
Temat na czasie

Piotr Bojarski, wiceprezes 
do spraw technicznych PGG: 
Spółka wprowadza do obiegu 
gospodarczego około 
10 mld złotych 
rocznie. Taka jest  
średnia wartość 
naszych wydatków, 
łącznie z płacami.

s. 6–7

P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

n r  16 / 2 0 1 7  •  1 6 - 3 1  S i e r p n i a  2 0 1 7 c e n a  1 , 6 0  z ł  w  t y m  v a t  8 %

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

W trosce 
o środowisko 
naturalne
Polska Grupa Górnicza.

strona 4

Nie udajemy, że nie 
ma problemu
Rozmowa z Grze- 
gorzem Matusia-
kiem, posłem PiS 
i  członkiem sej-
mowej Komisji 
do Spraw Energii 
i Skarbu Państwa.

strona 5

Owce chronią 
przyrodę

Czy można ocalić świat paste-
rzy owiec? Czy da się odtworzyć 
świat Wołochów, którzy wędro-
wali z  owcami przez Karpaty, 
od  Rumunii aż po  Ukrainę? 
Trzeba przynajmniej się starać. 
To jedna z wielkich przysług, jaką 
można wyświadczyć środowisku 
naturalnemu.

strona 8

Słuchaj energicznych 
melancholików

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Jastrzębska Spółka Węglowa ma wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. Został nim Artur Dyczko. Jak 
nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, w konkursie zdobył 96 punktów na 100 możliwych. W Spółce jest znany 

z tego, że fascynują go innowacje.
więcej na s. 3

jsw. Wiceprezes ds. strategii i rozwoju

Człowiek od rozwoju
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Koledzy, nie 
pieprzcie bez sensu
M usimy mieć nowy układ zbiorowy pracy. Bez 

naszej wewnętrznej konstytucji będziemy skazani 
na wieczną szarpaninę. Nigdy nie przewidzimy, co uda się 
wyrwać dla załogi. Możliwe, że będziemy ogrywani przez 
zarządy jak małe dzieci. Przez czeredę małych związków 
zawodowych, które robią wiele hałasu, od długiego czasu 
tracimy na prestiżu. Przypomnę tylko komediowe zagrywki 
ZZ Jedność, łącznie z deklaracjami przewodniczącego 
tego związku, z których można domniemywać, że jest 
on pracownikiem JSW SA. Otóż nie jest pracownikiem 
naszej firmy i jeżeli ktoś tak rozumie jego deklaracje, to jest 
w błędzie. Przewodniczący Jedności nie musi mi dziękować 
za to sprostowanie, bo uważam, że jego dotychczasowe 
działania zasługują na parę słów prawdy. Atmosfera może 
się oczyści, no, chyba że są wśród nas górnicy, którzy 
uważają, że jednak jest on pracownikiem Spółki. Na wiarę 
nie ma mocnych, albowiem niektórzy twierdzą, że nie 
trzeba tego pana widzieć, aby łykać każdy jego farmazon. 
Naiwnym gładkiego przełyku życzę i miłego łykania.

P rzywołuję przykład Jedności, związku nieulegającego 
prawdzie, niepokornego w manipulacji i niezłomnego 

w przerabianiu życia na kabaret, ponieważ od kilku 
działaczy tej organizacji usłyszałem, że ma wejść w życie 
niekorzystny zbiorowy układ pracy. Na początku 
potrzebne jest fundamentalne wyjaśnienie – żaden układ 
nie jest gotowy i dlatego nie ma co wejść w życie.

R eprezentatywne organizacje związkowe rozpoczęły 
z zarządem JSW spotkania poświęcone wypracowaniu 

nowego układu. Zarząd chce, aby część ruchoma 
wynagrodzeń była znacząca. My dążymy do tego, aby 
zapewnić pracownikom możliwie dużą część stałą. Mieliśmy 
spotkanie organizacyjne, przed nami kilka rund twardych 
negocjacji. Na razie są propozycje, jak mają przebiegać prace 
nad nowym układem. Właśnie po tym spotkaniu plankton 
zaczął rozpowszechniać hasło, że nowy układ zbiorowy 
pracy może być niekorzystny dla pracowników.

N ie ma układu pracy korzystnego dla pracowników, 
ponieważ każdy, nawet najhojniejszy, zawiera 

zapisy o obowiązkach, a nie tylko prawach. Każdy układ 
uzależnia zarobki od prostego faktu – trzeba pracować. 
Jeżeli plankton uważa, że można na zarządzie wymusić 
układ pracy, który będzie gwarantował bardzo dobrą 
płacę za samo odbicie dyskietki, to jest w błędzie. 
Niestety, słuchając niektórych narwańców z planktonowej 
czołówki, mam wrażenie, że oni wierzą w to, że taki układ 
można wynegocjować. Żeby zmienić ich myślenie, mam 
propozycję – idźcie chłopy do swoich żon, kochanek albo 
od czasu do czasu widywanych partnerek i powiedzcie 
im, że mają was żywić, ubierać, opierać w zamian za to, 
że będziecie do nich przychodzić. No, może jakiemuś 
uda się na krótką metę utrzymać taki układ, ale musiałby 
mieć walory jak z najlepszego katalogu. Ale nawet one nie 
zagwarantują darmowego wiktu, opierunku i rozkoszy. 
Dlatego mam apel do planktonowców: Koledzy, nie 
pieprzcie bez sensu.

R eprezentatywne organizacje rozpoczęły rozmowy 
o najważniejszych zasadach, które zagwarantują 

pracownikom źródło utrzymania aż do emerytury, 
a firmie pozwolą przetrwać kryzysy nawet tak poważne 
jak ten ostatni. Chcemy ujednolicić płace we wszystkich 
jednostkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ponadto 
system wynagrodzeń powinien zostać uproszczony. 
Będziemy chcieli, żeby określić stawkę, która będzie 
podstawą wynagrodzenia górnika. Chodzi o system, 
w którym pracownik będzie wiedział, za co mu płacą, 
i będzie w stanie to sobie policzyć.  l

Piekło, grzmiało, wiało, narobiło krzywdy ludziom 
i przyrodzie. Nie były fajne te wakacje. Jeszcze parę 
dni, a wszystko wróci na utarte ścieżki. W górnictwie 
rozpocznie się kolejny sezon polowania na czarowni-
ce. Trzeba będzie znaleźć winnych, bo wydobycie nie 
jest rewelacyjne, wynagrodzenia pozostawiają wiele 
do życzenia i wciąż nie ma układów zbiorowych pracy. 
Przez wakacyjne upały większość z nas zapomniała, 
jak źle było w branży górniczej jeszcze rok temu.

U trata pamięci spowoduje, że oberwie się także 
Ministerstwu Energii. Jeszcze nie wiem za co, 
ale powód zawsze się znajdzie. Chyba niewiele 

pomoże święto górnictwa i przemysłu górniczego, 
jakim są targi w Katowicach. Jeżeli jakiś motyw przy-
ciągnie uwagę, to chyba żegnanie się ze snami o po-
tędze. Nasz węgiel nie podbije Europy, nasze maszyny 
górnicze nie zawojują świata. Owszem, sprzedamy coś, 
coś kupimy, ale wrzawa wokół tego będzie na wyrost.

W górniczych spółkach szykują się trudne negocjacje 
nad nowymi układami zbiorowymi pracy. Chęć maksy-
malnego powiązania jakości i wydajności pracy z wyna-
grodzeniami będzie przewodnim motywem propozycji 
zarządów, ale na razie wszystkie propozycje są teoretycz-
ne. Jeżeli z wyliczeń będzie wynikać, że górnicy stracą 
na zarobkach, będzie to twardy orzech do zgryzienia. 
Sytuacja jest tym trudniejsza, że mamy za sobą czas cięć 
płacowych. Nie można w nieskończoność ponosić wy-
łącznie kosztów. Trzeba mieć widoki na lepszą przyszłość. 
Jedno jest pewne – tylko od liderów związkowych i za-
rządów spółek węglowych będzie zależało, czy zdołamy 
wypracować układy korzystne dla pracowników i firm. 
Niektórzy twierdzą, że to wewnętrzna sprzeczność. Ja nie 
widzę sprzeczności. Wystarczy trochę wyobraźni, dużo 
dobrej woli i maksymalnie szczere rozmowy. W każdej 
sprawie można się dogadać.

Jednak płace i układy zbiorowe to tylko jeden z wie-
lu problemów. W czasie kryzysu doszło do rewolucji 
na rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych. 
Kopex został wchłonięty przez Famur. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na taką 

operację. To oznacza, że nie będziemy mieli do czy-
nienia z monopolistą. Formalnie może nie, ale realnie 
pozycja Famuru będzie niemal monopolistyczna. Czy 
przez to zdrożeją maszyny i urządzenia oferowane 
przez tę firmę? Teoretycznie powinien zadziałać rynek. 
W praktyce trzeba będzie znaleźć sposób, aby zapobiec 
monopolistycznym praktykom. Polskie górnictwo może 
zaopatrywać się u producentów zagranicznych, ale żeby 
się przestawić, potrzebujemy czasu.

Problemem jest sytuacja małych i średnich firm 
pracujących dla górnictwa. Niektóre już upadły, inne 
ledwie zipią. Ponieważ wszystko odbywa się w ab-
solutnej ciszy, obawiam się, że wszyscy pogodzili się 
z tą sytuacją. To niedobrze, bo bez małych i średnich 
kooperantów będzie nam ciężko. Ciekawy jestem, 
czy o tych problemach będzie się mówiło na targach?

Czytałem zapowiedzi na temat konferencji, która 
będzie towarzyszyć Międzynarodowym Targom Górnic-
twa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 
2017, zatytułowanej „Węgiel w okresie transformacji 
energetycznej”. Organizuje ją Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa. Boję się, żeby nie była to kolejna 
konferencja, na której narzekania zakończą się jednym 
wnioskiem: Mamy przechlapane. O tym, że mamy prze-
chlapane, wiemy od dawna. Trwa krucjata przeciwko 
węglowi. Ponieważ nasze notowania w Unii Europejskiej 
nie są najlepsze, jesienią możemy mieć jeszcze bardziej 
pod górkę. Mamy za mało pieniędzy, żeby zwalczać an-
tywęglowe lobby. Nie ma też na to sensownego pomysłu.

Skaczę z tematu na temat, ponieważ jestem cie-
kaw, czy we wrześniu usłyszymy odpowiedź na proste 
pytanie: Co zrobić, żeby w górnictwie nie powtórzył 
się dramat z lat 2015–2016? Przez wiele lat doskonałą 
okazją do pokazania siły sektora paliwowo-energetycz-
nego były Międzynarodowe Targi Górnictwa, Prze-
mysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. 
Tym razem będzie to okazja do pokazania zagrożeń. 
Górnictwo, energetyka węglowa i hutnictwo są pod 
wielką presją tak zwanej polityki klimatycznej. Czy przy 
okazji katowickich targów usłyszymy jakąś receptę, 
która pomoże nam wyjść na prostą?  l

Pięścią w stół

Koniec wakacji

Jestem ciekaw, 
czy we wrześniu 
usłyszymy 
odpowiedź 
na proste pytanie: 
Co zrobić, żeby 
w górnictwie 
nie powtórzył 
się dramat z lat 
2015–2016?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA poinformował, 
że rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 
9 sierpnia Artura Dyczki w skład zarządu JSW SA. Dycz-
ko objął funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. strategii 
i rozwoju JSW SA. Zaczynam od tej informacji, ponieważ 
ostatnio słyszałem opinie o tym, jak bardzo za rządów 
PiS rozdyma się funkcje w kierownictwach spółek. Moim 
zdaniem przygotowuje się składy zarządów do realizacji 
nowych zadań służących poprawie ich funkcjonowania. 
Przykład JSW jest jednym z wielu. Gratuluję nowemu wi-
ceprezesowi, życzę sukcesów i zapewniam, że wiem, jak 
ważne i trudne zadania stoją przed nim.

S półka ma za sobą najgorszy czas. Dzięki nagłemu 
wzrostowi cen na węgiel koksowy odrabia straty 
finansowe. Jednak koniunktura jest kapryśna. 

