeżeli z góry 
wiadomo, że są one w znacznej części efektem 
sprzyjającego zbiegu okoliczności, a nie efektem 
dyscypliny ekonomicznej, efektywności i wydajności. 
W przeszłości było bardzo dużo spektakularnych 
sukcesów i porażek. Brakowało natomiast 
perspektywicznej koncepcji, która ustaliłaby na wiele lat 
miejsce górnictwa w naszej gospodarce, jego znaczenie 
dla energetyki, dla systemu gospodarczego Polski 
i regionu śląskiego. Mam nadzieję, że obecne działania 
Ministerstwa Energii zakończą się sformułowaniem takiej 
koncepcji. Po raz pierwszy od długiego czasu widzę 
systematyczną pracę skoncentrowaną na naprawie 
branży. Czy można już w tej chwili określić rezultat? 
Nie można. Jednak to nie znaczy, że lepiej nic nie robić 
i czekać, aż coś się samo zrobi.

M oim zdaniem wielką rolę do spełnienia mają 
zarządy spółek węglowych. Byłem prezesem 

Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii 
Węglowej. Wiem, jak bardzo menedżer potrzebuje 
sukcesu w trudnym czasie. Jednak wiem także, że warto 
poczekać z jego ogłaszaniem i zachować ostrożność 
w optymizmie, ponieważ górnictwo to nie tylko prosty 
rachunek sprowadzający się do kosztów, cen i zysku bądź 
straty. Codziennie mamy do czynienia z naturą, która 
jest nieprzewidywalna. Trzeba także umieć powiedzieć 
politykom odpowiedzialnym za górnictwo, jakie 
są korzyści z ich decyzji, ale także nie ukrywać ryzyka. 
Politycy zaś muszą potrafić zrozumieć, że specyfika 
branży wymaga czegoś więcej niż tylko prostego nacisku 
na efektywność. W dodatku menedżerowie i politycy 
powinni umieć przekonać załogi górnicze, że mimo 
obiektywnie słusznych oczekiwań nie da się ich spełnić, 
ponieważ najzwyczajniej nie ma na to pieniędzy. 
Na własnej skórze przekonałem się, jak trudne to zadanie.

Z daję sobie sprawę, że politykom sukces jest bardzo 
potrzebny. Moim zdaniem większym sukcesem 

jest zbudowanie solidnych fundamentów pod rozwój 
w następnych latach niż oczekiwanie na osiągnięcia 
krótkotrwałe. Naprawa górnictwa jest zajęciem 
niewdzięcznym, bo wymaga mozolnej pracy, wielkiej 
konsekwencji i najczęściej efekty widać dopiero po latach. 
Człowiek narobi się, a śmietankę spijają inni. Trzeba umieć 
pogodzić się z tym.
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Koszmarem jest antywęglowa polityka Unii Euro-
pejskiej. Piszę o tym od lat. Do znudzenia. Od kilku 
miesięcy szukam odpowiedzi na proste pytanie: Jak 
polityka antywęglowa ma się do planów reindustria-
lizacji krajów Unii Europejskiej? Z mediów wylewają 
się informacje o kolejnych pomysłach, przez które 
mogą paść na przykład: hutnictwo, przemysł cemen-
towy, energetyka węglowa, a nawet część przemysłu 
koksochemicznego. My, JSW, możemy paść. Jeżeli nie 
będzie hutnictwa europejskiego, nasza egzystencja 
stoi pod gigantycznym znakiem zapytania.

W  skandalach, skandalikach, wojnach i wojen-
kach propagandowych znów utonęła nie-
śmiała debata o tym, co z przemysłem Eu-

ropy. Moim zdaniem to ważne pytanie, ponieważ JSW 
bez europejskiego przemysłu padnie. Potrzebne są nam 
huty i koksownie, żeby mieć rynek zbytu. Tymczasem 
z przerażeniem patrzę na kolejne informacje o tym, 
że Komisja Europejska chce na przykład wprowadzić 
normy emisji dwutlenku węgla i innych związków 
chemicznych nieosiągalne przez energetykę węglo-
wą i hutnictwo. Przy obecnym rozwoju techniki jest 
to niemożliwe. Unijny dyktat to zabawa na zasadzie: 
Kto wymyśli niemożliwe? Byłoby to nawet zabawne, 
gdyby nie dotyczyło naszej gospodarki i naszej Spółki.

Najtragiczniejsze jest to, że w zamian nic się nie 
proponuje. Rozumiałbym logikę polityki antywęglowej, 

gdyby na przykład Komisja Europejska zapewniła środ-
ki na tworzenie miejsc pracy w innych sektorach niż 
górnictwo, hutnictwo i energetyka węglowa. Jednak 
takiej oferty nie ma. Nie ma oferty wsparcia dla działań, 
dzięki którym na przykład na Śląsku powstaną inne 
gałęzie przemysłu. Są tylko urzędniczy nakaz i zestaw 
proponowanych kar za nieprzestrzeganie go. Grozi 
nam sytuacja, że mimo międzynarodowych umów 
nie będziemy mogli decydować o tym, z jakich paliw 
wolno nam korzystać. Tak, w połowie marca 2017 roku 
nastrój mam fatalny. 

Zgodnie z  projektami unijnych regulacji do 
2030 roku energetyka powinna zredukować emisję 
dwutlenku węgla o 43 proc. To gigantyczne wyzwa-
nie. Uruchomiłem wyobraźnię, aby stworzyć obraz 
przemysłowy krajów Unii Europejskiej. To trudne za-
danie. Unijnym urzędnikom wydaje się, że będziemy 
żyć dzięki wdrożeniu najnowszych technologii, in-
formatyce i zielonej energii. Chciałbym tylko zwrócić 
uwagę, że nie tak dawno tej samej grupie urzędników 
wydawało się, że kilka krajów unijnych zmonopolizuje 
produkcję wiatraków, instalacji solarnych do wytwa-
rzania energii pod wpływem promieni słonecznych, 
produkcję samochodów elektrycznych itp. Otóż nasi 
konkurenci z Azji i Ameryki okazali się skuteczniejsi. 
Na papierze można odnieść każde zwycięstwo. Jednak 
czy naprawdę chodzi nam o papierowe zwycięstwa?
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Pięścią w stół

Papierowe zwycięstwa

Na papierze 
można odnieść 
każde zwycięstwo. 
Jednak czy 
naprawdę chodzi 
nam o papierowe 
zwycięstwa?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej zależy nie 
tylko od cen węgla koksowego. Jeżeli Spółka chce prze-
trwać, musi możliwie szybko dostosowywać się do sy-
tuacji rynkowej. Nie odkrywam niczego nowego, ale 
zastanawiam się, dlaczego tak oczywista prawda bar-
dzo często ginie w debatach poświęconych planom 
na najbliższe lata. Uważałem, że wszystko powinno 
być jasne, ponieważ od 2016 roku wiadomo, jakie cele 
stoją przed JSW i w jaki sposób można je osiągnąć. 
Podstawowym warunkiem utrzymania firmy jest za-
chowanie przez nią płynności finansowej. Temat był 
tyle razy poruszany przez media, że chyba już nikomu 
nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo ważna jest zdolność 
regulowania swoich zobowiązań. Jeżeli firma nie może 
ich regulować – to pada. Przypomnę, że rok temu upa-
dek JSW był bardzo prawdopodobny, a stan zagrożenia 
odczuwała cała załoga. Spółka nie padła tylko dlatego, 
że został opracowany plan jej ratowania, pracownicy 
poświęcili część swoich zarobków, a instytucje finan-
sowe spojrzały przychylnym okiem na firmę.

Z a przychylność trzeba było zapłacić wysoką cenę. 
JSW zdecydowała się między innymi przekazać 
kopalnię Krupiński do Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń. Był to jeden z twardych warunków przychyl-
ności instytucji finansowych. Gdy było fatalnie, decyzje 
przyjmowano z przygnębieniem i ze zrozumieniem. 
To naturalna reakcja. Kiedy tylko sytuacja rynkowa się 
poprawiła, powstał ruch skierowany przeciwko tej de-
cyzji. Jaka jest propozycja? Otóż JSW musi zatrzymać 
Krupińskiego, bo to bardzo dobry interes. Przecież 
proponowano przeciwnikom przekazania Krupińskie-
go do SRK, aby powołali spółkę pracowniczą. Na ten 
temat panuje milczenie.

Zarzuca się natomiast zarządowi i akcjonariuszowi 
większościowemu, że działa na rzecz interesów nie-
mieckich. Hasło „nie oddamy Niemcowi Krupola” jest 
wyłącznie wmawianiem Ministerstwu Energii złych 
intencji. To dla mnie wielkie zaskoczenie, bo ministrom 
odpowiedzialnym za górnictwo można zarzucać zbytnią 

rozwagę w podejmowaniu decyzji i niespotykaną dotąd 
ostrożność w rozmowach ze stroną społeczną. Pełna 
otwartość na argumenty, transparentność podejmo-
wanych decyzji, precyzyjne ich uzasadnianie, godzenie 
ekonomii z oczekiwaniami strony społecznej, pakiety 
osłonowe – to wszystko daje załogom górniczym po-
czucie stabilizacji. Opozycja ma pretensje, że naprawa 
górnictwa nie polega wyłącznie na realizowaniu zasad 
drapieżnego rynku, ale na próbie stworzenia dla węgla 
rynku takiego jak dla każdego paliwa. Rząd obrywa za to, 
że przeciwstawia się antywęglowej polityce Unii Europej-
skiej. Zdumiewa mnie, że wśród osób zarzucających Mi-
nisterstwu Energii politykę sprzyjającą proniemieckiemu 
lobby są działacze związkowi, którzy doskonale znają 
założenia przyświecające polskiej polityce węglowej.

Miałem okazję dyskutować na ten temat z dzienni-
karzem Nowego Górnika. Pytał mnie, jak wytłumaczę te 
zarzuty. Po pierwsze: nie są to zarzuty, ale pomówienia. 
Po drugie: podejrzewam, że przeciwnicy polityki Mini-
sterstwa Energii służą obcym wpływom. Nie wiem, czy 
to tak zwany pożyteczny idiotyzm czy wyrachowanie. 
Nieważne. Ważny jest efekt końcowy. Bezrefleksyjne 
upieranie się przy tym, aby Krupiński pozostał w JSW, 
może doprowadzić Spółkę do trudnej sytuacji i wtedy 
będzie ona łatwym łupem dla obcego kapitału. Sam Kru-
piński mógłby być kopalnią perspektywiczną, ale tylko 
wtedy, gdyby miał złoże ornontowickie. Nie ma tego zło-
ża i nie ma o czym mówić! Oddanie tej kopalni do SRK 
powoduje, że nie dostanie się ona w niepowołane ręce. 
Każde inne rozwiązanie stwarza szansę, że zostanie ona 
w końcu przejęta przez obcy kapitał.

