
Temat na czasie
Zdzisław Bik, prezes 
FASING SA: – Mamy 
wyjątkowy 
produkt 
i wyjątkową 
załogę.
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Metan to bogactwo, 
a nie tylko zagrożenie
Około 300 mln złotych będzie 
kosztował program Geo-Metan 
– wydobycie metanu ze złóż 
węgla przed rozpoczęciem ich 
eksploatacji. Ponieważ w  zło-
żach węgla jest więcej metanu 
niż gazu ziemnego w  miejscach, 
gdzie można go wydobywać jako 
kopalinę główną, warto inwesto-
wać, żeby wykorzystać ten gaz. 
Dla górników metan jest wiel-
kim zagrożeniem. Szacuje się, że 
w pokładach węgla jest około 250 
mld metrów sześciennych tego 
gazu.

strona 3

Praktyki dla uczniów 
i studentów 
w podziemnym 
ośrodku szkolenia
Polska Grupa Górnicza.

strona 4

Pali i dymi jak smog
Walka z niską emisją.

strona 8

Akcja Hajcujymy – 
Nie Trujymy
WFOŚiGW w Katowicach.

strona 8

Elektryczna nać

Informacje motoryzacyjne.
strona 10

Górnictwo. Jaki układ pracy?

Firmowa konstytucja

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski jesienią zapowiedział poważną dyskusję nad układem zbiorowym 
pracy w górnictwie. Chciał, aby przygotowywany układ w Polskiej Grupie Górniczej nie tylko pozwolił 

na bardzo dobrą organizację pracy w firmie, ale stał się także wzorem dla innych spółek z sektora 
węglowego, paliwowego i energetycznego. W czasie spotkania w Katowicach dyskutowano o tym, jak 

pogodzić ekonomię z oczekiwaniami pracowników.
więcej na s. 5
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JSW znów 
atrakcyjna 
dla banków?
J astrzębska Spółka Węglowa rozpoczyna rozmowy 

z bankami, które nie mają awersji do węgla i zechcą 
udzielić kredytów na spłatę obecnego zadłużenia. 
Dlaczego opłaca się taka operacja? Powody mogą być 
dwa. Po pierwsze – obsługa nowego długu będzie 
tańsza i łatwiejsza, bo JSW chce uzależnić wielkość 
spłaty kredytów od koniunktury na węgiel koksowy 
i koks. Po drugie – JSW zrzuci z siebie gorset obostrzeń, 
jakie nałożyli na firmę obligatariusze, którzy zgodzili 
się uratować Spółkę przed bankructwem w czasie 
największego kryzysu.

P onieważ JSW chciałaby dostać około pół miliarda 
dolarów, nie wiadomo, czy polskie banki będzie 

stać na taką inwestycję. Dlatego przedstawiciele Spółki 
rozmawiają z bankami chińskimi, amerykańskimi 
i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

P rezes Daniel Ozon zapowiedział 11 stycznia 
w Katowicach, że do końca stycznia Jastrzębska 

Spółka Węglowa chce wybrać doradcę, który wesprze 
ją w wyborze sposobu refinansowania zadłużenia. 
W lutym odbyłaby się seria spotkań z potencjalnymi 
kredytodawcami z Chin i z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Rozmowy z bankierami amerykańskimi 
będą mogły odbyć się dopiero po tym, gdy Spółka uzyska 
ocenę ratingową. Prezes JSW Daniel Ozon poinformował, 
że rozmowy z agencjami ratingowymi rozpoczęły się, 
ale potrzebne są zgody właścicielskie, aby oficjalnie 
rozpocząć taką procedurę.

J astrzębska Spółka Węglowa jest w wyjątkowej 
sytuacji. Jeszcze nie tak dawno groził jej upadek. Teraz 

zarząd zastanawia się, jak najlepiej zagospodarować to, 
co przyniosła koniunktura. Oprócz kredytów Spółka będzie 
miała około 1,5 mld złotych odłożonych w funduszu 
stabilizacyjnym. To pieniądze na czarną godzinę. 
Zasada działania tego funduszu jest bardzo korzystna. 
Oprocentowanie będzie lepsze niż standardowa lokata, 
a zamrożone pieniądze będą „na żądanie”. To oznacza, 
że w czasie dekoniunktury Spółka w dowolnym 
momencie będzie mogła wypłacić pieniądze potrzebne 
na sfinansowanie najpilniejszych wydatków.

P rezes Ozon poinformował także, że zarząd 
zastanawia się nad dywidendą dla akcjonariuszy. 

Z jego wypowiedzi wynikało, że dobrze byłoby coś 
im zaoferować, ale dobrze byłoby także nie oferować. 
Jednak troska prezesa o akcjonariat jest chyba trochę 
ponad stan. Zgodnie z umową restrukturyzacyjną JSW 
nie powinna wypłacać dywidendy. Z drugiej strony, 
większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. 
Wbrew obiegowym opiniom w budżecie państwa nie 
przelewa się i trochę grosza by się przydało. Jest jeszcze 
załoga, która na trzy lata zrezygnowała z części należnych 
składników wynagrodzenia. Ponieważ jest koniunktura, 
są oczekiwania, że pracownicy dostaną wcześniej to, 
z czego czasowo zrezygnowali. Zarząd będzie musiał 
jakoś podzielić nieoczekiwany dobrobyt między 
załogę i akcjonariuszy. W dodatku musi tak to zrobić, 
żeby zadowoleni byli dotychczasowi wierzyciele, a nie 
stracili zaufania potencjalni kredytodawcy. Próbowałem 
dowiedzieć się, jak prezes Ozon sobie to wyobraża, 
ale stanęło na tym, że zamiast gdybać, lepiej poczekać 
na konkrety. Na razie zarząd rozwiązuje podstawowy 
problem – co zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni, 
a przyszłość firmy zapewniona. Zawsze jest tak, 
że dobrobyt stwarza dla JSW problemy.  l

Przeczytałem dokument zatytułowany Program dla 
Śląska. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przynaj-
mniej trzecim gabinetem, który dochodzi do wnio-
sku, że trzeba coś zrobić, aby Śląsk nie doświadczył 
degradacji ekonomicznej. Pierwsze wrażenie po lek-
turze to nieodparta myśl, że konkrety pojawiały się 
przede wszystkim tam, gdzie wymieniano Grupę Ka-
pitałową JSW.

J est też sporo o Polskiej Grupie Górniczej. Ponie-
waż koszula bliższa ciału, zatrzymam się przy 
JSW. Możliwe, że jestem przewrażliwiony, ale 

zastanawiam się, czy za realizację kilku pomysłów 
my będziemy płacić czy nam będą płacić? Czy mamy 
jakiś pomysł, żeby znów nas nie skubali?

Kiedy czytam, że JSW będzie się w coś angażować, 
zaczynam się bać. Przypomina się czas, kiedy zarabiali-
śmy miliardy, które szły na potrzeby państwa, a my zo-
staliśmy bez grosza na czas kryzysu. Teraz mamy 
szansę na to, aby nie powtarzać błędów przeszłości. 
Zarząd postanowił stworzyć fundusz stabilizacyjny, 
czyli odłożyć gotówkę na trudny czas. Mamy szansę 
dostać pieniądze z funduszy unijnych na innowacyjne 
projekty. Teoretycznie stać nas na to, aby finansowo za-
angażować się w pomysły, które byłyby miłe dla rządu 
i wpisywały się w politykę regionalną. Pisząc „stać nas”, 
mam na myśli inwestycję, która będzie opłacalna. Nie 
musi zwracać się w ciągu kilku lat. Niech zwraca się 
długo, ale będzie pożyteczna dla naszej firmy i regionu.

W Programie dla Śląska mowa też o innowacyj-
nych paliwach i paru innych tematach, na razie bardziej 
rajcujących naukowców niż zwykłych ludzi, ale piszą 
też o nowej kopalni węgla koksowego. Czy ma nią być 
kopalnia Dębieńsko zamknięta kilkanaście lat temu? Czy 
dostaniemy koncesję, skoro na razie należy ona do pry-
watnej firmy? Skąd weźmiemy pieniądze? Mam nadzieję, 
że na część pytań znajdziemy odpowiedź w strategii 
JSW, której ogłoszenie jest odkładane od mniej więcej 
dziewięciu miesięcy. Już najwyższy czas ją urodzić. 

Mnie interesuje przede wszystkim to, w jaki sposób 
udało się nam wpisać w plany rządowe tak, aby tym 
razem pieniądze z zewnątrz napływały do JSW, a nie 
wypływały z niej. Przypomnę tylko, że dyskusja o tym, 
jak nasza Spółka może przyczynić się do rozwoju regio-
nu, trwa mniej więcej od siedmiu lat. Sporo mówiono, 
niewiele zrobiono. Moim zdaniem to i tak cud, że udało 
się stworzyć grupę węglowo-koksową JSW. Doskonale 
pamiętam, że podjęcie dość prostej decyzji zajęło około 
osiem lat. Uważam, że nie stać nas na to, aby korzystne 
rozwiązania czekały tak długo na realizację.

I jeszcze jedno – mamy wiele pomysłów. Jak prze-
glądam naszą firmową gazetę i stronę internetową, 
wciąż czytam o podpisaniu kolejnych listów inten-
cyjnych. Coś tam będziemy badać, coś opracowywać, 
w czymś współpracować – ale to wszystko jest na zasa-
dzie: „chcielibyśmy, a jak będzie, to Bóg wie”. Czekam 
na strategię, z której dowiemy się, co wiadomo, a czego 
nie wiadomo. l

Pięścią w stół

Żeby nas nie skubali

Czy za realizację 
kilku pomysłów 
my będziemy 
płacić czy nam 
będą płacić?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Na przekór bezinteresownym wkładaczom kija mię-
dzy szprychy w branży górniczej widać efekty ciężkiej 
pracy osób zaangażowanych w naprawę branży. Nie 
jest idealnie, to fakt. Ale jest o niebo lepiej w porów-
naniu z początkiem roku 2016. Przypomnę, że dwa 
lata temu mało kto wierzył, że uda się uratować gór-
nictwo. Opozycja szydziła z planów przygotowanych 
przez zespoły menedżerów i polityków z Ministerstwa 
Energii. Nawet najbardziej zainteresowani, górnicy, 
podchodzili z wielką rezerwą do planów ratowania 
kopalń. „Jak to dupnie, to rząd będzie miał problem” – 
to najczęstsza opinia, jaką słyszałem. Pytałem wtedy: 
„A jak nie dupnie, to rząd będzie miał sukces?”. „Musi 
dupnąć. Nie ma szans na ratunek” – odpowiadano 
mi. Przyznaję, były to dyskusje przy piwie, całkiem 
prywatne, bez politycznych podtekstów i politycznej 
poprawności języka, poglądów i poszanowania dla 
myślących inaczej.

W tedy były to klasyczne dialogi na cztery nogi. 
Teraz są fakty. Górnictwo osiągnęło stabili-
zację. Działania restrukturyzacyjne podej-

mowane przez resort energii, zarządy spółek i stronę 
społeczną przyniosły dobre efekty. Jastrzębska Spółka 
Węglowa wyszła na prostą. Polska Grupa Górnicza 
rozpoczęła rok jako spółka akcyjna. Wydobyła mniej 
węgla, niż planowano, ale wykonała kawał roboty, 
której nie planowano. Chyba największym wysiłkiem 
było bezproblemowe włączenie kopalń Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Patrząc z zewnątrz, sytuacja 
była nieciekawa. Firma, która miała duże kłopoty, 
przejęła firmę z gigantycznymi kłopotami. Można się 
tylko domyślać, jak wielki wysiłek stał za tą operacją.