Dlatego firma chce skoncentrować się na przyszłości. 
Najlepszym sposobem na łagodzenie prawdopodob-
nych załamań na rynku jest optymalny rozwój. Wdra-
żanie najnowszych technologii produkcji, stawianie 
na innowacyjność i wzrost efektywności są najlepszymi 
sposobami łagodzenia skutków kryzysów. Za lwią część 
tych działań będzie odpowiadał bezpośrednio nowy 
wiceprezes. 

Jaki jest podstawowy cel Spółki? Otóż w ciągu 
najbliższych kilku lat wydobycie węgla koksowego 
ma stanowić 85 proc. całkowitego wydobycia. JSW 

ma skoncentrować się na węglu koksowym, a węgiel 
energetyczny będzie wydobywany przy okazji. Żeby 
osiągnąć ten cel, potrzebny jest innowacyjny rozwój. 
JSW powołała spółkę-córkę, JSW Innowacje. To po-
czątek tworzenia zespołu, który będzie współpracował 
z naukowcami, specjalistami z firm produkujących 
maszyny i urządzenia górnicze i starał się o finanso-
wanie zewnętrzne na realizację projektów.

JSW potrzebuje specjalistów informatyków, 
programistów, automatyków i elektroników. Musi 
zaproponować młodym ludziom ofertę, która ich 
przyciągnie do firmy. Górnictwo kojarzone z łopatą 
i kilofem to przeszłość. Tak, trzeba łopatę i kilof 
uznać za historyczny symbol i iść z postępem. Dobrą 
informacją są działania związane z małą mechaniza-
cją. JSW przygotowała program małej mechanizacji 
i realizuje go od ośmiu miesięcy. W jego ramach 
tylko w tym roku JSW przeznaczy niemal 14 mln 
złotych na zakup nowych narzędzi i urządzeń, w tym 
między innymi kluczy hydraulicznych, kluczy dyna-
mometrycznych, zakrętarek, młotów udarowych, pił 
pneumatycznych i hydraulicznych, podciągników 
i wciągników oraz wielu innych. Nie jest to dzia-
łanie spektakularne, ale o olbrzymim znaczeniu 
dla górników. Tak właśnie wygląda odchodzenie 
od symbolicznej łopaty i kilofa.

 l

Trzeba łopatę 
i kilof uznać 
za historyczny 
symbol i iść 
z postępem.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Łopata i kilof to przeszłość

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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8 sierpnia rada nadzorcza Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej powołała w skład zarządu JSW 
Artura Dyczkę i powierzyła mu pełnienie od 
9 sierpnia funkcji zastępcy prezesa zarządu 
ds. strategii i rozwoju.

Rada nadzorcza zakończyła postępowa-
nie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu 
ds. technicznych bez wyłonienia kandydata. 
Wszczęła również nowe postępowanie na sta-
nowisko prezesa zarządu JSW i jego zastępcy 
ds. technicznych.

Artur Dyczko jest absolwentem Wydziału 
Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie na kie-
runkach: technika podziemnej eksploatacji 
złóż oraz zarządzanie i marketing. Ukończył 
również studia podyplomowe na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie 
zasobami ludzkimi oraz geologia górnicza 
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Jest autorem i współautorem wielu prac 
badawczych, ekspertyz, opinii, projektów 
wdrożeniowych oraz publikacji naukowych 
z zakresu górnictwa. Od lipca 2016 roku za-
trudniony w JSW, ostatnio na stanowisku peł-
nomocnika zarządu ds. technicznych.

Artur Dyczko posiada doświadczenie 
jako konsultant w zakresie górnictwa, eksplo-
atacji surowców mineralnych i wykorzystania 
narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
gospodarką złożem dużych korporacji mię-
dzynarodowych, takich jak: Deloitte, KPMG, 
PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, 
Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik 
i ABB. Ma również doświadczenie w kie-
rowaniu dużymi zespołami projektowymi, 
gdyż brał udział w realizacji kilkudziesięciu 
projektów wdrożeniowych w branży wydo-
bywczej, w tym dla LW Bogdanka SA, KGHM 
Polska Miedź SA, KHW SA, Tauron Wydo-
bycie SA, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. 
i JSW SA.

Jest współautorem strategii funkcjo-
nowania LW Bogdanka SA do roku 2020, 
głównym konsultantem górniczym nowego 
modelu biznesowego Polskiej Grupy Gór-
niczej oraz autorem strategii wyjścia JSW 
z kryzysu.

Łączyć naukę 
z przemysŁem

Artur Dyczko współtworzył koncepcję 
funkcjonowania spółki JSW Innowacje, naj-
młodszej spółki w Grupie Kapitałowej JSW.

Spółka JSW Innowacje jest ogniwem łą-
czącym naukę z przemysłem. Jej zadaniem 
jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
do procesów produkcyjnych w kopalniach 
i koksowniach należących do Grupy Kapita-
łowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwo-
ju – JSW Innowacje jest najmłodszą spółką 
wchodzącą w skład grupy JSW. Oficjalna in-
auguracja działania spółki poprzedziła obrady 
IMF 2017.

Spółka zajmuje się tematami związanymi 
z wydobyciem i przeróbką węgla, produk-
cją koksu i ochroną środowiska naturalnego. 
W tych dziedzinach można mieć bardzo dobre 
osiągnięcia pod warunkiem zastosowania no-
wych i innowacyjnych technologii.

Wykorzystać 
dośWiadczenia 
naukoWcóW

Ponieważ słowo „innowacje” jest w na-
zwie firmy, praca koncentruje się na organi-
zowaniu współpracy pomiędzy górnictwem, 
koksownictwem, instytutami naukowymi 
i wyższymi uczelniami. Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Główny Instytut Górnictwa i Politech-
nika Śląska mają wielu naukowców, którzy 
specjalizują się w górnictwie i przetwórstwie 
węgla. Spółka JSW Innowacje chce wykorzy-
stać ich doświadczenie. Jest gotowych wiele 
innowacyjnych rozwiązań, które nie zostały 
zastosowane. Naukowcy nie potrafili zainte-
resować efektami swoich prac menedżerów 
kierujących spółkami górniczymi. Często bra-
kowało pieniędzy, aby innowacyjne pomysły 
zastosować na skalę przemysłową. 

JSW Innowacje będzie dysponować pie-
niędzmi z polskich funduszy wspierających 
innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. 
Można będzie także skorzystać z funduszy 
z Unii Europejskiej. Dzięki JSW Innowacje Ja-
strzębska Spółka Węglowa nie będzie ponosiła 
ryzyka finansowego. Teraz ryzyko związane 
z opracowaniem i wdrożeniem innowacji bę-
dzie ponosić JSW Innowacje.

Jakość i efektyWność

JSW Innowacje przyczynią się do rozwoju 
nie tylko Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednak 
podstawowym zadaniem nowej spółki jest wdra-
żanie innowacyjnych rozwiązań do procesów 

produkcyjnych w kopalniach i koksowniach 
należących do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Program nazywany w skrócie: 
Jakość i efektywność ma być podstawą rozwoju 
całej grupy. JSW Innowacje mają być ogniwem 
łączącym naukę z przemysłem.

Jakie kryteria powinny decydować o wy-
borze najlepszej oferty z wielu propozycji, jakie 
dostajemy od producentów maszyn? Kiedy 
decydować się na droższe, ale efektywniejsze 
i bardziej innowacyjne rozwiązania? Żeby 
odpowiedzieć na te pytania, trzeba przepro-
wadzić wiele precyzyjnych analiz.

zacieśnić WspóŁpracę 
z producentami maszyn

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
potrzebują maszyn i urządzeń zaprojektowa-
nych do konkretnych warunków geologicz-
no-górniczych. Producenci dostarczają to, 
na czym mają największy zysk. Wciąż dyktują 
warunki. Najwyższy czas, aby najważniejsze 
maszyny i urządzenia dla kopalń Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej były budowane zgodnie 
z oczekiwaniami. Spółka JSW Innowacje zo-
stała powołana, aby wspierać realizację tych 
oczekiwań. Dlatego ważnym zadaniem jest 
zacieśnianie współpracy z firmami produku-
jącymi maszyny i urządzenia dla górnictwa.

WspóŁpraca z hutami

Wymagania mają także odbiorcy wę-
gla koksowego i koksu. Jeżeli kopalnie nie 

spełnią ich oczekiwań, JSW będzie tracić ry-
nek. W związku z tym JSW Innowacje będzie 
współpracować także z odbiorcami produktów 
wytwarzanych przez zakłady GK JSW, z naj-
większymi koncernami hutniczymi. Od dawna 
przemysł hutniczy zmniejsza zużycie koksu, 
a koksownie należące do koncernów hutni-
czych zmniejszają zużycie węgla koksowego. 
Najważniejsza jest jakość, a nie ilość. Dlatego 
JSW Innowacje będzie wprowadzać nowo-
czesne rozwiązania do koksowni wchodzą-
cych w skład grupy. We współpracy z hutami 
będzie poprawiać jakość koksu. Współpraca 
z koksowniami pozwoli przygotować najlep-
szy węgiel.

innoWacJe to bardzo 
opŁacalny biznes

Czy to się opłaca? Jeżeli dzięki innowa-
cyjnym rozwiązaniom w zakładach przeróbki 
węgla w ciągu roku jakość produkcji popra-
wi się o 1 proc., to Spółka zarobi dodatkowo 
około 60 mln dolarów. Za te pieniądze można 
zbudować jeden nowoczesny zakład prze-
róbczy. Dobrze zaplanowane i zrealizowane 
rozwiązania innowacyjne to bardzo opłacal-
ny biznes. W skład Grupy Kapitałowej JSW 
wchodzą zakłady zajmujące się wydobyciem 
i przeróbką węgla, produkcją koksu i logistyką. 
Zastosowanie innowacji pozwoli na olbrzymie 
oszczędności.

l

Jastrzębska Spółka Węglowa ma wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. Został nim Artur Dyczko.  
Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, w konkursie zdobył 96 punktów na 100 możliwych. W Spółce jest znany z tego, 

że fascynują go innowacje

Człowiek od rozwoju  
Artur Dyczko posiada 
doświadczenie jako 
konsultant w zakresie 
górnictwa, eksploatacji 
surowców mineralnych 
i wykorzystania narzędzi 
informatycznych 
w zarządzaniu gospodarką 
złożem dużych korporacji 
międzynarodowych, takich 
jak: Deloitte, KPMG, PwC, 
McKinsey, IBM, HP, Microsoft, 
Bentley, Dassault Systèmes 
(Gemcom), SAP, Deswik i ABB. 
Ma również doświadczenie 
w kierowaniu dużymi 
zespołami projektowymi, 
gdyż brał udział w realizacji 
kilkudziesięciu projektów 
wdrożeniowych w branży 
wydobywczej, w tym dla LW 
Bogdanka SA, KGHM Polska 
Miedź SA, KHW SA, Tauron 
Wydobycie SA, Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. i JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa ma wiceprezesa ds. strategii i rozwoju. Został nim Artur Dyczko
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Mając świadomość negatywnych konse-
kwencji użytkowania mułów i flotokoncen-
tratów w nieprzystosowanych do tego celu 
urządzeniach, Polska Grupa Górnicza podję-
ła działania zmierzające do wycofania tych 
sortymentów z oferty skierowanej do sektora 
komunalno-bytowego. Decyzja jest zgod-
na z wcześniejszymi deklaracjami PGG oraz 
przyjętą i realizowaną strategią spółki, w któ-
rej założono między innymi optymalizację 
struktury sprzedaży we wszystkich segmen-
tach rynku.

Warto również zaznaczyć, że dla PGG 
sprzedaż sortymentów mułowych jest margi-
nalną częścią ogólnego wolumenu sprzedaży, 
zaś dotychczasowa obecność sortymentów 
mułowych w ofercie skierowanej do sekto-
ra komunalno-bytowego wynikała z popytu 
na tego rodzaju produkt.

Jednocześnie od 1 września br. zaczną 
obowiązywać przepisy śląskiej uchwały an-
tysmogowej, które eliminują z ogrzewnictwa 
indywidualnego sortymenty mułowe, które 
stracą status legalnego paliwa i będą wymagać 
utylizacji. Decyzja PGG ma więc charakter 
prewencyjny i służy naszym klientom.