Wiele razy obliczaliśmy, w jakich warunkach ryn-
kowych Krupiński nie pogrąża Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Z analiz wynika, że takich warunków ryn-
kowych nie ma. Oddanie kopalni do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń nie jest decyzją miłą. Jednak kładąc 
na szali przyszłość 21 tys. pracowników JSW i jedną 
kopalnię, rozsądniejsze jest wybranie przyszłości dla 
21 tys. zatrudnionych w spółce. To także wybór gwa-
rantujący byt dla 21 tys. rodzin. l

Przeciwnicy 
polityki 
Ministerstwa 
Energii służą 
obcym wpływom. 
Nie wiem, czy 
to tak zwany 
pożyteczny 
idiotyzm czy 
wyrachowanie. 
Nieważne. Ważny 
jest efekt końcowy. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Wybrano przyszłość dla ludzi

Komentuje Maksymilian Klank

wiceprezes FASING SA, były prezes KW i KHW
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Pracownicy kopalni Krupiński, którzy pracują 
już w innych zakładach JSW, szybko odnaleźli 
się w nowych miejscach pracy. Nic dziwne-
go – do tej pory załoga Krupińskiego ucho-
dziła za bardzo zdyscyplinowaną i pracowitą. 
Do końca marca wszyscy pozostali pracownicy 
zostaną przeniesieni do innych zakładów JSW.

– Na  razie wszystko jest w  porządku. 
Przyjęli nas tutaj dobrze. Spokojnie pracujemy. 
Współpraca z kierownictwem układa się właści-
wie. Nie ma na co narzekać –  mówi Krzysztof 
Rempega, nadsztygar, kierownik oddziału GPR 6 
w KWK Pniówek, do niedawna pracownik KWK 
Krupiński. – Sam proces przeniesienia odbył 
się bez problemów. Jest tak jak na Krupińskim, 
robimy swoje – mówi Łukasz Krzempek. – Nie 
jesteśmy dziećmi, przeniesiono nas na inną ko-
palnię i trzeba się z tym pogodzić. Jeśli chodzi 
o samą pracę, to ogromnym plusem jest fakt, 
że przodki są w miarę płaskie. Nie musimy już 
transportować obudowy pod górę, jak na Kru-
pińskim – mówi z uśmiechem Dawid Kanownik.

Pracownicy kopalni Krupiński są przeno-
szeni do KWK Pniówek, KWK Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie do ruchów Borynia i Zofiówka 
oraz do KWK Budryk. W 90 proc. przeniesio-
ne zostały całe brygady robót przygotowaw-
czych wraz z dozorem. – Nie było czerwonych 
dywanów, ale przywitaliśmy pracowników 
Krupińskiego przed bramą, wprowadziliśmy 
na teren kopalni i wyjaśniliśmy, co gdzie się 
znajduje – mówi Adam Ratka, dyrektor pracy 
KWK Budryk. – Później odbyło się spotkanie 
z dyrektorem kopalni, który jeszcze do niedaw-
na był dyrektorem Krupińskiego. Nie muszę 
mówić, że atmosfera była bardzo przyjazna – 
dodaje dyrektor Ratka. W sumie dotychczas 
do kopalni Budryk trafiło już 92 pracowników 
z KWK Krupiński. – Trafiły do nas cztery bry-
gady przodkowe wraz z dozorem, każda z nich 
ma swój przodek – informuje Jarosław Rutkow-
ski, dyrektor techniczny KWK Budryk.

Na  Pniówku było podobnie. – Rzadko 
na kopalnię przychodzi tylu nowych pracow-
ników jednego dnia i to takich, którzy byli trochę 

nieufni wobec tej zmiany. Spotkaliśmy się przed 
bramą, po krótkiej rozmowie udało się rozła-
dować atmosferę i przeszliśmy na salkę szkole-
niową – mówi Aleksander Szymura, dyrektor 
pracy KWK Pniówek. – Tam pracownicy po-
znali swoich przełożonych i uzyskali odpowiedzi 
na wszystkie pytania – dodaje dyrektor Szymura.

Do tej pory do Pniówka przeniesiono 
z Krupińskiego 102 osoby. Utworzono dla 
nich nowy oddział robót przygotowawczych 
– GPR 6. Mają swój przodek i swój dozór. 
Na ruchy Borynia i Zofiówka trafiły 122 oso-
by. Tam również pracują całe brygady wraz 
z dozorem. Podobnie jak w innych zakładach, 
również tutaj pracownicy z Krupińskiego pra-
cują w swoich przodkach.

Alokacja pracowników odbywa się na za-
sadzie porozumienia stron. Przejście pra-
cownika pomiędzy kopalniami Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej nie oznacza, że zostaje on 
zwolniony z jednej, a zatrudniony w drugiej. 
Żaden pracownik nie otrzymuje nowej umowy 
o pracę, a jedynie aneks do aktualnej umowy.

Wszystkich pracowników kopalni Kru-
piński, którzy zostali i zostaną przeniesieni 
do innych kopalń Spółki, niezmiennie obo-
wiązują gwarancje zatrudnienia wynikające 
z porozumienia zawartego 5 maja 2011 roku.

MATERIAŁ JSW SA

 ` W JSW trwa alokacja pracowników 
z Krupińskiego do innych kopalń Spółki. Jednak 
wciąż toczy się dyskusja o tym, czy należy 
kopalnie przekazywać do SRK, czy pozostawić 
w JSW. W Warszawie była grupa żon górników 
z Krupińskiego. Przekazały premier Beacie Szydło 
petycję w obronie kopalni. Między innymi w TVP, 
Radiu Wnet, Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały 
się materiały krytykujące decyzję o przekazaniu 
Krupińskiego do SRK. Są dwa zasadnicze 
argumenty – kopalnię przejmie kapitał niemiecki 
oraz kopalnia może przynosić nawet miliardowe 
zyski. Przedstawiciele kapitału niemieckiego 
nie chcą fedrować w pokładach Krupińskiego. 
Na miliardowe zyski nie skusił się żaden inwestor. 
           ST

Jastrzębska Spółka Węglowa

Górnicy Krupińskiego szybko 
zaaklimatyzowali się w nowych 

miejscach pracy

Daniel OzOn, pełnią-
cy ObOwiązki prezesa 
Jsw sa: Sprawę przeka-
zania kopalni Krupiński 
do  Spółki Restruktury-
zacji Kopalń zarząd JSW 
i  Ministerstwo Energii 
– akcjonariusz większo-
ściowy – uważają za zamkniętą. To była bar-
dzo trudna decyzja. Przez minionych 10 lat 
Krupiński przyniósł ponad 1 mld złotych strat. 
Analizowano wiele scenariuszy. Żaden nie 
dawał szans na to, że Krupiński nie będzie 
zbytnim ciężarem dla JSW. Opracowano wiele 
niezależnych analiz, które tylko potwierdzi-
ły nasze stanowisko. Utrzymanie tej kopalni 
do 2021 roku kosztowałoby od 300 do 520 mln 
złotych. Ryzykowne złoża i  duży deficyt 
są głównymi powodami decyzji o przekaza-
niu tej kopalni do SRK. Dla nas najistotniejszy 
jest stabilny rozwój JSW i to, że żaden górnik 
z Krupińskiego nie straci pracy.

Przeniesienie kopalni Krupiński do SRK 
było jednym z warunków podpisanego 29 sierp-
nia 2016 roku porozumienia pomiędzy zarzą-
dem JSW a obligatariuszami w sprawie spłaty 
obligacji na kwotę ok. 1,3 mld złotych. Uzgod-
niono obniżenie pierwotnej kwoty spłaty ob-
ligacji w początkowym okresie i wydłużenie 
okresu spłaty o pięć lat, czyli do 2025 roku. 
Zgodnie z harmonogramem przekazanie ma-
jątku KWK Krupiński do SRK ma się zakończyć 
31 marca 2017 roku. Alokacja pracowników 
odbywa się na zasadzie porozumienia stron. 
Wszystkich pracowników kopalni Krupiński, 
którzy zostali i zostaną przeniesieni do innych 
kopalń Spółki, niezmiennie obowiązują gwa-
rancje zatrudnienia wynikające z porozumienia 
zawartego 5 maja 2011 roku. Do połowy marca 

zostało przeniesionych ponad 320 osób. Stara-
my się przenosić całe brygady wraz z dozorem.

JSW wdraża program głębokiej restruk-
turyzacji, który pozwoli na odzyskanie ren-
towności i płynności finansowej. Podjęliśmy 
już wiele trudnych decyzji, m.in. o sprzedaży 
akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie SA oraz 
aktywów koksowniczych Wałbrzyskich Zakła-
dów Koksowniczych Victoria SA. Uważamy, 
że tylko stanowcze i konsekwentne działanie 
zarządu pozwoli zapewnić stabilne funkcjo-
nowanie pozostałych zakładów i utrzymanie 
miejsc pracy dla naszych pracowników.

zenOn DąbrOwski, 
przewODniczący zzG 
Jsw sa bOrynia: Nie 
komentuję decyzji o prze-
kazaniu Krupińskiego 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, ponieważ temat 
znam tylko z przekazów 
medialnych. Podkreśla się w nich, że analizy 
są jednoznaczne – Krupiński byłby zbyt dużym 
obciążeniem dla JSW. Przeciwnicy oddawania 
kopalni do SRK twierdzą, że Krupiński może 
przynieść miliardy złotych zysku, a JSW stać 
na to, aby w niego inwestować. Nie wiem. Nie 
znam się. Moim zdaniem jest już pozamiatane. 

Dlatego dla mnie najważniejsi są pra-
cownicy, którzy przychodzą z Krupińskiego 
do Boryni. Na początku obawiali się, jak zo-
staną przyjęci. Ja i koledzy związkowcy mó-
wiliśmy, żeby się nie obawiali. Zaproponowa-
liśmy pomoc w każdej sprawie. Przekazaliśmy 
górnikom informacje, aby zadbali o dobrą 
aklimatyzację kolegów z Krupola. Od bez-
pośrednio zainteresowanych wiem, że nie 
ma poważniejszych problemów. Oczywiście, 

jest pewna bariera psychologiczna. Ktoś, kto 
przez lata pracował w Krupińskim, potrzebuje 
czasu, aby Borynia stała się dla niego „własną” 
kopalnią. Górnikom nie muszę tłumaczyć, 
z czego to wynika. Każdy, w tym także ja, kto 
zmieniał kopalnię, przeżywał stan niepewno-
ści, zagubienia, stresu i obcości. Jednak robota 
w każdej kopalni jest podobna. Trzeba prze-
czekać najgorszy czas, a na pewno przyjdzie 
moment, kiedy każdy uzna Borynię za swoją 
kopalnię. Dlatego chcę zapewnić kolegów, 
którzy przyszli do nas z Suszca – jesteśmy 
do waszej dyspozycji, mówcie szczerze o pro-
blemach, a zrobimy co w naszej mocy, aby 
pomóc. Musimy pogodzić się z rzeczywisto-
ścią. Jeszcze nie tak dawno JSW była wielką 
grupą. Teraz nie mamy już koksowni Victoria 
ani Spółki Energetycznej Jastrzębie. Za chwilę 
nie będziemy mieć Krupińskiego. Z Jas-Mos 
zostały resztki. Potargał nas strasznie ostatni 
kryzys. Jednak trzeba jakoś żyć.

pOseł GrzeGOrz Matu-
siak: Nikt z Krupińskiego 
nie straci pracy. Trwa alo-
kacja pracowników. Nie 
ma  planów, aby oddać 
kopalnię w ręce obcego 
kapitału. Ze wszystkich 
analiz przeprowadzonych 
w 2016 roku wynika, że Jastrzębska Spółka 
Węglowa nie udźwignie ciężaru utrzymy-
wania kopalni, która przez kilka lat miałaby 
około 1 mld złotych strat. JSW uzyskała od-
dech finansowy, ponieważ instytucje finan-
sowe zgodziły się rozłożyć jej zobowiązania 
do 2025 roku. Niespodziewana koniunktura 
na rynku węgla koksowego stworzyła złudze-
nie, że najgorsze minęło i teraz będą tylko 

zyski liczone w miliardach. A co będzie, jeżeli 
po krótkim okresie dobrych cen nadejdzie czas 
dekoniunktury? 

