
Temat na czasie

Prezydent Andrzej Duda:  
– Rzeczpospolita musi  
dbać o górników,  
dbać o polskie  
górnictwo,  
to zadanie  
rządzących i moje 
jako prezydenta. 
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Rozwijamy 
współpracę 
w dziedzinie 
górnictwa
Polska–Indie.

strona 4

Za duzi na Polskę, 
za mali na świat
Rok 2018 ma być znacznie lepszy 
dla producentów maszyn i urzą-
dzeń górniczych niż rok 2017. 
Kopalnie zwiększyły wydatki 
na  inwestycje i  planują, że  rok 
2018 będzie poświęcony na odro-
bienie zaległości z czasu wielkie-
go kryzysu. Jednak polski rynek 
jest zbyt mały, aby producenci 
maszyn i  urządzeń dla górnic-
twa wykorzystali swój potencjał. 
Dlatego ratunkiem dla nich jest 
eksport i  produkcja dla innych 
branż.

strona 5

Barbórka PGG 
w Rudzie Śląskiej

strona 6–7

Przełom w ochronie 
powietrza
Rozmowa z Andrzejem Pilotem, 
prezesem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Katowicach.

strona 8

Nowy EcoSport  
w gamie Forda
Informacje motoryzacyjne.

strona 10
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Kończą się 
wyrzeczenia
K ategorycznie sprzeciwiam się absurdalnym 

pomysłom, które mają na celu wydrenowanie 
pieniędzy z kasy JSW. Jestem za racjonalnymi 
rozwiązaniami służącymi poprawie zarobków. 
Odjechane koncepcje pogrążą firmę. Przemyślana 
poprawa zasad wynagradzania służy pracownikom 
i Spółce, bo jest jasnym sygnałem, że zarząd dba 
o załogę. Dlatego z pełnym przekonaniem, wspólnie 
z kolegami z pozostałych reprezentatywnych organizacji 
związkowych, brałem udział w rozmowach na temat 
przywrócenia części wynagrodzeń zawieszonych ponad 
dwa lata temu. Po serii rozmów z zarządem zostało 
spisane porozumienie, dzięki któremu pracownicy Spółki 
szybciej odzyskają zawieszone wtedy świadczenia. 

P rzypomnę – wtedy byliśmy praktycznie bankrutem 
i wyrzeczenia załogi uratowały firmę. Teraz stać nas 

na wcześniejsze przywrócenie zasad wynagradzania 
obowiązujących przed porozumieniem z września 2015 
roku. Siła reprezentatywnych organizacji związkowych 
polega na tym, że nie tracimy kontaktu z rzeczywistością. 
Wiemy, co można wywalczyć dla załogi. W 2015 roku 
na trzy lata zostały zawieszone wypłaty tzw. czternastej 
pensji i deputatu węglowego. Teraz pracownicy na ponad 
rok przed końcem obowiązywania porozumienia 
kryzysowego odzyskują to, z czego czasowo zrezygnowali. 
Odejście od kryzysowych oszczędności obowiązuje 
od początku 2018 roku.

D zięki porozumieniu w 2018 roku Spółka wypłaci 
pracownikom świadczenia w wysokości ok. 350 mln 

złotych. W roku 2019 będzie to około ok. 200 mln złotych. 
To oznacza, że reprezentatywne organizacje związkowe 
wynegocjowały dla pracowników 550 mln złotych.

I stotne jest, że negocjacje nie były procesem 
wyrywania pieniędzy dla górników z gardeł zarządu. 

Rozmawialiśmy o ekonomii, o prognozach i szansach 
realizacji postulatów i możliwych zagrożeniach. Z wielkim 
uznaniem przyjąłem wypowiedź prezesa Daniela Ozona, 
który tak wyjaśniał dziennikarzom porozumienie: 
„Pracownicy w latach największego kryzysu, gdy Spółka 
balansowała na granicy niewypłacalności, włożyli wielki 
wysiłek w uratowanie firmy. W dużej mierze dzięki ich 
wyrzeczeniom płacowym udało się wyjść na prostą. Pod 
koniec ubiegłego roku sytuacja Spółki się poprawiła, 
dlatego chcieliśmy częściowo zrekompensować załodze 
utracone zarobki”.

D ogadaliśmy się bez jakichkolwiek szantaży i gróźb. 
My, strona społeczna, nie sypaliśmy nieracjonalnymi 

pomysłami. Zarząd nie tłumaczył się presją banków, 
akcjonariuszy i polityków. Rozmawialiśmy o twardych 
danych ekonomicznych. Podkreślam ten fakt, ponieważ 
trwają rozmowy o ostatecznym kształcie nowego 
zakładowego układu pracy. Mam nadzieję, że będziemy 
je finalizować w podobnej atmosferze. Mam podstawy 
wierzyć, że rok 2018 będzie dla nas dobrym rokiem. l

Europejczycy podbili wszystkie kontynenty nie dlate-
go, że stworzyli wspaniałą cywilizację, która z rado-
ścią była przyjmowana przez obce ludy. Do podbo-
jów zmuszała naszych przodków nędza kontynentu 
europejskiego.

G łód, bardzo mało bogactw naturalnych i podły 
klimat były wystarczającymi bodźcami, aby 
szukać lepszych światów. Życie kosztem innych 

rozleniwiło Europę. Szczytem lenistwa był pomysł, 
że już nie trzeba niczego produkować. Wystarczy żyć 
z zarządzania, bankowości i usług. No, może po części 
z wdrażania nowoczesnych technologii. Fatalny błąd 
w myśleniu. Tak samo fatalny jak polityka antywęglowa.

W tym roku Komisja Europejska umieściła węgiel 
koksujący na liście 27 surowców mających kluczowe 
znaczenie dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. 
To oznacza, że wydobywamy w kopalniach JSW suro-
wiec, którego dostawy spoza krajów UE są obarczone 
wysokim ryzykiem. Łatwy dostęp do węgla kokso-
wego jest kluczowy dla europejskiego przemysłu. 
I pomyśleć, że jeszcze rok temu poważnie brano pod 

uwagę możliwość plajty naszej firmy. Ciekaw jestem, 
kto przejąłby nas za marne grosze, aby mieć dostęp 
do strategicznych zasobów? Chciałbym także wiedzieć, 
dlaczego przez wiele lat JSW była traktowana jak firma 
specjalizująca się w drążeniu podziemnych korytarzy, 
a nie spółka strategiczna dla Europy?

Z europejskich ośrodków analitycznych płyną sy-
gnały o tym, że będzie rosło zapotrzebowanie na stal, 
ponieważ zaczyna się proces odbudowy przemysłu 
w krajach UE. W dodatku przemysł samochodowy 
zaczyna zwiększać produkcję. W wielu krajach rozpo-
czynają się inwestycje związane z chińskimi projektami 
budowy Nowego Jedwabnego Szlaku. Te sygnały świad-
czą o tym, że popyt na nasz węgiel koksowy będzie 
w najgorszym przypadku utrzymywał się na obecnym 
poziomie. Oczywiście, mogą być załamania koniunktu-
ry, spadki cen i kryzysy, ale jedno jest pewne – mamy 
ważne miejsce w przemyśle europejskim. 

Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę, 
abyśmy w roku 2018 rozwiązali wszystkie problemy, 
przez które wciąż nie możemy rozwinąć skrzydeł. Oby 
Nowy Rok oznaczał nowe otwarcie. l

Pięścią w stół

Nowy rok, nowe otwarcie

Oby Nowy Rok 
oznaczał nowe 
otwarcie.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Czy Mateusz Morawiecki jest groźny dla górnictwa? 
To pytanie słyszałem wiele razy jeszcze przed obję-
ciem przez niego fotela premiera rządu. Nie wiem, 
kto pierwszy ukuł taką tezę, ale mądra ona nie jest. 
O dziwo, część środowiska górniczego zaczęło ją po-
wtarzać tak, jakby to było realne zagrożenie. Zagro-
żeniem dla górnictwa może być tylko lekceważenie 
zasad ekonomii. Nie ma najmniejszych podstaw, aby 
podejrzewać premiera Morawieckiego o chęć likwi-
dacji górnictwa, energetyki węglowej i przemysłu 
pracującego dla górnictwa. Wiem, że każda zmia-
na na szczeblu rządowym wywołuje niepewność 
w branżach, które w części albo całkowicie należą 
do państwa. Jednak czym innym jest niepewność, 
a czym innym absurdalne hasła. 