Nawet bardzo ostrożne analizy pokazują, że jest 
znacznie lepiej, niż planowano dwanaście miesięcy 
temu. Świadczą o tym oficjalne wyniki na trzy kwar-
tały podane przez katowicki oddział Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Przez dziewięć miesięcy kopalnie w Pol-
sce wydobyły 48,9 mln ton węgla. Trochę ponad 39,4 

mln ton z tego stanowił węgiel energetyczny. Reszta 
to węgiel koksowy. Do końca września spółki sprzedały 
49,3 mln ton węgla. To oznacza, że oprócz bieżącego 
wydobycia sprzedano 400 tys. ton zapasów. Energetyka 
zawodowa kupiła 23,3 mln ton węgla. O prawie 46 proc. 
wzrosła sprzedaż do energetyki przemysłowej. Górnic-
two sprzedało tam 1,6 mln ton węgla. Znacząco wzro-
sła sprzedaż węgla dla sektora komunalno-bytowego. 
Wzrost sprzedaży sortymentów drobnych i średnich 
to 26,6 proc. Ogółem przychody ze sprzedaży węgla 
wyniosły 15,2 mld złotych i były wyższe w porównaniu 
z rokiem 2016 o ponad 22 proc. Wynik finansowy 
netto górnictwa po dziewięciu miesiącach br. wyniósł 
1,66 mld złotych zysku. To najlepszy wynik finansowy 
na przestrzeni ostatnich lat. Czekam na oficjalne infor-
macje na temat całego minionego roku. Na pewno będą 
dobre. Jednak nawet najlepsze wyniki nie oznaczają, 
że wszystkie problemy zostały rozwiązane.

Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii, wielo-
krotnie zapowiadał, że w Polsce trzeba budować kopal-
nie węgla kamiennego, żeby za kilka albo kilkanaście 
lat nie okazało się, że brakuje paliwa dla elektrowni. 
W czasie uroczystości barbórkowych w PGG bardzo 
emocjonalnie mówił o przeszkodach, jakie stwarzają 
niektóre samorządy. Chodzi przede wszystkim o pla-
ny zagospodarowania przestrzennego, w których nie 
bierze się pod uwagę zabezpieczenia złóż węgla, które 
w przyszłości mogłyby być eksploatowane. Problemem 
jest spodziewany brak kadr. 

Część analityków obawia się, że nadchodzi czas 
korekty cen. Niestety – w dół. Jednak bez względu 
na rozwój sytuacji na rynkach światowych musimy 
planować perspektywicznie. Węgiel będzie nam po-
trzebny. Mamy zasoby, żeby zaspokoić potrzeby naszej 
energetyki. Nie można zmarnować dwuletniego wy-
siłku finansowego i organizacyjnego, dzięki któremu 
górnictwo zostało uratowane. Rok 2018 będzie pod 
tym względem decydujący. 

 l

Nie można 
zmarnować 
dwuletniego 
wysiłku 
finansowego 
i organizacyjnego, 
dzięki któremu 
górnictwo zostało 
uratowane. Rok 
2018 będzie pod 
tym względem 
decydujący.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Decydujący rok

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Prezesi Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa, Polskiej Grupy Górniczej, Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej i Tauronu pod-
pisali 11 stycznia list intencyjny w sprawie 
rozwijania i udoskonalania krajowych tech-
nologii poszukiwania i wydobycia metanu 
z pokładów węgla przed rozpoczęciem eks-
ploatacji górniczej. Dzięki współpracy PGNiG 
SA, PGG, JSW SA i Tauron Polska Energia SA 
możliwe będzie przeprowadzenie prac po-
szukiwawczych i wydobywczych na terenach 
górniczych, na których planowane jest wy-
dobycie węgla.

– Ponieważ metan jest wielkim zagroże-
niem w kopalniach węgla kamiennego, pro-
gram Geo-Metan przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa pracy górników – powie-
dział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy 
Górniczej. 

Stawiają 
na bezpieczeńStwo
– Kopalnie PGG od wielu lat prowadzą 

odmetanowanie złóż węgla w ramach reali-
zowanej profilaktyki zwalczania zagrożenia 
metanowego oraz zapewnienia bezpieczeń-
stwa załogi i prowadzonych robót górniczych. 
Obecnie pozyskiwany metan wykorzystywany 
jest jako źródło energii w instalacjach cie-
płowniczych oraz kogeneracyjnych dla skoja-
rzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w silnikach gazowych. PGG w ramach dalszej 
współpracy zainteresowana jest również wzro-
stem efektywności odmetanowania poprzez 
zastosowanie technologii wiercenia otworów 
kierunkowych, wykonywanych z wyrobisk do-
łowych nad planowane rejony eksploatacyjne 
– mówi Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG.

Metan w Strategii jSw
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW, pod-

kreślił, że metan jest bardzo niebezpiecznym 
gazem towarzyszącym pokładom węgla kok-
sowego. Ponieważ JSW wydobywa przede 

wszystkim taki węgiel, wszystkie kopalnie 
Spółki są narażone na to zagrożenie. – Im wię-
cej gazu ujmiemy i wykorzystamy do produkcji 
energii elektrycznej, tym większe korzyści od-
niesie z tego środowisko naturalne dzięki ogra-
niczeniu emisji gazów cieplarnianych do po-
wietrza. Grupa JSW stawia na proekologiczne 
rozwiązania, dlatego chcemy maksymalnie 
zwiększać wykorzystanie metanu w trakcie 
robót górniczych. W naszej strategii do roku 
2030 planujemy szereg inwestycji związanych 
z jego gospodarczym wykorzystaniem, dzięki 
którym zwiększymy produkcję energii elek-
trycznej przez silniki gazowe z obecnych 90 
tys. MWh do 490 tys. MWh po roku 2022 – 
powiedział prezes JSW.

tauron zaintereSowany 
MetaneM
Tauron jest liderem w sektorze elektro-

energetycznym. Ma także kopalnie węgla ka-
miennego. – Nie może nas zabraknąć w pro-
jekcie, który zakłada wykorzystanie badań 
naukowych służących poprawie bezpieczeń-
stwa energetycznego i bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach – powiedział Filip Grzegor-
czyk, prezes Tauron Polska Energia. – Grupa  
tauron, posiadająca trzy własne kopalnie węgla 
kamiennego, jest naturalnie zainteresowana 
rozwijaniem innowacyjnych technologii pozy-
skiwania metanu z pokładów węgla połączo-
nego z odmetanowaniem kopalń. Rozwijanie 
i udoskonalanie takich krajowych technologii 
związanych z górnictwem wpisuje się w Stra-
tegię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – 
powiedział prezes Grzegorczyk. – Wdrażanie 
tego typu innowacji wynika z naszej polityki 
poprawiania bezpieczeństwa pracowników 
i podnoszenia efektywności pracy naszych 
kopalni – dodał prezes. 

najwiękSze koSzty 
 dla pgnig
Zdaniem Piotra Woźniaka, prezesa za-

rządu PGNiG, to bardzo ważny projekt 

z ekonomicznego punktu widzenia. – Jedy-
nie 20 proc. metanu jest wydobywane ze złóż 
węgla, z czego jedynie dwie trzecie wyko-
rzystywane. To marnotrawstwo. Program 
Geo-Metan poprawi te statystyki. PGNiG 
przeznaczy ok. 300 mln złotych na realizację 
programu. Zaangażowanie spółek węglowych 
będzie ograniczone do minimum. Stać nas 
na sfinansowanie tego projektu, liczymy także 
na wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska – powiedział prezes Woźniak. 

początek w gilowicach
PGNiG wraz z Państwowym Instytutem 

Geologicznym – Państwowym Instytutem 
Badawczym prowadzi już testowe wydoby-
cie metanu z pokładów węgla w Gilowicach. 
Od lutego 2017 roku wydobyto około 900 
tys. metrów sześciennych gazu o wysokiej 

zawartości metanu. Wydobywany gaz ma być 
paliwem dla silnika, który będzie wytwarzał 
energię elektryczną kierowaną do sieci ener-
getycznej. Kolejny etap, badawczo-demon-
stracyjny, potrwa około 4–5 lat. W tym czasie 
zostanie zbudowana instalacja demonstracyj-
na, która przejdzie proces testów. Okaże się 
także, czy przedsięwzięcie będzie opłacalne 
ekonomicznie. Jeżeli z punktu widzenia eko-
nomicznego będzie to dobre rozwiązanie, roz-
pocznie się etap wdrożeniowy, który będzie 
trwał 5–7 lat. Autorzy programu Geo-Me-
tan podkreślają, że będzie on uzupełnieniem 
podziemnego odmetanowania prowadzonego 
przez kopalnie. Efektem współpracy spółek 
górniczych i energetycznych ma być wydoby-
wanie 1‒1,5 mld metrów sześciennych metanu, 
czyli zwiększenie krajowego wydobycia gazu 
ziemnego o 30 proc.  ST

Około 300 mln złotych będzie kosztował program Geo-Metan – wydobycie metanu ze złóż węgla przed rozpoczęciem ich 
eksploatacji. Ponieważ w złożach węgla jest więcej metanu niż gazu ziemnego w miejscach, gdzie można go wydobywać 

jako kopalinę główną, warto inwestować, żeby wykorzystać ten gaz. Dla górników metan jest wielkim zagrożeniem. 
Szacuje się, że w pokładach węgla jest około 250 mld metrów sześciennych tego gazu

Metan to bogactwo,  
a nie tylko zagrożenie

R E K L A M A

Dzięki współpracy PGNiG SA, PGG, JSW SA i Tauron Polska Energia SA możliwe będzie przeprowadzenie prac 
poszukiwawczych i wydobywczych na terenach górniczych
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Polska Grupa Górnicza

Praktyki dla uczniów i studentów 
w podziemnym ośrodku szkolenia

Na kopalni Wujek wchodzącej w struktury Pol-
skiej Grupy Górniczej funkcjonuje Podziemny 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Część wyro-
bisk i pomieszczeń na poziomie 370 metrów 
po zakończeniu robót górniczych zaadapto-
wano na jedyne takie w Polsce pole szkole-
niowe. Zorganizowano je z myślą o uczniach 
szkół górniczych, studentach uczelni wyż-
szych i kursach kwalifikacyjnych. Pole szko-
leniowe na poziomie 370 metrów znajduje 
się w polu niemetanowym, niezagrożonym 
tąpaniami klasy A zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego. Występują tu korzystne parame-
try mikroklimatu dołowego. Brak jest dostępu 
do nieczynnych wyrobisk.

Pole szkoleniowe jest przeznaczone głów-
nie do organizacji zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych uczniów ponadgimnazjalnych 
szkół górniczych i studentów Politechniki Ślą-
skiej, nad którymi Polska Grupa Górnicza 
pełni patronat i posiada stosowne umowy 
o praktyczną naukę zawodu.

Studenci Politechniki Śląskiej w każdy 
piątek zjeżdżają do czynnego wyrobiska pod-
ziemnego i po podziale pracy na specjalnie 

utworzonych stanowiskach szkoleniowych 
pod okiem instruktora wykonują określone 
zadania, np.: wiercą otwory małośrednicowe, 
montują i demontują kolejkę podwieszaną, 
wzmacniają obudowy. – Działanie ośrodka 
ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, dla ludzi, 
którzy zaczynają swój kontakt z kopalnią. 
Po drugie, dzięki niemu nieco zmniejsza 
się zamieszanie, jakie zawsze powstaje przy 
wprowadzaniu w realia pracy nowych ludzi, 
którzy do tej pory jej nie wykonywali, a przy-
najmniej nie robili tego w specyficznych wa-
runkach kopalni głębinowej – mówi Piotr 
Buffi, kierownik działu adaptacji zawodowej 
KWK Wujek.