Grupa osób ma do mnie pretensje o to, 
że zgadzam się z wynikami analiz ekonomicz-
nych i nie krytykuję decyzji przekazania Kru-
pińskiego do SRK. Nie krytykuję tej decyzji, 
ponieważ zarząd, rada nadzorcza i akcjonariusz 
większościowy wybrali rozwiązanie najbezpiecz-
niejsze dla całej Spółki. O prawdziwych zyskach 
JSW będzie można mówić dopiero po 2025 roku, 
kiedy minie czas spłaty długu. Na razie wszyst-
kie pieniądze trzeba przeznaczać na rozwój, 
inwestycje, naprawę firmy i przede wszystkim 
na spełnienie warunków umowy restruktury-
zacyjnej zawartej z bankami. Żeby normalnie 
funkcjonować, JSW musi mieć zapas gotówki 
na cięższe czasy, bo nawet wtedy będzie musiała 
płacić zobowiązania. Do 2025 roku na pewno 
będą cięższe czasy niż przełom lat 2016 i 2017. 
Nie daj Bóg, żeby tak samo ciężkie jak ostatni 
kryzys. Nie można podejmować dodatkowego 
ryzyka w sytuacji, kiedy Spółka działa w bardzo 
niepewnym otoczeniu. JSW nie ma wpływu 
na ceny węgla koksowego i koksu. Jest uzależnio-
na od kondycji europejskiego przemysłu hutni-
czego. Huty mogą mieć wkrótce wielkie proble-
my z powodu unijnej polityki ograniczania emisji 
dwutlenku węgla. W wielce niepewnej sytuacji 
są osoby, które chcą, aby JSW złamała warunki 
umowy z bankami i wybrała ryzykowną grę.

Można grać w rosyjską ruletkę, ale lufę 
colta należy przykładać wyłącznie do własnej 
skroni, ryzykując wyłącznie własną głowę. 
Zachęcam do takiego sposobu myślenia o JSW, 
która daje utrzymanie ponad 20 tys. rodzin 
pracowników zatrudnionych w naszej firmie 
i kilkudziesięciu tysiącom rodzin pracowni-
ków, których firmy kooperują z JSW. l

Sonda Nowego Górnika
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Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Główny 
Instytut Górnictwa podpisały 13 marca w Ka-
towicach list intencyjny dotyczący wspólne-
go programu badawczego na rzecz rozwoju 
nowoczesnych technologii eksploatacji wę-
gla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych. 
Program badawczy ma na celu utrzymanie 
konkurencyjności i bezpieczeństwa polskiego 
sektora paliwowo-energetycznego poprzez 
transfer najlepszej wiedzy oraz wdrażanie in-
nowacyjnych rozwiązań i technologii.

Tematyka programu stanowi odpowiedź 
na współczesne potrzeby przemysłu wydo-
bywczego oraz aktualne wyzwania Spółki 
związane z procesami transformacji sektora 
oraz zmianami prawno-organizacyjnymi wa-
runków prowadzenia eksploatacji górniczej. 
Współpraca sygnatariuszy umożliwi realiza-
cję wspólnych prac badawczo-rozwojowych 
JSW SA i GIG w zakresie wdrażania nowych 
technologii zwiększających efektywność i bez-
pieczeństwo robót górniczych, wdrażania sku-
tecznych metod i technologii wspomagających 
procesy rekultywacji terenów pogórniczych 
oraz unieszkodliwiania i zagospodarowania 
odpadów zgodnie z  zasadami gospodarki 
cyrkularnej. Prace badawcze obejmą rów-
nież zagadnienia identyfikacji i waloryzacji 
zdegradowanych terenów pogórniczych oraz 
opracowywanie planów przywracania ich 

do obiegu gospodarczego oraz ograniczanie 
negatywnego wpływu prowadzonej działal-
ności wydobywczej na środowisko.

– Bardzo ważnym elementem progra-
mu badawczego jest zwiększenie efektywnej 
produkcji węgla koksowego dzięki wdrożeniu 
nowoczesnych i bezpiecznych technologii prac 
górniczych uwzględniających ich optymalny 
wpływ na środowisko naturalne – powiedział 
Daniel Ozon, prezes JSW SA. – Cele programu 
są spójne z tworzoną strategią JSW na lata 
2018–2030, która ma na celu budowę pozycji 
Spółki jako europejskiego lidera rynku odpor-
nego na przejściowe wahania koniunkturalne.

Główne cele programu badawczego obej-
mować będą w szczególności opracowanie 
i  wdrożenie systemów eksploatacji węgla 
z wykorzystaniem obudowy kotwowej i kom-
bajnów typu continuous miner. Program ba-
dawczy zakłada również rozwój technologii 
drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzy-
staniem obudowy kotwowej oraz eksploatacji 
węgla z pokładów o bardzo stromym nachy-
leniu. Istotnym celem programu badawczego 
będzie także opracowanie wieloletniego pro-
gramu rewitalizacji terenów po zakończonej 
działalności KWK Krupiński.

– Podpisany dokument otwiera drogę 
do dalszych prac mających na celu wypraco-
wanie wspólnych rozwiązań zwiększających 
innowacyjność oraz produktywność w JSW. 

Główny Instytut Górnictwa posiada ogrom-
ny potencjał intelektualno-naukowy i chce 
dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem 
– powiedział prof. dr hab. Stanisław Prusek, 
naczelny dyrektor Głównego Instytutu Gór-
nictwa. – Jestem przekonany, że zainicjowana 
dziś współpraca będzie skutkować konkretnymi 
rozwiązaniami, na których skorzysta nie tylko 
największy producent węgla koksowego w UE, 
ale cała branża oraz lokalne społeczeństwo.

Współpraca między Głównym Instytutem 
Górniczym a Jastrzębską Spółką Węglową 
to kolejny etap działań zainicjowanych przez 
Ministerstwo Energii.

– Zacieśnianie więzi między gospodar-
ką a nauką jest bardzo ważne w kontekście 
wyzwań stojących przed gospodarką, zwłasz-
cza restrukturyzacją branży węglowej. Żeby 
polskie górnictwo było nowoczesne i spraw-
nie działało, spółki węglowe muszą ściśle 
współpracować z ośrodkami naukowymi – 
argumentuje wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski. Do maja Jastrzębska Spółka Wę-
glowa i Główny Instytut Górnictwa przygo-
tują cele i harmonogram działań dotyczących 
współpracy.

GIG

Program badawczy na rzecz rozwoju nowoczesnego górnictwa

Współpraca JSW z GIG

G
IG
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JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. współpra-
cuje ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach 
w sprawie organizacji praktycznej nauki zawo-
du dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 
2 w Knurowie. Dla naszej spółki prowadzenie 
praktycznej nauki zawodu górnika dla mło-
dzieży z naszego regionu nie jest tylko częścią 
usług, lecz również misją społeczną wobec lo-
kalnej społeczności. Prowadzenie tzw. sztolni 
szkolnej traktujemy jako przedłużenie długo-
letniej górniczej tradycji, w której przygotowa-
nie młodzieży do pracy w śląskich kopalniach 
jest wpisane w historię naszego regionu.

Jednak najważniejszym zadaniem jest 
przygotowanie uczniów do pracy górnika, 
co wiąże się z odpowiedzialnością i przygoto-
waniem do specyfiki pracy pod ziemią.

W związku z tym istotne jest odtworzenie 
w warunkach szkoleniowych symulowanej 
sztolni podziemnej, pokazującej blaski i cienie 
pracy na podziemnych pokładach. Obecnie 
praktykę w sztolni szkolnej przy KWK Knu-
rów odbywa 116 uczniów. Praktyczna strona 
nauki jest regulowana przepisami, które re-
gulują współpracę w zakresie organizowania 
praktycznej nauki zawodu w formie zajęć 
praktycznych poza szkołą w roku szkolnym 
2016/2017, na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawo-
du. Dla tych celów JSW SiG utrzymuje warsz-
tat szkoleniowy i sztolnię szkolną, którą nad-
zorują instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 
Z kolei kopalnia Knurów-Szczygłowice jest 
dysponentem prawnym warsztatu szkolenio-
wego oraz sztolni szkoleniowej znajdujących 
się na jej terenie. Ruch Knurów udostępnił 
na rzecz JSW SiG te pomieszczenia w celu 
przeprowadzania w nich zajęć praktycznej 
nauki zawodu.

Praktyczna nauka zawodu realizowana 
jest w zawodach:
•  technik górnictwa podziemnego,
•  technik elektryk o specjalności – eksploata-

cja maszyn i urządzeń elektrycznych górnic-
twa podziemnego,

•  technik mechanik o specjalności – eksplo-
atacja maszyn i urządzeń mechanicznych 
górnictwa podziemnego,

•  górnik eksploatacji podziemnej,
• elektryk, zgodnie z programem nauczania 
dla danego zawodu.

Miejscami przeprowadzania praktycz-
nej nauki zawodu są sztolnia górnicza (ćwi-
czebna) na polu Wschód KWK Knurów-
-Szczygłowice ruch Knurów oraz stanowiska 
dołowe KWK Knurów-Szczygłowice ruch 
Knurów. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 w Knurowie sprawuje nadzór 
nad realizacją programu poprzez nauczycieli 
i  instruktorów praktycznej nauki zawodu 
i praktyk zawodowych. Podczas realizacji 
zajęć za bezpieczeństwo uczniów odpowia-
dają nauczyciele.

Firma JSW SiG odpowiada za:
•  Zapewnienie warunków materialnych do re-

alizacji praktycznej nauki zawodu:
–  stanowiska szkoleniowe wyposażone 

w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzę-
dzia, materiały, dokumentację techniczną, 
uwzględniające wymagania bezpieczeń-
stwa i higieny pracy,

–  odzież, obuwie robocze i środki ochrony 
indywidualnej oraz środki higieny osobi-
stej przysługującej pracownikom na da-
nym stanowisku pracy,

–  pomieszczenia do przechowywania odzie-
ży i  obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej,

–  nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napo-
je przysługujące pracownikom na danym 

stanowisku pracy zgodnie z odrębnymi 
przepisami,

–  dostęp do urządzeń higieniczno-sanitar-
nych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych;

•  Zapewnienie odpowiedniej liczby instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu oraz praktyk 
zawodowych;

•  Zapoznanie uczniów odbywających prak-
tyczną naukę zawodu z organizacją pracy, 
regulaminem pracy, w szczególności w za-
kresie przestrzegania porządku i dyscypliny 
pracy oraz z przepisami i zasadami bezpie-
czeństwa i higieny pracy;

•  Nadzorowanie przebiegu praktycznej nauki 
zawodu;

•  Sporządzanie, w razie wypadku podczas 
praktycznej nauki zawodu, dokumentacji 
powypadkowej;

•  Współpraca ze Szkołą w ramach prowadzo-
nej praktycznej nauki zawodu.