W  górnictwo zainwestowano miliardy złotych. 
Zrobiły to spółki energetyczne, które chciały 
sobie zapewnić dostawy paliwa i przy okazji 

zrobić niezły interes. Zainwestowały banki, które zgo-
dziły się poluzować politykę wobec firm górniczych, 
licząc na zyski. Zrobił to budżet państwa, w którym 
przeznaczono prawie 8 mld złotych na restruktury-
zację górnictwa i na działalność statutową Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Czy ktoś przy zdrowych 
zmysłach sądzi, że premier Morawiecki chciałby 
zmarnować taki wysiłek finansowy? Jak miałby wyglą-
dać odwrót od węgla i energetyki węglowej? Przecież 
PiS stawia na górnictwo przede wszystkim dlatego, 
że technicznie niemożliwa jest operacja odwrotu 
od energetyki węglowej nawet w ciągu kilkunastu 
lat. Nikt z rządu nie stawia na górnictwo dlatego, że 
fajnie jest pofedrować kilkaset, a nawet ponad tysiąc 
metrów pod ziemią.

Premier Mateusz Morawiecki nie wypowiadał się 
zbyt często na temat górnictwa. Jednak sedno każdej 
wypowiedzi było jedno – branża musi działać zgod-
nie z wymaganiami rynku. Czy taka filozofia zagraża 
górnictwu? Czy naprawa branży realizowana przez 
rządzących ma na celu stworzenie z górnictwa skan-
senu funkcjonującego wbrew zasadom rynkowym?

Wciąż popularny jest pogląd, że górnictwo to 
technologiczny śmietnik, przemysłowa cepeliada 
i archaiczna gałąź przemysłu, która nie powinna być 
tolerowana przez nowoczesną gospodarkę. Proponuję 
ustalić podstawowe prawdy. Po pierwsze, nowoczesną 
gospodarką mamy dopiero być i temu służą zmia-
ny przeprowadzane przez rząd PiS. Po drugie, nawet 
najnowocześniejsza gospodarka nie może funkcjo-
nować bez górnictwa. Oczywiście, jeżeli jakiś kraj nie 
ma bogactw naturalnych, które mogliby wydobywać 
górnicy, to nie ma górnictwa. Kraje, nawet najbardziej 
rozwinięte (np. USA), mające bogactwa naturalne, 
mają górnictwo, w tym górnictwo węgla kamiennego. 

Kończąc wątek niepewności – Mateusz Mora-
wiecki zaraz po przyjęciu misji kierowania rządem 
powiedział: „UE podkręca bardzo mocno cele emisyjne 
dwutlenku węgla i to zmusza nas do wykonania bar-
dzo dużych modernizacji w naszych już istniejących 
elektrociepłowniach i elektrowniach. To powoduje, 
że nie możemy pozwolić sobie na inne inwestycje. Tę 
kołderkę, która jest trochę za krótka, za każdym razem 
próbujemy w taki sposób ułożyć, żeby było jak najmniej 
szkody dla naszego górnictwa, dla energetyki, a jed-
nocześnie jak najmniej kosztów dla całej gospodarki, 
w tym dla gospodarstw domowych”. Z takimi realiami 
musieliśmy liczyć się do tej pory i będziemy musieli 
liczyć się w przyszłości. Nic się nie zmienia.  l

Nikt z rządu 
nie stawia 
na górnictwo 
dlatego, że fajnie 
jest pofedrować 
kilkaset, a nawet 
ponad tysiąc 
metrów pod 
ziemią.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Trzeba liczyć się z realiami

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 grudnia 2017 roku zmarł

Franciszek Bobrowski
Wieloletni działacz górniczych związków zawodowych, były przewodniczący 

Federacji ZZGWB, wiceprzewodniczący OPZZ  
Odszedł dobry Człowiek, wspaniały Kolega
Koleżanki i Koledzy z Federacji ZZGWB

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Franciszka Bobrowskiego
Wiceprzewodniczącego OPZZ 

wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają

Hanna Krzyżowska oraz zespół redakcji Nowego Górnika

N E K R O L O G I

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Jastrzębska Spółka Węglowa

W JSW pracują nad jakością węgla
W JSW realizowany jest Program Jakość, który 
obejmuje bardzo szeroki zakres działań orga-
nizacyjnych i techniczno-technologicznych 
w całej Grupie JSW. Jego głównym celem jest 
monitorowanie parametrów jakościowych 
węgla, kontroli ich poziomu oraz zanieczysz-
czenia urobku. To wpisuje się wprost w pro-
jektowaną w JSW Innowacje ideę budowy 
tzw. inteligentnej kopalni przyszłości, na któ-
rą składa się szereg rozwiązań technicznych 
o charakterze innowacyjnym mających pro-
wadzić do wzrostu efektywności wydobycia, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeń-
stwa ludzi pracujących pod ziemią i minima-
lizacji negatywnego wpływu na środowisko.

W ramach Programu analizie poddawa-
ne są zagadnienia dotyczące między inny-
mi możliwości optymalizacji wykorzystania 
bazy zasobowej kopalń JSW, dysponujących 
szerokim wachlarzem dobrej jakości węgli 
gazowo- i ortokoksowych.

Dzięki planowanej modernizacji baterii 
koksowniczych, polegającej na zabudowie 
i uruchomieniu ubijanego systemu obsadza-
nia baterii koksowniczych nr 3 i 4 w Koksowni 
Przyjaźń, możliwe będzie zwiększenie udziału 
węgli typu 34, co przełoży się na optymalizację 

kosztu mieszanki koksowniczej. – Wierzę, 
że prowadzona w całym ciągu produkcyjnym 
kontrola parametrów jakościowych węgla uzu-
pełniona wynikami profilowań geologicznych 
i modelowania złoża stanowi szansę zrozumie-
nia genezy występujących w złożu zaburzeń 
oraz może w przyszłości stanowić fundament 
budowy zupełnie nowego podejścia do pla-
nowania i rozliczania produkcji górniczej – 
uważa Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW 
ds. strategii i rozwoju.

Niezwykle istotnym elementem Progra-
mu Jakość są zakłady mechanicznej przeróbki 
węgla, w których realizowane są wszystkie 
operacje technologiczne związane ze wzbo-
gacaniem węgla wydobytego z dołu kopalni 
oraz jego przygotowaniem do procesów zwią-
zanych z dalszym przetwórstwem. Obecnie 
prowadzony jest szereg działań moderni-
zacyjnych oraz odtworzeniowych parku 
maszyn i urządzeń, związanych ze zwięk-
szeniem potencjału wzbogacania, ponieważ 
maksymalizacja uzysku węgla koksowego 
o wymaganych przez klientów parametrach 
czystości technicznej służy interesom wszyst-
kich zainteresowanych stron. – Mówiąc o za-
kładzie przeróbczym, pamiętajmy, że musi-
my dbać o to, aby urobek z dołu kopalni był 

jak najmniej zanieczyszczony skałą płonną. 
Chciałbym, aby już niebawem nasze działania 
w obszarze przeróbczo-wydobywczym zdo-
minowała praktykowana na świecie metoda 
walki z zanieczyszczeniem w myśl zasady 
„rozpoznaj, zaprojektuj, wybieraj” – dodaje 
Artur Dyczko.

Niezwykle istotnym elementem Programu 
Jakość jest realizowana aktualnie z dużym 
rozmachem modernizacja Centralnego La-
boratorium Pomiarowo-Badawczego, które 
po modernizacji będzie najnowocześniejszą 

jednostką tego typu w  Europie. Pozwo-
li to na zwiększenie ilości wykonywanych 
badań parametrów rozliczeniowych paliw 
stałych oraz wskaźników jakości koksu CRI/
CSR. W nowym ciągu laboratoryjnym funk-
cjonować będzie Zespół Pracowni Paliw Sta-
łych, gdzie wprowadzone zostaną najnowsze 
rozwiązania techniki, co z kolei przyczyni 
się do zwiększenia możliwości badawczych 
CLP-B w zakresie badania węgla kamiennego 
i koksu. 