Studenci rotacyjnie przechodzą całą ko-
palnię, niezależnie od specjalizacji, od dyspo-
zytorni głównej, metametrycznej, dokumen-
tację, stację sejsmoakustyczną i w zależności 
od specjalizacji kształcą się już w swoich dzie-
dzinach. Dzięki temu poznają całą kopalnię, 
zapoznają się ze stacją ratowniczą, z dołem, 
przodkiem, ścianą oraz oczywiście polem 
szkoleniowym. Miejsca jest dosyć, by rów-
nolegle prowadzić różne zajęcia – poziom 370 
to bowiem 3,8 kilometrów wyrobisk.

– Mieliśmy już wcześniej praktyki pod 
ziemią, ale te są zdecydowanie bardziej 
praktyczne, jest duży przekrój stanowisk. 
Można się dzięki temu dużo dowiedzieć. Jak 
miałem praktyki w wakacje, to ciągle robi-
łem to samo, a tutaj jest duże urozmaicenie 
– mówi Marcin Magiera, student kierunku 
Górnictwo specjalizacji Budownictwo na Po-
litechnice Śląskiej.

Pole szkoleniowe pozwala, by studenci 
oraz nowi pracownicy mieli pierwszy kontakt 
z realiami kopalni, by uczyli się jej w bezpiecz-
nych warunkach. – Do tej pory na praktykach 
tylko się przyglądałam pracy innych. Tutaj 
dzięki temu, że mamy do dyspozycji pole szko-
leniowe, jest więcej możliwości, wykonujemy 
konkretne zadania – mówi Aleksandra Gór-
niak, studentka kierunku Górnictwo specja-
lizacji Budownictwo na Politechnice Śląskiej.

W 2013 roku Podziemny Ośrodek Szkole-
nia Zawodowego uzyskał od Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Jaworznie status Ośrodka 
Egzaminacyjnego do przeprowadzania etapu 
praktycznego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie górnik 
eksploatacji podziemnej – kwalifikacja M.11. 

Do dnia dzisiejszego w egzaminach zawodo-
wych wzięło udział 730 uczniów.
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Wiceminister Grzegorz Tobiszowski jesienią 
zapowiedział poważną dyskusję nad ukła-
dem zbiorowym pracy w górnictwie. Chciał, 
aby przygotowywany układ w Polskiej Gru-
pie Górniczej nie tylko pozwolił na bardzo 
dobrą organizację pracy w firmie, ale stał się 
także wzorem dla innych spółek z sektora 
węglowego, paliwowego i energetycznego. 
W czasie spotkania w Katowicach dyskuto-
wano o tym, jak pogodzić ekonomię z ocze-
kiwaniami pracowników. 

Na razie bardzo ogólnie, w sferze idei, 
a nie konkretów. Możliwe jest stworzenie zbio-
rowego układu pracy, który będzie korzystny 
dla firmy i pracowników. W czasie dyskusji 
wskazywano na przykład na układ pracy obo-
wiązujący w polskich fabrykach Volkswagena. 
Jak to zrobić w górnictwie? Czy na przykład 
tak, jak to zrobiono w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej? W tej firmie praktycznie wyne-
gocjowano układ, ale, zdaniem związkowców, 
czeka on na akceptację resortu energii i dla-
tego jest on owiany mgiełką tajemnicy. Czy 
układ dobry w JSW będzie dobry w Polskiej 
Grupie Górniczej? Na to pytanie nikt wprost 
nie odpowiedział.

Uprościć i Ujednolicić
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszow-

ski chciałby, aby dobry układ koncentrował 
się na uproszczeniu systemu wynagrodzeń 
i ujednoliceniu uregulowań. Powinien też 
określać ścieżki kariery zawodowej. Ponie-
waż dyskusja o układach zbiorowych płacy 
toczy się od wielu lat, wielu związkowców 
za ideał uważało układ, który pozwoli gór-
nikowi policzyć dzienny zarobek na łopacie. 
To odwołanie do górniczej tradycji, jasnych 
zasad wynagradzania jeszcze sprzed drugiej 
wojny światowej i później, przed wprowadze-
niem skomplikowanych systemów dodatków, 
premii i tak zwanych przywilejów. 

Jasna ścieżka kariery jest ważna, ponieważ 
młodzi pracownicy kopalń nie chcą czekać 
wiele lat, aż będą mogli objąć odpowiedzial-
ne stanowiska i funkcje, dzięki którym będą 
lepiej zarabiać. – Przychodzą do kopalni ab-
solwenci wyższych uczelni. Popracują kilka 
miesięcy i odchodzą. Mówią, że za takie pie-
niądze to oni wszędzie znajdą pracę. Górnictwo 
musi znów stać się atrakcyjnym pracodawcą 
– to najważniejsze zagadnienia, nad którymi 
musimy popracować. W obecnym funduszu 
wynagrodzeń jest dużo przywilejów, dodatków. 
Trzeba ten system ujednolicić. Nasze spotkanie 
może rozpocząć ogólnokrajową dyskusję na te-
mat układów zbiorowych pracy – powiedział 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 
w czasie konferencji „Układ zbiorowy pracy 
w warunkach nowoczesnej gospodarki”, która 
odbyła się 19 grudnia w Katowicach, w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Układy zbiorowe 
to przeżytek?
Wiele uwagi poświęcono prawu pracy 

we Francji. To kraj, w którym przez dziesięcio-
lecia obowiązywały precyzyjne uregulowania, 
dzięki którym pracownicy w zasadzie w każdej 
branży mieli poczucie stabilizacji. Dzięki temu 
Francja była krajem, który rozwijał się gospo-
darczo i unikał wstrząsów politycznych. Teraz 
układy zbiorowe pracy są traktowane jako 

jeden z najważniejszych czynników utrud-
niających rozwój gospodarczy, ponieważ nie 
przystają do rzeczywistości gospodarczej 
i poziomu rozwoju kraju. Prezydent Francji 
Emmanuel Macron uważa, że prawo pracy 
musi być bardziej elastyczne. Elastyczność 
prawa oznacza słabszą ochronę pracowników. 
Przykład francuski nie wzbudził wśród związ-
kowców entuzjazmu. We Francji już kilka lat 
temu wybuchły potężne protesty przeciwko 
proponowanym zmianom. 

święty dla obU stron
Zdaniem Dominika Kolorza, przewod-

niczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności, 
układ zbiorowy pracy powinien być swoistą 
konstytucją dla przedsiębiorstwa. – To powi-
nien być święty zapis zarówno dla pracodaw-
cy, jak i pracowników. Negocjowany w PGG 
układ powinien zagwarantować pracownikom, 
że w roku 2018 nie zarobią przynajmniej tyle 
samo, co w roku 2017. Układy zbiorowe nie 
są archaizmem. W krajach Europy Zachod-
niej są bardzo często stosowane. W czasie 
reorganizacji spółek pracownicy przejmo-
wani przez inny podmiot mają tylko przez 
rok gwarancję zachowania pewnych przywi-
lejów i indywidualnych stosunków pracy. Być 
może przyszła dzisiaj pora, aby się nad tym 
zastanowić, bo to budzi konflikty – mówił 
przewodniczący Kolorz. 

– Jak jest dobra sytuacja ekonomiczna, 
to firmy powinny się dzielić z pracownikami. 
Tak dzieje się w polskiej fabryce Volkswage-
na, gdzie prawdopodobnie wkrótce zarobki 
zrównają się z tymi w niemieckich fabrykach. 
Dzisiaj ta różnica to już jedynie ok. 20 proc. 
Tymczasem w górnictwie różnie to bywa – po-
wiedział przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Uprawnienia, 
a nie przywileje
– W górnictwie nie ma przywilejów. 

Są tylko uprawnienia. System emerytal-
ny i prawa emerytalne po 25 latach pracy 
powodują, że są jeszcze chętni do pracy 

w kopalniach. Gdyby nie to, musielibyśmy pod 
chińską granicę wysyłać transport z osobami 
rekrutującymi do pracy pod ziemią – mówił 
przewodniczący Kolorz. Jego zdaniem do tej 
pory podczas negocjacji z zarządami spółek 
górniczych dochodziło do sytuacji, w których 
pracodawcy starali się wykiwać przedstawicieli 
związków zawodowych. Blokowano dostęp 
do informacji, przez co przedstawiciele załogi 
pracowali na niepełnych dokumentach. Ko-
lorz ma nadzieję, że już nie będzie dochodzić 
do takich zdarzeń. 

Zdaniem przewodniczącego błędem jest, 
że w górnictwie rozmowy o układach prowa-
dzi się z kilkunastoma, a nawet z ponad 20 
związkami zawodowymi. – Liczące kilkanaście 
osób organizacje mają taki sam głos jak duże 
związki. Należałoby zmienić prawo w tym 
zakresie – mówił Kolorz.

Układ dla górnictwa  
czy dla każdej spółki?
Prof. Michał Seweryński z Uniwersy-

tetu Łódzkiego, wicemarszałek Senatu RP, 
mówił, że nawet za komuny układ zbiorowy 
dla górnictwa był kanonem, który przyciągał 
uwagę wszystkich. – Był do pewnego stopnia 
wzorcem dla układów w innych branżach. Był 
też przedmiotem zazdrości, bo dawał więcej. 
I dzisiaj układ, który ma powstać, o ile uda 
się nam go wynegocjować, znowu może być 
wzorem, impulsem i zachętą dla innych branż 
– mówił profesor Seweryński. 

W czasie dyskusji doszło do sytuacji, 
w której nie wiadomo było, czy głównym te-
matem jest układ zbiorowy pracy dla całej 
branży czy tylko Polskiej Grupy Górniczej. 
Swoje układy mają na przykład Bogdanka, 
Silesia oraz Tauron Wydobycie. JSW czeka 
na akceptację swojego zakładowego zbioro-
wego układu pracy. Dlatego przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik 
Kolorz starał się sprowadzić debatę do kon-
kretnych tematów. 

– Jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, 
czy układy zakładowe, czy ponadzakładowe 
– odpowiem: zdecydowanie jedne i drugie. 

Dzisiaj jesteśmy u progu rokowań, dyskusji 
nad układem w górnictwie, ale trzeba pa-
miętać, że mamy spółki, w których te układy 
funkcjonują. To Lubelski Węgiel Bogdanka 
i Tauron Wydobycie. W JSW układ jest wy-
negocjowany, czeka na akceptację ministra 
energii i może zostać podpisany przez zarząd. 
Ponadzbiorowy układ w górnictwie jest bar-
dzo potrzebny, abyśmy mogli określić ramy. 
Mamy partnera, bo Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa weszła w prawa związku 
pracodawców górnictwa węgla kamiennego. 
Możemy usiąść do stołu – mówił Dominik 
Kolorz. 

Fakt, że GIPH ma prawo reprezentować 
pracodawców, jest istotny, ponieważ przez 
kilka lat pracodawcy górnictwa węgla kamien-
nego nie mieli organizacji, która mogłaby wy-
stępować w ich imieniu. Skoro nie było takiej 
organizacji, związki zawodowe nie miały z kim 
negocjować ponadzbiorowego układu. 

sprawa jasna,  
13 tys. złotych
Dyskusja na temat nowego układu zbio-

rowego pracy w górnictwie powinna się roz-
począć od ustalenia średniego wynagrodzenia 
górnika. Trzeba odpowiedzieć na pytanie: ile 
pieniędzy można wydać, aby system wynagra-
dzania uprościć i ujednolicić? Ujednolicenie 
wiąże się z kosztami. 