W przypadku naruszenia przez ucznia 
regulaminu pracy informuje się o  tym 

zleceniodawcę, który podejmuje dalsze dzia-
łania wynikające ze statutu szkoły.

Dla młodzieży kształcącej się w zawodzie 
górnika istotną rzeczą jest deklaracja dotyczą-
ca ich przyszłości zawodowej, ponieważ zgod-
nie z zawartym porozumieniem JSW Szkolenie 
i Górnictwo Sp. z o.o. zatrudni po ukończeniu 
szkoły absolwentów, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki w nauce, zachowaniu oraz zdali z wy-
nikiem pozytywnym egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Liczba zatrudnianych 
absolwentów jest zależna od potrzeb kadro-
wych, koniecznych do realizacji przyjętych 
zleceń przez JSW SiG, na wykonanie różno-
rodnych usług w zakładach Grupy Kapitało-
wej JSW. Jednak biorąc pod uwagę potrzeby 
kadrowe górnictwa, odpływ doświadczonej 
kadry na świadczenia emerytalne lub pomo-
stowe, najpewniej już w najbliższej przyszło-
ści śląskie kopalnie skorzystają z młodzieży 
wykształconej przez ZSZ w Knurowie przy 
pomocy JSW SiG.  GABRIEL CYRULIK

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

Uczymy zawodu górnika

SI
G

3 minuty i 33 sekundy – dokładnie tyle po-
trzebował najlepszy spośród uczestników 
niedzielnego biegu, by zdobyć obie wieże Wę-
glokoksu. Pierwszą edycję zawodów wygrał 
Arkadiusz Karbowy. Wśród kobiet najlepsza 
była Anna Ficner z czasem 4:29.

W skrócie  – Węglokoks Cup to rywa-
lizacja na  najwyższym poziomie, szczyty 
możliwości i walki w klatkach… schodowych. 
Na starcie stanęło ponad 100 zawodników, 

którzy zmierzyli się z  42 kondygnacjami. 
Każdy z uczestników pokonał 824 stopnie 
w dwóch etapach, z półgodzinną przerwą mię-
dzy jedną a drugą wieżą. Najstarszy zawodnik 
miał 78 lat.

Impreza zainaugurowała Puchar Polski 
w Biegach po Schodach. Jego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Biegów Górskich. Spon-
sorami strategicznymi są: Węglokoks SA oraz 
Węglokoks Energia, a partnerem Biuro Cen-
trum – zarządca biurowca.  ST

I edycja Węglokoks Cup

Szczyty Dwóch Wież zdobyte
W
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Nadwiślańska Agencja Turystyczna rozsze-
rzyła formułę organizowanych przez siebie 
zawodów zimowych, które do ubiegłego 
roku rozgrywały się tylko między pracow-
nikami Kompanii Węglowej. W tym roku 
wszyscy pracujący w  górnictwie węgla 
kamiennego mogli spróbować swoich sił 
w Zawodach Narciarskich Branży Górniczej 
w Slalomie Gigancie, w których główną na-
grodą był Puchar Ministra Energii. Mistrzo-
stwa odbyły się 4 marca w Stacji Narciar-
skiej Cieńków w Wiśle-Malince. Patronat 
nad imprezą objął minister energii Krzysztof 
Tchórzewski.

W konkursie wzięli udział reprezentanci 
Polskiej Grupy Górniczej (sukcesorki Kompa-
nii Węglowej), Katowickiego Holdingu Węglo-
wego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz firm 
z zaplecza górnictwa. W zawodach jak co roku 
startowali też członkowie ich rodzin, ale wyni-
ki małżonków i dzieci, jak również emerytów 
nie były wliczane do punktacji drużynowej. 
W sumie o Puchar Ministra Energii walczyło 
154 zawodników z 17 drużyn. Zgodnie z regu-
laminem o zdobyciu Pucharu Ministra Energii 
decydował wynik pracowników branży gór-
niczej, a więc: kobiet bez względu na wiek, 
mężczyzn powyżej 41 lat, mężczyzn w wieku 

31–40 lat i mężczyzn do 30 lat. W każdej gru-
pie wiekowej mogło wystartować do dwóch 
zawodników danej drużyny. Na wynik dru-
żynowy składała się suma pięciu najlepszych 
czasów przejazdu danej drużyny.

W tym roku warunki podczas zawodów 
były idealne – mimo dodatniej temperatury 
stok był świetnie przygotowany. Najszybsi 
na nim wśród pracowników branży górni-
czej okazali się Marek Szczyrba, który zdobył 
Puchar jako przedstawiciel ruchu Marcel Ry-
dułtowy, oraz Danuta Stoppel, która wróciła 
z trofeum do kopalni Knurów-Szczygłowice. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa 

z ruchu Marcel Rydułtowy z kopalni ROW 
(PGG). Niższe miejsca na  podium zajęli 
przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej – drużyny z kopalni Knurów-Szczygło-
wice i ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie. Drużynom i zawodnikom, 
którzy w slalomie gigancie uzyskali najlepsze 
czasy w swoich kategoriach, puchary i medale 
wręczali: wiceminister Grzegorz Tobiszowski 
(w imieniu ministra energii), poseł Grzegorz 
Janik, prezes PGG Tomasz Rogala, prezes 
NAT Piotr Wilchelm oraz dyrektor SN Cień-
ków Krzysztof Brożyna.

 l

Stacja Narciarska Cieńków

Zawody o Puchar Ministra Energii

Ugięte kolana zapewniają lepszą równowagę i płynniejsze wchodzenie w zakręty

Doping mimo wciąż trwającej zimy był gorący

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski gratuluje Danucie Stoppel kolejnego zwycięstwa w konkursie

Slalom gigant wymaga refleksu i koordynacji całego ciała

Kibiców obowiązywały stroje dowolne

W zawodach o Puchar Ministra Energii startowały całe rodziny
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Można korzystać z usług konsultingowych 
wyspecjalizowanych firm i słono płacić za wy-
konaną pracę. Można także skorzystać z wie-
dzy naukowców pracujących w katowickim 
Uniwersytecie Ekonomicznym. Poziom me-
rytoryczny analiz jest zapewniony, a kosz-
ty znacznie niższe. Wartością dodaną jest 
zacieśnienie współpracy między ośrodkiem 
akademickim a firmą o wysokim prestiżu.

Prezes Węglokoksu SA Sławomir Obi-
dziński i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
prof. Robert Tomanek podpisali umowę ra-
mową o współpracy. Ekspertyzy, konsulting 
i doradztwo ekonomiczno-prawne są do tej 
pory opanowane przede wszystkim przez duże 
firmy międzynarodowe. Polskie uniwersytety 
ekonomiczne mogą stworzyć ogólnopolską 
sieć konsultingową. – W województwie ślą-
skim rodzi się ciekawy pomysł połączenia 
polskiego kapitału intelektualnego z polskim 
kapitałem biznesowym. Gratuluję rektorowi 
Uniwersytetu Ekonomicznego i prezesowi 
Węglokoksu – powiedział wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach podkreślił, że nauki ekono-
miczne nie mogą rozwijać się w oderwaniu 
od praktycznych działań biznesowych. Ekono-
mia to nie teoria, ale praktyka, dlatego ważne 

jest, aby naukowcy i menedżerowie ściśle 
współpracowali. Umowa z Węglokoksem nie 
jest jedyną tego typu umową, jaką UE zawarł 
ze śląską firmą. Przed kilku miesiącami umo-
wę na wykonanie prac eksperckich uczelnia 
zawarła z Polską Grupą Górniczą. – Uczel-
nie ekonomiczne rozpoczęły tworzenie sieci, 
w której będą współdziałać w zakresie sze-
roko rozumianego konsultingu – powiedział 
prof. Tomanek. Czy taka sieć jest potrzebna? 
– Dotychczas rzadko korzystaliśmy z usług 
konsultingowych krajowych uczelni. Dzięki 
takim umowom będziemy rozszerzać naszą 
współpracę – powiedział Sławomir Obidziń-
ski, prezes Węglokoksu.

– Zacieśnianie takiej współpracy jest 
bardzo ważne. Wyzwania stojące przed go-
spodarką, a przede wszystkim restruktury-
zacja górnictwa wymagają nowoczesnych 
koncepcji. To bardzo dobrze, że ta umowa 
została podpisana na Śląsku, przez podmioty 
ze Śląska, które doskonale znają specyfikę re-
gionu. Wymiana wiedzy i doświadczeń będzie 
służyć rozwojowi – powiedział wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski.

Współpraca z Węglokoksem umożliwi 
pracownikom i studentom uniwersytetu pracę, 
naukę i rozwój w rzeczywistym otoczeniu 
biznesowym. Węglokoks będzie miał pew-
ność najwyższej jakości wykonywanych usług 

za znacznie niższe ceny w porównaniu z cen-
nikiem firm konsultingowych.

Prof. Jan Wojtyła, były rektor UE, prze-
wodniczący rady nadzorczej Polskiej Gru-
py Górniczej, podkreślił, że z takiej umowy 
wynika również odpowiedzialność za for-
mułowane opinie. Będą je firmowali swymi 
nazwiskami konkretni eksperci, a nie Uni-
wersytet Ekonomiczny jako taki. Interes pań-
stwa wymaga, aby budować silne zaplecze 

intelektualne. Współpraca UE i Węglokoksu 
służy temu celowi. Pracownicy Węglokoksu 
będą opiniowali zmiany w procesie kształce-
nia, wskazując na potrzeby i wyzwania rynku 
i funkcjonujących na nim przedsiębiorstw. 
Współpraca z uczelnią to również szansa dla 
jej studentów na związanie się z Węglokoksem 
jeszcze w czasie nauki, a po jej zakończeniu 
zatrudnienia z przedsiębiorstwem.

HK

Umowa o współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Węglokoksu

Cegiełka do ogólnopolskiej sieci 
konsultingowej

Kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, 
należąca do czeskiego inwestora, może liczyć 
na wsparcie resortu energii. Na początku mar-
ca wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 
poinformował, że ministerstwo pomoże Sile-
sii, bo ma pewne problemy ze zbyciem wę-
gla. – Pomożemy im, żeby poprzez sprzedaż 
węgla mogli utrzymać swój wynik finansowy 
i aby zwracały im się nakłady, które ponieśli – 
zapewnił wiceminister Tobiszowski.