MAT. JSW
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Polska–Indie

Rozwijamy współpracę 
w dziedzinie górnictwa

Po  raz piąty zebrała się Polsko-Indyjska 
Wspólna Komisja ds. Współpracy Gospo-
darczej. – Indie są trzecim co do wielkości 
producentem węgla na świecie. Polska kon-
sekwentnie restrukturyzuje i modernizuje 
sektor górniczy. To tworzy przestrzeń do roz-
woju gospodarczej współpracy między naszy-
mi krajami – powiedział wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski podczas piątego posie-
dzenia wspólnej komisji. Wydarzenie odby-
ło się 27 listopada 2017 roku w New Delhi. 
W spotkaniu wzięli również udział wicemi-
nister rozwoju Witold Słowik oraz sekretarz 
stanu ministerstwa handlu i przemysłu Indii 
Ramesh Abhishek.

Podczas spotkania wiceminister Tobi-
szowski podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat przeprowadzany proces restrukturyzacji 
górnictwa doprowadził do stabilizacji tego 
sektora w gospodarce. – Górnictwo stanowi 
fundament polskiej energetyki i jest ważnym 
elementem gospodarki naszego kraju. Na-
sze spółki górnicze zaczynają się rozwijać 
i poprawiają wyniki finansowe, a inwestorzy 

dostrzegają, że  sektor górniczy ma  przed 
sobą perspektywy rozwoju. To tworzy także 
nowe przestrzenie do zacieśnienia między-
narodowej współpracy gospodarczej – mówił 
Tobiszowski.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele 
obydwu krajów podpisali protokół, w którym 
strony potwierdziły m.in. możliwości dalsze-
go rozwoju współpracy w branży urządzeń 
górniczych i wydobywczych. – Z punktu wi-
dzenia Polski to perspektywiczny i atrakcyjny 
obszar do zacieśnienia relacji dwustronnych. 
Nasze firmy mają doświadczenie we współ-
pracy z partnerami zza granicy, a nasz kraj 
ma potencjał do tego, aby odgrywać w tym 
sektorze znaczącą rolę – powiedział wicemi-
nister Tobiszowski.

W porozumieniu strona indyjska pod-
kreśliła także potencjał transferu czystych 
technologii węglowych z Polski i współpracy 
z polskimi ośrodkami naukowymi. Sekretarz 
stanu w ME potwierdził, że Polska może za-
oferować wsparcie w projektowaniu, badaniu 
i wykonywaniu prac górniczych przez wyższe 
uczelnie techniczne oraz instytuty górnicze. 

Jako przykład podał, że AGH nawiązała bliskie 
stosunki z Coal India Ltd. oraz rozpoczęła 
szkolenia dla inżynierów górnictwa z Indii. 
– Wokół sektora górnictwa w Polsce skupia 
się potencjał naukowy, który może odegrać 
znaczącą rolę w zacieśnianiu międzynarodo-
wej współpracy gospodarczej. Nasze ośrodki 
naukowe są otwarte na współpracę ze spraw-
dzonymi partnerami z innych krajów – mówił 
Tobiszowski.

Wiceszef Ministerstwa Energii podkreślił 
także rolę konsekwentnej i stałej współpra-
cy bilateralnej obydwu krajów dla rozwoju 
relacji gospodarczych. – Spotkania takie jak 
to dzisiejsze tworzą stabilny fundament dla 
współpracy przedsiębiorców, uczelni i firm 
z obydwu krajów – zaznaczył wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski.
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Po raz piąty zebrała się Polsko-Indyjska Wspólna Komisja ds. Współpracy Gospodarczej
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Kryzys spowodował, że część małych firm 
upadła albo została przejęta przez konku-
rencję. Doszło także do spektakularnej fuzji 
Famuru i Kopeksu. Część menedżerów gór-
niczych obawia się, że powstał monopoli-
sta, który narzuci ceny i warunki kontraktów. 
Przedstawiciele Famuru odpowiadają, że fuzja 
z Kopeksem pozwoli na lepsze zaspokojenie 
potrzeb górnictwa, przyczyni się do wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań i poprawy 
efektywności w kopalniach. 

Dzięki wsparciu górnictwa między innymi 
przez energetykę i przyjazną politykę polskich 
banków udało się uniknąć masowych ban-
kructw w grupie najważniejszych dostawców 
maszyn i urządzeń. Jednak polski rynek jest 
zbyt mały. Nowoczesne rozwiązania są drogie, 
aby opłacało się je wdrażać tylko w polskich 
kopalniach. Trzeba stawiać na eksport. 

KonKurować czy 
współdziałać

– Mamy potencjał do tego, aby konku-
rować na rynkach zagranicznych. Musimy 
to zrobić, aby firmy zaplecza górniczego nie 
dusiły się na rynku polskim – mówi Monika 
Piątkowska, prezes Krajowej Organizacji In-
nowatorów Przemysłu. Jej zdaniem trzeba się 
zastanowić, kiedy polskie firmy zaplecza gór-
niczego powinny ze sobą konkurować, a kiedy 
powinny współpracować. Nawet te, które mają 
mocną pozycję w Polsce, za granicą są małymi 
graczami. Aby współpracować w zdobywaniu 
rynków zagranicznych, polscy producenci 

powinni tworzyć konsorcja. Jednak nawet łą-
czenie sił nie zda się na wiele, jeżeli producenci 
nie będą mieli wsparcia rządu. 

potrzebny parasol 
polityczny

– Są kraje, w których bez wsparcia swo-
jego rządu żadna firma zagraniczna nie zdo-
będzie wiarygodności. Zasada jest prosta: nie 
ma błogosławieństwa góry politycznej, nie ma 
szans na kontakty. Administracja rządowa po-
winna koncentrować się na promowaniu pol-
skich firm – przekonuje Monika Piątkowska.

Żeby zdobyć rynki zagraniczne, nie wy-
starczy sprzedawać produkty. Trzeba budo-
wać markę, oferować kompleksowe usługi 
łącznie z finansowaniem inwestycji. Przed-
stawiciele polskich firm dopiero się tego uczą. 
Uczą się także polskie instytucje finansowe, 
które do tej pory bardzo rzadko decydowa-
ły się na występowanie ze wspólną ofertą 
z producentami. Równie rzadko spotyka się 
oferty, w których „sprzedajemy” w pakiecie 
dorobek naszych instytutów badawczych 
i wyższych uczelni. 

wszyscy się duszą 
– Mamy trzy markowe uczelnie: AGH 

w Krakowie, Politechnikę Wrocławską i Po-
litechnikę Śląską w Gliwicach. Mamy około 
200 profesorów specjalizujących się w róż-
nych dyscyplinach naukowych związanych 
z górnictwem. Mamy firmy projektowe i firmy 
zaplecza górniczego. Ponieważ nie ma wystar-
czająco wielu inwestycji w Polsce, wszyscy 

się duszą – mówił Zbigniew Kasztelewicz, 
kierownik Katedry Górnictwa Odkrywko-
wego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. 

Polska Grupa Górnicza i  Jastrzębska 
Spółka Węglowa w 2017 roku podpisały wie-
le porozumień z wyższymi uczelniami i in-
stytutami badawczymi dotyczących rozwoju 
współpracy. JSW SA powołała spółkę celową 
JSW Innowacje, która ma koordynować pro-
jekty innowacyjne przydatne dla górnictwa 
i koksownictwa. Jednak na efekty trzeba po-
czekać. Przedstawiciele spółek węglowych 
i środowiska naukowego zapewniają, że każdy 
z dużych  projektów realizowanych w polskich 

kopalniach może być także atrakcyjną ofertą 
dla kontrahentów zagranicznych. Firmy pla-
nujące ekspansję zagraniczną mogą korzystać 
z funduszy unijnych, a także ze wsparcia Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Polskiego Funduszu Rozwoju.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

 `O sytuacji firm zaplecza górniczego rozmawiano 
w trakcie debaty „Technologie, maszyny 
i urządzenia dla górnictwa. Polska marka górnicza 
w świecie”, która odbyła się podczas konferencji 
Górnictwo 2017. Konferencję zorganizowało 
PTWP, wydawca między innymi miesięcznika 
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. 