PGG informuje także, że przygotowując 
się do podjęcia decyzji o wycofaniu sortymen-
tów mułowych z sektora komunalno-bytowe-
go, spółka już wcześniej zawierała kontrakty 

handlowe na dostawy mułów i flotokoncen-
tratów do podmiotów energetyki i przemy-
słu, które dysponują specjalnymi instalacja-
mi przystosowanymi do ich bezpiecznego 
zużycia. W ramach tego procesu wdrażane 
są rozwiązania techniczne i technologiczne, 
które do niezbędnego minimum ograniczają 
wytwarzanie sortymentów mułowych z zacho-
waniem dotychczasowych możliwości kiero-
wania na rynek szerokiej gamy sortymentów 
grubych, średnich i miałowych.

Należy także zauważyć, że znaczna część 
mułów oferowanych obecnie na rynku to muły 
pochodzące z osadników pozostałych po za-
mkniętych kopalniach, a więc niezwiązanych 
z aktywnością PGG. Jednak mając na uwadze 
społeczną odpowiedzialność biznesu oraz fakt 
bycia największym europejskim producentem 
węgla energetycznego, PGG konsekwentnie 
dąży do zastąpienia gorszego paliwa węglami 
o wyższej jakości, i to zarówno w sortymen-
tach miałowych, jak i w sortymentach grubych 
i średnich. Odnosząc się zaś bezpośrednio 
do kwestii ekologicznych, przypominamy, 
że w ofercie handlowej PGG jest cała gama 
paliw dedykowanych do sektora komunalno-
-bytowego. Oferta ta jest systematycznie udo-
skonalana i rozszerzana, dzięki czemu węgiel 
kamienny nadal pozostaje najatrakcyjniejszym 
paliwem wykorzystywanym w ogrzewnictwie 
indywidualnym. MAT. PRAS JSW SA

Polska Grupa Górnicza

W trosce o środowisko naturalne
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 XNowy GórNik: Dlaczego do tej pory nie 
został rozwiązany problem deputatów?
GrzeGorz Matusiak: 
Ponieważ chcemy, aby 
zostało przyjęte rozwią-
zanie satysfakcjonujące 
wszystkich uprawnionych 
i uwzględniające możliwo-
ści budżetowe. Minister-
stwo Energii przygoto-
wuje korektę w projekcie 
ustawy dotyczącej deputatów węglowych dla 
emerytów górniczych. Jest szansa, że sprawa 
zostanie uregulowana przed końcem tego roku. 
Może się to stać także wcześniej, ale nie mogę 
składać deklaracji na wyrost. 

Przypomnę, że problem z tymi świadcze-
niami zaczął się w 2012 roku. Wtedy właśnie 
szukające na siłę oszczędności spółki węglowe 
zaczęły wypowiadać prawo do deputatu wę-
glowego dla emerytów i rencistów. W efekcie 
osoby, wobec których zobowiązania przejęło 
państwo, nadal dostają deputat, a ci, którzy 
powinni otrzymywać je od spółek węglowych, 
zostali go pozbawieni. 

Proszę pamiętać, że problem z deputatami 
nie powstał z winy rządu Prawa i Sprawiedli-
wości. To efekt olbrzymiej zapaści finansowej 
w branży górniczej. Rząd stara się znaleźć 
rozwiązanie i uważam, że nie powinien być 
za to krytykowany. Jeżeli już kogoś krytyko-
wać, to poprzednią ekipę rządzącą, bo to za jej 
kadencji powstał problem, a nie powstały żad-
ne propozycje jego rozwiązania.

 X To rozwiązanie miało być już gotowe.
– Nie jest gotowe, ponieważ wymaga 

uzgodnień między innymi z resortem finan-
sów. Pierwsza wersja, która zakładała wypłatę 
jednorazową za 10 lat i zamknięcie tematu de-
putatów, została oprotestowana przez stronę 
społeczną. Nie można ustanawiać prawa, które 
nie będzie realizowane. To byłoby nieuczciwe. 
Sposób rozwiązania problemu deputatów dla 
górniczych emerytów będzie jeszcze omawia-
ny z premier Beatą Szydło. W trakcie prac 
legislacyjnych jest przygotowany w resorcie 
energii projekt, który wypłatę ekwiwalentu 
ceduje na ZUS. Miałby być on wypłacany raz 
w roku, według określonego przelicznika war-
tości tony węgla. Zgodnie z obecnymi cenami 
byłoby to ok. 1,4 tys. złotych na osobę rocznie. 
Jest także propozycja, że na zasadzie dobro-
wolności można wziąć jednorazową wypłatę 
za 10 lat. Jednorazowe świadczenie za dekadę 
wynosiłoby więc ok. 14 tys. złotych na osobę. 

Z wprowadzanych ustawą regulacji będzie 
mogło skorzystać niespełna 240 tys. osób, 
przy spodziewanym rocznym koszcie ok. 
391 mln złotych. Ten koszt dotyczy warian-
tu, kiedy wszyscy dostają wypłatę deputatu 
raz w roku. Rocznie 391 mln złotych obcią-
żałoby spółki węglowe. Teraz zobowiązanie 
ma przejąć państwo. Przez lata nikt nie miał 
odwagi nawet zasygnalizować, że ma jakiś 
pomysł. My mamy odwagę, aby rozwiązać 
ten problem. Dlatego jesteśmy krytykowani? 
W temat deputatów są zaangażowani także 
inni parlamentarzyści – Czesław Sobierajski, 
Grzegorz Janik i Teresa Glenc.

 X Problemy z deputatami mogą być przy-
czyną spadku poparcia dla rządu?

– Przyczyną spadku poparcia mogłoby 
być udawanie, że nie ma problemu. Wrócę 

jeszcze do kwestii finansów. Otóż zarządy 
spółek węglowych od wielu lat sygnalizowały, 
że deputaty są dla górnictwa sporym obcią-
żeniem. W czasie kryzysu problem ten stał 
się bardzo widoczny. Jeżeli rząd zaproponuje 
sprawiedliwe rozwiązanie, będzie ono także 
z korzyścią dla załóg górniczych. Górnicy 
pracujący w kopalniach nie będą ponosić kosz-
tów deputatów. Przecież to załogi górnicze 
je ponoszą, a nie byty prawne, jakimi są spółki. 

Żeby wypłacić deputat, trzeba było ogra-
niczyć albo fundusz wynagrodzeń, albo fun-
dusz inwestycyjny. Możliwe, że trzeba było 
brać kredyty. To oznacza, że będzie więcej 
pieniędzy na inwestycje niezbędne dla popra-
wy sytuacji w spółkach. Jeśli sytuacja będzie 
się poprawiać, górnicy odczują to w swoich 
kieszeniach. Działania rządu są zgodne z in-
teresem emerytów i pracowników górnictwa.

 X Jeszcze wakacje się nie skończyły, a Plat-
forma Obywatelska znów skrytykowała 
działania Prawa i Sprawiedliwości w bran-
ży górniczej. Po wakacjach może być jesz-
cze ostrzej.

– Zmusza mnie pan do tego, abym znów 
przypominał, że za rządów PO–PSL górnictwo 
upadało. To przypominanie staje się nudne, 
ale jak można inaczej odpowiedzieć na propa-
gandowe hasła? Przejęliśmy branżę z ponad 10 
mld złotych zobowiązań. Ledwie udawało się 
znaleźć pieniądze na wypłaty. Spółki górnicze 
miały gigantyczne kłopoty z płaceniem faktur. 
Niestety, z powodu opóźnień w płatnościach 
oraz ograniczenia zapotrzebowania na towary 
i usługi upadło wiele firm z tak zwanego zaple-
cza górniczego. Wiem, powtarzamy to do znu-
dzenia, ale dlaczego opozycja do tej pory nie 
przedstawiła alternatywy dla programu re-
alizowanego przez PiS? Jeżeli coś robimy źle, 
to chętnie usłyszałbym, co trzeba poprawić, 
co zmienić i z czego zrezygnować. Platforma 
Obywatelska ma gabinet cieni. Za górnictwo 
i energetykę w tym gabinecie odpowiada poseł 
Krzysztof Gadowski. Jest z Jastrzębia-Zdroju, 
często przejeżdża koło jastrzębskich kopalń 
i twierdzi, że zna się na górnictwie. Czy ktoś 
słyszał, żeby pan poseł zaproponował jakieś 
rozwiązanie? Łatwo jest wygłaszać slogany.

 X Platforma krytykuje na przykład two-
rzenie nowych stanowisk menedżerskich 
w spółkach górniczych, powoływanie no-
wych spółek i obsadzanie stanowisk we-
dług klucza politycznego.

– Czy w  czasie rządów PO–PSL po-
wszechnym zwyczajem było powoływanie 
na stanowiska menedżerskie w górnictwie 
i energetyce osób, które deklarowały swoje 
sympatie dla Prawa i Sprawiedliwości i chciały 
realizować politykę opozycji, a nie koalicji 
rządzącej? Mamy program i chcemy go reali-
zować przy pomocy menedżerów, którzy się 
z nim identyfikują. Nikt nie oczekuje, że zarzą-
dy spółek węglowych i energetycznych będą 
zapisywały się do PiS. Wszyscy natomiast 
oczekują, że te zarządy będą identyfikowały 
się z koncepcją biznesową, dzięki której ura-
towaliśmy górnictwo przed plajtą. 

Jestem zwolennikiem jasnego określania 
interesów ekonomicznych państwa i  spo-
sobów ich realizacji przez spółki należące 
do Skarbu Państwa albo spółki, w których 
ma on dominującą pozycję. To nie jest pomysł 
PiS. Tak dzieje się na całym świecie. Nie znam 

spółki energetycznej francuskiej, niemiec-
kiej, szwedzkiej, rosyjskiej, amerykańskiej 
albo chińskiej, która prowadziłaby politykę 
niezgodną z interesem swojego kraju i swo-
jego rządu. Mam wyliczać dalej? Musiałbym 
wymienić przynajmniej 100 państw. 

Tak samo jest z firmami górniczymi. Nie-
ważne, czy są one państwowe czy prywat-
ne. Wyobraża pan sobie któryś z koncernów 
górniczych w Australii albo USA, który pro-
wadzi politykę niezgodną z polityką swojego 
państwa? A czy wyobraża pan sobie któreś 
z wymienionych państw zostawiających swoją 
dużą firmę górniczą albo energetyczną na żer 
wolnego rynku w czasie wielkiego kryzysu? 
Na świecie nie ma wolnego rynku w strate-
gicznych dziedzinach gospodarki.

 X Będziemy mogli prowadzić własną poli-
tykę energetyczną?

– Nie będziemy mogli prowadzić polityki 
oderwanej od realiów otaczającego nas świata.

 X Przyjmiemy wszystko, co wiąże się z ogra-
niczaniem znaczenia węgla w gospodarce 
krajów Unii Europejskiej?

– Będziemy realizować politykę, którą 
gwarantują nam traktaty. Zgodnie z trakta-
tami unijnymi mamy prawo do określania 
własnego miksu energetycznego. Nasz rząd 
nigdy nie twierdził, że nie będzie realizował 
założeń polityki klimatycznej – Polska je re-
alizuje. Mamy odmienne zdanie na temat 
decyzji urzędników, którzy wciąż chcą coś 
zaostrzać. Ich pomysły nie mają nic wspólnego 
z porozumieniami międzynarodowymi ani 
z traktatami unijnymi.

Ponieważ wiem, do czego pan zmierza, 
to uprzedzę kilka pańskich pytań jedną, obra-
zową odpowiedzią. Dlaczego unijni urzędnicy 
pozwalają na to, aby Niemcy spalali w swoich 

elektrowniach ok. 160 mln ton węgla brunatne-
go? Dlaczego Komisja Europejska nie domaga 
się, aby ograniczyć to zużycie o połowę w ciągu 
na przykład czterech lat? Przedstawiciele rzą-
du niemieckiego twierdzą, że dbają o ochronę 
klimatu, a ich elektrownie spalają prawie trzy 
razy więcej węgla brunatnego niż my. Uważam, 
że Polska jest atakowana niesłusznie.

 X Po co nam energetyka węglowa, skoro 
nasze kopalnie nie wydobywają tyle wę-
gla, ile potrzeba?