– Dla mnie sprawa jest jasna. Średnia 
płaca w Polsce to ponad 4 tys. złotych brutto. 
Trzeba to pomnożyć przez trzy. To oznacza, 
że średnia płaca górnika powinna wynosić 
około 13 tys. złotych brutto. Ustalamy taki 
poziom i zaczynamy rozmawiać o elastycz-
ności, uzależnieniu części wynagrodzenia 
od koniunktury itp. – powiedział Jerzy 
Demski, przewodniczący Krajowej Komisji 
Związku Zawodowego Pracowników Doło-
wych. Po takim stwierdzeniu dyskusja weszła 
na kolejny poziom ogólności. Nikt nie zapy-
tał, jaki skutek miałoby ustawienie średniej 
płacy na takim poziomie dla Polskiej Grupy 
Górniczej. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Tuż przed świętami w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności spotkali się przedstawiciele 
zarządów spółek węglowych, związkowcy, naukowcy i przedstawiciele resortu energii. 

Rozmawiano o układach zbiorowych pracy w górnictwie

Układ to konstytucja
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Konferencja „Układ zbiorowy pracy w warunkach nowoczesnej gospodarki” odbyła się 19 grudnia w Katowicach, w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności
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 XNowy GórNik: Rok 2017 jest uznany 
za rok odbicia dla górnictwa węgla kamien-
nego i firm okołogórniczych. Czy FASING 
skorzystał na powrocie koniunktury?
ZdZisław Bik: Rzeczy-
wiście, po kilku trudnych 
i  chudych latach wraca 
koniunktura. Rosną za-
mówienia, zysk i obroty. 
Zakładam, że  rok 2018 
nie będzie gorszy niż rok 
2017, który był bardzo do-
bry. Firmy, które przeżyły 
trzy lata posuchy, zaczynają ożywać. Zakła-
dam, że w 2018 będzie można rozprostować 
skrzydła.

 XNie wszyscy przeżyli trzy lata kryzysu. 
Niektórzy padli, niektórzy musieli sprze-
dać się.

– Były upadki i przejęcia. To naturalne 
w czasie kryzysu. W Polsce Famur przejął 
Kopex, na rynku globalnym Komatsu przejęło 
firmę Joy. Kto przeżył, będzie mógł czerpać 
korzyści z powracającej koniunktury. FA-
SING był w dobrej sytuacji przez lata kryzysu. 
Zwiększaliśmy nasze obroty, przychody i zy-
ski. Nawet w najcięższych czasach mówiłem 
o tym, że rośnie portfel naszych zamówień.

 X Na łańcuchy górnicze nie spadał popyt?
– Zawsze był popyt na łańcuchy, które 

pozwalały zwiększyć efektywność pracy, były 
niezawodne, a atrakcyjna cena w stosunku 
do jakości zachęcała do ich zakupu. Jeżeli 
przypomina pan sobie nasze rozmowy z po-
przednich lat, to na pewno zwrócił pan uwagę, 
że zawsze podkreślałem wysiłek wkładany 
w przygotowanie się na trudne czasy. Innowa-
cyjne rozwiązania, nowe obszary biznesowe, 
nowe przedsięwzięcia – to było nasze lekar-
stwo na zapaść w polskim górnictwie.

 X Zapaść była nie tylko w Polsce. Na całym 
świecie górnictwo węgla kamiennego prze-
żywało kryzys.

– Potrafiliśmy znaleźć szansę na rozwój 
nawet w najtrudniejszych czasach. FASING 
miał to szczęście, że nigdy nie myśleliśmy 
w kategoriach kadencji zarządu ani nie pla-
nowaliśmy rozwoju pod jak najlepszy efekt 
w jednej kadencji. Zarząd zawsze planował 
rozwój w długiej perspektywie. To dobry spo-
sób na zarządzanie firmą, bo nawet w czasie 
kryzysu można się rozwijać. 

Przez wszystkie lata, bez względu na ko-
niunkturę, rozwijaliśmy współpracę z krajami, 
w których górnictwo się rozwijało. Zwięk-
szaliśmy produkcję łańcuchów dla innych 
gałęzi gospodarki niż górnictwo. Przy tej 
okazji chciałbym sprostować informację 
o tym, jakoby górnictwo węgla kamiennego 

nie miało przyszłości. Na świecie rok w rok 
średni wzrost wydobycia to około 3 proc. Po-
nieważ jesteśmy firmą globalną, stawiamy 
na rynki globalne. Z przykrością mówię o pol-
skim górnictwie, które od wielu lat ogranicza 
wydobycie i wciąż szuka trwałego miejsca 
w systemie gospodarczym kraju. Jednak mam 
nadzieję, że dwa lata poświęcone na naprawę 
branży dadzą dobre efekty.

 X Proszę mi powiedzieć, FASING odczuwał 
kryzys czy nie? Z pańskiej wypowiedzi wy-
nika, że nie.

– Nas ratuje wyjątkowy produkt. Łańcuch 
jest z pozoru bardzo prostym produktem. Jed-
nak stworzenie dobrego łańcucha jest bardzo 
trudne. Poza tym bez niego kopalnia staje. 
Dlatego nawet w kryzysie kopalnie muszą 
kupować łańcuchy.

 X Jednak w czasach kryzysu sam produkt, 
nawet najlepszy i najbardziej potrzebny, 
to za mało.

– Produkt jest podstawą. Racjonalna 
gospodarka finansami, wzorowa współpraca 
z kontrahentami, konsekwentne zdobywa-
nie nowych rynków – te elementy składają 
się na ostateczny sukces. Żeby sukces nie był 
jednorazowy i przypadkowy, potrzebna jest 
świetna załoga. FASING jest chyba ostatnią 
firmą okołogórniczą na Śląsku, w której za-
chowujemy rodzinną atmosferę, kultywujemy 
etos tradycyjnej i solidnej pracy. Nagradzamy 
pracowników z wieloletnim stażem, szanuje-
my zwyczaj zatrudniania wielu wielopokole-
niowych rodzin i dobrze na tym wychodzimy. 

Problemy krajowe skłaniały nas do zwięk-
szenia wysiłków na rynkach międzynarodo-
wych. Nikt nie potrafił określić, jak długo 
będzie trwał kryzys. Nie wiadomo było, jaka 

część polskiego górnictwa ocaleje, a jaka część 
upadnie pod naciskiem kryzysu. Od wielu 
lat obserwowaliśmy rozwój górnictwa węgla 
kamiennego na świecie i zdawaliśmy sobie 
sprawę, że albo weźmiemy udział w tym pro-
cesie, albo staniemy się firmą lokalną, która 
będzie uzależniona od krajowych odbiorców. 
Druga możliwość oznaczała, że mielibyśmy 
problemy z utrzymaniem swojego potencjału.

 X Z pańskiej wypowiedzi wynika, że przy 
planowaniu rozwoju firmy podstawą jest 
przestrzeganie zasady, aby dobrobyt nie 
rozpuszczał?

– Można to i tak ująć. W czasie dobrobytu 
przygotowywaliśmy się do kryzysu. Dzięki 
wdrożeniu innowacyjnych produktów, rozwi-
janiu współpracy z górnictwem chińskim mo-
gliśmy w najgorszym czasie zdobywać kolejne 
rynki. Jeżeli spojrzy pan na wyniki FASING-u, 
okazuje się, że nawet w trudnych latach mie-
liśmy stały wzrost. To oznacza, że polityka 
od kilkunastu lat realizowana przez zarząd 
jest skuteczna.

 XWiele mówi się o tym, że polskie firmy 
mogą podbijać rynki zagraniczne. Mamy ta-
kie możliwości czy to tylko propagandowe 
wypowiedzi ku pokrzepieniu serc?

– Polskie firmy pracujące dla górnictwa 
mają wielki potencjał. Technologicznie nie 
mamy się czego wstydzić. Najlepszym przy-
kładem jest Famur. To firma, która nawet 
w najtrudniejszym czasie potrafiła zawierać 
atrakcyjne kontrakty, rywalizowała z uzna-
nymi markami na wielu rynkach i wygrywa-
ła tę rywalizację. Rosja, Turcja, Indie, kraje 
Ameryki Południowej – to regiony świata, 
w których Famur ma bardzo dobrą pozycję. 
Cieszy mnie rozwój tej firmy, ponieważ uwa-
żam, że i my możemy skorzystać na kontrak-
tach Famuru. 

Przez lata było tak, że mieliśmy dwie duże 
firmy: Famur i Kopex. Często konkurowały 
ze sobą. FASING, z racji wyjątkowego pro-
duktu, był na innej pozycji. Koncentrując się 
na produkcji łańcuchów, musieliśmy włożyć 
wiele wysiłku, żeby włączyć się w globalną 
grę. Szliśmy własną drogą z bardzo prostego 

FASING. Polskie firmy pracujące dla górnictwa mają wielki 
potencjał. Technologicznie nie mamy się czego wstydzić. Ci, 
którzy wcześniej przygotowali się do kryzysu, przetrwali go. 
Teraz liczą na dobry rok. Kopalnie muszą odrabiać zaległości 
inwestycyjne. Jednak polski rynek jest coraz mniejszy. Dlatego 

trzeba stawiać na ekspansję zagraniczną. Jednym z atrakcyjnych 
rynków jest Wietnam. Polskie firmy okołogórnicze mają już 

doświadczenia we współpracy z tym krajem. Wielkim atutem 
jest fakt, że ważne stanowiska piastują tam absolwenci polskich 

uczelni. – Kto przeżył kryzys, będzie mógł czerpać korzyści 
z powracającej koniunktury. FASING był w dobrej sytuacji przez 

lata kryzysu. Zwiększaliśmy nasze obroty, przychody i zyski. 
Nawet w najcięższych czasach mówiłem o tym, że rośnie portfel 
naszych zamówień – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem 

Zdzisław Bik, prezes FASING SA.  

Mamy wyjątkowy produkt
i wyjątkową załogę

W czasie święta zakładowego Grupy Kapitałowej FASING SA, które odbyło się 18 grudnia 2017 roku, zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia i stopnie górnicze. Wśród zaproszonych gości był między innymi Grzegorz Tobiszowski, wiceminister 
resortu energii. FASING kultywuje tradycje charakterystyczne dla firm okołogórniczych w czasach, kiedy branża górnicza była potęgą
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powodu – nie mieliśmy w kraju wzorca, nie 
mieliśmy od kogo się uczyć ani nie mogliśmy 
na nikim polegać.

 X Czy po fuzji Famuru i Kopeksu dojdzie do 
powstania czegoś w rodzaju konsorcjum 
polskich firm okołogórniczych, które będą 
miały wspólną ofertę na rynku globalnym?

– Wciąż na to liczę. Odbiorcy zagraniczni 
chcą mieć pełną ofertę, łącznie z kredyto-
waniem zakupów. Jeżeli chcemy umacniać 
pozycję na świecie, musimy mieć ofertę kon-
kurencyjną w stosunku do ofert największych 
firm. Nie chodzi tylko o cenę, jakość i moż-
liwość realizacji indywidualnych wymagań. 
To potrafimy robić. Chodzi o ofertę, która 
będzie także zawierała możliwość budowy 
kopalni od podstaw, kredytowania i wykonania 
wszystkich usług związanych z kopalnią węgla 
kamiennego. Tylko takie firmy mają szanse 
na trwały rozwój. Polski rynek był za mały dla 
dwóch tak dużych firm jak Famur i Kopex. Był 
za mały nawet dla FASING-u. Kryzys przy-
spieszył to, co było nieuniknione.