Rok 2018 ma być znacznie lepszy dla producentów maszyn i urządzeń górniczych niż rok 2017. Kopalnie zwiększyły wydatki 
na inwestycje i planują, że przyszły rok będzie poświęcony na odrobienie zaległości z czasu wielkiego kryzysu. Jednak 

polski rynek jest zbyt mały, aby producenci maszyn i urządzeń dla górnictwa wykorzystali swój potencjał. Dlatego 
ratunkiem dla nich jest eksport i produkcja dla innych branż

Za duzi na Polskę, za mali na świat

Żeby zdobyć rynki zagraniczne, nie wystarczy sprzedawać produkty
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Reformy górnictwa były przygotowane i pro-
wadzone w przekonaniu, że górnictwo i węgiel 
kamienny jest potrzebny nie tylko na Śląsku, 
ale całej polskiej gospodarce. Przekonanie 
to wynikało z fundamentalnego założenia, 
że należy odbudować przemysł. Odbudowa 
polskiego przemysłu bez górnictwa byłaby 
niemożliwa. Dlaczego? Ponieważ potrzebna 
jest energia elektryczna. Polskie elektrownie 
ponad 80 proc. energii wytwarzają z węgla.

– Chcemy, by górnictwo było konkuren-
cyjne, by było podstawą naszej energetyki 
i kołem zamachowym polskiej gospodarki, 
ale też by było nowoczesnymi technologiami 
dzięki współpracy z nauką. To jest plan am-
bitny, ale możliwy do zrealizowania i będzie 
on zrealizowany – mówiła była szefowa rzą-
du. Beata Szydło podziękowała ministrowi 
energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu i wi-
ceministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu 
za  ponaddwuletnią pracę. Przypomniała, 

że na początku mało kto wierzył w sukces. 
Górnictwo było w  dramatycznej sytuacji. 
Bardzo prawdopodobny był upadek trzech 
śląskich spółek górniczych. – Kiedy rok temu 
w czasie uroczystości barbórkowych spotka-
łam się z państwem, mówiłam, że jesteśmy 
w trakcie realizacji jednej z ambitniejszych 
reform górnictwa, która została podjęta w Pol-
sce. Niewielu w nią wierzyło. Odnieśliśmy 
sukces. To zasługa górników, działaczy związ-
kowych, rządu i zarządów spółek węglowych. 
Możemy być z tego dumni. Rządowi udało się 
przekonać Unię Europejską do tego, że polskie 
górnictwo może być branżą przynoszącą nie 
tylko korzyści gospodarcze, ale i być przyjazne 
środowisku – podsumowała była premier.

Naprawa górnictwa nie jest zakończona. 
Przed branżą kolejne etapy przystosowywania 
się do wymagań rynku. To proces długotrwa-
ły, ale dotychczasowe osiągnięcia stwarzają 
podstawę do rozwoju w następnych latach.
 ST

Beata Szydło, od 8 grudnia była premier, wzięła udział w uroczystościach barbórkowych 
Polskiej Grupy Górniczej. W Rudzie Śląskiej 1 grudnia w ciepłym przemówieniu skierowanym 

do górników oceniła, że reforma polskiego górnictwa powiodła się i spełniła oczekiwania

Naprawa górnictwa jest sukcesem, 
restrukturyzacja trwa
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Reformy górnictwa były przygotowane i prowadzone w przekonaniu, że górnictwo i węgiel kamienny jest 
potrzebny nie tylko na Śląsku, ale całej polskiej gospodarce
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Szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski za żadne skarby świata nie chce wyjść na dupka. 
Dlatego potrzebuje na Śląsku przynajmniej dwóch miejsc z dobrym węglem, w których można 
zbudować kopalnie. Samorządy działają przeciwko górnictwu, a wojewoda śląski to toleruje. 
Przez takie działania tracimy tereny ze złożami węgla znajdującymi się 300–400 metrów pod 

ziemią. W czasie uroczystości barbórkowych w Polskiej Grupie Górniczej minister Tchórzewski 
skarcił wszystkich, którzy szkodzą górnictwu

Polska Grupa Górnicza 
Górnictwo ma przed sobą przyszłość. Trwa 
budowa nowych bloków energetycznych, 
dla których paliwem będzie węgiel. Po mo-
dernizacji elektrowni w Kozienicach i w Opo-
lu nowe bloki będą zużywać rocznie ponad 
5 mln ton węgla. Do tego trzeba doliczyć za-
potrzebowanie elektrowni w Ostrołęce (3 mln 
ton rocznie po modernizacji) i zapotrzebowa-
nie bloku węglowego w Jaworznie.

– Polski rząd postawił w Brukseli na gór-
nictwo. Powiedzieliśmy, że ten poziom wy-
dobycia węgla, który ma miejsce w tej chwili, 
zostanie utrzymany do 2050 roku. Musimy 
budować nowe kopalnie – powiedział minister 
Tchórzewski 1 grudnia podczas uroczysto-
ści barbórkowych Polskiej Grupy Górniczej 
w Rudzie Śląskiej. Szef resortu energii uważa, 
że polityka wielu śląskich samorządów, które 
przeznaczają tereny górnicze np. pod budow-
nictwo, spowoduje, że nie tylko nie będzie 
można zbudować kopalń, ale bezpowrotnie 
stracimy złoża węgla kamiennego. – W nie-
skończoność nie da się pogłębiać szybów, wy-
dłużać chodników. Trzeba po prostu myśleć 
o tym, że trzeba budować nowe kopalnie – 
mówił minister. 

Górnictwo nie 
splajtowało 
Dotychczasowe sukcesy nie oznacza-

ją, że naprawa branży została zakończona. 
– Potrzebne są zmiany w organizacji pracy 

i poprawa wydajności. Bez tego nie uda się 
zaspokoić wszystkich potrzeb energetyki. Mu-
simy inwestować w nowe ściany wydobywcze. 
Nie powinniśmy zamieniać się w importera 
węgla – przekonywał minister Tchórzewski. – 
Przez osiem lat nie wierzono, że węgiel jest po-
trzebny. Udało się nam przekonać wierzycieli 
i znaleźć inwestorów, dzięki którym branża 
odzyskuje znaczenie. Znaleźliśmy dobre roz-
wiązania dla górnictwa. Ono ma przyszłość. 
Polska potrzebuje więcej węgla – zapewniał 
minister Tchórzewski. 

Ponieważ Polska potrzebuje węgla, decy-
zje samorządów, które pozwalają na zabudowę 
terenów potrzebnych pod budowę kopalń, są 

szkodliwe. Kopalnie eksploatują złoża pod te-
renami zurbanizowanymi. Na naprawę szkód 
górniczych rocznie przeznacza się 300 mln 
złotych. 

co robi wojewoda?
Krzysztof Tchórzewski wytknął wojewo-

dzie śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi, że 
żadna uchwała samorządu, która zabiera wę-
giel górnikom, nie została uchylona. Zdaniem 
ministra uchwały samorządów pozbawiły gór-
ników dostępu do węgla, a sprawiły drobną 
satysfakcję ludziom, którzy budują tam swoje 
domy. – Trzeba odkręcić to, co na Śląsku się 
wydarzyło przeciwko górnictwu. Kto na to 

pozwolił? Jak tak można? Kto jest w tych ra-
dach powiatów, w sejmiku wojewódzkim? 
– pytał minister.

Krzysztof Tchórzewski obawia się, że wy-
siłek włożony w przekonanie unijnych urzęd-
ników do tego, że górnictwo jest potrzebne, 
może pójść na marne.  