Kopalnia należy do czeskiego holdingu 
EPH, który chciał kupić elektrownię Rybnik 
od francuskiego koncernu EDF. Dzięki tej 
transakcji Silesia mogłaby dostarczać węgiel 
do rybnickiej siłowni. Jednak czeska oferta 

została odrzucona. Polski rząd nie zgodził 
się na podział aktywów EDF znajdujących się 
w Polsce. Kupi je konsorcjum polskich firm: 
PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Kiedy 
się okazało, że EPH nie kupi rybnickiej elek-
trowni, czeski koncern skierował do premier 
Beaty Szydło pismo zawierające informację 
o możliwości odsprzedaży kopalni Silesia. 
Wiceminister Tobiszowski nie powiedział, 
czy taka informacja mogła być formą naci-
sku na polski rząd. Przedstawiciele Silesii 
wielokrotnie zwracali uwagę, że w Polsce 
państwowe kopalnie są w sytuacji uprzywi-
lejowanej, a Czesi występowali z inicjatywami 
zmierzającymi do zainteresowania Komisji 
Europejskiej sposobami naprawy polskiego 

górnictwa. Sugerowali, że może być to nie-
dozwolona pomoc publiczna. Z tymi inicja-
tywami nie miał nic wspólnego koncern EPH 
ani PG Silesia. Jednak deklarowana pomoc 
dla Silesii jest pokłosiem dotychczasowych 
działań naprawczych w polskim górnictwie.

– Jestem po rozmowie z EPH. Rozpoczy-
namy współpracę w sprawach kopalni Silesia. 
Chociaż jest to prywatna kopalnia, uznaliśmy, 
że powinniśmy być aktywni, aby ją wesprzeć 
w trudnym czasie. Zależy nam, aby prywatny 
inwestor wiedział, że nawet w kryzysie warto 
inwestować w polskie górnictwo – powiedział 
wiceminister Tobiszowski. – Analizowane 
będą też możliwości lokowania polskiego wę-
gla na czeskim rynku – dodał wiceminister. 

Do Ministerstwa Energii wpłynęły pytania 
na temat możliwości wsparcia czeskiego sekto-
ra energetycznego poprzez dostawy polskiego 
węgla. Zanim zostanie udzielona odpowiedź, 
muszą przeanalizować to teraz polskie firmy: 
Polska Grupa Górnicza, Węglokoks i PKP 
Cargo. Chociaż wiceminister nie powiedział 
tego wprost, z jego wypowiedzi wynikało, 
że polskie kopalnie mogą stać się dostawca-
mi paliwa dla czeskich elektrowni po tym, 
jak w Czechach zostaną zamknięte kopalnie 
węgla kamiennego. To by oznaczało, że na-
sze górnictwo zdobyłoby nowy rynek zbytu. 
My pomożemy czeskiej Silesii sprzedać węgiel, 
a Czesi kupią od nas węgiel. Rozmowy na ten 
temat będą kontynuowane. ST

My pomożemy Czechom, Czesi pomogą nam?

Wsparcie dla PG Silesia

Prezes Węglokoksu SA Sławomir Obidziński (po prawej) i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Robert 
Tomanek podpisali umowę ramową o współpracy
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Kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, należąca do czeskiego inwestora, może liczyć na wsparcie Kopalnia należy do czeskiego holdingu EPH,
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Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim

Gdzie woda czysta i trawa zielona
Budowa wodociągów na Górnym Śląsku roz-
poczęła się w połowie XIX wieku, wraz z po-
wstaniem pierwszych kopalń, równolegle 
zaczęto też budować sieci kanalizacyjne. 
Przyłączenie infrastruktury do prywatnych 
mieszkań spowodowało większe zużycie 
wody i, co za tym idzie, wzrost zanieczysz-
czeń spływających do rzek. W Katowicach 
już na początku XX wieku problem ten zo-
stał dostrzeżony przez władze – aby ogra-
niczyć zgubny wpływ ścieków na środowi-
sko, wybudowały one w latach 1904–1906 
pierwszą na Śląsku oczyszczalnię mechanicz-
no-biologiczną. Regulowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w województwie śląskim 
trwa do dzisiaj, zmieniają się tylko metody, 
technologie i  instytucje, które wykładają 
na to pieniądze.

Mimo że województwo śląskie zajmuje 
dość niewielki obszar, jest bardzo różnorod-
nym regionem. Wyróżnia się bardzo wysoką 
gęstością zaludnienia (394 osób/kilometr kw.) 
i jednocześnie dużą koncentracją zakładów 
przemysłowych. Szczególnie urozmaicone 
są rzeźba terenu i sieć hydrograficzna, jed-
nak dostępne zasoby wodne należy uznać 
za bardzo skąpe – średnie roczne zasoby wód 
powierzchniowych, przypadające na miesz-
kańca, są czterokrotnie niższe od średniej 
europejskiej i niemal o jedną trzecią niższe 
od średniej krajowej. Co więcej, tylko nie-
wielka część z nich nadaje się do gospodar-
czego wykorzystania, ponieważ są znacznie 
zanieczyszczone.

Stosunki wodne w regionie są też poważ-
nie zakłócone wskutek intensywnej eksplo-
atacji górniczej i przemysłowych przeobra-
żeń powierzchni terenu i koryt rzecznych. 
Do głównych zanieczyszczeń zalicza się chlor-
ki, siarczany, metale ciężkie, fenole i związki 
organiczne. Swoistym dla Śląska zagrożeniem 
są zrzuty wód słonych z odwadniania zakła-
dów górniczych – z województwa śląskiego 
pochodzi aż 71 proc. takich wód w Polsce, 
większość z nich odprowadzana jest do do-
rzecza Wisły. Szacunkowa ilość siarczanów 
i chlorków wprowadzana do rzek wynosi oko-
ło 7–8 tys. ton na dobę. Sytuację komplikują 
coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe 
– intensywne opady, które powodują lokalne 
podtopienia lub nawet powodzie, a z drugiej 
strony susze. Najbardziej zdegradowane tereny 
występują w centralnej części województwa 
(dawny Górnośląski Okręg Przemysłowy) 
i w części południowo-zachodniej w regionie 

rybnicko-jastrzębskim (tzw. Rybnickim Okrę-
gu Węglowym).

Paradoksem w prowadzeniu gospodarki 
wodno-ściekowej województwa śląskiego 
jest istnienie dużej liczby nowoczesnych 
oczyszczalni ścieków, podczas gdy wciąż 
w wielu gminach ludzie nie mają dostępu 
do  kanalizacji. Ponad 225 komunalnych 
i 188 przemysłowych oczyszczalni ścieków, 
w obu przypadkach najwięcej w regionie 
centralnym, mocno kontrastuje z faktem, 
że kilkadziesiąt gmin w województwie ślą-
skim nie posiada kanalizacji, a około 30 
ma kanalizację krótszą niż 5 kilometrów. 
Najbardziej niekorzystna sytuacja panuje 
w północnej, a  szczególnie w północno-
-wschodniej części województwa – tam na-
wet połowa gospodarstw rolnych nie posiada 
urządzeń odbiorczych ścieków.

Miliony na wodę

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
województwo śląskie z powodzeniem korzysta 
ze środków przyznawanych państwom człon-
kowskim, w tym na regulowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. Instytucją koordynują-
cą przekazywanie pieniędzy na ten cel jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który w lutym bieżą-
cego roku zakończył przyjmowanie wnio-
sków na dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
W zakresie osi priorytetowej I – Gospodarka 
wodno-ściekowa wspierane są przedsięwzię-
cia zmierzające do zapewnienia skutecznych 
i efektywnych systemów zbierania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych. Projekty dotyczą 
także wyeliminowania ze ścieków niektórych 
substancji niebezpiecznych bezpośrednio za-
grażających życiu i zdrowiu ludzi oraz dotrzy-
mywania bezpiecznych wskaźników emisyj-
nych w odniesieniu do pozostałych substancji 
zagrażających ekosystemom wodnym. Łączne 
wsparcie w unijnej perspektywie budżetowej 
2014–2020 wyniesie 193 mln złotych i trafi 
na realizację projektów dotyczących gospo-
darki wodno-ściekowej we wszystkich czte-
rech subregionach województwa, najwięcej 
środków (81,5 mln złotych) – trafi do subre-
gionu centralnego.

Fundusze unijne przyznaje też Zarząd 
Województwa Śląskiego, który poprzez lo-
kalne samorządy rozdzieli ok. 32 proc. środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014–2020. Do podziału będzie 
niebagatelna kwota 1,1 mld euro. Podstawą 

wdrażania programów są przygotowywane 
w subregionach strategie, które diagnozują 
problemy gospodarcze, środowiskowe, klima-
tyczne, demograficzne i społeczne, które mają 
wpływ na dane obszary. Priorytetowymi in-
westycjami przy przyznawaniu funduszy były: 
budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych 
dla ścieków komunalnych i sieci kanalizacji 
deszczowej, budowa instalacji do zagospo-
darowania komunalnych osadów ściekowych 
oraz budowa i modernizacja systemów zaopa-
trzenia w wodę.

Trafione inwesTycje

Beneficjentem dofinansowania 2 789 382 
złotych (60 proc. całkowitego kosztu) został 
w poprzedniej perspektywie finansowej Boja-
nów w gminie Krzanowice. Przyznane środki 
zostały przeznaczone na budowę miejskiej ka-
nalizacji sanitarnej. Ważnym powodem otrzy-
manej dotacji ma być nie tylko podniesienie 
jakości życia mieszkańców, ale też poprawa 
stanu środowiska przyrodniczego na terenie 
zlewni rzeki Odry. Innym szczęśliwcem była 
Gmina Kuźnia Raciborska, która otrzymała 
na budowę oczyszczalni ścieków 5 998 941,41 
złotych, co stanowi 61,81 proc. całej inwestycji. 
Inwestycja dotyczy budowy łącznie 5107 me-
trów rurociągu kanalizacyjnego, do którego 
zostaną przyłączone wszystkie zabudowania 
zlokalizowane na terenie objętym projektem 

– czyli 150 gospodarstw domowych – oraz 
przepompowni. Oczyszczalnia ścieków będzie 
wykorzystywać do redukcji zanieczyszczeń 
naturalne procesy tlenowe oraz hermetyzację 
procesów oczyszczania.

W Programie Infrastruktura i Środowi-
sko 2014–2020 wielkim zwycięzcą został 
Racibórz, któremu Ministerstwo Środowiska 
przyznało 328 mln złotych unijnego dofi-
nansowania. Pieniądze te pójdą na budowę 
zbiornika Racibórz, który poprawi bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe i usprawni 
system gospodarki wodno-ściekowej w tym 
rejonie. Dzięki tej inwestycji ochroną prze-
ciwpowodziową zostaną objęte osoby za-
mieszkujące wiele miast, m.in. Racibórz, 
Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, 
Brzeg, Oławę, Wrocław oraz wsi położonych 
w trzech województwach: śląskim, opolskim 
i dolnośląskim. WFOŚiGW w Katowicach 
dofinansowuje też tak różne inwestycje jak 
uporządkowanie gospodarki ściekowej po-
przez budowę kanalizacji sanitarnej na tere-
nie Gminy Kłobuck (kwota dofinansowania 
29 902 796 złotych), strategiczną rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków WAR-
TA SA w Częstochowie (20 252 794 złotych) 
czy kilkuetapową modernizację i rozbudowę 
systemu kanalizacyjnego w Jaworznie (łączna 
kwota przekroczy 5 327 005 złotych).

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 
w Polsce 40 tys. osób rocznie – ponad 12 razy 
więcej, niż ginie wskutek wypadków drogo-
wych. W ostatnich latach największe zagro-
żenie stanowią pyły zawieszone i ozon, które 
pogarszają jakość życia i obniżają jego śred-
nią długość.