– Po co nam fabryki butów, skoro nie zaspo-
kajają wszystkich potrzeb? Po co nam rolnictwo, 
skoro i tak kupujemy żywność za granicą? Pań-
skie pytanie zawiera ukrytą tezę. Chciałby pan, 
abyśmy zaspokajali 100 proc. naszego zapotrze-
bowania na węgiel. Tak nie było nawet w cza-
sach, kiedy wydobywaliśmy ponad 100 mln ton 
węgla rocznie. Wtedy, tak jak dziś, brakowało 
niektórych rodzajów węgla, ponieważ nie mamy 
go. Nasze rolnictwo nie zaspokaja popytu na ryż, 
ponieważ w naszych warunkach klimatycznych 
nie można go uprawiać. Ogrodnicy nie dostar-
czają bananów i pomarańczy. Dobrze jest za-
chować umiar w czynieniu zarzutów.

 XDlaczego polskie kopalnie są 
nieefektywne?

– Są nieefektywne w czasie wielkich spad-
ków cen na węgiel. Kiedy my walczyliśmy 
z kryzysem i uratowaliśmy polskie górnictwo, 
kilka światowych koncernów węglowych albo 
splajtowało, albo prawie splajtowało. Tysiące 
górników traciło pracę z dnia na dzień. W Pol-
sce żaden górnik nie stracił pracy z powodu 
dramatycznej sytuacji kopalń. Jednak ma pan 
rację, że trzeba poprawiać efektywność. Trze-
ba także zawrzeć nowe zbiorowe układy pra-
cy. Potrzebne są innowacje i polityka zarzą-
dów zmierzająca do tego, aby spółki lepiej 
przygotować na wypadek, gdyby kryzys miał 
się powtórzyć. Prace trwają. Mam nadzieję, 
że wkrótce przyniosą efekty. Powiódł się plan 
ratowania finansów spółek górniczych, jednak 
to dopiero pierwszy etap zmian służących 
ustabilizowaniu sytuacji branży górniczej. 
Jestem przekonany, że załogi górnicze będą 
wspierać ten proces. Cel wszyscy mamy je-
den – uczynić górnictwo stabilnym ogniwem 
zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne 
i gwarantującym stabilne miejsca pracy.

 X Kiedy przedstawiciele Prawa i Sprawie-
dliwości zaczną odpowiadać na pytania, 
a przestaną odwoływać się do ośmiu lat 
rządów koalicji PO–PSL?

– Wiem, że to jest nudne, ale jak inaczej 
można reagować na propagandowe ataki, 
za którymi nie stoją fakty? Powołał się pan 
na  przykład sprzed kilkunastu dni. Otóż 
przedstawiciele PO zarzucają nam, że two-
rzymy nowe spółki, żeby mieć stanowiska 
do obsadzenia. Jednak pełnią one konkretną 
rolę w okresie naprawy górnictwa. Poza tym 
wynagrodzenia w spółkach na stanowiskach 
menedżerskich są znacznie niższe niż dwa 
lata temu. O tym już nikt nie mówił. Nikt 
nie mówił też o ewidentnych sukcesach. Nikt 
nie zaproponował żadnego konkretnego roz-
wiązania. Opozycja bez własnego programu 
to tylko dziecinne wybrzydzanie i marudze-
nie. Nie ma dobrej polemiki z marudzeniem 
i wybrzydzaniem.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z GrzeGorzem matusiakiem, posłem PiS i członkiem sejmowej Komisji do Spraw 
Energii i Skarbu Państwa 

Nie udajemy, że nie ma problemu
Potrzebne są innowacje 
i polityka zarządów 
zmierzająca do tego, aby 
spółki lepiej przygotować 
na wypadek, gdyby kryzys 
miał się powtórzyć. Prace 
trwają. Mam nadzieję, 
że wkrótce przyniosą efekty. 
Powiódł się plan ratowania 
finansów spółek górniczych, 
jednak to dopiero pierwszy 
etap zmian służących 
ustabilizowaniu sytuacji 
branży górniczej. Jestem 
przekonany, że załogi 
górnicze będą wspierać 
ten proces. Cel wszyscy 
mamy jeden – uczynić 
górnictwo stabilnym 
ogniwem zapewniającym 
bezpieczeństwo energetyczne 
i gwarantującym stabilne 
miejsca pracy.



A K T U A L N O Ś C I

1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 1 76 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Warto fedrować w pol-
skich kopalniach, szarpać się z przeciwni-
kami górnictwa, walczyć z zagrożeniami 
naturalnymi i ponosić koszty ratowania gór-
nictwa przed plajtą?
Piotr Bojarski: War-
to. To opłaca się polskiej 
gospodarce. Ponieważ 
wydobycie węgla nie jest 
dotowane, mówienie 
o kosztach ratowania gór-
nictwa jest nieprecyzyjne. 
Energetyka i Węglokoks 
mają swoje udziały w Polskiej Grupie Górni-
czej. Ratunek, jak to pan nazwał, jest działa-
niem biznesowym.

 X Przeciwnicy górnictwa i energetyki wę-
glowej uważają, że to się nie opłaca?

– Co się nie opłaca?

 X Górnictwo się nie opłaca.
– Podam panu prosty przykład. Sprawdzi-

liśmy, jakie były ceny miałów dla energetyki 
w ostatnich 10 latach i jakie w tym czasie były 
ceny węgla w ARA. Cały czas były wyższe, tzn. 
że gdybyśmy produkowali prąd z węgla impor-
towanego, jego ceny byłyby jeszcze wyższe. 
Możemy oczywiście produkować prąd z gazu 
lub w elektrowniach wiatrowych, tylko wtedy 
koszty są znacznie wyższe – o kilkadziesiąt 
procent. Tę różnicę musieliby zapłacić od-
biorcy energii.

To jest odpowiedź na pytanie, czy górnic-
two się opłaca, i jednocześnie niepodważalny 
argument przeczący tezom przeciwników gór-
nictwa i energetyki węglowej, którzy twierdzą, 
że się nie opłaca.

Polska Grupa Górnicza wprowadza 
do obiegu gospodarczego około 10 mld zło-
tych rocznie. Taka jest średnia wartość na-
szych wydatków, łącznie z płacami. Ponad 
90 proc. tych pieniędzy zostaje na Śląsku. Czy 
śląska gospodarka bez kilku miliardów złotych 
rocznie byłaby silniejsza? Czy polską gospo-
darkę stać na to, aby pogardzić 10 mld złotych 
w obiegu? Przecież te pieniądze są przezna-
czane na zakup towarów i usług bardzo często 
niemających nic wspólnego z górnictwem. 

Rodziny górnicze kupują towary po-
wszechnego użytku, firmy kooperujące z nami 
płacą swoim pracownikom i kupują wszyst-
ko, co jest im potrzebne do produkcji. Mamy 
do czynienia z siecią powiązań, o których 
przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy. 
Jednak łatwo przekonać się o tym, obserwując 
otoczenie nieczynnych kopalń. Tam zamiera 
wszystko, łącznie z punktami firm udzielają-
cych chwilówek.

Nie zapominajmy, że import nośników 
energii to napędzanie koniunktury w innych 
krajach, miejsc pracy u nich, a nie u nas, nie 
jest to też surowiec do produkcji zaawansowa-
nych technologicznie produktów. Zastanawia-
jąc się, czy górnictwo opłaca się gospodarce, 
trzeba o tym pamiętać.

 X Jednak Europa odeszła od węgla.
– Niemcy od wielu lat dopłacają do wy-

dobycia węgla kamiennego. To bardzo bogaty 
kraj i może sobie pozwolić, żeby do każdej tony 
dopłacać około 200 euro. W 2018 roku mają 
zakończyć wydobycie, ale dlatego, że kończą 
się im złoża, do których można dotrzeć. Nie 
rezygnują z energetyki węglowej. W Niem-
czech spala się w elektrowniach rocznie około 
60 mln ton węgla kamiennego i 160 mln ton 
węgla brunatnego. Panie redaktorze, w sumie 
niemieckie elektrownie spalają 220 mln ton 
węgla – i to nazywamy odejściem od węgla? 
Po 2018 roku Niemcy będą kupować za grani-
cą co najmniej 63 mln ton węgla energetycz-
nego. Stać ich na import bez względu na ceny. 
My nie jesteśmy tak bogaci jak Niemcy. Nie 
dopłacamy miliardów euro do kopalń.

 X Czy musimy spalać węgiel w  blokach 
energetycznych?

– Mamy energetykę węglową, której w na-
szych warunkach nie da się zastąpić inną. 
Teoretycznie możemy nasz węgiel zastąpić 
węglem z importu. Możemy nawet importo-
wać energię. Jak już nic nie będziemy mieć, 
to czy prąd albo węgiel kupowane za granicą 
będą tańsze? Na pewno nie. Jeżeli ten węgiel 
nie będzie tańszy, to czy nie opłaca się nam 
fedrować w naszych kopalniach? 

W  kopalniach Polskiej Grupy Górni-
czej pracuje ponad 42 tys. osób. Szacuje się, 
że w otoczeniu na rzecz górnictwa pracuje 

ok. 160 tys. osób. Proszę wziąć pod uwagę 
najprostsze dane: 10 mld złotych rocznie 
na rynku i przynajmniej 200 tys. miejsc pra-
cy utrzymywanych dzięki PGG (bezpośred-
nio w  kopalniach i  otoczeniu górnictwa). 
To nie jest sztucznie podtrzymywany system 
gospodarczy. Węgiel jest potrzebny naszej 
energetyce. My go dostarczamy. W dłuższej 
perspektywie czasu okazuje się, że potrafimy 
dostarczyć paliwo, które jest tańsze od węgla 
z importu. Opłaca się mieć górnictwo czy się 
nie opłaca?

 X Co z tego, że się opłaca, gdy zaczyna bra-
kować węgla? Często prezes Tomasz Ro-
gala pyta pana: Piotrek, kiedy zaczniesz 
fedrować?

– Kopalnie fedrują. Kłopoty wynikają 
z warunków geologiczno-górniczych, awa-
ryjności maszyn, czasem braku doświadcze-
nia, bo znaczną część naszych pracowników 
stanowią ludzie młodzi, przed 35. rokiem życia 
i ze stażem pracy poniżej 10 lat. Na niektórych 
kopalniach stanowią oni nawet 50 proc. załogi. 
Mamy do odrobienia zaległości z czasów kry-
zysu. A czy mamy tak zwaną lukę węglową?

Z naszego rozpoznania rynku wynika, 
że gdy wzrosły ceny na świecie, dotychczasowi 
importerzy kupują mniej za granicą, a chcą 
więcej kupować od nas. Górnictwo nie jest tak 
elastyczną branżą, żeby z kwartału na kwartał 

dostosowywać się do popytu. Zarząd Polskiej 
Grupy Górniczej rozpoczął już dawno rozmo-
wy z odbiorcami na temat długoterminowych 
kontraktów. Chodzi o wypracowanie sposobu 
ustalania cen i ustalenie poziomu zapotrze-
bowania. Proszę zauważyć, że Polska Grupa 
Górnicza wywiązuje się z kontraktów zawar-
tych z energetyką i sektorem komunalno-by-
towym. Problem mają ci, którzy nie podpisali 
z nami umów, przestali kupować nasz węgiel 
w czasie, gdy był duży spadek cen na rynkach 
światowych, a nasz węgiel leżał na zwałach. 
W ubiegłym roku o tej porze ograniczaliśmy 
wydobycie i wywoziliśmy węgiel na składowi-
sko do Ostrowa, bo zwały były pełne.

 X Pan chyba jest najczęściej pytany o to, 
kiedy PGG zacznie wykorzystywać swój po-
tencjał wydobywczy.

– W naszej firmie są kopalnie, które mają 
kilkadziesiąt i kilkaset lat. W niektórych z nich 
kończą się złoża. W innych trzeba inwestować, 
aby dotrzeć do nowych pokładów. Na to po-
trzeba czasu i pieniędzy.

Wiem, że oczekiwania są większe. Jednak 
nie można przeskoczyć niektórych ograni-
czeń geologicznych albo technicznych. Pan 
sugeruje, że mamy jakieś rezerwy, których nie 
chcemy albo nie umiemy wykorzystać. Tak 
nie jest. Ograniczenie inwestycji w minionych 
latach sprawiło, że na początku tego roku 

Polska GruPa Górnicza. Kopalnie PGG fedrują. 
Kłopoty wynikają z warunków geologiczno-górniczych, 

awaryjności maszyn, czasem braku doświadczenia, bo znaczną 
część pracowników stanowią ludzie młodzi, przed 35. rokiem 

życia i ze stażem pracy poniżej 10 lat. Na niektórych kopalniach 
stanowią oni nawet 50 proc. załogi. Są do odrobienia zaległości 
z czasów kryzysu. A czy mamy do czynienia z tak zwaną luką 

węglową? – Z naszego rozpoznania rynku wynika, że gdy 
wzrosły ceny na świecie, dotychczasowi importerzy kupują mniej 
za granicą, a chcą więcej kupować od nas. Górnictwo nie jest tak 
elastyczną branżą, żeby z kwartału na kwartał dostosowywać się 

do popytu. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej rozpoczął już dawno 
rozmowy z odbiorcami na temat długoterminowych kontraktów. 