– I co teraz? Wypną się na nas i powie-
dzą: panie ministrze, jak to wszystko wygląda? 
Śląsk nie chce przecież górnictwa i węgla. 
Nie macie gdzie kopać. Dopuścimy do tego? 
Stanąłem dzisiaj razem z wami i w związku 
z tym ja wyjdę – przepraszam za wyrażenie 
– na dupka, jeżeli tak się stanie. Ja nie chcę 
na to pozwolić – mówił Tchórzewski w swo-
im wystąpieniu. Górnicy nagrodzili ministra 
brawami. 

samorządy niewinne

Na zarzuty ministra odpowiedział Krzysz-
tof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Sa-
morządy nie są wrogiem górnictwa. Współ-
pracujemy z górnictwem i wiemy, jak ważne 
jest ono dla każdego miasta i gminy. W Rudzie 
Śląskiej każdą zmianę planu zagospodaro-
wania konsultujemy z górnictwem. Dajemy 
zgodę na wydobycie pod nowo budowany-
mi osiedlami – powiedział wiceprezydent. 
– Między innymi z powodu planów kopalni 
Pokój zmieniliśmy przebieg trasy N–S tak, by 
kopalnia mogła spokojnie fedrować. Będzie 
to nas kosztować, ale uznaliśmy, że warto – 
przekonywał Krzysztof Mejer. ST
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Podczas uroczystości barbórkowych w Rudzie 
Śląskiej wiceminister energii, pełnomocnik 
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego Grzegorz Tobiszowski otrzymał 
stopień generalnego dyrektora górnictwa. 
Stopień nadała mu była premier Beata Szy-
dło na wniosek ministra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego. 

– Uważam go za wyjątkowego człowieka. 
Trochę nietypowy, bo porywczy, ale jednocze-
śnie człowiek skromny, powściągliwy, który 
kocha polskie górnictwo, kocha Śląsk – mówił 
minister Tchórzewski.  – Grzesiu, jak mało kto 
masz dzisiaj prawo nosić mundur górniczy. 
Noś go dumnie i z honorem – dodał minister. 

ST

Generalny dyrektor górnictwa

Grzegorz Tobiszowski 
uhonorowany

Tomasz Rogala, prezes PGG

Wykonaliśmy  
ogromną pracę
W czasie uroczystości barbórkowych w Rudzie 
Śląskiej Tomasz Rogala, prezes PGG, podkre-
ślił zaangażowanie załogi w naprawę kopalń, 
które weszły w skład spółki. Podczas uro-
czystości wręczono odznaczenia państwo-
we i branżowe. Wyróżniono także zasłużone 
pracownice kopalń PGG.

PGG jest nadal w trakcie restrukturyzacji. 
Spółka inwestuje, m.in. w zakłady przeróbcze, 
aby w odpowiedzi na uchwały antysmogowe 
samorządów wojewódzkich zwiększyć ilość 
wytwarzanych paliw kwalifikowanych, i dąży 
do osiągnięcia efektywności. Realizuje selek-
tywne wydobycie, dąży do unifikacji maszyn 
i urządzeń. Aby uniknąć luki pokoleniowej, 
inwestuje też w ludzi, m.in. poprzez szko-
lenia, gwarancje zatrudnienia dla uczniów 
szkół zawodowych oraz staże i stypendia dla 
studentów Politechniki Śląskiej.

– To  nasza druga wspólna Barbórka 
w  strukturach Polskiej Grupy Górniczej. 
W  ciągu ostatniego roku wykonaliśmy 

ogromną pracę we wszystkich obszarach na-
szego przedsiębiorstwa, czego dobitnym po-
twierdzeniem są stale poprawiające się wyniki 
spółki – mówił prezes Rogala, podkreślając, 
że dotychczasowe umocnienie pozycji PGG 
było możliwe dzięki wysiłkowi wszystkich pra-
cowników i ogromnemu wsparciu ministrów 
energii.  ST
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Ponieważ Polska potrzebuje węgla, decyzje samorządów, które pozwalają na zabudowę terenów 
potrzebnych pod budowę kopalń, są szkodliwe

Grzegorz Tobiszowski otrzymał stopień generalnego dyrektora górnictwa

Prezes Tomasz Rogala podziękował wszystkim 
pracownikom PGG za wysiłek włożony w naprawę 
firmy
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Z I E L O N A  S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmowa z Andrzejem Pilotem, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Przełom w ochronie powietrza
 X Nowy Górnik: Coraz więcej osób nosi ma-

ski antysmogowe, ale mijający rok wyda-
je się lepszy dla jakości powietrza. Jak pan 
ocenia realizację zadań w tym zakresie?
Andrzej Pilot: 2017 rok jest przełomowy 
w walce z niską emisją, 
ponieważ złamano wie-
le barier formalnopraw-
nych. A stało się to dzięki 
uchwale antysmogowej 
przegłosowanej przez 
Sejmik Województwa 
Śląskiego oraz rozporzą-
dzeniu ministra energii. 
Wcześniej brakowało takich rozstrzygnięć 
systemowych. Rozporządzenie ma kapitalne 
znaczenie, bo pozwala określać minimalne 
wymogi dla paliw i kotłów oraz daje samorzą-
dom prawo decydowania, czym mieszkańcy 
mogą palić w domowych piecach. Za regula-
cjami prawnymi już poszły konkretne przed-
sięwzięcia. Polska Grupa Górnicza przestała 
wprowadzać do obrotu rynkowego muły i flo-
tokoncentraty, czyli nie można już ich kupić 
dla sektora komunalno-bytowego. Cieszy 
mnie, że dzięki wsparciu arcybiskupa Wiktora 
Skworca kampania informacyjna o szkodliwo-
ści smogu dociera do mieszkańców regionu.

W mijającym roku WFOŚiGW uzyskał 
nowe narzędzia wsparcia inicjatyw antysmo-
gowych. W poprzednich latach nasze progra-
my ograniczenia niskiej emisji były adresowane 
do samorządów gminnych. Z dofinansowania 
w latach 2003–2016 roku skorzystało 81 gmin, 
czyli prawie połowa w województwie śląskim. 
Teraz mamy możliwość wsparcia samorządów 
i osób fizycznych. Gdy w 2015 roku rozpo-
czynaliśmy pilotażowo program wymiany 

„kopciuchów” na nowoczesne kotły, wpłynęło 
1,5 tys. wniosków. W tym roku do programu 
SMOG STOP zgłoszono prawie 5 tys. wnio-
sków. Z tego 800 beneficjentów otrzymało już 
dofinansowanie, a kolejnych 3 tys. poprawnie 
przygotowanych wniosków czeka na decyzję 
naszej rady nadzorczej dotyczącą planu finan-
sowego na 2018 rok. Na finalizację wszystkich 
prawidłowo złożonych w tym roku wniosków 
potrzeba około 13 mln złotych.

 X Program SMOG STOP jest tegorocznym 
szlagierem w ochronie środowiska w re-
gionie śląsko-dąbrowskim, ale niektórzy 
mieszkańcy są rozczarowani odmową do-
finansowania wymiany starych pieców 
na nowe, gdy wynikało to z awarii „kop-
ciuchów”. Czy właścicielom domów jedno-
rodzinnych, zmuszonych awariami kotłów 
do dużych wydatków, nie można pomóc?

– Regulacje nie przewidują systemu 
awaryjnej wymiany kotłów. Tu chodzi o pie-
niądze publiczne i zasady muszą być rów-
ne dla wszystkich. Nie może być dywagacji, 
czy to była faktycznie awaria czy próba wy-
pchnięcia z programu już zakwalifikowanych 
wniosków. Wszystkie nasze programy muszą 
być transparentne. W tym roku około 26 mln 
złotych kierujemy do gmin na zwalczanie ni-
skiej emisji w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji oraz 4,2 mln złotych na dofi-
nansowanie wymiany starych pieców, tzw. 
„kopciuchów”, w ramach naszego programu 
SMOG STOP.

 X Bez pośrednictwa gmin możecie wspierać 
mieszkańców, ale to chyba wymaga zmiany 
struktury organizacyjnej WFOŚiGW?

– Te zmiany już zostały dokonane. Utwo-
rzyliśmy zespół do spraw obsługi klientów 
indywidualnych, mamy doradców energe-
tycznych pomagających w przygotowaniu 
i złożeniu wniosków. W maju, gdy rozpoczy-
naliśmy nabór do programu SMOG STOP, 
pod naszą siedzibą w Katowicach stała około 
trzystumetrowa kolejka ludzi, którzy nie wie-
rzyli, że kolejność składania dokumentów nie 
ma znaczenia. Zareagowaliśmy błyskawicznie, 
na zasadzie „wszystkie ręce na pokład”, i uru-
chomiliśmy wtedy 17 stanowisk przyjmowania 
wniosków.