Pyły zawieszone wyrządzają największe 
szkody w zdrowiu człowieka. Są tak lekkie, 
że unoszą się w powietrzu, a  ich cząstki 

tak małe (1/30 średnicy ludzkiego włosa), 
że wnikają głęboko do naszych płuc, a stam-
tąd przedostają się także do krwiobiegu, 
podobnie jak tlen. Zawierają trujące dla ludzi 
metale ciężkie, jak arsen, kadm, rtęć i ni-
kiel. Według badań Światowej Organizacji 
Zdrowia zanieczyszczenie pyłem drobnym 
PM2.5 (cząstki o średnicy do 2,5 mikrome-
tra) może wywoływać miażdżycę, zakłócać 
przebieg porodu oraz powodować choroby 
układu oddechowego u dzieci. Wyniki badań 

wskazują również, że pyły zawieszone mają 
negatywny wpływ na rozwój układu nerwo-
wego i  funkcje poznawcze, a także mogą 
przyczyniać się do cukrzycy. Zaobserwo-
wano też związek przyczynowo-skutkowy 
między wdychaniem pyłu PM2.5 a zgonami 
z powodu chorób układu krążenia i układu 
oddechowego.

Ozon chroni życie na  planecie przed 
promieniowaniem ultrafioletowym, tworząc 
w stratosferze powłokę. Jednak im niżej, tym 

staje się coraz groźniejszy dla życia i zdrowia 
ludzi – powoduje zapalenie płuc i oskrzeli. 
Po ekspozycji na ozon ciało człowieka stara 
się uniemożliwić mu przedostanie się do płuc. 
Ogranicza to ilość wdychanego tlenu, a jeżeli 
wdychamy go mniej, nasze serca ciężej pracu-
ją. Zatem dla ludzi zmagających się z choro-
bami układu krążenia i układu oddechowego 
narażenie na wysokie stężenia ozonu może 
być szkodliwe, a nawet śmiertelne.

 l

Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie człowieka

Morowe powietrze

Regulowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie śląskim trwa od połowy XIX wieku
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Według Volkswagena tak, tyle że autonomicz-
ny. Sedric (self-driving car) to kolejna propo-
zycja tego, jak będą wyglądały innowacyjne, 
przeznaczone dla każdego, a mimo to zawsze 
dopasowane do potrzeb konkretnego użyt-
kownika środki indywidualnego transportu 
– dostępne za naciśnięciem przycisku, nie-
skomplikowane, zgodne z potrzebami środo-
wiska, wygodne i bezpieczne. Sedric nadaje 
nowe znaczenie pojęciu autonomicznej jaz-
dy – wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk, 
a poruszający się samodzielnie pojazd zjawi 
się, żeby wygodnie i bezpiecznie zawieźć pa-
sażerów do celu.

Sedric jest pierwszym samochodem kon-
cepcyjnym opracowanym wspólnie przez 
marki koncernu. Jest też pierwszym pojaz-
dem w firmie, który skonstruowano z myślą 
o jeździe autonomicznej na poziomie piątym, 
co oznacza, że do kierowania samochodem 
nie jest potrzebny człowiek.

Element sterujący pojazdem składa się 
z przycisku oraz okręgu, który barwnymi 
znakami informuje o czasie przyjazdu Se-
drica, a wibracjami prowadzi do auta osoby 

niewidome. Innowacyjny element sterujący 
jest jednocześnie kartą identyfikacyjną, dzia-
łającą na całym świecie. Takie auto będzie 
inteligentne, zawsze do dyspozycji i będzie 
samo wykonywało powierzone mu zadania. 
Sedric zawiezie dzieci do szkoły, a potem ro-
dziców do biura, sam znajdzie miejsce par-
kingowe, odbierze zamówione zakupy, gości 
z dworca i syna z boiska. Wszystko to zrobi 
po naciśnięciu przycisku, wydaniu ustnego 
polecenia albo za pośrednictwem aplikacji 
na smartfona – całkowicie automatycznie, 
niezawodnie i bezpiecznie.

Wystarczy wcisnąć przycisk i Sedric sam 
podjeżdża o podanej wcześniej porze, roz-
poznaje swojego użytkownika, otwiera dwu-
skrzydłowe drzwi. Po zajęciu miejsca w środku 
z pojazdem można się komunikować ustnie. 
Jak z osobistym asystentem można z nim wy-
mieniać informacje o celu podróży, czasie 
potrzebnym na przejazd, o aktualnej sytuacji 
na drodze, można nawet zaplanować krótki 
postój. Podczas jazdy pasażer może wykorzy-
stać czas zgodnie z własnym upodobaniem. 
Przednia szyba jest wielkim ekranem OLED 
łączącym świat rzeczywisty z generowanym 

przez komputer (augmented reality). Ekran 
pełni rolę centrali komunikacyjnej oraz służy 
rozrywce. Pasażerowie mogą też, jeśli zechcą, 
po prostu zamknąć oczy i odpoczywać. Sedric 
nie potrzebuje kierowcy. Nie potrzebuje więc 
kierownicy, pedałów i tablicy rozdzielczej. 
To sprawia, że w jego wnętrzu człowiek czuje 
się zupełnie inaczej – jak w domu.

Sedric jest samochodem w pełni elek-
trycznym. Zestaw akumulatorów umieszczono 
w nim płasko pomiędzy osiami, a nieduży 
silnik elektryczny znajduje się na wysokości 
kół. Klimatyzację i elektroniczne podzespoły 
systemu autonomicznej jazdy umieszczono 
w niewielkich zwisach nadwozia z przodu 
i z tyłu.

Ruszył salon 
samochodowy w Genewie

Blisko półtora setki premierowych aut 
pokazały koncerny samochodowe pod-
czas tegorocznego salonu samochodowego 
w Genewie. Nie oznacza to, że tyle nowych 
aut pojawi się wkrótce na ulicach. Czasem 
będą to nowe wersje silnikowe lub warianty 
wyposażenia, czasem prototypy, a czasem 

znane już auta, ale po liftingu. Do „debiu-
tów” należą w tym roku Toyota Yaris, Skody 
Citigo i Rapidy, Volkswagen Golf, BMW 4 
i Maserati Ghibli. Najbardziej oczekiwane 
są jednak zawsze całkiem nowe modele, takie 
jak np. Volkswagen Arteon, Range Rover 
Velar, Kia Picanto, Seat Leon, ale także nowa 
marka Renault – Alpine.

Panda wRóci do Polski?
Podczas salonu w Genewie Sergio Mar-

chionne, szef Fiat Chrysler Automobile, 
zapowiedział, że kolejna generacja Pandy 
nie będzie już produkowana we Włoszech. 
Co  prawda Marchionne nie sprecyzował, 
gdzie Fiat chce ulokować produkcję nowej 
Pandy, ale Tychy są najbardziej prawdopo-
dobnym kandydatem. Włoskie fabryki mają 
się skoncentrować na większych i droższych 
samochodach. Fiat poza Włochami ma fabryki 
np. w Serbii czy Turcji, ale doświadczenie Ty-
chów w produkowaniu małych samochodów 
pozwala sądzić, że Panda tam właśnie wróci. 
Jednak na to trzeba będzie poczekać do roku 
2019 lub 2020.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Czy to jeszcze samochód?

Wystarczy wcisnąć przycisk i Sedric sam podjeżdża Hyundai Ioniq Plug-In

Mercedes E kabriolet Nissan Qashqai
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Peryferia

Los

Zdrowie

Prostata – męski problem
Wraz z wiekiem mężczyzny prostata zmienia 
swoje rozmiary – u noworodka jest mała jak 
groszek, około 30. roku życia osiąga właściwą 
wielkość kasztana, jednak niestety u wielu nie 
przestaje rosnąć i po 45. roku życia osiąga 
objętość mandarynki. Powiększony gruczoł 
bywa powodem wielu dolegliwości u panów 
w średnim wieku – przerostu, zapalenia i naj-
groźniejszego z nich – raka. Łagodny przerost 
prostaty jest chorobą cywilizacyjną dotykają-
cą 80 proc. mężczyzn, a jej rak najczęstszym 
rodzajem nowotworów złośliwych u męż-
czyzn w Europie i stanowi drugą po raku płuc 
przyczynę zgonów.

Prostata, zwana też sterczem lub gruczo-
łem krokowym, umiejscowiona jest tuż pod 
pęcherzem moczowym mężczyzny i otacza 
wychodzący z niego moczowód. Wraz z pę-
cherzykami nasiennymi i gruczołami opusz-
kowo-cewkowymi bierze udział w produkcji 
nasienia. Wydzielina gruczołu krokowego 
zawierająca cukier jest niezbędna do pra-
widłowego funkcjonowania i  żywotności 
plemników. Prostata służy też do zamykania 
i otwierania cewki moczowej. Gdy z powodu 
mniejszej ilości wydzielanych androgenów 
gruczoł się nadmiernie rozrasta, zaczyna uci-
skać przechodzącą przez jego środek cewkę 
moczową, powodując nieprzyjemne objawy.

Jak rozpoznać symptomy

Objawem przerostu prostaty jest przede 
wszystkim opóźnione oddawanie moczu. Trze-
ba czekać, zanim spłynie, a jego strumień jest 
spowolniony i ma małą moc. Towarzyszy mu 
uczucie nie w pełni opróżnionego pęcherza. In-
nym dokuczliwym symptomem jest konieczność 

częstego oddawania moczu – chory musi dzien-
nie o kilka razy częściej niż dotychczas korzystać 
z toalety. Pilna potrzeba budzi go także w nocy 
(tzw. nykturia), wtedy często musi zaspokoić 
ją natychmiast, ponieważ trudno mu powstrzy-
mać wypływ moczu. W ostrzejszych przypad-
kach oddawanie moczu jest bolesne, odczuwa 
się bóle w okolicy krocza, podbrzusza i jąder, a 
w moczu widoczna jest domieszka krwi (tzw. 
krwiomocz). Po 60. roku życia dolegliwości 
takie nasilają się u połowy mężczyzn. 

Nieleczony przerost prostaty grozi po-
wikłaniem w formie kamicy pęcherza mo-
czowego spowodowanej zaleganiem moczu 
w pęcherzu i tworzeniem się pojedynczych 
drobnych kamieni. Zaleganie moczu wystę-
pujące często z kamicą pęcherza moczowe-
go powoduje nawracające zakażenia dróg 
moczowych, co w skrajnym wypadku może 
doprowadzić do niewydolności nerek.

Stan zapalny prostaty rozpoznamy 
po tym, że do wymienionych już objawów 
dołączają nudności i gorączka. Zapalenie ster-
cza jako jedyna dolegliwość związana z tym 
gruczołem nie jest związana z wiekiem – spo-
tyka się je zarówno u pacjentów młodych, 
jak i w podeszłym wieku. Występuje na tle 
bakteryjnym lub nieinfekcyjnym – nieinfek-
cyjne najczęściej związane jest z aktywnością 
seksualną (m.in. abstynencją), niewłaściwą 
dietą (mocny alkohol, ostre przyprawy) lub 
przechłodzeniem. Bakteryjne zapalenie po-
wodują drobnoustroje, które wnikają do gru-
czołu. Docierają tam z krwią lub dochodzi 
do namnożenia się bakterii bytujących w mo-
czu. Częstą przyczyną bakteryjnego zapalenia 
prostaty są drobnoustroje wnikające podczas 
kontaktów seksualnych.