 XWyjeżdżał pan do Wietnamu. Wejdzie-
my na ten rynek?

– Polskie firmy okołogórnicze mają już 
doświadczenia we współpracy z Wietnamem. 
Wielkim atutem jest fakt, że ważne stanowiska 
piastują tam absolwenci polskich uczelni. Nie 
jesteśmy krajem nieznanym, a Wietnam stawia 
na rozwój górnictwa. Możemy w tej dziedzinie 
współpracować, ponieważ rząd polski planuje 
udzielać wsparcia polskim firmom poprzez 
uruchamianie linii kredytowych dla Wietna-
mu na zakup maszyn, urządzeń i usług dla 
górnictwa. 

FASING podpisał wstępną umowę 
o współpracy, której celem jest powołanie 
spółki w Wietnamie. Ogólna wartość inwe-
stycji kapitałowej stron umowy oceniana jest 
na około 30 mln euro. Zamierzamy utworzyć 
w kompleksie przemysłowym My An spółkę 
akcyjną pod nazwą Fabryka Maszyn i Urzą-
dzeń Przemysłu Górniczego Fasing Thien Lam 
SA. Spółka ma prowadzić działalność w zakre-
sie produkcji łańcuchów, maszyn i narzędzi 
górniczych. Szczegóły wzajemnej współpracy, 

w tym również opracowanie dokumentów 
prawnych koniecznych do rejestracji spółki, 
nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 roku. 
Jednym z warunków realizacji przedsięwzięcia 
jest pozyskanie finansowania ze strony banku 
krajowego.

 X Czy FASING będzie inwestował w USA?
– Zaczynamy rozmawiać o moich ma-

rzeniach, a nie o gotowym projekcie. Nasze 
łańcuchy przechodzą próby, aby zdobyć cer-
tyfikaty niezbędne na rynku amerykańskim. 
Moim marzeniem jest uruchomienie produk-
cji w USA. Od kilkudziesięciu lat dostawca-
mi są firmy niemieckie. Gdyby w przyszłości 
udało się wprowadzić produkcję polską, byłby 
to historyczny wyczyn. W USA nie produkuje 
się łańcuchów górniczych, dlatego mogliby-
śmy być nie tylko polskim, ale także jedynym 
producentem na tamtym rynku. Na rynku 
amerykańskim liczy się nie tylko jakość, ale 
także przywiązanie do producenta i marki. 
Tam króluje marka niemiecka.

 X Czy rynek chiński wciąż jest 
najważniejszy?

– Jest najważniejszy, ponieważ to naj-
większy rynek na świecie. Domyślam się, 
że oczekuje pan jakiejś sensacyjnej informacji. 
Nie ma sensacji. Rozwijamy swoją obecność 
i zacieśniamy współpracę. Mamy komplet 
zamówień. Zwiększamy produkcję dla od-
biorców chińskich. FASING China po dwóch 
latach organizacji działa na tamtym rynku bar-
dzo prężnie. W Chinach jest boom górniczy. 
Widzimy to po naszym portfelu zamówień. 
Chcemy zwiększać nasze inwestycje w Chi-
nach. Analizujemy zagrożenia i potencjalne 

zyski. Ponieważ mamy piętnastoletnie do-
świadczenia, uważam, że podejmiemy opty-
malne decyzje.

 X Nie chciałby pan przeinwestować?
– Staramy się tak inwestować, aby jak naj-

bardziej spełnić oczekiwania naszych partne-
rów biznesowych. Chiny mają za sobą ważne 
wydarzenia polityczne. W październiku 2017 
roku odbył się XIX Zjazd Komunistycznej Par-
tii Chin. Zostały określone plany na najbliższe 
lata i strategiczne kierunki rozwoju do 2050 
roku. Zjazd KPCh ma ogromny wpływ na de-
cyzje gospodarcze podejmowane w Państwie 
Środka. Ponieważ górnictwo węgla kamien-
nego jest branżą strategiczną, naturalne było, 
że menedżerowie górniczy czekali na efekty 
zjazdu. Teraz jest czas przekuwania decyzji 
politycznych na decyzje gospodarcze. Cze-
kamy na konkrety, aby uszczknąć kawałeczek 
tortu. Proszę pamiętać, że w przypadku Chin 
kawałeczek tortu oznacza wielkie pieniądze.

 X Jaki będzie rok 2018 dla FASING-u?
– W roku 2018 skoncentrujemy się 

na konkretyzowaniu i na rozwoju projektów, 
które rozpoczęliśmy w minionych latach. 
Chciałbym podkreślić, że FASING realizuje 
koncepcję wypracowaną ponad 15 lat temu. 
Oczywiście, uaktualniamy ją, dostosowujemy 
do oczekiwań rynku i dodajemy nowe ele-
menty, ale cel jest wciąż ten sam – mamy być 
globalnym liderem w produkcji łańcuchów 
górniczych.

Interesuje nas każdy kraj, w którym po-
trzebne są łańcuchy. Nie odpuszczamy żad-
nego rynku. Umacniamy pozycję globalnego 
producenta. l

Mamy wyjątkowy produkt
i wyjątkową załogę
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W czasie święta zakładowego Grupy Kapitałowej FASING SA, które odbyło się 18 grudnia 2017 roku, zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia i stopnie górnicze. Wśród zaproszonych gości był między innymi Grzegorz Tobiszowski, wiceminister 
resortu energii. FASING kultywuje tradycje charakterystyczne dla firm okołogórniczych w czasach, kiedy branża górnicza była potęgą

Pani Elżbieta Pawska, pracownica działu księgowego, została odznaczona z okazji pięćdziesięciolecia pracy
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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.

Walka z niską emisją

Pali i dymi jak smog
Późną jesienią i wczesną zimą smog daje 
się nam we znaki najmocniej, czyli drapie 
w gardło, nieprzyjemnie pachnie i ograni-
cza widoczność. Jednak te codzienne niedo-
godności są niczym wobec tego, jaki wpływ 
zanieczyszczenia zawarte w powietrzu mają 
na ludzkie zdrowie w dłuższym okresie. Na 
niektóre czynniki mające swój udział w po-
wstawaniu smogu, jak niekorzystne położe-
nie geograficzne czy zjawiska atmosferyczne, 
nie mamy wpływu. Możemy jednak aktyw-
nie działać na rzecz ograniczania emisji za-
nieczyszczeń, dbać o własne zdrowie oraz 
promować w swoim otoczeniu dobre wzorce 
dotyczące np. tego, czym palimy w domo-
wych piecach.

Termin „smog” powstał po połączeniu 
dwóch angielskich słów – smoke (dym) i fog 
(mgła). To nienaturalne zjawisko atmosferycz-
ne zachodzi wtedy, gdy jednocześnie wystę-
pują zanieczyszczenia powietrza, brak wiatru 
i mgła. Powietrze w Polsce jest jednym z naj-
bardziej zanieczyszczonych pyłami i gazami  
w Unii Europejskiej, przez co rocznie umiera 
przedwcześnie ponad 48 tys. osób. Głównymi 
winowajcami polskiego smogu są stare, nie-
spełniające obecnych standardów instalacje 
grzewcze (kotły, piece), które służą do ogrze-
wania domów jednorodzinnych i starych ka-
mienic. Ten sposób ogrzewania stosowany 
jest w ponad 49 proc. polskich gospodarstw 
domowych. Na domiar złego wielu rodaków 
nie tylko używa paliw niskiej jakości, ale też 
pali wszystko, co można wrzucić do kotłów.

Wielki truciciel
Pyły, jak drobiny kurzu, popiołu, sadzy 

oraz piasku, często osiadają na innych substan-
cjach (m.in. metalach ciężkich) i wraz z wdy-
chanym powietrzem przenikają do organizmu. 
Groźne i charakterystyczne dla smogu są dwa 
pyły PM10 i PM2,5. Cząsteczki pierwszego 
mają średnicę 10 mikrometrów lub mniejszą 
(grubość ludzkiego włosa to 50–90 mikro-
metrów) i łatwo przenikają do górnych dróg 
oddechowych i płuc. Z kolei PM2,5 składa 
się z drobin o średnicy 2,5 mikrometra lub 
mniej. Jest groźniejszy od swojego większego 

towarzysza, ponieważ często tworzy substan-
cje toksyczne, m.in. związki metali ciężkich 
czy lotne związki organiczne. Nawet krót-
kotrwałe wdychanie zanieczyszczonego 
powietrza jest szkodliwe – może podrażnić 
spojówki, krtań i tchawicę, a także wystąpienie 
świądu nosa, kaszlu, duszności astmatycznej 
i świszczącego oddechu.

Smog ma druzgocący wpływ na zdrowie, 
co dowiodły badania naukowe. Substancje 
w nim zawarte wywołują wiele poważnych 
chorób cywilizacyjnych, jak nowotwory, cho-
roby układu krążenia czy układu oddechowe-
go. Karcynogeny wziewne przyczyniają się 
do rozwoju raka płuc, nerki, pęcherza, jamy 
ustnej, zatok, gardła i krtani. Zapadają na nie 
osoby młode, które nie palą papierosów ani 
nie nadużywają alkoholu. Według Świato-
wej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie 
powietrza w 30 proc. odpowiada za powsta-
wanie nowotworów, a czynniki genetyczne 
jedynie w 15 proc. W samym Krakowie co-
dziennie rozpoznawane są co najmniej dwa 
takie nowotwory. 

Smog przyczynia się też do rozwoju nad-
ciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca czy 
choroby niedokrwiennej serca. Najbardziej 
narażone na niekorzystne działanie pyłów 
zawartych w powietrzu są osoby już chorujące 
na chorobę wieńcową, osoby otyłe i starsze, 
które przekroczyły 65 lat. Układ oddechowy 
broni się przed smogiem wzmożonym kaszlem 
i nasileniem wydzielania śluzu. Jednak zawar-
ty w smogu dwutlenek siarki i tak przenika 
do górnych i dolnych dróg oddechowych. Na-
stępstwem jest zapalenie błony śluzowej drze-
wa oskrzelowego, a także upośledzenie funkcji 
obronnej układu oddechowego, co otwiera 
drogę infekcjom.

Jak żyć ze smogiem
Aby ograniczyć ryzyko występowania 

smogu, obywatele i władze samorządowe 
powinni popularyzować publiczne środki 
transportu, jak: tramwaje, metra, autobusy, 
koleje i rowery miejskie. Ważnym zabiegiem 
profilaktycznym jest zwiększanie obszarów 
„zielonych” w miastach, ponieważ krzewy 
i drzewa wchłaniają część zanieczyszczeń, 

ale też zapewniają ludziom komfort i świe-
że powietrze. Działania, które mogą podjąć 
władze na szczeblu samorządowym, to m.in. 
zmiana standardu piecyków spalających wę-
giel w budynkach lub wybór alternatywnych, 
ekologicznych form ogrzewania w domach 
wielorodzinnych.

za maską
Od kilku lat w Krakowie, a od roku 

w Warszawie codziennym widokiem są ludzie 
przemierzający ulice w wielokolorowych ma-
seczkach. Nie tylko dodają one szyku ich nosi-
cielom, ale też są doskonałym rozwiązaniem, 
które bezpośrednio chroni ich przed wysokimi 
stężeniami pyłów. Zależnie od rodzaju mogą 
filtrować zarówno pyły zawieszone, jaki i tok-
syczne substancje gazowe. Są dostępne dla 
wszystkich – także dla sportowców i dzieci. 
Już niedługo mogą stać się równie niezbęd-
ne dla mieszkańców dużego miasta jak karta 
miejska. Nie ma odgórnych wytycznych, przy 
jakich stężeniach pyłów powinno się nosić 
maski, jednak warto zakładać je już wtedy, 
kiedy poziom PM10 przekroczy 50 jednostek 
na metr sześcienny, czyli obowiązującą w Pol-
sce normę. Warto zwrócić uwagę, żeby maska 
filtrowała bardzo małe cząstki pyłu (PM2,5), 
które przedostają się nie tylko do płuc, lecz 
także do krwi. Maska do użytku w mieście 
powinna mieć także warstwę z węglem ak-
tywnym, który będzie chronić przed zanie-
czyszczeniami gazowymi. Maski antysmogowe 
można kupić w aptekach, sklepach z artyku-
łami BHP, budowlanych i internetowych. Ich 

cena waha się w granicach 100–300 złotych. 
Należy też doliczyć do tego koszty filtrów 
(ok. 10 złotych za sztukę), które nie powinny 
być używane dłużej niż dwa tygodnie, a należy 
je wymieniać zawsze wtedy, gdy zmienią kolor 
z białego na szary.