Sukcesem w mijającym roku jest także 
uruchomienie linii kredytowej. Podpisali-
śmy umowy z Bankiem Ochrony Środowi-
ska i Krakowskim Bankiem Spółdzielczym. 
W ramach współpracy banki będą udziela-
ły preferencyjnych pożyczek połączonych 
z drobnym dofinansowaniem. Pożyczki te 
są przeznaczone dla klientów indywidual-
nych i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki nim 
pożyczkobiorca będzie mógł między innymi 
przeprowadzić termomodernizację budynku 
mieszkalnego, wymienić źródło ciepła czy 
dokonać przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
Na obsługę linii kredytowej Fundusz prze-
znaczył 8 mln złotych, które stanowią wkład 
do pożyczki, oraz 1,6 mln złotych na wsparcie 
dofinansowaniem.

 XWalkę o czyste powietrze dla wojewódz-
twa śląskiego wspierają także programy 
unijne. Kim są liderzy tych programów?

– TAURON Ciepło otrzyma ponad 
141 mln złotych unijnych funduszy na moder-
nizację 855 węzłów cieplnych i prawie 100 ki-
lometrów sieci ciepłowniczej w Będzinie, 

Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, 
Sosnowcu, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich 
i Świętochłowicach. Podpisaliśmy 14 umów 
z tą firmą na dofinansowanie projektów efek-
tywnej dystrybucji ciepła w ramach Progra-
mu Likwidacji Niskiej Emisji, czyli Działania 
1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji 
na terenie województwa śląskiego” Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014–2020. Unijne środki przyczynią się 
do ograniczenia emisji szkodliwych substancji 
także w mniejszych zakładach, m.in. w Łazi-
skach i bytomskim PEC. Łącznie 27 projektów 
ma zapewnione dofinansowanie z Działania 
1.7 na kwotę 556 mln złotych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-
dowisko wspiera również działania mające 
na celu termomodernizację budynków, dzięki 
czemu poprawia się efektywność energetycz-
na. Głównymi beneficjentami są spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz wspólnoty. 90 projektów 
otrzymało wsparcie na łączną kwotę 163 mln 
złotych, w tym 105 mln złotych to pieniądze 
z Unii Europejskiej. W ramach tego działania 
w tym roku rozstrzygnęliśmy już trzy kon-
kursy, zamknięcie czwartego zaplanowaliśmy 
na 29 grudnia. 

Dofinansowanie projektów połączone jest 
z pożyczką, przy czym premia termomoder-
nizacyjna wynosi od 25 do 45 proc. Gmina 
Piekary Śląskie w swojej wieloletniej progno-
zie finansowej zabezpieczyła 50 mln złotych 
właśnie na wkład własny i spłatę pożyczki 
na termomodernizację 74 budynków wspólnot 
mieszkaniowych. W ramach tego programu 
wsparcie Funduszu zagwarantowano dla 90 
wniosków, w tym aż 74 z Piekar Śląskich.

Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK
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95 szkół w województwie śląskim otrzymało 
w ostatnich trzech latach pieniądze z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na popra-
wę warunków edukacji ekologicznej. Dzięki 
innowacyjnym konkursom powstało 95 świet-
nie wyposażonych Zielonych Pracowni, które 
służą nie tylko uczniom, ale także ich rodzi-
com oraz coraz częściej seniorom.

– Gdy rozpoczynaliśmy projekt dotyczący 
Zielonych Pracowni, nie sądziliśmy, że odbiór 
społeczny będzie tak duży. Okazało się, że już 
na wstępnym etapie przygotowania do naszych 
konkursów lokalne społeczności integrują 
się, żeby opracować dobry projekt i uzyskać 
dotację na jego realizację. To wymaga zaan-
gażowania nauczycieli i rady rodziców oraz 
ich współpracy z samorządami. Przy realizacji 
zwycięskich w konkursie projektów pomagają 
rodzice uczniów. A później z różnorodnych 
zajęć i spotkań organizowanych w nowocze-
snych Zielonych Pracowniach korzystają ludzie 
w różnym wieku, ponieważ służą one nie tylko 
uczniom. Szczególnie nas cieszy, że w wielu 
szkołach udało się wyposażyć pracownię, wy-
przedzając wejście w życie reformy oświaty 

do tych szkół, które nie były przygotowane 
organizacyjnie do nauczania biologii, geografii, 
chemii czy fizyki – mówi Andrzej Pilot, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

W konkursach prowadzonych w ramach 
programu edukacji ekologicznej WFOŚiGW 
w Katowicach szkoły mogą wygrać nagrody 
rzeczowe i finansowe. Zainteresowanie tą spe-
cyficzną rywalizacją rośnie. W pierwszej edy-
cji konkursów Zielona Pracownia wpłynęło 
50 wniosków, w drugiej było ich 100, a w trze-
ciej – rozstrzygniętej wiosną 2017 roku – aż 
160. Wsparcie dla 95 szkół przekroczyło 3,2 mln 
złotych, w tym w formie dotacji 2,8 mln złotych.

– Uczestnicząc w uroczystych otwarciach 
Zielonych Pracowni, przekonałem się, że prze-
łamują one stereotyp nauczyciel – książka 
– uczeń. Te pracownie mają multimedialne 
tablice, kamery, mikroskopy, laptopy z no-
woczesnym oprogramowaniem i wiele innych 
urządzeń do efektywnego przekazywania wie-
dzy. Służą nie tylko do nauki biologii, ekologii, 
ale także chemii, fizyki, geografii i geologii. 
Można w nich nowoczesnymi, interaktywnymi 
metodami prezentować różne zagadnienia 
znajdujące się w podstawie programowej i nie 
tylko – dodaje prezes WFOŚiGW. (TAL)

WFOŚiGW wspiera edukację ekologiczną

Zielone Pracownie integrują pokolenia

Pierwsza w Żywcu ekopracownia powstała w Szkole Podstawowej nr 3–nauka w takiej sali jest 
przyjemnością
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– Rzeczpospolita musi dbać o górników, dbać 
o polskie górnictwo, to zadanie rządzących 
i moje jako prezydenta. My nie mamy cen-
niejszego bogactwa niż węgiel – powiedział 
Andrzej Duda, prezydent RP, podczas czwart-
kowej (7 grudnia) 35. Karczmy Gwarków w ko-
palni Pniówek.

– Górnictwo to nie jest zawód, ale stan. 
I służba bliźnim. Służba godna niezwykłego 
szacunku. Jestem wzruszony i bardzo dumny 
z tego, że jako prezydent mogę tutaj z wami 
być. To spotkanie mężczyzn ciężkiej pra-
cy dla Rzeczypospolitej – mówił Andrzej 
Duda. – My nie mamy cenniejszego bogactwa 

niż węgiel! Zapewnia on nam suwerenność. 
Musimy polskie górnictwo nie tylko zabez-
pieczyć, ale i rozwijać. Nawet jeśli są inne 
trendy w Europie. Wierzę, że węgiel będzie 
nam potrzebny jeszcze bardzo długo, nie tyl-
ko dziesięciolecia, ale setki lat – powiedział 
prezydent górnikom.

– Kiedy czasem słyszę rozmaite narzeka-
nia na kopalnie, że górnicy za dużo zarabia-
ją, zawsze wtedy mówię: „To się zamień, idź 
do tej pracy pod ziemią, w ciemność, cza-
sem i kilometr pod ziemią. I bądź tam cały 
dzień, bez możliwości wyjścia. Pracuj w nocy, 
w dzień świąteczny". Po co? Po to, żeby mo-
gła trwać Rzeczpospolita – mówił prezydent 

RP. Na koniec Andrzej Duda zadeklarował, 
że przyjmie ze strony górników zgromadzo-
nych na biesiadzie „nawet najcięższy dow-
cip”. Podczas górniczych karczm piwnych, 
w których zgodnie z tradycją uczestniczą tylko 
mężczyźni, króluje rubaszny żart i piosenka. 
Andrzej Duda podziękował górnikom za za-
proszenie i „możliwość takiego prawdziwie 
męskiego spotkania”.