Najgroźniejsza choroba prostaty – rak – 
długo rozwija się bezobjawowo, zwłaszcza gdy 
ma niski stopień zaawansowania. Początkowe 
objawy guza mogą sugerować łagodny rozrost 
stercza, czyli choremu trudniej oddawać mocz, 
a jego strumień jest słaby lub przerywany. Po-
dobnie jak przy przeroście zachodzi konieczność 
częstszego korzystania z toalety, także nocą. 
W bardziej zaawansowanym etapie choroby no-
wotworowej pojawiają się krwiomocz, uczucie 
pieczenia przy oddawaniu moczu, bóle w pod-
brzuszu, zaburzenia wzwodu i bóle okolicy lędź-
wiowej oraz krocza. W najcięższej fazie choroby 
rak prostaty daje przerzuty do naczyń krwio-
nośnych, kości kręgosłupa, miednicy, żeber, 
kości udowych oraz drogą naczyń chłonnych 
do otaczających węzłów chłonnych. Średni wiek 
wykrywania raka prostaty to 71 lat (u 30 proc. 
mężczyzn w wieku 50 lat i prawie u 90 proc. 
powyżej 80. roku życia istnieją zmiany nowo-
tworowe prostaty). Dlatego tak ważne jest pod-
dawanie się regularnym badaniom kontrolnym 
i zgłaszanie się do urologa z pierwszymi obja-
wami przypominającymi jej przerost – mogą 
też oznaczać raka.

Grupy i czynniki ryzyka

Choroby prostaty związane są  głównie 
z wiekiem, po 50. roku życia obniża się produkcja 
męskiego hormonu płciowego – testosteronu. 
Jego poziom spada nieznacznie, ale w sposób 
odczuwalny dla organizmu. Wraz ze starzeniem 
się po 45. roku życia wielu mężczyzn zaczyna 
cierpieć na łagodny rozrost prostaty (BPH). 
To najczęstsze schorzenie stercza – objawia 
się aż u 50 proc. mężczyzn po 50. roku życia, 
odsetek ten wzrasta do 90 proc. mężczyzn po 
80. roku życia. W Polsce na BPH choruje blisko 

2 mln panów. Lekarze twierdzą, że przerost pro-
staty, czyli gruczolak, jest u mężczyzny po prostu 
objawem starzenia, jak siwe włosy.

Prawdopodobieństwo rozrostu prostaty 
zwiększa się u mężczyzn spożywających dużą 
ilość mięsa, tłuszczu i małą ilość warzyw, spoży-
wających nadmierne ilości mleka, mocnego al-
koholu i ostrych przypraw. Stresujący i siedzący 
tryb życia, długi czas pracy i brak snu też uznaje 
się za czynniki tej choroby. Nie zaobserwowano 
związku pomiędzy rozrostem stercza a pale-
niem papierosów. Nie wiadomo jeszcze, jaki 
wpływ na choroby prostaty mają predyspozycje 
genetyczne, dopiero bada się powiązania mię-
dzy zachorowalnością na nowotwory gruczołu 
krokowego a mutacjami w konkretnych genach. 
Na razie zidentyfikowano sześć miejsc w ge-
nomie człowieka, w których obszarze mutacje 
mogą sprzyjać jego wystąpieniu.

profilaktyka

Mężczyźni, którzy przekroczyli 50. rok 
życia, powinni co najmniej raz w roku podda-
wać się regularnym badaniom u urologa. Wielu 
odwleka wizytę u lekarza, ponieważ są skrępo-
wani albo brakuje im wiedzy na temat chorób 
stercza oraz możliwości ich leczenia. W ramach 
profilaktyki zaleca się ograniczenie spożywa-
nia pokarmów bogatych w tłuszcze zwierzęce 
i zwiększenie aktywności fizycznej. Specjaliści 
zalecają także zażywanie cynku – do 10 mg 
dziennie. Dostępne na rynku preparaty zio-
łowe pozwalają zmniejszyć objawy przerostu 
prostaty we wczesnych etapach choroby. W ich 
skład wchodzą: kora śliwy afrykańskiej, owoc 
palmy sabalowej lub nasiona dyni. Jeśli ziołowe 
preparaty nie przynoszą efektu, konieczna jest 
wizyta u urologa. l

Brat Kaśki, Ariel, od  zawsze był inny niż 
ona. Mieli co prawda tę samą matkę, ale 
Kasia była zawsze mała i drobna, a Ariel 
miał fizjonomię wielkiego, zwalistego ogra. 
Ona słodka i przez wszystkich lubiana, nie 
skrzywdziłaby muchy, on gburowaty cham 
i samotnik, od którego wszyscy uciekali. 
Dzieliły ich dwa lata, więc chodzili do jednej 
szkoły, ale nikt nigdy nie wpadłby na po-
mysł, że mogą być rodzeństwem. Gdy Kaś-
ka wyjechała na studia, ich kontakt całkiem 
osłabł – widywali się i rozmawiali właściwie 
tylko przy okazji rodzinnych uroczystości, 
a i tak ograniczało się to do wymiany zdaw-
kowych informacji.

Później Kaśka wyszła za  mąż, została 
znaną dziennikarką, urodziła dwójkę dzieci, 
zamieszkała na przedmieściach, a Ariel został 
mechanikiem grzebiącym przy zabytkowych 
samochodach, na których znał się jak nikt 
inny. Mieszkał w rozsypującym się domku, ale 
wystarczyłby mu pokoik nad garażem, w któ-
rym spędzał większość czasu. Miał dwa sprane 
podkoszulki i zęby pożółkłe od wypalanych 
jeden po drugim papierosów. Może gdyby 
w odpowiednim czasie coś się zmieniło, gdy-
by poznał odpowiednią kobietę, gdyby choć 
na chwilę nie był tak gburowaty, jego życie 
potoczyłoby się inaczej. Ale tak się nie stało.

A potem przyszło lato, które było dla 
Kaśki pasmem nieszczęść. Najpierw pożar 
w domu, który, jak się okazało, nie był ubez-
pieczony. Jej wyrzucenie z pracy, za wyciągnię-
cie faktów z życia prominentnego polityka. 
A na koniec prawdziwa tragedia – wypadek 
samochodowy, w którym zginął jej mąż. Kaśka 
wiele była w stanie znieść, zawsze była silna 
i taka pozostała dla dobra dzieci, ale tamte 
kilka miesięcy zamieniły ją w jej własny cień.

W obliczu tych wszystkich zdarzeń Ka-
sia poprosiła o pomoc jedyną osobę, która 
jej została – Ariela. Wprowadziła się do jego 
zapuszczonego domu z dwójką rozbrykanych 
chłopców, Julkiem i Mateuszem. Chłopcy 
wiedzieli, że sytuacja jest trudna, a mama 
od dłuższego czasu bardzo smutna i muszą 
teraz zachowywać się w szczególny sposób. 
Niestety, zazwyczaj to ich własna natura przej-
mowała stery.

Kasia resztkami zgromadzonych sił za-
jęła się domem brata. Pomagała jej przy tym 
poznana niedawno sąsiadka – teraz jedyna 
osoba spoza rodziny, z którą utrzymywała 
bliski kontakt. Kobieta także była samotną 
mamą małej Ani i też zaliczyła poważny upa-
dek w życiu, uciekając od męża alkoholika. 
Uprzątnięty, wymyty i pachnący dom wyglądał 
zupełnie inaczej. Ariel co prawda ciągle na-
rzekał, dodatkowo poddenerwowany ciągłym 

gwarem robionym przez chłopców, ale sam 
powoli zaczął się zmieniać. W gruncie rzeczy, 
pod gruzami szczelnie przysypującymi jego 
niezbyt używane serce, kochał swoją siostrę, 
która była jedyną jego bliską osobą.

Ariel miał sporo swoich rytuałów – jajecz-
nica na śniadanie, mocna herbata z cukrem za-
mieszana dokładnie osiem razy, lokalna gazeta 
przeczytana od deski do deski. Jednym z tych 
zwyczajów było cotygodniowe puszczanie losu 
na loterii, na której co prawda nie wygrał ni-
gdy ani grosza, ale zupełnie mu to nie prze-
szkadzało. Pewnego dnia wyjątkowo pozwolił 
Julkowi i Mateuszowi pójść z nim do garażu 
i pomagać przy naprawie starego mustanga. 
Chłopcy zafascynowani samochodem wbrew 
surowemu zakazowi usiedli za kierownicą, 
kiedy Ariel na chwilę wyszedł. Julek spuścił ha-
mulec, a samochód powoli stoczył się z górki 
i zatrzymał dopiero na najbliższym drzewie. 
W sumie nic wielkiego się nie wydarzyło, sa-
mochód został tylko nieznacznie porysowany, 
ale awantura przeszła przez już względnie 
spokojny dom jak tornado.

Chłopcy bardzo szczerze żałowali tego, 
co się wydarzyło i obmyślili pomysł rozwesele-
nia wujka i poprawienia mu humoru. Wspól-
nie znaleźli w internecie nagranie poprzednie-
go losowania loterii, w której padała ogromna 
wygrana, spisali numery i wysłali los. Później 

podłożyli los wujkowi i czekali, aż nieświado-
mie obejrzy archiwalny odcinek. Na jego hur-
raoptymistyczną reakcję nie trzeba było długo 
czekać. Ariel, mimo wszystko ciągle wściekły 
na chłopców o zarysowany samochód, zaczął 
skakać, płakać ze szczęścia i w euforii niestety 
powiedział także o kilka słów za dużo. Wy-
tknął swojej siostrze jej nieudolność i brak za-
radności i ponownie zbeształ chłopców, żeby 
później wsiąść do samochodu i pojechać upić 
się ze szczęścia do pobliskiego baru. Po drodze 
planował, na co wyda właśnie wygraną for-
tunę, a z każdym wypitym piwem dochodził 
do wniosku, że jego dawne marzenia przestały 
być już tym, co naprawdę chciałby robić.

Po  piątym piwie wrócił skruszony 
do domu, w którym przerażeni chłopcy mu-
sieli mu opowiedzieć o swoim planie i o tym, 
że nie ma żadnej fortuny. I pozornie ten brak 
happy endu zamienił się w szczęśliwe zakoń-
czenie. Ariel z bólem pożegnał się z samo-
chodami i jachtem, które już kupił w swojej 
wyobraźni, ale finalnie powrót do spokojnej 
rzeczywistości był tym, co dało mu największe 
szczęście.