Chodzi o wypracowanie sposobu ustalania cen i ustalenie 
poziomu zapotrzebowania. Proszę zauważyć, że Polska Grupa 
Górnicza wywiązuje się z kontraktów zawartych z energetyką 
i sektorem komunalno-bytowym. Problem mają ci, którzy nie 

podpisali z nami umów, przestali kupować nasz węgiel w czasie, 
gdy był duży spadek cen na rynkach światowych, a nasz węgiel 
leżał na zwałach. W ubiegłym roku o tej porze ograniczaliśmy 
wydobycie i wywoziliśmy węgiel na składowisko do Ostrowa, 

bo zwały były pełne – mówi Piotr Bojarski, wiceprezes do spraw 
technicznych PGG, w rozmowie z Nowym Górnikiem. 

Wprowadzamy 
10 mld zł do gospodarki

Kopalnie fedrują. Kłopoty wynikają z warunków geologiczno-górniczych, awaryjności maszyn, czasem braku doświadczenia, bo znaczną część pracowników stanowią ludzie młodzi, przed 35. rokiem życia i ze stażem pracy poniżej 10 lat. 
Na niektórych kopalniach stanowią oni nawet 50 proc. załogi
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spółka dysponowała, w zależności od miesią-
ca, 36–38 ścianami wydobywczymi. W 2014 
roku w kopalniach, które teraz tworzą PGG, 
było średnio 60 ścian. Teraz mamy 43 ściany, 
a na koniec roku ma ich być 48. Plany zakła-
dają, że rocznie w kopalniach Grupy ma być 
czynnych średnio 47 ścian. Musimy skoncen-
trować się na budowie nowych poziomów 
wydobywczych kopalni ROW, na pogłębieniu 
i zbrojeniu szybów w tej kopalni, udostępnieniu 
nowej partii węgla dla kopalń Murcki-Staszic 
i Mysłowice-Wesoła, zbrojeniu szybu i budo-
wie nowego poziomu kopalni Murcki-Staszic 
oraz udostępnieniu nowego złoża dla ruchu 
Halemba i utrzymaniu rozszerzonego frontu 
w ruchach Pokój i Bielszowice, w ramach ko-
palni Ruda. Kopalnia ROW jest dla nas istotna, 
bo są tam złoża bardzo dobrego węgla. Dlatego 
do 2030 roku PGG chce zainwestować w ko-
palni ROW 1,6 mld złotych.

Nie będziemy zaniedbywać innych kopalń. 
W kopalnię Ruda zainwestujemy 160 mln zło-
tych, w Piast-Ziemowit prawie 750 mln zło-
tych. Chcemy udostępnić złoże Za Rowem 
Bełckim. Będzie je  eksploatować kopalnia 
Bolesław Śmiały. Ta inwestycja będzie kosz-
tować 170 mln złotych. Ważne są dla nas ko-
palnie dawnego KHW, ponieważ wydobywają 
węgiel o niskiej zawartości siarki i wysokiej 
kaloryczności. Inwestycje w kopalni Murc-
ki-Staszic pochłoną ponad 600 mln złotych, 

a w kopalni Mysłowice-Wesoła ok. 165 mln 
złotych. 460 mln złotych będzie kosztowało 
udostępnienie złoża Imielin-Północ dla ruchu 
Ziemowit, rozpoczęliśmy również wiercenie 
otworów dla zbadania złoża na ruchu Piast, 
poniżej eksploatowanych obecnie pokładów. 
Wśród planowanych inwestycji znajdują się 
jeszcze budowa klimatyzacji w kopalniach Sta-
szic, Wesoła, Halemba, otwór wielkośrednico-
wy do poziomu 1200 metrów na ruchu Bielszo-
wice i rozbudowa klimatyzacji na ruchu Marcel. 
To wszystko ma pozwolić na osiągnięcie przez 
PGG stabilizacji wydobycia i oddechu. Inwestu-
jemy również w środki do transportu załogi, aby 
skrócić czas transportu załogi do miejsc pracy. 
Inwestycje w poprawę warunków pracy są bar-
dzo istotne, ponieważ pomimo mechanizacji 
ta praca jest ciągle bardzo ciężka.

Teraz mamy do  czynienia z  wieloma 
trudnościami. Odbudowujemy front na ru-
chu Piast, w tym tygodniu uruchamiamy tam 
czwartą ścianę, od września również ruch 
Ziemowit będzie miał do dyspozycji cztery 
ściany. W trudnej sytuacji są kopalnie My-
słowice-Wesoła i kopalnia Murcki Staszic. 
Mysłowice-Wesoła jest zagrożona tąpaniami 
i pożarami. Mamy tam bardzo poszatkowaną 
eksploatację. Tąpniecie na ścianie 02Aw spo-
wodowało, że do tej pory nie wyciągnęliśmy 
sprzętu wartego przynajmniej 60 mln złotych. 
Obecnie przygotowujemy drogi transportu. 

Na jednej ze ścian na Staszicu mieliśmy trzy 
mocne wstrząsy, które spowolniły postęp ścia-
ny. Na ruchu Marcel przy rozcinaniu ściany 
M-6 natrafiliśmy na strefę bardzo wysokich 
naprężeń i w efekcie planowana ściana za-
miast 1200 metrów wybiegu będzie miała 
tylko 300 metrów. W Rydułtowach też za-
trzymaliśmy wydobycie w ścianie IV-E1, po-
nieważ zagrożenie tąpnięciem było zbyt duże. 
Nie możemy lekkomyślnie narażać ludzkiego 
życia. 

Kopalnia Wieczorek ma byt sztucznie 
wydłużony o  rok. Zostało pole od  strony 
kopalni Staszic i będzie od niej wybierane. 

W Wieczorku przez wiele lat prowadzono 
wydobycie po gospodarsku, dzięki temu ko-
palnia wychodziła na plus. To się niestety 
skończyło, pozostała praktycznie bez złoża. 
W eksploatowanej ścianie 315 w pokładzie 
620 węgiel jest słabej jakości, z przerostami 
kamienia, a pokład ma tylko 1,2–1,3 metra gru-
bości. Jak pan widzi, w każdej kopalni mamy 
inną sytuację i nie można uogólniać. Polityka 
PGG koncentruje się na tym, aby w każdym 
przypadku podejmować jak najbardziej ra-
cjonalne decyzje.

 X Istotny wpływ na efektywność miałby 
zbiorowy układ pracy, który premiowałby 
bezpieczną i wydajną pracę.

– Trwają prace nad nowym układem. 
W tej chwili mamy sytuację, w której praktycz-
nie każda kopalnia ma inny system wynagra-
dzania. Taki stan rzeczy jest bardzo niedobry.

 X Jednak na panu spoczywa ciężar zapew-
nienia efektywności. Bez nowoczesnej or-
ganizacji pracy to niemożliwe.

– W związku z tym jestem zwolennikiem 
rozwiązań, które będą pozwalały na bardzo 
dobre wynagradzanie górników w przodkach 
i ścianach. Jednak to jest temat na oddzielną 
rozmowę.

 X Żeby wykonywać plan, trzeba mieć zgra-
ną załogę. Czy Polska Grupa Górnicza jest 
już jedną firmą?

– Tak.

 X Nie ma podziału na dawne kopalnie KHW 
i dawne kopalnie Kompanii Węglowej?

– Mamy wspólny cel. Jest nim stabilna 
firma, która będzie gwarantowała miejsca 
pracy. Nie przeprowadzaliśmy rewolucyjnych 
zmian w kopalniach przejętych od KHW, nie 
dzielimy kopalń, we wszystkich obowiązują te 
same zasady dotyczące inwestycji, zakupów, 
zawierania umów itd.

 XW jakim stopniu do górników dociera ja-
sny komunikat, że tylko do końca 2018 roku 
mogą liczyć na osłony socjalne, jeżeli będą 
odchodzić z pracy? Później państwo nie 
będzie mogło ich finansować. Dlatego te-
raz jest ostatni moment, aby postawić fir-
mę na nogi i uniknąć konieczności ogra-
niczania zatrudnienia na przykład za trzy 
lata. Wtedy nie będzie tak hojnych odpraw 
i urlopów górniczych.

– Nie wciągnie mnie pan w rozważania 
mające straszyć pracowników. Polska Gru-
pa Górnicza będzie mogła zapewnić pracę 
wszystkim. Dużo czasu poświęciłem, aby 
przedstawić panu nasze plany rozwojowe. 
One służą umocnieniu pozycji firmy, czyli 
także zapewnieniu stabilnych miejsc pracy. 
Zarząd PGG naprawdę ma strategię, która 
służy rozwojowi spółki. l

Wprowadzamy 
10 mld zł do gospodarki

Kopalnie fedrują. Kłopoty wynikają z warunków geologiczno-górniczych, awaryjności maszyn, czasem braku doświadczenia, bo znaczną część pracowników stanowią ludzie młodzi, przed 35. rokiem życia i ze stażem pracy poniżej 10 lat. 
Na niektórych kopalniach stanowią oni nawet 50 proc. załogi
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Polska Grupa Górnicza 
wprowadza do obiegu 
gospodarczego około 
10 mld złotych rocznie. Taka 
jest średnia wartość naszych 
wydatków, łącznie z płacami. 
Ponad 90 proc. tych pieniędzy 
zostaje na Śląsku. Czy 
śląska gospodarka bez kilku 
miliardów złotych rocznie 
byłaby silniejsza? Czy polską 
gospodarkę stać na to, aby 
pogardzić 10 mld złotych 
w obiegu? Przecież te 
pieniądze są przeznaczane 
na zakup towarów i usług 
bardzo często niemających 
nic wspólnego z górnictwem. 
Rodziny górnicze kupują 
towary powszechnego użytku, 
firmy kooperujące z nami 
płacą swoim pracownikom 
i kupują wszystko, co jest 
im potrzebne do produkcji. 
Mamy do czynienia z siecią 
powiązań, o których 
przeciętny obywatel nie 
zdaje sobie sprawy. Jednak 
łatwo przekonać się o tym, 
obserwując otoczenie 
nieczynnych kopalń. Tam 
zamiera wszystko, łącznie 
z punktami firm udzielających 
chwilówek.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czy można ocalić świat pasterzy owiec? Czy da się odtworzyć świat Wołochów, którzy 
wędrowali z owcami przez Karpaty, od Rumunii aż po Ukrainę? Trzeba przynajmniej się starać. 

To jedna z wielkich przysług, jaką można wyświadczyć środowisku naturalnemu

Owce chronią przyrodę
Dzieci w szkole śpiewały o halach, ale na oczy 
prawdziwych hal nie widziały. Zbocza, na któ-
rych przez wieki pasły się owce, porastały 
krzewy i małe drzewka. Owce można było 
oglądać na starych zdjęciach. Ich hodowla 
i pasterstwo przestały się opłacać. Przyroda 
się zmieniała. Hale coraz bardziej zarastały 
samosiejkami krzewów i drzew.

Beskidy leżą w łańcuchu Karpat. W tych 
stronach przez wieki rozwijało się pasterstwo. 
Górale żyli w zgodzie z naturą. Dzięki owcom 
powstał wyjątkowy ekosystem, powstała także 
wyjątkowa kultura. Przed wiekami Wołosi 
wędrowali od Rumunii aż po Ukrainę. Teraz, 
dzięki programowi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, od 2006 roku są od-
twarzane tradycja pasterska i stare obyczaje.

Owiec ubywało od  XIX wieku, kiedy 
Habsburgowie doszli do wniosku, że będą 
zarabiać na drewnie. W miejscu tradycyjnych 
pastwisk sadzono drzewa. Kolejny cios zadała 
ekonomia. Hodowla opłacała się coraz mniej.