Przy stole prezydialnym 35. Karczmy 
Gwarków w Pniówku – oprócz prezydenta 
RP – zasiedli dyrektor kopalni Józef Jasz-
czyk, prezes JSW Daniel Ozon, wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek, podsekretarz stanu 
w KPRP Wojciech Kolarski, ks. prałat Bernard 

Czarnecki – kawaler Orderu Orła Białego 
i kapelan górniczej Solidarności, przewodni-
czący NSZZ Solidarność Piotr Duda, Adam 
Mirek – prezes WUG, Franciszek Dziędziel 
– wójt Pawłowic, Stanisław Prusek – dyrek-
tor GIG, Krzysztof Justyński – komendant 
wojewódzki Śląskiej Policji, prezes PGG To-
masz Rogala, Jacek Szuścik – wiceprezes SRK 
oraz Robert Ostrowski, Artur Dyczko, Artur 
Wojtków i Tomasz Śledź – wiceprezesi JSW. 
Na zakończenie 35. Karczmy Gwarków kopalni 
Pniówek prezydent RP otrzymał od szefo-
stwa JSW oraz dyrekcji KWK Pniówek figurę  
św. Barbary oraz kilof.

MAT. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Gwarki z prezydentem 
w kopalni Pniówek
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Prezydent RP otrzymał od szefostwa JSW oraz dyrekcji KWK Pniówek figurę św. Barbary oraz kilof

Rzeczpospolita musi dbać o górników, dbać o polskie górnictwo

 Stół prezydialny 35. Karczmy Gwarków w Pniówku

Prezydent miał okazję poznać ceremoniał towarzyszący spotkaniom gwarków
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W swoim najnowszym wcieleniu Ford Eco-
Sport wyróżnia się śmiało wystylizowaną, 
dynamiczną linią nadwozia, typową dla no-
wych SUV-ów Forda i nawiązującą do linii 
średniego Forda Kugi i większego Forda Edge. 
Nowe nadwozie jest dostępne w 12 kolorach. 
Wnętrze, wcześniej przypominające rozwią-
zania znane z Fiesty, teraz także stało się „po-
ważniejsze”. Wykorzystano przy tym więcej 
miękkich w dotyku materiałów i czytelniej 
rozplanowano przyciski i przełączniki.

Podłoga bagażnika może być układana 
na dwóch poziomach, przez co tworzy się 
niewidoczny schowek. Sama płyta jest wy-
trzymała – uniesie nawet 300 kilogramów. 
Bagażnik ma pojemność 334 litry.

W  chwili premiery dostępna będzie 
jednostka wysokoprężna Ford TDCi o po-
jemności 1,5 litra i mocy 100 KM, współpra-
cująca z  zupełnie nową sześciostopniową 
ręczną skrzynią biegów, przekazującą napęd 

na przednie koła. W tej wersji nowy model 
spalać będzie 4,1 l/100 km przy emisji CO2 
w granicach 107 g/km. Od połowy 2018 roku 
wejdzie do sprzedaży 1,5-litrowy silnik Diesla 
EcoBlue, rozwijający moc 125 KM, w połą-
czeniu z przednim napędem i zupełnie nową 
sześciostopniową ręczną skrzynią biegów.

Ofertę silników uzupełniają także dwie jed-
nostki benzynowe EcoBoost o pojemności 1,0 
litra, dostępne w wersjach o mocy 140 KM i 125 
KM, legitymujące się zużyciem paliwa na po-
ziomie 5,2 l/100 km i emitujące CO2 w grani-
cach 119 g/km. EcoBoost o mocy 125 KM może 
być wyposażony w sześciobiegową przekładnię 
automatyczną, z wygodnym wybieraniem prze-
łożeń za pomocą łopatek na kolumnie kierow-
nicy. W tej wersji Ford EcoSport ma spalać 5,8 
litrów paliwa na 100 kilometrów, przy emisji 
CO2 wynoszącej 134 g/km. Od połowy 2018 
roku model ze 100-konnym silnikiem EcoBoost 
1.0 będzie dostępny z sześciostopniową ręczną 
skrzynią biegów.

Ford zachwala także inteligentny napęd 
na wszystkie koła, który ocenia przyczepność 
kół do nawierzchni i odpowiednio do tego ko-
ryguje podział momentu napędowego na koła 
przedniej i tylnej osi, nawet do uzyskania pro-
porcji 50/50. Korekty odbywają się błyska-
wicznie, w czasie krótszym niż 20 milisekund, 
czyli szybciej niż mgnienie oka. Układ płynnie 
i w sposób niezauważalny dla kierowcy dzieli 
napęd przekazywany na wszystkie cztery koła, 
zapewniając dużo pewniejsze trzymanie się 
drogi, szczególnie przy śliskiej nawierzchni.

Chińskie Geely  
u wrót europy

Marka Geely jest w Europie raczej nie-
znana, choć jedna z marek należących do tej 
grupy ma się tutaj całkiem dobrze – chodzi 
o Volvo, które od lat jest własnością chińskiego 
koncernu. Dotąd jednak była to jedyna forma 
jego obecności w Europie. Niedawno otwarto 
na Białorusi zakład produkujący samochody 

Atlas. Chińskie SUV-y są przeznaczone na ry-
nek białoruski i na eksport do innych państw 
WNP. Produkcja fabryki, będącej wspólną 
inwestycją Geely i Biełaza, ma sięgać 60 tys. 
samochodów.

Wprowadzony na rynek w 2016 roku sa-
mochód należy do popularniejszych w Chi-
nach – sprzedano 330 tys. w roku premiery 
i 228 tys. w pierwszych 10 miesiącach tego 
roku.

Niedawno w Europie rozpoczęto pro-
dukcję nowego, kompaktowego SUV Volvo 
XC40. To o tyle ważna informacja, że zbu-
dowano go na platformie zaprojektowanej 
wspólnie przez Volvo i Geely. Będzie ona 
stosowana w samochodach Volvo, ale także 
Geely oraz marki Lynk & Co. Inaczej mówiąc, 
w Ghent, czyli Gandawie, będą mogły być 
wytwarzane w przyszłości także chińskie sa-
mochody – technicznie zakład jest już do tego 
przygotowany.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowy EcoSport  
w gamie Forda

Dostępna będzie jednostka wysokoprężna Ford TDCi o pojemności 1,5 litra i mocy 100 KM Ford zachwala także inteligentny napęd na wszystkie koła

Nowe nadwozie jest dostępne w 12 kolorach Marka Geely jest w Europie raczej nieznana
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Piwo przez wieki

Prezenty dla piwosza

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Przygotowując się do świąt, Pamiętaj-
my o najuboższych, którzy często żyją 
obok nas niezauważani. Obecnie 21,9 proc. 
mieszkańców naszego kraju jest zagrożonych 
nędzą – wynika z danych Eurostatu. Znaleźli-
śmy się pod tym względem właściwie na równi 
z państwami takimi jak: Belgia (20,7 proc.), 
Niemcy (19,7 proc.) czy Francja (18,2 proc.). 
Bieda dotyka znacznie większą niż w Polsce 
część społeczeństwa we Włoszech (28,7 proc.) 
i Hiszpanii (27,9 proc.), Grecji (35,5 proc.) czy 
Bułgarii (40,4 proc.). Jednak aż 8 proc. Pola-
ków nie stać dziś na zakup dóbr, które Euro-
stat uważa za podstawowe. Pamiętajmy więc 
o tych, którym trudno będzie przygotować się 
na świąteczny czas, i starajmy się im pomóc.