Dwa lata później, niedługo po tym jak 
Kasia wyprowadziła się z chłopcami do ich 
dawnego, wyremontowanego po  pożarze 
domu, do Ariela wprowadziła się sąsiadka.

 l
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Piwo przez wieki

W Rudzie powstaje Alternatywa

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zadłużenie Skarbu PańStwa na koniec 
grudnia 2016 roku wynioSło 928,66 
mld Złotych – wynika z komunikatu Mini-
sterstwa Finansów. W porównaniu z końcem 
2015 roku oznacza to wzrost o 94,11 mld zło-
tych, czyli 11,3 proc. Resort wyjaśnia, że wzrost 
zadłużenia od początku 2016 roku był głównie 
wynikiem finansowania deficytu budżetu pań-
stwa (+46,3 mld złotych) i deficytu budżetu 
środków europejskich (+12,6 mld złotych). 
Kolejne 14,9 mld złotych wzrostu było efektem 
osłabienia się złotego, zaś 14,6 mld złotych 
zostało na  rachunkach budżetowych jako 
środki na finansowanie potrzeb pożyczko-
wych w 2017 roku. 

licZba wolnych miejSc Pracy w PolSce 
na koniec 2016 roku wynioSła Prawie 
78 tyS. – podał GUS. To o 22 proc. więcej niż 
w roku poprzednim. Ponad 20 tys. stanowisk 
było nieobsadzonych w przetwórstwie prze-
mysłowym. Szukano pracowników w handlu, 
naprawie pojazdów samochodowych, transpo-
rcie i gospodarce magazynowej, budownictwie 
oraz w działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej, a także w informacji i komuni-
kacji. Wolne miejsca pracy koncentrowały się 
głównie w sektorze prywatnym (87,2 proc.) 
oraz w firmach o liczbie pracujących powyżej 
49 osób (50,6 proc.). Firmy najczęściej poszu-
kiwały robotników przemysłowych i rzemieśl-
ników (21,9 proc.), specjalistów (20,4 proc.), 
a także operatorów i monterów maszyn i urzą-
dzeń (14,2 proc.). Największa liczba ofert pracy 
dotyczyła województw: mazowieckiego, wiel-
kopolskiego i śląskiego. Najmniejsza wystąpiła 
w województwie podlaskim, świętokrzyskim 
oraz warmińsko-mazurskim.

StoPa beZrobocia w Strefie euro w StycZ-
niu, Po uwZględnieniu cZynników Se-
Zonowych, wynioSła 9,6 Proc. – poin-
formował w komunikacie Eurostat, urząd 
statystyczny Unii Europejskiej. Przeciętna 
stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 
8,1 proc., wobec 8,2 proc. w poprzednim mie-
siącu. Najwyższa była w Hiszpanii: 18,2 proc., 
najniższa w Niemczech: 3,8 proc. W Polsce 
stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc. wobec 
5,5 proc. w grudniu – podał Eurostat.

w ubiegłym roku co Siódma oSoba Poży-
cZała PieniądZe od Znajomych. To znacz-
nie mniej niż przed 30 laty, kiedy co druga 
osoba pożyczała pieniądze w systemie po-
zabankowym. Kolejne lata to okres stabili-
zacji i powolnego oddłużania. Rekord padł 
w ubiegłym roku – zadłużenie w bankach i in-
stytucjach finansowych miało 17 proc. osób, 
a pożyczkę u znajomych zaciągnęło 14 proc. 
Generalnie częściej pożyczały pieniądze osoby 
uzyskujące najniższe dochody. 

Krzyżówka panoramiczna nr 6

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „ŚląSkie beZ Smogu”.  
Nagrodę wylosowała: tereSa bielik Z chorZowa.

Pierwszy browar rzemieślniczy w Rudzie Ślą-
skiej narodził się z pasji – jego współzałoży-
ciel po godzinach spędzonych we własnej 
firmie przemieniał się w piwowara domo-
wego. Od pasji do pomysłu na biznes jeden 
krok i tak powstał Browar Alternatywa, zało-
żony przez niego i żonę. Jego nazwa ma pod-
kreślać, że warzone w nim piwa będą inne 
od masowej koncernowej produkcji, a dla 
małżeństwa oznacza jeszcze jedno – że bro-
war jest spełnieniem ich marzeń i odskocznią 
od  codziennej pracy zawodowej, niezwią-
zanej z piwowarstwem. Współwłaścicielka 
opowiedziała o historii powstania browaru 
w wywiadzie udzielonym portalowi rudasla-
ska.com.pl.

Agnieszka i Rafał Skórkowie, oboje rdzen-
ni rudzianie, poznali się w szkole podstawowej 
i od razu przypadli sobie do gustu. Szybko zo-
stali parą i wspierali się w następnych etapach 
edukacji – szkole średniej i w okresie studiów. 
Jako dorośli ludzie założyli rodzinę i dorobili 
się trójki dzieci. Działali też wspólnie w życiu 
zawodowym, czego owocem jest prowadzona 
przez nich specjalistyczna firma budowlana, 
która działa na terenie Rudy Śląskiej. Kilka lat 
temu brzydsza połowa pani Agnieszki zainte-
resowała się piwowarstwem. Do tego stopnia, 
że pan Rafał tygodnie spędzał na budowie, 
nie mogąc się doczekać weekendu, który 
poświęcał na warzenie w garażu pierwszych 
browarów, często zarywając noce. Przystąpił 
do cechu browarników amatorów, zapisując 
się do Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów 
Domowych.

Warzonym w domu państwa Skórków 
piwem zachwycali się rodzina i znajomi, nie-
którzy wręcz dopytywali, gdzie można je ku-
pić. Domowi piwowarzy dostrzegli więc szan-
sę i postanowili zająć się tym na poważnie. 
Robiąc badania rynku, zauważyli, że Polacy 
coraz chętniej sięgają po rzemieślnicze piwa 
warzone przez regionalne browary i stawiają 
na jakość, nie na ilość. Uznali, że odnajdą się 
w tej formule. W Goduli znaleźli budynek 
starej piekarni, który spełniał ich wymogi i ła-
two mógł zostać zaadaptowany na potrzeby 
browaru. Ze starego wyposażenia zostawili 
stary piec piekarniczy, który po renowacji jest 
teraz ozdobą zakładu.

warZenie PrZy Piecu

Nabyte w  przydomowym garażu do-
świadczenie w  piwowarstwie okazało się 
niewystarczające i  małżeństwo Skórków 
poprosiło o pomoc w Browarze Alternaty-
wa dwóch uznanych fachowców od warzenia 
piwa. Za pomysł i produkcję markowych piw 
są odpowiedzialni inżynier Jacek Kocurek, 
zwycięzca I Konkursu o Puchar Piwo. org 
i certyfikowany sędzia piwny PSPD, oraz Ze-
non Makuła, piwowar domowy, zwycięzca 
ogólnopolskiego konkursu Kuźni Piwowarów 

w kategorii Roggenbier. Browar zaczął pracę 
w kwietniu 2016 roku i już niedługo będziemy 
mogli zobaczyć (i posmakować) jej pierwsze 
efekty.

PierwSZe Piwa i dalSZe 
Plany

Właściciele Browaru Alternatywa powta-
rzają, że ich piwa są warzone marzeniami. 
Pracownicy dodali do marzeń trochę piwo-
warskiego kunsztu i udało się – premierowe 
trunki są już na etapie miesięcznego leża-
kowania, a w kwietniu trafią do sprzedaży. 
Wiadomo też już, jakie style rzemieślnicze 
wyjadą pierwszy raz z warzelni, na pewno 
będą to piwa i dolnej, i górnej fermentacji, czy-
li AIPA, IPA, stouty, portery, pilsy i weizeny, 
rozlewane do szklanych butelek o pojemności 
0,3 i 0,5 litra. Każde z gwarancją niepowta-
rzalnego smaku i aromatu.

Małżeństwo Skórków ma ambitne plany 
rozwoju swojej wymarzonej firmy, chcą mię-
dzy innymi otworzyć przy browarze sklep, 
w którym każdy będzie mógł kupić warzo-
ne na miejscu piwa, a w miesiącach letnich, 
może już w tym roku, wystawić ogródek. Sklep 
ma tylko przygotować grunt dla właściwego 
lokalu, o którym myślą już właściciele – pubu 
przeznaczonego dla całej rodziny, w którym 
będzie można nie tylko wypić rudzkie piwa, 
ale też smacznie zjeść. Browar Alternatywa 
według zamierzeń twórców ma stać się dla 
lokalnej społeczności ważnym miejscem 
i wpisać się w miejski krajobraz, uczestni-
cząc w lokalnych wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych. MAREK KOWALIK
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Dostawcy maszyn, urządzeń i usług górniczych dla KHW nie 
powinni obawiać się o swoje pieniądze. Nie otrzymają pro-
pozycji, aby część zobowiązań zamienić na udziały w Polskiej 
Grupie Górniczej po połączeniu z KHW. Możliwe, że dłużnicy 
będą prosić o rezygnację z części odsetek. Trwają rozmowy 
z bankami o konwersji długu KHW.

Ministerstwo Energii przekonuje banki, aby zgodziły się 
na konwersję ok. 30–35 proc. z wynoszącego ok. 1,3 mld złotych 
długu Katowickiego Holdingu Węglowego na udziały w Pol-
skiej Grupie Górniczej, z którą połączony będzie KHW. Nie 
wiadomo, jak zareagują na taką propozycję zagraniczne banki. 
– Chcielibyśmy, żeby była zgoda na konwersję 30–35 proc. 
zadłużenia. Taka propozycja może być szczególnie trudna dla 
banków zagranicznych, ponieważ ich centrale bardzo niechęt-
nie angażują się w projekty związane z węglem. W przypadku 
polskich banków problemem może być sposób budowania 
rezerw i zmiana części decyzji. Konwersje musiałyby zaakcep-
tować statutowe organy banków – powiedział wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski. KHW jest zadłużony na około 
2,5 mld złotych, z czego zobowiązania wobec banków wynoszą 
około 1,3 mld złotych. Wierzycielami KHW, z tytułu obligacji, 
są: Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, PKO 
BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego (te same banki, wraz 
z Alior Bankiem i Węglokoksem, są obligatariuszami PGG). 

W tej grupie jest także niemiecki DZ Bank AG Deutsche Zen-
tral-Genossenschaftsbank, który nie jest zaangażowany w PGG.

– W rozmowie z bankami podkreślaliśmy, że bardzo nam 
zależy na konwersji, bo to również zdecydowanie pomogłoby 
nam w rozmowach w Brukseli na temat zgody Komisji Euro-
pejskiej na nowy biznesplan połączonych firm – powiedział 
wiceminister Tobiszowski. – Innym niż banki wierzycielom 
KHW, przede wszystkim firmom okołogórniczym, nie będzie 
proponowana konwersja części zadłużenia na udziały. 

Obecnie trwa analiza, którzy wierzyciele KHW są także 
partnerami PGG. Chcemy się zastanowić, którym firmom na-
leży wypłacać należności wcześniej, bo są np. duże zaległości, 
by poradziły sobie na rynku, a którym można rozłożyć zobo-
wiązania w czasie. Na pewno będziemy sugerować niektórym, 
żeby zrezygnowały z odsetek, a otrzymały wcześniejsze wypłaty 
– zapowiedział wiceminister. – Chcemy wypracować zasady 
zapewniające firmom okołogórniczym stabilność i pewność 
odzyskania środków i utrzymania się na rynku – podkreślił 
Grzegorz Tobiszowski. ST

R E K L A M A

O pieniądzach dla PGG i KHW

Czy banki zamienią 
zobowiązania na udziały?
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Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: – W rozmowie z bankami 
podkreślaliśmy, że bardzo nam zależy na konwersji, bo to również 
zdecydowanie pomogłoby nam w rozmowach w Brukseli na temat 
zgody Komisji Europejskiej na nowy biznesplan połączonych firm

Chcemy się zastanowić, którym firmom 
należy wypłacać należności wcześniej, 
bo są np. duże zaległości
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