Pit-em W smog
Władze samorządowe otrzymały ostatnio 

nowe narzędzie do prowadzenia skutecznej 
polityki proekologicznej – ulgę podatkową. 
Krajowa Informacja Skarbowa odpowie-
działa na pytanie gminy, która chce udzielać 
osobom fizycznym dotacji celowych na do-
finansowanie inwestycji służących ochronie 
środowiska i poprawie jakości powietrza. Jeśli 
gminy dofinansują mieszkańcom część wy-
datków na wymianę kopcących kotłów, nie 
będą musiały wystawiać PIT-8c. Mieszkańcy 
modernizujący swoje domy będą mieli z tego 
tytułu przychód – skorzystają ze zwolnie-
nia z opodatkowania, wskutek czego gminy 
nie muszą sporządzać dla nich informacji  
PIT-8c. Chętni będą mogli zgłaszać się do swo-
ich gmin o dofinansowanie takich moderniza-
cji jak demontaż starego pieca, zakup i montaż 
nowego kotła gazowego lub na paliwa stałe 
oraz na zakup i montaż palnika dopalającego 
dym. Zwolniona z podatku będzie też pomoc 
na budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz usuwanie z budynków elementów 
azbestowych. Nieobjęte podatkami będą też 
dotacje dla mieszkańców, na które gmina za-
ciągnie pożyczkę z Wojewódzkich Funduszów 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

WFOŚiGW w Katowicach

Akcja Hajcujymy – Nie Trujymy

Maski antysmogowe chronią przed pyłami zawieszonymi i zanieczyszczeniami gazowymi

Od 15 stycznia do 21 marca w Tarnowskich 
Górach potrwa pilotażowa akcja dotycząca 
zagrożeń związanych ze złą jakością powie-
trza. Zostaną przeprowadzone badania jego 
zanieczyszczeń. Podstawowym narzędziem 
badawczym będzie elektryczny pojazd mo-
nitorujący stan niskiej emisji. W miejscach 
niedostępnych dla samochodu zostanie wy-
korzystany dron.

Podczas inauguracji akcji przedstawi-
ciele czterech partnerów, którymi są Urząd 
Miejski w Tarnowskich Górach, WFOŚiGW 
w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa 
w Katowicach oraz Regionalny Fundusz Eko-
rozwoju SA w Bielsku Białej, podpisali list 
intencyjny w sprawie opracowania cyfrowej 

mapy zanieczyszczeń. Mapa pokazująca za-
nieczyszczenia powietrza wywołane przez 
niską emisję na terenie gminy Tarnowskie 
Góry ma być docelowo udostępniona dla 
mieszkańców pod adresem www.smog.tar-
nowskiegory.pl. 

Prezes WFOŚiGW w Katowicach An-
drzej Pilot zauważył, że akcja łamie stereotyp, 
że na obrzeżach województwa i przemysłu 
problem zanieczyszczenia powietrza nie jest 
istotny. – Smog jest tak samo niebezpieczny dla 
Białego Śląska, jak i dla Czarnego Śląska. Tar-
nowskie Góry są doskonałym miejscem do pro-
wadzenia tego typu przedsięwzięć, ponieważ 
burmistrz miasta jest otwarty na wszystkie 
inicjatywy, które mogą poprawić jakość życia 
w mieście – tłumaczył prezes Pilot.  l
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Od 15 stycznia do 21 marca w Tarnowskich Górach potrwa pilotażowa akcja dotycząca zagrożeń 
związanych ze złą jakością powietrza
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Mamy wreszcie ustawę o elektromobilności, 
która ma rozruszać nasz rynek samochodów 
elektrycznych. Nie rozrusza. Brakuje w niej 
realnych zachęt finansowych, bez których 
w żadnym kraju elektromobilność na razie 
się nie rozwija.

Rząd, który ustawę przygotował, dość 
dokładnie rozpisał i zaplanował budowę in-
frastruktury do ładowania elektrycznych aut 
– do roku 2021 będziemy mieli 6 tys. tzw. 
wolnych ładowarek i 400 szybkich. Do 2020 
roku mają je budować komercyjne firmy, 
a tam, gdzie nie zbudują, zrobią to firmy 
energetyczne. Zrobią na pewno, bo przecież 
są państwowe.

Drugim filarem rozwoju elektromobilno-
ści miały być zachęty do kupna elektrycznych 
aut. Tu już jest znacznie gorzej. Rząd chciał 
to zrobić metodą dużego kija z odrobiną mar-
chewki na koniuszku. Tyle że sejm odebrał mu 
kij – wykreślono z projektu zapis o opłatach 
za wjazd do stref bezemisyjnych w centrum 
miasta, które miały wynosić nawet 30 złotych 
dziennie. Dla tych, którzy w dni robocze mu-
szą wjechać do centrum, byłoby to co najmniej 
7–8 tys. złotych rocznie. W ciągu 10 lat byłoby 
to 70–80 tys. złotych, co wyrównałoby mniej 

więcej różnice w cenie między samochodem 
elektrycznym a spalinowym (elektryczny Vol-
kswagen Golf kosztuje w Polsce ponad 160 
tys. złotych, a podobnie wyposażona wersja 
spalinowa ok. 50 proc. tej kwoty). Skoro jed-
nak tej opłaty nie ma, to co miałoby wyrównać 
tę cenową przepaść? Rząd proponuje zwolnie-
nie z akcyzy, czyli w zasadzie nie wiadomo co. 
Akcyza na samochody jest uzależniona od… 
pojemności silnika spalinowego. Do pojem-
ności 2 litrów płaci się 3,1 proc., a od silników 
o większej pojemności zbiera się 18,6 proc. 
Skoro jednak samochód elektryczny wcale 
nie ma silnika spalinowego, to w zasadzie nie 
powinien w ogóle temu podatkowi podlegać. 
Gdyby jednak uznać, że musi, to 0 litrów (zero 
litrów!) jest mniejsze od 2 litrów, więc płaci-
łoby się 3,1 proc. Skoro więc auto spalinowe 
to 50 proc. ceny elektrycznego, zmniejszenie 
ceny wersji EV o 3,1 proc. nic nie zmieni. Po-
zostałe zachęty, takie jak zezwolenie na jazdę 
po buspasach, w zasadzie nie mają większego 
znaczenia przy takiej różnicy cen aut. Gdyby 
w tych bardzo nielicznych miejscach, gdzie 
pasy dla autobusów są wyznaczone, wyjechał 
na nie tysiąc elektrycznych aut, byłyby zakor-
kowane niemal tak samo jak wszystkie inne. 
A gdzie tam jeszcze do obiecywanego przez 

premiera Morawieckiego miliona?! Wyjdzie 
na to, że przyjdzie nam poczekać z elektrycz-
nymi autami na czas, kiedy postęp technologii 
i masowa produkcja wyrównają ceny. W Pol-
sce może to podobno nastąpić w 2029, a może 
„już” w 2026 roku. 

Nowy silNik Golfa
Volkswagen Polska dodał do gamy Golfa 

nowy silnik 1,5 TSI o mocy 130 KM. Według 
VW czterocylindrowy silnik charakteryzuje się 
cichą pracą i wysokim momentem obrotowym 
dostępnym już przy niskich prędkościach ob-
rotowych, nawet podczas ekonomicznej jazdy 
na wysokich biegach. Maksymalny moment 
wynoszący 200 Nm jest do dyspozycji już 
od 1400 obr./min i utrzymuje się na takim 
poziomie aż do 4 tys. obr./min. Maksymalna 
prędkość napędzanego nim Golfa to 201 km/h. 
Zużycie paliwa od 4,8 do 5 litrów na 100 kilo-
metrów, co odpowiada emisji CO2 na pozio-
mie od 110 do 116 g/km. 

Wśród technicznych ciekawostek jest 
system odłączanych cylindrów (Active Cy-
linder Management), który niewyczuwalnie 
dla kierowcy wyłącza dwa z czterech cylin-
drów, podczas jazdy z prędkością obrotową 
silnika w przedziale od 1400 do 3200 obr./ min 

(w zależności od obciążenia jednostki napę-
dowej). Zdecydowanie ogranicza to zużycie 
paliwa i emisję spalin. 

Ceny Golfa z tym silnikiem zaczynają się 
od 85 190 złotych, a Golfa Varianta – od 90 
790 złotych w połączeniu z sześciobiegową 
przekładnią mechaniczną.

GM zapoMiNa 
o kierowNicy
Nie, to nie pomyłka – tak naprawdę 

ma wyglądać Cruise AV, autonomiczny model 
General Motors, który ma wyjechać na drogi 
w roku 2019. Samochód ma być w pełni auto-
nomiczny, zatem nie będzie trzeba montować 
w nim kierownicy, pedałów, drążka zmiany 
biegów i innych przełączników związanych 
z jazdą. Wszystko ze względu na bezpieczeń-
stwo – podobno 94 proc. wypadków to skutki 
błędów lub złych decyzji kierowców. 

General Motors przygotowuje już czwar-
tą generację autonomicznych pojazdów, wy-
różniających się z tłumu zestawem kamer, 
radarów i lidarów na dachu. Całkowita eli-
minacja kierownicy oznaczać będzie, że tech-
nologia jest całkowicie gotowa do seryjnej 
produkcji.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Elektryczna nać

Elektryczny Renault ZOE Golf dodał do gamy nowy silnik 1,5 TSI o mocy 130 KM

Cruise AV, autonomiczny model General Motors Samochód ma być w pełni autonomiczny
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Peryferia

Prawda

Zdrowie

Skurcze – paraliż mięśni
Podczas wysiłku fizycznego nasze mięśnie 
pracują – nawet przy najmniejszym ruchu 
kończyn naprzemiennie naciągają się i rozluź-
niają. Ich praca jest przez nas kontrolowana. 
Jednak czasami mięsień zaczyna pracować 
sam, czego efektem jest spazm, czyli bezwied-
ny skurcz. Najczęściej łapiemy skurcze nóg 
i stóp. Najczęściej spotykane są skurcze łydek, 
które przytrafiają się wszystkim, także tym, 
którzy nie prowadzą aktywnego trybu życia.

Te dolegliwości są często spotykane i pra-
wie każdy miał chociaż raz w życiu z nimi 
do czynienia. Nieprzyjemny ból występuje 
najczęściej u dorosłych i nasila się wraz z wie-
kiem, ale dzieci również mogą doświadczać 
skurczy.