Jeszcze niespełna 40 lat temu działała 
Rolnicza Spółdzielnia Chowu Owiec. Kiedy 
ją zlikwidowano, tylko pasjonaci owczarstwa 
hodowali po kilka sztuk tych zwierząt, które 
pasły się w ogrodach i na łąkach. Lasy i za-
rośla zajmowały dawne hale. W końcu owce 
zaczęły znikać także z przydomowych pa-
stwisk. – Dzieci w szkole śpiewały piosenki 
o owcach i o halach, a czasem prawdziwej 
owcy i prawdziwej hali nie widziały. Koniaków, 

Istebna i Jaworzynka odeszły od tradycji – 
mówi Maria Kohut.

Owca Plus

Jej mąż, Piotr Kohut, od kilkunastu lat 
wskrzesza tradycję pasterską. Nie było łatwo. 
Dzięki programowi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego od 2006 roku bacowie 
i gazdowie otrzymują dofinansowanie m.in. 
na wypas owiec na terenach wysokogórskich, 
budowę infrastruktury pasterskiej – koszorów, 
poideł i bacówek na halach. Program nazwany 
Owca Plus to przykład praktycznej realizacji 
czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal 
i polan górskich poprzez powstrzymywanie 
sukcesji lasu oparte na gospodarce pasterskiej. 
Program wspiera ponadto kultywowanie toż-
samości kulturowej związanej z pasterstwem, 
krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój 
rzemiosła i przetwórstwa produktów pocho-
dzenia owczego i koziego.

centrum Pasterskie

Baca Kohut stworzył w Koniakowie Cen-
trum Pasterskie. Są w nim nie tylko zwierzęta 
hodowlane – zwiedzający mogą obejrzeć sprzęt 
wykorzystywany przez dawnych i współcze-
snych baców. W sklepiku można kupić trady-
cyjne produkty spożywcze i ozdoby wykonane 
ze skór i wełny owczej. Pokazy przeróbki runa 
owczego i wełny starodawnymi metodami przy-
ciągają wielu turystów. Efekty pracy są wysta-
wiane na sprzedaż. Niestety, wełna jest mate-
riałem, który znika z rynku. Polar wypiera ją, 
bo jest łatwiejszy w obróbce krawieckiej, łatwy 
w praniu i tani. Tylko pasjonaci wytwarzają 
wełniane płaszcze, które kupują ludzie majętni. 

Karpacka tradycja jest podtrzymywana 
między innymi dzięki takim projektom jak 
Wool Design Carpathians. Uczestnicy projektu 
z Polski, Słowacji i z Czech nawiązali współ-
pracę z twórcami ludowymi i rzemieślnikami. 
Do prac przyłączyli się specjaliści z wyższych 
uczelni i zakładów przemysłowych. Wspólnie 
przygotowywali projekty i technologię produkcji 
artykułów wełnianych. To najlepszy sposób, 
aby zachować tradycję. Połączenie wysiłków 
projektantów z doświadczeniem rzemieślników 
pozwala na produkcję na przykład oryginalnych 
pamiątek z regionu. Jednak nawet najlepsze 
starania nie zmienią rzeczywistości. Na wełnie 
owczej nie można zrobić interesu. Strzyżenie 
owcy jest droższe niż cena uzyskana za jej wełnę.

Życie zgOdne z naturą
W Beskidzie Śląskim i Żywieckim znów 

jest pasterstwo. Dzięki owcom odradza się 
bioróżnorodność i piękny krajobraz. Odżywają 
tradycje. Jednak przyrody sprzed kilkudziesię-
ciu lat nie da się odtworzyć w stu procentach 
– niektóre endemiczne gatunki roślin wyginęły 
bezpowrotnie.

Są także sukcesy. Zawody bacy i juhasa 
zostały oficjalnie uznane. Imprezy związane 
z pasterstwem przyciągają coraz więcej go-
ści. – Turystów interesują góralskie obyczaje. 
Staramy się, żeby wszystko było autentyczne. 
Nie udajemy górali, baców, juhasów i gaździn 
sprzed dwustu lat. Korzystamy ze wszystkich 
osiągnięć techniki i nauki. Kultywujemy trady-
cję. Owce nie są biznesem, to sposób na życie 
i my żyjemy zgodnie z rytmem natury – mówi 
Maria Kohut.

Kilka lat temu Piotr Kohut przeszedł 
ze  stadem owiec szlak dawnych pasterzy, 
od Koniakowa, przez Czechy, Ukrainę, Sło-
wację aż do Rumunii i z powrotem. W cztery 
miesiące pokonał ponad 1,2 tys. kilometrów. 
To był hołd dla wołoskich pasterzy, dzięki 
którym powstał między innymi Koniaków.

PrOgram Owca Plus

W 2007 roku Samorząd Województwa 
Śląskiego przystąpił do realizacji Programu 
Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus 

(uchwała Zarządu Województwa Śląskiego 
nr 1664/90/III/2007 z dnia 12.09.2007 roku). 
Program zakładał przywrócenie gospodarki 
pasterskiej w Beskidach i na Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej w celu zahamowania 
niekorzystnych zmian przyrodniczych, 
a także ochronę spuścizny kulturowej tych 
terenów.

Po  dwuletnim okresie pilotażowym 
(2008–2009) Zarząd Województwa Śląskie-
go podjął uchwałę nr 635/360/III/2010 z dnia 
23 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Owca Plus na lata 2010–2014.

Realizacja celów Programu Owca Plus 
przyczyniła się do zwiększenia otwartych po-
wierzchni krajobrazu i pogłowia owiec oraz 
częściowej zmiany składu runi w kierunku 
odbudowy bioróżnorodności. Ponadto ode-
grała znaczącą rolę w kształtowaniu świado-
mości ekologicznej i kulturowej mieszkańców 
terenów objętych Programem, a także licznej 
rzeszy turystów odwiedzających Beskidy i Jurę 
Krakowsko-Częstochowską. Mając na wzglę-
dzie podtrzymanie, utrwalenie i rozszerzenie 
dotychczasowych osiągnięć Programu, Za-
rząd Województwa Śląskiego podjął 7 maja 
2015 roku uchwałę w sprawie dalszej realizacji 
programu pod nazwą Wojewódzki Program 
Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus 
do roku 2020.
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Połączenie wysiłków projektantów z doświadczeniem rzemieślników pozwala na produkcję na przykład 
oryginalnych pamiątek z regionu.

Maria Kohut

Turystów interesują góralskie obyczaje. 
Program nazwany Owca Plus wspiera także kultywowanie tożsamości kulturowej związanej 
z pasterstwem
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Ford postanowił podejść naukowo do proble-
mu doboru piosenek do słuchania w samo-
chodzie i wraz ze Spotify oraz Uniwersytetem 
Nowojorskim przeprowadził badania. Oparto 
je na specjalnie dobranej liście utworów i ba-
dano reakcje kierowców we Francji, Niem-
czech, Włoszech, Hiszpanii i Zjednoczonym 
Królestwie. Nastroje kierowców były badane 
za pomocą kwestionariuszy wypełnianych 
bezpośrednio przed porannymi dojazda-
mi, bezpośrednio po nich, a także co godzi-
nę przez resztę dnia.

To, że wesołe, energetyczne piosenki po-
prawiają nastrój, wiadomo od dawna. Okazało 
się, że nawet piosenki smutne, pełne melan-
cholii i ponurych dźwięków, takie jak „Sorry” 
Justina Biebera, „The Winner Takes it All” 
Abby czy też „Mr Brightside” zespołu The 
Killers, mogą paradoksalnie zapewnić zastrzyk 
energii i poprawę nastroju nawet na kolejne 
dwie godziny.

Zdaniem naukowców na nastrój wpływają 
dwie kluczowe cechy muzyki. „Energiczność” 
napędza piosenkę – rytm i tempo, a także 
„wartościowość”, która opisuje głębię, ładunek 
emocjonalny i ogólne odczucia, jakie generuje 
utwór.

– U wszystkich naszych testerów ener-
giczna muzyka zapewniała zastrzyk ener-
gii na nadchodzący dzień. Jedną z bardziej 

intrygujących obserwacji był fakt, że nie tyl-
ko „radosne”, ale także melancholijne utwory 
mogą mieć wpływ na poprawę humoru. Oczy-
wiście, „smutne” piosenki mogą poprawić na-
sze samopoczucie. Mogą nam na przykład 
przypomnieć trudne doświadczenia, z których 
wyszliśmy obronną ręką i z których wycią-
gnęliśmy wnioski – powiedziała Amy Belfi, 
neurobiolog kognitywny z Uniwersytetu No-
wojorskiego, ekspertka z dziedziny wpływu 
muzyki na mózg.

Oto kilka tytułów wykorzystanych w ba-
daniach: „Back to Black” Amy Winehouse, 
„Beggin’” Madcon, „Black Hole Sun” So-
undgarden, „Buck Rogers” Feeder, „Chained 
To The Rhythm” Katy Perry i Skip Marley, 
„The Final Countdown” Europe oraz „Wake 
Me Up When September Ends” Green Day.

Ruszyła pRodukcja 
panameRy spoRt tuRismo

W fabryce Porsche w Lipsku ruszyła seryj-
na produkcja nowego Porsche Panamera Sport 
Turismo. Wraz z nowym modelem debiutował 
proces produkcyjny, dostosowany specjalnie 
do wymogów nowego samochodu. W ubie-
głym roku Porsche rozbudowało fabrykę 
w Lipsku o zupełnie nowy obiekt produkcyjny 
– nadwoziownię dla kolejnej generacji modelu 
Panamera. Opiewająca na 500 mln euro inwe-
stycja obejmuje także nowe centrum jakości, 

zapewniające kluczowe wsparcie przy uru-
chamianiu produkcji najnowszych modeli.

Panamera Sport Turismo zadebiutowała 
w marcu 2017 roku podczas salonu samo-
chodowego w Genewie. Zbudowana na bazie 
cenionej sportowej limuzyny dysponuje silni-
kami o mocy do 550 KM, zwiększoną prze-
strzenią ładunkową i fotelami w układzie 4+1.

nowy silnik octavii

Na  rynek trafiła Škoda Octavia z  no-
wym silnikiem o pojemności 1,5 litra. Wersja 
ta bazuje na uznanym silniku 1,4 TSI, bardzo 
popularnym wśród wielu modeli Škody, ale 
wzbogacona jest o głęboko sięgające poprawki 
i modyfikacje. Nowy silnik o zwiększonym 
skoku cylindra zachowuje tę  samą moc 
150 KM, ale jak zapewnia Škoda, odznacza 
się lepszą elastycznością i bardziej żywiołową 
reakcją na ruchy pedału gazu.

Jest to pierwszy silnik w modelu Octavia 
z funkcją wyłączania cylindrów ACT (Active 
Cylinder Technology). Zależnie od obciążenia 
silnika funkcja ACT sterownika silnika po-
woduje wyłączenie dwóch cylindrów w celu 
zmniejszenia zużycia paliwa.

W wersji sedan i z manualną skrzynią 
biegów zapewnia on samochodowi pręd-
kość maksymalną 220 km/h i przyspieszenie 
do 100 km/h w 8,2 sekundy. Zużycie paliwa 
to średnio 5 l/100 km.

Nowy silnik będzie dostępny w modelach 
Octavia oraz Octavia Combi zarówno z manu-
alną skrzynią biegów (w cenie od 84 500 zło-
tych), jak i dwusprzęgłową przekładnią auto-
matyczną (w cenie od 92 450 złotych).

oldtimeRy z hybRydowym 
napędem

Amerykanie znani są z tego, że przerabiają 
stare, seryjne modele na nietypowe, niezwykle 
charakterystyczne samochody. Obowiązko-
wym elementem jest zmiana silnika. Dotąd 
zwykle na coś większego, plującego ogniem 
i dymem. Znakiem czasu wydają się prace nad 
wykorzystaniem w tych przeróbkach napędu… 
hybrydowego!