średnio w tym roku na święta bożego 
narodzenia wydamy 820 złotych. Po-
łowa Polaków przyznaje, że na organizację 
świąt wydaje zbyt dużo, ale niewiele osób chce 
to zmienić. Około 12 proc. respondentów li-
czy się ze świątecznymi wydatkami powyżej 
1 tys. złotych. Część planowanych wydatków 
przeznaczymy na prezenty. W tym roku upo-
minku pod choinką spodziewa się dwie trzecie 
Polaków. Jego średnia wartość to 170 złotych. 
Jednak co piąty Polak nie spodziewa się żad-
nego upominku pod choinką, odsetek ten 
zmienia się wraz z wiekiem. W przypadku 
osób powyżej 59. roku życia jest on dwa razy 
wyższy niż wśród młodych. Najczęściej wy-
bieranym prezentem dla kobiet będzie odzież, 
biżuteria lub kosmetyki, natomiast mężczyźni 
tradycyjnie otrzymają krawaty i skarpetki. 
Pamiętajmy, że święta to czas zakupowych 
pokus, nie ulegajmy im zbyt łatwo i rozsądnie 
planujmy zakupy, bacząc na zawartość port-
fela. Róbmy listy zakupów i prezentów, aby 
sugestywne reklamy nie zaburzyły nam do-
mowych finansów. Świąteczny czas to przede 
wszystkim wspaniały nastrój i atmosfera, którą 
wspólnie stworzymy.

Ponad jedna trzecia Polaków robi za-
kuPy w internecie – wynika z najnow-
szych danych gus. W sieci towary kupuje 
już 13,2 mln Polaków – o 6,3 proc.więcej niż 
rok temu. Efektem tego zjawiska jest likwi-
dacja sklepów stacjonarnych. Liczba sklepów 
sprzedających żywność spadła w ubiegłym 
roku o łącznie 4,4 tys. Druga znikająca z rynku 
grupa to sklepy odzieżowe, tekstylne i obuw-
nicze – tych ubyło w ciągu 12 miesięcy 1,3 tys. 
Większość klientów robi regularnie zakupy 
w Internecie – jest ich już 9,7 mln. Prawie 
7 proc. całego handlu w Polsce to zakupy in-
ternetowe i odsetek ten szybko rośnie. Mimo 
wzrostu zainteresowania tego typu zakupami 
daleko nam do Wielkiej Brytanii, gdzie za-
kupy internetowe to prawie 18 proc. rynku, 
a w Niemczech i USA 15 proc.

Krzyżówka panoramiczna nr 24/1

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „niech żyje nam górniczy stan”.  
Nagrodę wylosował: Pan tadeusz skutnik z mysłowic.

Krawat w paski, perfumy albo zestaw skarpet 
– te bezpieczne, ale też mało pomysłowe upo-
minki często trafiają pod choinkę. A przecież 
wystarczy tylko krótka rozmowa i chwila za-
stanowienia, by zamiast tych sztampowych 
prezentów wybrać coś, co trafi w gusty człon-
ka rodziny. Zapaleni czytelnicy zawsze są ob-
darowywani książkami, melomani płytami 
ich ulubionych wykonawców, a dzieci dostają 
wymarzone zabawki. Czemu więc nie potrak-
tować piwoszy podobnie, szczególnie że obec-
nie na rynku można przebierać w produktach 
i usługach, które przypadną im do gustu.

świąteczna kolekcja

Każdy amator złotego napoju ucieszy się 
na widok gustownie opakowanego zestawu piw. 
Staranna oprawa graficzna kartonu cieszy oko, 
a to nic w porównaniu z tym, co czeka w środ-
ku. Zestawy składają się z kilku butelek piwa 
różnego rodzaju, które razem tworzą szeroki 
wachlarz różnych stylów. Do kolekcji browary 
dołączają ozdobne pokale albo szklanki z fir-
mowymi akcentami. W tym roku Browar Kor-
moran wypuścił dwa zestawy świąteczne, które 
różnią się nie tylko piwami, ale także dodawa-
nym do nich szkłem. Pierwszy zawiera piwa: 
Świąteczne, Marcowe, Coffee Stout, Miodne 
i Kormoran Ciemny oraz klasyczną i znaną 
z ostatniej edycji szklankę Monaco. W drugim 

zestawie znajdziemy piwa: Świąteczne, Miodne, 
Śliwkę w Piwie oraz dwa piwa z serii Podróże 
Kormorana – American IPA oraz Czech Pils. 
Do niego dodana jest szklanka Monaco Tough, 
wykonana ze specjalnego hartowanego szkła.

Zestawy świąteczne oferuje również marka 
Miłosław, której piwa warzone są przez ten sam 
browar. W ich skład wchodzi pięć piw: Blonde 
Ale, Pilzner, Marcowe, Niefiltrowane i Witbier. 
Między piwami czeka na napełnienie oczywiście 
ozdobny pokal. Inny pomysł na zestaw miał bro-
war Komes. W eleganckim niebiesko-żółtym kar-
tonie, którego uchwyt upodabnia go do walizki, 
obdarowany odnajdzie cztery mocne, wytrawne 
piwa: Porter Bałtycki, Belgian IPA, Potrójny Złoty 
i Poczwórny Bursztynowy. Mocne piwa wyma-
gają innego szkła, dlatego do zestawu dodawany 
jest pękaty kielich o pojemności 0,5 litra.

sPa w zakoPanem

Osoby lubiące eksperymentować na pewno 
ucieszą się z vouchera upominkowego do Za-
kopanego. W tatrzańskim kurorcie od września 
działa pierwsze w Polsce piwne spa. Goście 
salonu kąpią się w ekstrakcie, który zawiera 
same naturalne składniki: słód, chmiel i droż-
sze. Znakomicie odżywia skórę, odpręża ciało, 
a składniki ekstraktu nawilżają skórę, wypłukują 
szkodliwe substancje z organizmu i poprawiają 
krążenie krwi. Piwo kąpielowe nie zawiera je-
dynie procentów, dlatego po zabiegu obsługa 

częstuje kuracjuszy piwem rzemieślniczym, 
wytwarzanym według tradycyjnych receptur. 

Przed kąpielą zalecane jest rozgrzanie się 
w saunie, która odpowiednio przygotuje skórę 
do zabiegu. A jeśli lubimy też inne napoje, mo-
żemy wybrać kąpiel w winie lub kozim mleku. 
Piwne Spa mieści się w centrum Zakopanego, 
na Krupówkach 77. Otwarte jest codziennie 
od 12.00 do 20.00, a więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.piwnespa.com.

literatura 
sPecjalistyczna

Pochłanianie książek i piwa się nie wyklu-
cza, czego dowodem jest rosnąca liczba tytułów 
poświęcona piwowarstwu. Jeśli zauważymy, 
że członek rodziny rozpoznaje już wszystkie 
piwne rodzaje, ale wciąż jest głodny wiedzy, 
warto wesprzeć go w zgłębianiu swojego hobby. 
Nieocenione są tu książki, które pomogą mu 
usystematyzować swoją wiedzę, poznać historię 
piwa, ale też regionu, z którego pochodzi, albo 
będą dla niego przewodnikiem w pierwszych 
eksperymentach z domowym piwowarstwem. 
Popularne ostatnio tytuły to „Domowe warze-
nie piwa”, „Najlepsze piwa z polskich sklepów”, 
„Piwo. Leksykon smakosza” czy „Bracki Bro-
war Zamkowy. Pasja cieszyńskich piwowarów”. 
Warto poszukać samemu, ponieważ wiele lo-
kalnych browarów wydaje własne publikacje.

 MAREK KOWALIK
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LEPSZA  PRACA – WYŻSZA  PŁACA
PODWYŻSZ SWOJE KWALIFIKACJE

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

EGZAMINY JUŻ W CZERWCU 2018

TECHNIK GÓRNICTWA 
PODZIEMNEGO
1 Kwalifikacja: M.11 

– Górnik eksploatacji 
podziemnej

2 Kwalifikacja: M.39 
– Technik górnictwa 
podziemnego

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:
TECHNIK MECHANIK
1 Kwalifikacja: M.20 

– Ślusarz

2 Kwalifikacja: M.44 
– Technik mechanik

OPERATOR KSZTAŁCENIA: Centrum Kształcenia „AWANS” Sp. z o.o.        INFORMACJE: tel.: 32 229 81 02, 503 410 402, 501 557 828

TECHNIK PRZERÓBKI 
KOPALIN
1 Kwalifikacja: M.35 

– Przeróbkarz kopalin stałych

2 Kwalifikacja: M.36 
– Technik przeróbki kopalin 
stałych

TECHNIK ELEKTRYK
1 Kwalifikacja: M.18 

– Elektromechanik

2 Kwalifikacja: M.12 
– Elektryk

3 Kwalifikacja: M.24 
– Technik elektryk
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