Przyczyny
W zdecydowanej większości łapiemy 

skurcze mięśni łydek. Do nadmiernego pobu-
dzenia nerwów może dojść w wyniku uszko-
dzenia nerwu lub mięśnia. Częstą przyczyną 
skurczy jest odwodnienie wywołane wysiłkiem 
fizycznym. Silny ból i sztywność mięśni poja-
wiające się nagle podczas wysiłku mogą być 
objawem przetrenowania. Skurcze łydek nie 
są jedynie konsekwencją zbyt intensywnego 
ruchu, ponieważ ból nierzadko atakuje w nocy. 
W tym przypadku powodem dolegliwości jest 
długie trzymanie nogi w zgiętej pozycji, która 
utrudnia dopływ krwi do kończyny. 

Częste skurcze mogą być symptomem 
różnych chorób, np. słabego krążenia w koń-
czynach dolnych, żylaków (ból całych łydek 

połączony z obrzękiem stóp lub kostek). W ra-
zie zaobserwowania podobnych dolegliwości 
należy zgłosić się do lekarza. Przy podejrzeniu 
żylaków nie wolno nosić ciasnych skarpet. Nie 
należy też zakładać nogi na nogę w trakcie 
siedzenia. Po powrocie z domu ulgę przyniesie 
położenie się i uniesienie nóg ponad resztę 
ciała. Na skurcze wywołane żylakami pomaga 
też stosowanie żelów i maści łagodzących, 
np. z wyciągiem z kasztanowca. 

Domowe sPosoby
Na skurcze mięśni, mimo że są bolesną 

dolegliwością, nie pomoże lekarz. Możemy 
je łagodzić, stosując leki przeciwbólowe. Je-
śli skurcze się powtarzają lub trwają dłuższy 
czas, można stosować środki rozluźniające 
mięśnie. Najskuteczniejsze w łagodzeniu skur-
czów jest rozcieranie bolącego miejsca. Roz-
luźnimy napięty mięsień przez prostowanie 
i zginanie kończyny. Skutecznym i prostym 
ćwiczeniem jest też stanięcie w odległości 
ok. 60–70 centymetrów od ściany. Opieramy 
się o nią przedramionami, plecy i nogi po-
winniśmy mieć wyprostowane, a stopy mają 
przylegać do podłogi. 

Pomoże również delikatny masaż łydki, 
który rozluźni skurczone mięśnie. Uciskamy 
ją delikatnie w kierunku od bocznej krawędzi 
do środka. To samo działanie ma ogrzanie 
łydki, np. za pomocą termofora, ciepłego 
okładu czy ciepłego prysznicu. Innym sku-
tecznym sposobem jest maksymalne nacią-
gnięcie mięśnia, chociaż nie jest to łatwe ani 
przyjemne z powodu silnego bólu. W bardziej 

skomplikowanych przypadkach, gdy podsta-
wowe metody zawodzą, należy uzupełnić nie-
dobory minerałów i witamin w organizmie, 
zwłaszcza potasu i magnezu. 

Profilaktyka
Dobrym sposobem na uniknięcie nie-

przyjemnych napadów ostrego bólu jest 
właściwe nawadnianie organizmu. Dietetycy 
zalecają picie co najmniej 1,5 litra wody mine-
ralnej dziennie. Odpowiednia dieta również 
wzmacnia organizm, dlatego należy pamię-
tać o jedzeniu produktów bogatych w ma-
gnez, jak: szpinak, groch, fasola, zboża czy 
gorzka czekolada. Warto też spożywać ryby, 
kaszę gryczaną i jęczmienną oraz warzywa, 
ponieważ zawierają cenny potas. Należy też 
wystrzegać się stosowania odchudzających 
leków pochodzących z niepewnego źródła. 
Często zawierają one środki moczopędne, 
powodujące odwodnienie organizmu. l
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Historia Agaty wydawała się nieprawdopo-
dobna od początku wszystkim, którzy ją znali. 
Niezbyt ładna, a w każdym razie niecharak-
terystyczna szara myszka, zawsze w warko-
czu i grzywce opadającej na zamglone oczy. 
Uczyła się dobrze, ale nigdy nie wychodziła 
przed szereg, niczym się nie wyróżniała. Ni-
gdy nie miała chłopaka ani nawet najlepszej 
przyjaciółki. 

Można się więc domyślić, jak wielkie było 
zdziwienie jej siostry, rodziców i koleżanek 
z pracy, kiedy obwieściła, że ma narzeczo-
nego. Nikt co prawda w to nie uwierzył – no 
bo niby jak go miała poznać? Poza tym kto 
i po co chciałby z nią spędzić życie? „Chyba 
tylko po to, żeby popełnić samobójstwo z nu-
dów” – szydziła młodsza siostra Agaty. Na pal-
cu dziewczyny pojawił się jednak niewielki 
pierścionek, co wywołało pierwsze wielkie 
zdziwienie otoczenia. Miesiąc później zdarzy-
ło się coś, czego Agata nie mogła już wymy-
ślić sama – okazało się, że jest w ciąży. To był 
moment, kiedy jej rodzina zaczęła poważnie 
traktować to, co mówi, i postanowiła jak naj-
szybciej poznać swojego przyszłego członka.

Tydzień później Olek zniknął, jak twier-
dziła Agata. Zaczęto poszukiwania mężczyzny, 
którego nikt nigdy nie widział, a część szuka-
jących miała wątpliwości, czy w ogóle istnieje. 
Policja przyjęła zgłoszenie, ale w sumie nie-
wiele więcej zrobiła. Po Olku nie było śladu. 

Mijały miesiące, wraz z którymi brzuch Agaty 
rósł, a ona sama bladła i stawała się coraz bar-
dziej przezroczysta i smutna. I w sumie tylko 
ona znała prawdę, choć osaczona ze wszyst-
kich stron czasem sama zaczynała wątpić, 
czy to, w co wierzyła, zdarzyło się naprawdę.

Jesienią Agata urodziła zdrowego synka. 
Ona co prawda była już bliska choroby psy-
chicznej, ale starała się jak mogła dla swojego 
dziecka. Z szarej myszki zmieniła się w zmar-
nowaną, ale silną kobietę, która wiedziała, 
czego chce. I wtedy, podczas jednego ze spa-
cerów, zobaczyła jego. Olek jak gdyby nigdy 
nic bawił się w parku z dużym rudym psem. 
Przycupnęła za drzewem, to był on, bez cienia 
wątpliwości. Agata nie miała pojęcia, co robić, 
ale instynktownie podążyła za nim, żeby do-
trzeć do niewielkiego domu w pobliżu parku. 
Od tego czasu przychodziła tam codziennie. 
Wyglądało na to, że mężczyzna, który był 
ojcem jej dziecka i który miał niegdyś być jej 
mężem, prowadzi niczym niezmącone spokoj-
ne życie. Wypytała sąsiadów – wprowadził się 
może z miesiąc temu, używał innego imienia, 
ale ona nie miała wątpliwości, że to on.

Po kilku tygodniach każdy dzień Agaty był 
kontrolowany przez jej syna i Olka. Karmiła, 
przebierała dziecko, po czym większość dnia 
obserwowała i śledziła mężczyznę. Cała ta ma-
nia przybrała tak przerażającą skalę, że w koń-
cu Olek się zorientował. Złapał ją pewnego 
dnia, przycisnął do ściany i zażądał, żeby 
zniknęła na dobre. 

Postanowiła wtedy dwie rzeczy – 
po pierwsze, nigdy nie mówić nikomu o swoim 
odkryciu. Po drugie, doprowadzić do tego, 
żeby ten mężczyzna nigdy już nikomu, z jej 
dzieckiem włącznie, nie złamał życia tak jak 
jej.

Obmyśliła dokładnie plan, który samotnie 
zrealizowała. Zwabiła Olka do opuszczonego 
w parku kościółka, a gdy się pojawił, zamach-
nęła się na niego z niespotykaną siłą metalową 
belką, zabijając go na miejscu. Wykorzystała 
przygotowaną wcześniej folię, spakowała cia-
ło do bagażnika i w czasie, gdy całe miasto 
oglądało fajerwerki – zrzuciła je z mostu. 
Następnie wróciła na miejsce zbrodni, żeby 
dokładnie zatrzeć ślady. Była przerażona, ale 
nie zawahała się ani minuty.

Dwa miesiące później przyszła wczesna 
wiosna, a wyższe temperatury roztopiły sku-
tą lodem rzekę. Lokalni wędkarze znaleźli 
ciało Olka, które nadgryzione przez ryby wy-
płynęło przy brzegu. Śledczy i biegli sądowi 
doszli do wniosku, że był to lokalny watażka 
i drobny oszust – co prawda nie miał na imię 
Olek, ale okłamywanie skromnej dziewczyny 
było jednym z jego najlżejszych przestępstw. 
Policja miała jednak wtedy dużo innej roboty, 
a śledztwo przeprowadzono szybko i szybko 
zamknięto.

Agata nie miała zamiaru nikomu się już 
z niczego tłumaczyć. Spakowała dwie niewiel-
kie torby, z wysoko podniesioną głową wzięła 
dziecko pod pachę i wyjechała. l

Ucieczka z krainy gafy

Śruba na 
święta
Za nami wielkie kupowanie świątecznych 
prezentów, ale przed nami kolejny rok ob-
darowywania najbliższych. Dla wielu z nas 
to utrapienie. Chciałoby się błysnąć blaskiem 
odbitym od oczu rozpromienionych rado-
ścią z upominku, bo to nam dodaje skrzydeł. 
Zdawkowe „dziękuję” i wymuszony uśmiech 
nie rekompensują trudu wymyślania, wędró-
wek po sklepach, surfowania w Internecie 
i wydawania pieniędzy.

Listy głupich prezentów można bez trudu 
znaleźć w Internecie. Czy znacie dziecko, które 
ucieszy Święty Mikołaj robiący kupy cukierka-
mi, seniorkę uradowaną „Konserwą Emerytki” 
bądź ojca zachwyconego opaską na kufel piwa? 
W porównaniu do takiego zestawu chybionych 
upominków zakup śruby napędowej do łodzi 
motorowej wydaje się rozsądny i świadczący 
o statusie materialnym obdarowującego. 

35-latka, wychowująca dwoje dzieci i pra-
cująca na nisko opłacanym etacie w szpitalu, 
oniemiała, zobaczywszy taki prezent gustow-
nie przepasany wstążką w kolorze czerwonym. 
Uznała, że to afront i nie chodziło jej o kolor 
wstążki. Mąż przepadał na długie godziny w ga-
rażu, remontując swoją ukochaną łódź, na której 
przeżył wiele wspaniałych chwil z kolegami. Jej 
ta jego łódka wychodziła bokiem, bo nie widziała 
siebie oczami wyobraźni w kostiumie kąpielo-
wym machającej do mijanych gapiów na plaży. 
Mężczyzna obdarował świątecznym prezentem 
swoją łódź, a nie żonę, która poczuła się odtrą-
cona, zlekceważona. I jak tu takiej dogodzić?

Najbardziej znana w Europie królewska 
rodzina ma zwyczaj przygotowywania listy po-
żądanych prezentów przy różnych okazjach. 
Mają sporo doświadczenia w obdarowywaniu 
i przyjmowaniu upominków, więc może warto 
zgapić od nich pomysł z listą i zastosować go 
w domowych realiach lub po prostu zapytać 
każdego z domowników o trzy pomysły na naj-
lepszy upominek dla niego.