Napęd z Toyoty Prius trafił pod maskę 
pick-upa Chevroleta z 1948 roku (jego kon-
struktor Joe Winter umieścił baterię akumu-
latorów pod platformą ładunkową), a także 
Pontiaca Firebirda z 1967 roku. Ciekawost-
ką jest fakt, że w drugim z tych samocho-
dów moderatorem całego projektu okazała 
się żona właściciela, która – jak sam wspo-
mniał w jednym z wywiadów – zastanawiała 
się, czy takie auto może zostać zamienione 
w hybrydę. W zasadzie jeszcze trudno po-
wiedzieć, bo prace wciąż trwają. Rozpoczęły 
się w 2014 roku i według planu mają potrwać 
do roku 2019.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Słuchaj energicznych 
melancholików

Nastroje kierowców były badane za pomocą kwestionariuszy W fabryce Porsche w Lipsku ruszyła seryjna produkcja nowego Porsche Panamera Sport Turismo

Panamera Sport Turismo zadebiutowała w marcu 2017 roku Na rynek trafiła Škoda Octavia z nowym silnikiem o pojemności 1,5 litra
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Peryferia

Jacek

Zdrowie

Róża z ostrymi kolcami
Kwiat, który jest natchnieniem poetów i sym-
bolem miłości, dał nazwę trzem różnym cho-
robom – róży, różyczce i różycy. O ile różyczka 
jest chorobą wieku dziecięcego, przed któ-
rą chronią szczepionki, a różyca to rzadka 
i niegroźna, choć przykra przypadłość, o tyle 
atakująca znienacka róża poważnie zagraża 
zdrowiu i wiąże się z wieloma komplikacja-
mi. To choroba zakaźna skóry, wymagająca 
długotrwałego leczenia, która raz przebyta 
nie daje odporności.

Róża dotyka najczęściej osoby starsze, 
po ukończeniu 60. roku życia, noworodki 
i dzieci poniżej dziewięciu lat. Wywołują 
ją bakterie paciorkowca (Streptococcus pyoge-
nes) zaliczane do grupy A, rzadziej należące 
do grupy G lub C, które dostają się do orga-
nizmu poprzez różnego rodzaju skaleczenia, 
ukąszenia, urazy śluzówki, rany spowodowane 
żylakami oraz zmiany, które powstają przez 
słabe ukrwienie podudzi. W grupie ryzyka 
znajdują się zwłaszcza osoby starsze, otyłe, 
uzależnione od alkoholu, cukrzycy, osoby 
cierpiące na zakażenia grzybicze i obrzęki 
limfatyczne, a także z upośledzoną odporno-
ścią. Zdarza się również, że źródłem choroby 
jest wewnątrzustrojowe ognisko zakaźne. Róża 
to choroba zakaźna, jednak rzadko zdarza 
się, by chory zaraził się nią od drugiej osoby, 
ponieważ dolegliwości skóry i tkanki podskór-
nej są wywołane przez paciorkowce ropne, 
przenikające do organizmu poprzez uraz me-
chaniczny. Aby zachorować, konieczne są tzw. 
czynniki predysponujące, wymienione wyżej.

Objawy

Symptomem wskazującym na różę jest 
obrzęk skóry, który jest wyraźnie oddzielo-
ny od reszty ciała i o wyraźnie odmiennym 

kolorze. Najczęściej występuje on w okolicy 
twarzy (na nosie i policzkach), na której poza 
rumieniem dochodzi do mocnego obrzmie-
nia tkanki oczodołowej wskutek zaburzeń 
w krążeniu chłonki. Skóra staje się wrażli-
wa na dotyk, ciemnoczerwona, błyszcząca 
i napięta. Zmiany miejscowe występujące 
na podudziach także zdradzają różę. Oprócz 
przebarwień pojawiają się także pęcherzyki 
wypełnione treścią surowiczą. Mniej jedno-
znacznymi objawami są zaburzenia układu 
pokarmowego (wymioty, nudności), czasami 
powiększają się również węzły chłonne. Po-
nadto współwystępują objawy ogólnoustrojo-
we, czyli podwyższona temperatura i dreszcze.

Oprócz ogólnych objawów róży występują 
również syndromy specyficzne dla różnych 
rodzajów tej choroby. W przypadku róży pę-
cherzowej w warstwie brodawkowej skóry gro-
madzi się płyn wysiękowy, który tworzy duże, 
pękające pęcherze. Zróżnicowane objawy 
krwotoczne (niewielkie krwawienia podskór-
ne, pojedyncze czerwone plamki) towarzyszą 
róży krwotocznej, a rozprzestrzenianie się 
stanu zapalnego przez naczynia limfatyczne 
w przebiegu róży wędrującej. W dwóch naj-
ostrzejszych typach różycy – zgorzelinowej 
i nowotworowej – występują odpowiednio 
martwica i zgorzel oraz zespoły objawów zwią-
zanych z występowaniem nowotworu, ale nie 
bezpośrednio z jego działaniem.

Przebieg

Róża to choroba skóry, której istotą jest 
ostry, rozprzestrzeniający się stan zapalny 
skóry i tkanki podskórnej. Rozwija się szybko, 
dołącza się też już na początku wysoka tem-
peratura (nawet do 41 stopni Celsjusza) i silne 
dreszcze. Nawet mała plamka szybko może 
rozrosnąć się i objąć większą powierzchnię 

skóry. Czasami czerwone pasma przesuwają 
się wzdłuż naczyń chłonnych, wywołując ich 
proces zapalny, który prowadzi do zniekształ-
ceń, zrostów, a w rezultacie do upośledzeń 
w krążeniu limfy. Zmiany skórne na nogach 
powodują, że łydki stają się obrzęknięte i pra-
wie tak szerokie jak uda.

Leczenie

Walka z  różą jest długim i  żmudnym 
procesem – terapia trwa od 10 dni do dwóch 
tygodni, ale w skrajnych przypadkach może 
przedłużyć się nawet do  trzech miesięcy. 
W zależności od stopnia rozwoju choroby 
i ogólnego stanu zdrowia pacjenta różę leczy 
się ambulatoryjnie albo w szpitalu na oddziale 
zakaźnym. Terapia polega na przyjmowaniu 
antybiotyków – dożylnie, domięśniowo lub 
doustnie, które najlepiej przeprowadzać w wa-
runkach szpitalnych. Podaje się penicylinę, 
amoksycyklinę, tetracykliny i sulfonamidy. 
Jeśli ich zalecana dawka 1000 mg co 12 go-
dzin nie przyniesie efektów, przyjmuje się 
lek co osiem godzin. Miejscowo można też 
stosować okłady i kompresy ichtiolowe – 
celem leczenia jest przede wszystkim zni-
welowanie obrzęku skórnego i niedoprowa-
dzenie do jego rozprzestrzeniania się. Brzegi 
rany można natłuszczać maścią, a pęcherze 
na chorobowo zmienionej skórze – maściami 
z antybiotykiem. 

W czasie choroby, szczególnie w jej pierw-
szym okresie, chory powinien dużo odpoczy-
wać. By złagodzić przykre skutki dolegliwości, 
stosuje się dostępne bez recepty środki prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe. Szczególnie 
ostrożne powinny być osoby, które są prze-
wlekle chore i stale przyjmują określone leki. 
W trakcie dochodzenia do sił zaleca się też 
pielęgnację produktami nawilżającymi.

Raz przebyta róża nie zapewnia odporno-
ści, co gorsza – jej przechorowanie zwiększa 
ryzyko ponownych zakażeń i może powodo-
wać poważne zaburzenia ogólnoustrojowe. 
Groźnymi powikłaniami po róży są obrzęki 
naczyniowe, które grożą słoniowacizną (na-
silonym obrzękiem kończyn wskutek utrud-
nionego odpływu limfy), zakrzepowe zapale-
nie żył głębokich, ropowica (zapalenie ropne 
tkanki skórnej), zlepy rogówkowe, zapalenie 
zatoki jamistej i zagrażająca życiu sepsa.

PrOfiLaktyka

Przeciwko róży nie można się zaszczepić 
– nie powstała jeszcze szczepionka chroniąca 
przed bakteriami odpowiedzialnym za rozwój 
choroby. Działania profilaktyczne opierają się 
na zmniejszaniu liczby czynników ryzyka, 
higienie i dezynfekcji najdrobniejszych ska-
leczeń, zadrapań i otarć. Nie padniemy ofiarą 
róży, jeśli będziemy systematycznie kontrolo-
wać poziom glukozy i cholesterolu we krwi, 
rzucimy palenie i zaczniemy robić badania 
stanu żył głębokich. Powinniśmy też unikać 
owrzodzeń kończyn dolnych i natychmiasto-
wo reagować na ich pojawienie się.
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Jacka naprawdę niełatwo było lubić. Od za-
wsze miał jednak wokół siebie wianuszek 
wielbicieli, zauroczonych jego pieniędzmi 
i luksusem, w które opływało jego życie. Był 
zarozumiałym typem z bogatego domu, za-
wsze pewnym tego, że wolno mu więcej niż 
innym. Pieniądze i niezbyt duże zaintereso-
wanie rodziców tym, co robi ich jedyny syn, 
spowodowały, że miał mocno zatarte grani-
ce. Przeszedł tak podstawówkę, gimnazjum 
i większość liceum i pewnie nic by się nie 
zmieniło, gdyby nie ciąg wydarzeń, które 
miały miejsce tuż przed końcem roku szkol-
nego ostatniej klasy. Już wtedy miał dobry 
samochód i był gotowy na „studenckie” życie, 
do którego przygotowywali go rodzice, ku-
pując mu całkiem niestudenckie mieszkanie. 

W tym czasie w Jacku zakochała się jego 
koleżanka z klasy. Ania była zupełnie inna niż 
ktokolwiek z jego towarzystwa – skromna, ci-
cha i niepasująca do Jackowej świty ani dziew-
czyn, z którymi kiedykolwiek się spotykał. 
Mimo wszystkich różnic lubiła Jacka – była 
w prywatnej szkole stypendystką, pochodziła 
z niezbyt zamożnej rodziny i choć rodzice 
zawsze jakoś sobie radzili, mieli czwórkę dzieci 

i często czegoś brakowało. Ania miała jednak 
swoje jasno postawione cele i zawsze umiała 
do nich dążyć. Zakochania w Jacku jednak 
nie planowała i mimo że wszyscy pukali się 
w głowę, że wybrała takiego pustego bęcwała 
– wzdychała do niego tygodniami.

Chłopak długo nie zdawał sobie z tego 
sprawy – z zasady nie zwracał uwagi na ta-
kich zwykłych, w jego przekonaniu, ludzi. Gdy 
jednak dotarły do niego plotki o zakochanej 
w nim szkolnej szarej myszce, nie przepuścił 
okazji, żeby z niej zadrwić. Wykorzystał jej 
wiarę w jego dobre intencje i zaczął do niej 
najpierw pisać na internetowym komunika-
torze, żeby później zaprosić ją na końcowo-
roczny szkolny bal. Ania była tak zachwycona 
propozycją, że nawet przez myśl nie przeszło 
jej to, że całość miała być tylko szczeniacką 
kpiną. W dniu imprezy dziewczyna czekała 
przygotowana na Jacka o umówionej godzinie. 
Ten jednak się nie pojawił, a gdy sama doje-
chała, odkryła, że towarzyszyła mu szkolna 
gwiazda. Jacek nie zamienił z nią ani słowa.

Upokorzona dziewczyna otrzepała się 
jednak z porażki i nawet o niej częściowo za-
pomniała, uważając trzymanie w sobie ura-
zy za oznakę słabości. Problem z tym, co się 

wydarzyło, mieli jednak najbliżsi Ani – jej 
trzej starsi bracia. I to właśnie oni wymyślili, 
jak utrzeć Jackowi nosa.

Przypadek chciał, że Jacek wybrał studia 
na tym samym wydziale, na którym studiował 
jeden z braci Ani. Kolejny przypadek spra-
wił, że ów brat był jednym z popularniejszych 
i przystojniejszych studentów starszego roku. 
Jednym słowem – idealny kandydat do no-
wej świty Jacka. I ten fakt wszyscy trzej bra-
cia nieświadomej niczego Ani postanowili 
wykorzystać.

Kolejne zdarzenia miały miejsce podczas 
jednej z letnich imprez, niedługo przed roz-
poczęciem roku akademickiego. Sprawa miała 
być prosta i ustawiona od początku do końca 
– bracia Anki wymyślili dla Jacka pewną grę. 
Chłopak pewny, że esemesuje z jednym z orga-
nizatorów imprezy, został zwabiony na przed-
mieścia. Tam przekazano mu pakunek, który 
miał dostarczyć w inne miejsce o określonej 
porze. Przejechał na kolejne miejsce, wyko-
nał kolejne zadanie i zakończył je na dachu 
niskiego budynku w okolicy, w której miała 
się odbyć właściwa impreza. Wtedy pojawili 
się dwaj bracia Anki. Jacek co prawda o całej 
sprawie ośmieszenia ich siostry zapomniał, 

więc szybko i dosadnie odświeżyli mu pa-
mięć. Chłopak nie na żarty się przestraszył, 
a chwilę później doszło do przepychanek, a tuż 
po chwili jeden z braci Anki potknął się i spadł 
z dachu. Gdy po chwili pozostali wychylili się, 
żeby zobaczyć, co się wydarzyło – zobaczyli 
nieprzytomnego, zakrwawionego chłopaka. 
Nie był to jednak ten sam chłopak – na dole 
czekał bowiem trzeci z braci, odpowiednio 
przygotowany, ubrany w podobne ubrania 
i ucharakteryzowany. I na tym miała zakoń-
czyć się cała akcja zemsty na Jacku, ale on sam 
przeciągnął ją, uciekając z miejsca „wypadku”. 
Bracia Anki chcieli mu dać nauczkę, ale nie 
chcieli go publicznie ośmieszać. Nie przewi-
dzieli jednak, że znalezienie go i objaśnienie 
mu, że tym razem to on został po prostu pod-
le zmanipulowany, będzie tak trudne. Gdy 
go w końcu odnaleźli, był cieniem dawnego, 
pewnego siebie cwaniaczka. Blady, trzęsący 
się, w zabrudzonych spodniach, wyglądający 
tak żałośnie, że trudno to sobie wyobrazić.

Po tamtym dniu Jacek wyjechał z miasta. 
Oficjalnie mówiono o studiach w Stanach, 
nieoficjalnie pojawiło się kilka hipotez – z wo-
lontariatem w krajach Trzeciego Świata i szpi-
talem psychiatrycznym włącznie. l
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Piwo przez wieki

Powrót piwa ze Świdnicy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 6132 złotych to średnie wyna-
grodzenie w Jastrzębiu-zdroJu – PodaJe 
gus. Jest to naJlePszy wynik w Polsce. 
Na końcu listy plasują się mieszkańcy Piotr-
kowa Trybunalskiego, gdzie przeciętna pensja 
wyniosła niewiele ponad 3229 złotych. Dane 
zgromadzono z 66 miast na prawach powiatu 
oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Jastrzębie kolejny raz znalazło się na czele 
listy, a przeciętne zarobki w tym mieście sta-
nowią 143 proc. średniej krajowej. W War-
szawie przeciętne wynagrodzenie wynosi 
5739,61 złotych – to drugie miejsce. Kolejne 
miejsca zajęły Jaworzno (ponad 5314 złotych), 
Katowice (ponad 5274 złotych), Płock, Gdańsk, 
Sopot, Gliwice, Dąbrowa Górnicza i Wrocław. 
GUS podaje dane o wynagrodzeniach w uję-
ciu brutto, a kwoty nie obejmują podmiotów 
gospodarczych, w których pracuje do dzie-
więciu osób.

Ponad 40 Proc. badanych Polaków de-
klaruJe, że nie stać ich na tygodniowe 
wakacJe Poza domem. Nasz kraj znalazł 
się na 17. miejscu w UE – wynika z zestawie-
nia Eurostatu. Około 1/3 populacji UE nie 
może sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd. 
Najgorzej możliwości wakacyjnych podróży 
oceniają Rumuni i Chorwaci. W tych krajach 
ponad 60 proc. nie może pozwolić sobie 
na wyjazd. Ponad 56 proc. Bułgarów dekla-
ruje pozostanie w czasie wakacji w domu 
z przyczyn ekonomicznych. Najlepiej swo-
ją sytuację oceniają Szwedzi – tylko dla 
8,2 proc. wakacyjny wyjazd jest niedostępny. 
Podobnie dla Luksemburczyków, Duńczy-
ków i Finów.

co czwarty Pracownik w Polsce Pali 
PaPierosy. Większość osób w czasie pracy 
wypala do pięciu papierosów dziennie, ale 
ponad jedna piąta powyżej dziesięciu. Po-
mimo wewnętrznych regulaminów dotyczą-
cych palenia pracodawcom wciąż trudno jest 
kontrolować, ile czasu pracownik poświęca 
tej czynności w ciągu dnia. Work Service 
wylicza, że przerwy na papierosa kosztują 
polskich pracodawców ok. 31 mln złotych 
dziennie – biorąc pod uwagę tylko średnie 
i duże firmy. Dlatego też część firm stara się 
w ramach programów prozdrowotnych po-
móc pracownikom zerwać z nałogiem, m.in. 
poprzez specjalne terapie. Grupowe terapie, 
organizowane w środowisku pracowniczym, 
to najbardziej efektywny sposób w walce 
z uzależnieniem od nikotyny. Rzucanie pa-
lenia siłą woli daje skuteczność na poziomie 
3,4 proc., plastry nikotynowe – 6,2 proc., 
a  terapie przeprowadzone w  środowisku 
pracowniczym dają blisko 60-procentową 
szansę powodzenia.

Krzyżówka panoramiczna nr 16

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „urloPowe Pozdrowienia”.  
Nagrodę wylosowała: dominika dutka z gliwic.

W XVI wieku ponad 650 świdnickich zakła-
dów rzemieślniczych warzyło słynne na całą 
Europę piwo. Aż jedna trzecia jego produkcji 
szła na eksport, m.in. na Węgry, do Pragi, We-
necji, Mediolanu, a także na Wyspy Brytyjskie. 
Jego smak robił taką furorę, że w wielu mia-
stach piwnice piwne nazywano na jego cześć, 
a na tle handlu tym trunkiem wybuchła na-
wet wojna. Legendarne piwo nie przetrwało 
do naszych czasów, ale nic straconego – na-
ukowcy znaleźli sposób, byśmy i my mogli 
się rozkoszować smakiem piwa świdnickiego.

Pierwsze wzmianki o jęczmiennym raryta-
sie ze Świdnic pojawiły się w 1332 roku w księ-
gach rachunkowych. Nie opisują one jednak 
wyraźnie jego smaku, możemy się więc jedynie 
domyślać, czemu było ono tak rozchwytywane. 
Jego tajemnica tkwiła podobno w wodzie, czer-
panej ze świdnickich, głęboko bijących źródeł. 
Było silną konkurencją dla wielu ówczesnych 
browarów ze względu na swój niepowtarzalny 
i wyśmienity smak. Sława miejscowego piwa 
zapewniła też rozkwit Świdnicy – w XV wieku 
większość jej kamienic murowana, z kamienia, 
co wówczas było ewenementem. Apogeum 
produkcji piwa przez lokalne warzelnie przy-
niósł rok 1543, w którym uwarzono 1750 warek, 

czyli prawie 11 tys. hektolitrów piwa. Niektó-
rzy władcy, jak książę brzeski Bolesław III, 
wręcz zakazywali importu piwa świdnickiego, 
by chronić własnych piwowarów.

Piwnice świdnickie

Piwnice w ratuszach ówczesnych miast, 
do których dostarczano świdnickie piwo, nazy-
wano na jego cześć. Istniały one m.in. w Nysie, 
Brzegu, Oleśnicy i Środzie Śląskiej, jak rów-
nież – poza Śląskiem – w Toruniu, Krakowie 
i Sandomierzu. W piwnicach piwo dojrzewało, 
magazynowano je, chłodzono i następnie roz-
lewano. W jednej z piwnicznych sal w Świdnicy 
wypisano zdanie: „Kto nie był w Piwnicy Ratu-
szowej, ten nie był w Świdnicy”. Przez stulecia 
składali w niej wizyty królowie, książęta, woj-
skowi, poeci, malarze i naukowcy. 

Jedna piwnica przetrwała do naszych cza-
sów – jest to najstarsza piwiarnia w Polsce 
– Piwnica Świdnicka we Wrocławiu. Zaada-
ptowano na nią podziemia wrocławskiego 
ratusza, którego 10 sal zajmuje łącznie 900 
metrów kw. Nazwy sal i ich układ do dziś 
zachowały się w swojej pierwotnej formie. 
Obecnie jednak nie trzeba być znaczną oso-
bistością, by biesiadować w piwnicy – może 
przyjść do niej każdy. Dzięki swemu położeniu 
w ścisłym centrum miasta restauracja jest 
bardzo chętnie odwiedzanym miejscem.

woJna chmielowa

W XIV wieku wrocławska rada miejska, 
chroniąc interesy miejscowych karczmarzy, za-
broniła wwozu piwa świdnickiego. Sprzeciwiła 
się jej wrocławska kapituła katedralna, która nie 

chciała rezygnować z tego trunku, między in-
nymi dlatego, że wrocławskie piwo nie cieszyło 
się w tamtych czasach uznaniem. Rozgniewany 
biskup Wacław, znany z zapalczywego uspo-
sobienia, w 1381 roku nałożył na miasto zakaz 
odprawiania obrzędów religijnych. Z rozkazu 
króla splądrowano dwa klasztory. Kościoły były 
nieczynne i opustoszałe, nie udzielano ślubów 
ani chrztów. Sporowi przyniosła kres ugoda 
zawarta w 1382 roku – wrocławscy duchowni 
mogli przywozić piwo świdnickie, ale wyłącznie 
na własny użytek.

świdnickie: reaktywacJa

Od XVII wieku zawieruchy dziejowe, jak 
wojna trzydziestoletnia, spowodowały powol-
ny upadek świdnickiego browarnictwa, ostat-
nio warzono je przed I wojną światową. Kilka 
lat temu grupa pasjonatów i historyków posta-
nowiła przywrócić smak piwa świdnickiego. 
Prastare receptury znaleźli w piwnicach, ale 
nie pod postacią zakurzonych pergaminów, 
ale… drożdży. Otóż okazało się, że w siedmiu 
średniowiecznych krakowskich kamienicach 
zahibernowane przez kilkaset lat drożdże nie 
tylko przetrwały, ale też udało się z nich uwa-
rzyć piwo. W czerwcu poszukiwacze chodzili 
po świdnickich piwnicach i również nie wyszli 
z nich z pustymi rękami. Teraz piwni arche-
olodzy szukają producenta, który w zamian 
za finansowanie badań miałby wyłączność 
na warzenie piwa. Niedługo chcą profesjonal-
nie uwarzyć piwo świdnickie w jednym z bro-
warów. Wizja wskrzeszenia piwa świdnickiego 
staje się coraz bardziej realna.

 MAREK KOWALIK
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Główny Instytut Górnictwa w międzynarodowym konsorcjum 
rozpoczął realizację projektu o akronimie ROCD pt. „Reduk-
cja ryzyka związanego z ekspozycją na pył węglowy”. Projekt 
jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. 
Spotkanie otwierające odbyło się w dniach 1–3 sierpnia w GIG 
Katowice, KD Barbara i w KWK Murcki-Staszic.

Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie 
nowych metod i urządzeń dla prognozowania, zapobiegania 
i ochrony przed oddziaływaniem pyłu węglowego na zdrowie 
pracowników kopalń.

Zagrożenie pyłowe jest jednym z podstawowych za-
grożeń występujących w górnictwie węgla kamiennego 
i przejawia się zarówno jako zagrożenie wybuchem pyłu 
węglowego, jak i  działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. 
Charakteryzuje się ono dużą powszechnością występowania 
oraz znacznym zróżnicowaniem poziomu rzeczywistego 
zagrożenia. Miejsca, w których poziom tego zagrożenia 
jest najwyższy, to przede wszystkim ściany wydobywcze, 
przodki, trasy odstawy urobku, przesypy i wysypy taśmowe 
oraz rejony polowych i przyszybowych zbiorników węgla. 
Eksploatacja pokładów węgla, wykonywanie robót przygo-
towawczych oraz transport urobku i jego magazynowanie 
powodują powstawanie w tych miejscach znacznych ilości 
pyłu węglowego.

W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele czołowych 
jednostek badawczych i uniwersytetów z Polski, Niemiec, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz – co jest warte szczególnego 

podkreślenia – producenci węgla z Polski (Polskiej Grupy Gór-
niczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej) i Słowenii (Premegovnik 
Velenje).  MAT. PRAS GIG

R E K L A M A

Główny Instytut Górnictwa

Redukcja Ryzyka związanego 
z ekspozycją na pył węglowy

MOJ S.A. Katowice
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Zagrożenie pyłowe jest jednym z podstawowych zagrożeń występujących w górnictwie węgla kamiennego
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