A jeśli domownik nie chce wyznać, bo się 
wstydzi powiedzieć lub nie ma marzeń, bo już 
nie pamięta, jak się marzy? No cóż, wtedy trzeba 
takiego człowieka obserwować: jakie reklamy 
przyciągają jego uwagę, jakich rzeczy mu bra-
kuje, co czyta, czego słucha. W dzisiejszych 
zabieganych czasach, gdy w domu mijamy się 
na co dzień niczym w tramwaju, można pomy-
śleć o wspólnie spędzonym dniu, czymś ekstra 
do przeżycia i wspominania. Może to być bilet 
na koncert ulubionego artysty albo do teatru 
bądź własnoręcznie zrobiony kupon na wyjazd 
weekendowy za miasto lub masaż z szampa-
nem dla dwojga w SPA. Warto puścić wodze 
fantazji i nie kupować prezentu dla siebie lub 
na odczepne, żeby jakiś był.

Największą gafę prezentową popełniamy, 
obdarowując siebie, a nie bliskich, lub przypo-
minając podarunkiem coś, o czym obdarowa-
ny nie chce pamiętać. Młoda żona nie będzie 
mogła zasnąć w nocy, gdy otrzyma od ukocha-
nego krem przeciwzmarszczkowy lub zestaw 
do mycia garów. Jej mąż zapewne naburmuszy 
się, gdy na imieniny dostanie płyn do płukania 
jamy ustnej, antybakteryjny spray do ust oraz 
komplecik narzędzi do usuwania niesfornych 
włosów z nosa i uszu. Kiedyś w rozterce pre-
zentowej weszłam do apteki i kupiłam dla męża 
pięknie opakowany Buerlecithin. Gdy zobaczył 
zawartość pudełka, spontanicznie zapytał: „już 
taki stary jestem, że leki kupujesz”. Ja na to przy-
milnie: „to po to, żebyś o mnie zawsze pamiętał”. 
Ale głupio wyszło. JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo w 2018 roku – trendy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Tempo wzrosTu gospodarki z 2017 roku 
może się uTrzymać w Tym roku. W mi-
nionym roku produkt krajowy brutto Polski 
powiększył się o ok. 4,4 proc. To najlepszy 
wynik od sześciu lat. W obecnym roku eko-
nomiści zakładają wzrost ok. 4 proc., może 
jednak wyhamować wzrost zatrudnienia, ale 
jednocześnie przyspieszy wzrost wynagro-
dzeń, którego znaczenie dla konsumpcji jest 
większe. Przeciętnie ekonomiści przewidują, 
że średnie wynagrodzenie w gospodarce na-
rodowej zwiększy się o 6 proc.

ponad 250 Tys. nowych miejsc pracy 
sTworzyły małe, średnie i duże firmy 
(do końca lisTopada 2017 roku) – wy-
nika z analizy rzeczpospoliTej. Około  
1/3 nowych miejsc pracy powstało w przemy-
śle, przede wszystkim w tzw. branżach nasta-
wionych na eksport – produkcji samochodów 
(wzrost o 14 tys.), wyrobów z metali (12 tys.), 
produktów z tworzyw sztucznych (11 tys.), 
mebli (6 tys.). Taka struktura przyrostu za-
trudnienia powinna przełożyć się na wyższy 
niż przeciętnie w UE wzrost wydajności pracy, 
co jest z kolei kluczowe dla utrzymania wyso-
kiego tempa wzrostu PKB w Polsce.

sTaTysTyczna polka, wykonująca Taką 
samą lub porównywalną pracę co męż-
czyzna, zarabia od niego mniej średnio 
od 7 proc. do 18,5 proc. – wynika z naj-
nowszych danych gus. Problem ten, zwa-
ny luką płacową, był analizowany w wielu ba-
daniach i występuje na całym świecie. Według 
danych Eurostatu Polskę charakteryzuje jedna 
z najniższych wartości luki płacowej w Unii 
Europejskiej – różnica w zarobkach wynosi 
7,7 proc. na niekorzyść kobiet, a średnia unijna 
to 16,7 proc. (różnica średniej stawki godzi-
nowej brutto w całej gospodarce). Im wyższe 
stanowisko, tym odnotowuje się większe róż-
nice w wynagrodzeniach. 

zgodnie z usTawą ograniczającą handel 
w niedziele, kTóra będzie obowiązywać 
od 1 marca 2018 roku, zakupy będzie 
można robić Tylko w pierwszą i osTaT-
nią niedzielę każdego miesiąca 2018 
roku. Od 2019 roku zakupy będą możliwe 
tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 
roku, o ile prawo znowu się nie zmieni, zaku-
pów w niedzielę nie zrobimy. Bez problemu 
nadal można robić zakupy online, a z ustawy 
wyłączone są np. sklepy z dewocjonaliami 
czy stacje benzynowe. Zamknięte będą duże 
sklepy i centra handlowe. Niedziele, w które 
można w tym roku robić zakupy, to: 4 i 25 
marca, 29 kwietnia, 6 i 27 maja, 3 i 24 czerwca, 
1 i 29 lipca, 5 i 26 sierpnia, 2 i 30 września,  
7 i 28 października, 4 i 25 listopada, 2, 16, 23 
i 30 grudnia.

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „zdrowych świąT”.  
Nagrodę wylosowała: pani wikToria ociepka ze sTrumienia.

Minionego roku branża piwowarska nie może 
zaliczyć do udanych – pogoda w kluczowych 
dla sprzedaży złotego trunku letnich miesią-
cach była kapryśna, nie odbyła się też żadna 
duża impreza sportowa, która napędza ko-
niunkturę. W 2017 roku wartość rynku piwa 
w Polsce spadła o 3,5 proc. W nowym roku 
eksperci liczą na lepszy wynik m.in. dlate-
go, że w czerwcu rozpoczynają się w Rosji 
mistrzostwa świata w piłce nożnej, a kibice 
trzymający kciuki za dobry wynik polskiej 
reprezentacji będą też przed telewizorem 
trzymać szklankę z piwem.

Browary nie mogą zadekretować dobrej 
pogody i opierać na niej prognoz ekono-
micznych, ale mogą to już zrobić z wielkimi 
turniejami piłkarskimi. Statystyki mówią, 
że w latach, w których odbywają się wy-
darzenia sportowe dużej rangi, kraj może 
liczyć na sprzedaż setek tysięcy hektolitrów 
piwa więcej. Nieważne, czy państwo jest 
gospodarzem tej imprezy, a nawet czy bierze 
w niej udział. Dwa lata temu na mistrzo-
stwach Europy polska reprezentacja doszła 
do ćwierćfinału i od tego czasu apetyty kibi-
ców tylko urosły. Najwięcej rodaków będzie 
śledzić mecze biało-czerwonych w zaciszu 
czterech ścian, ale na pewno wielu z nich 
będzie wolało kibicować wraz z innymi 
w pubach, restauracjach czy powstałych 
specjalnie z okazji Euro strefach kibica. 
W każdym z tych miejsc piwo będzie się 
lało szerokim strumieniem.

nasycony rynek

Polski rynek piwa jest rozwinięty pod 
każdym względem – w ofercie są piwa z róż-
nych rodzajów, z każdej półki cenowej, prze-
znaczone dla różnych grup konsumentów, 
od niedzielnego piwosza, przez poszukiwaczy 
nowych aromatów, po studentów. Z kolei ro-
dzimy nabywca wie coraz więcej o piwie i jest 
coraz bardziej świadomy, przez co spada jego 
podatność na reklamę. Nowym browarom 
coraz trudniej więc wejść na rynek i znaleźć 
dla siebie niszę, a starym powiększyć swój 
stan posiadania. 

Na rynku trwa również ciągła wojna 
cenowa, a koszty browarów rosną, np. ceny 
aluminium, z którego wytwarzane są pusz-
ki, systematycznie wzrastają na giełdach 
światowych. W Polsce w ostatnim czasie 
mamy rynek pracownika, w związku z czym 
browary odczuwają też presję na wzrost 
wynagrodzeń. W dłuższym horyzoncie 
do spadku sprzedaży piwa może doprowa-
dzić czynnik demograficzny, dane bowiem 
wskazują, że liczba konsumentów będzie się 
stopniowo zmniejszała. 

niższa akcyza,  
późniejsza reklama

Po obniżce akcyzy na alkohol część obser-
watorów liczyła na to, że spadną również ceny 
piwa, zwłaszcza z browarów rzemieślniczych 
i regionalnych. Piwowarzy nie myślą jednak 
o zmianie cen, a zaoszczędzone pieniądze chcą 
przeznaczyć na rozwój i inwestycje. Argumen-
tują, że obniżenie cen zepsułoby ich markę. 
Małe browary przez lata cierpiały na brak 
pieniędzy na rozwój, a teraz rodzi się szan-
sa, by piwny rynek mógł rozwijać się szybciej. 
Zmiana akcyzy będzie miała największy wpływ 
na duże koncerny i browary regionalne, ponie-
waż to w cenach ich piw ma największy udział.

Całej branży piwowarskiej sen z powiek 
wciąż spędza projekt przesunięcia godzin 
nadawania reklam piwa z 20.00 na 23.00. 
Za ich pośrednictwem koncerny nie tylko 
zachęcają do kupna swoich produktów, ale 
też tworzą kulturę piwną i informują o no-
wościach rynkowych. Browary obawiają się, 
że zmiana godzin emisji reklam mogłaby osła-
bić rynek piwa i pociągnąć za sobą powrót 
Polaków do mocnych trunków, jak wódka. 
Wskazują na fakt, że 80 proc. Polaków spo-
żywa alkohol odpowiedzialnie, a problem do-
tyczy ok. 7 proc. społeczeństwa. Cała branża 
podjęła decyzję, że w ramach walki z alko-
holizmem do końca 2018 roku 100 proc. piw 
będzie miało informację konsumencką na ety-
kietach i na stronach internetowych marek.

 MAREK KOWALIK
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Metan z lokalnych ujęć, dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 
ogrzeje szkołę. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Daniel 
Ozon, prezes zarządu JSW, wraz z Arturem Dyczko, zastępcą 
prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, a także Roman Fok-
sowicz i Janusz Buda, zastępcy Prezydenta Miasta Jastrzębia-
-Zdroju. JSW zobowiązała się do uruchomienia specjalnego 
punktu dystrybucyjnego i dostawy gazu.

Metan, jako źródło energii, trafi do Szkoły Podstawowej 
nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju. Najważniejsze prace zmierzające 
do uruchomienia instalacji grzewczej zostaną przeprowa-
dzone podczas ferii zimowych. Istniejąca instalacja zostanie 
przystosowana tak, aby mogła być zasilana gazem. Sposób 
pozyskiwania gazu i transportowania go do szkoły będzie dosyć 
prosty. Jastrzębska Spółka Węglowa zbuduje infrastrukturę, 
która umożliwi wykorzystanie gazu z mobilnych wiązek butli. 
Odbędzie się to poprzez zabudowę dystrybutora dwuwężo-
wego umożliwiającego swobodne podłączenie i zabudowę 
urządzenia pozwalającego na załadunek i rozładunek butli 
z gazem. Transport będzie odbywał się przy wykorzystaniu 
dwóch mobilnych wiązek butli, o łącznej pojemności wiązki 
390 normalnych metrów sześc. na specjalnie oznaczonym 
pojeździe, który będzie propagował ideę Zielone JSW. 

– Cieszę się, że mieszkańcy dostaną gotowy produkt, który 
doskonale wpisuje się w strategię zarówno Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, jak i miasta Jastrzębie-Zdrój. Chodzi o ekologiczne 
źródło energii, a takim niewątpliwie jest metan – powiedział 
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju. 
Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu miasta. – Mamy świadomość, że JSW jest 

światowym liderem w zakresie technologii, natomiast nasze 
szkoły kształcą przyszłe kadry, niezbędne dla strategicznego 
rozwoju Spółki. Właśnie na takiej obustronnej i rzetelnej 
współpracy można opierać przyszłość – powiedział Łukasz 

Kasza, przewodniczący Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. 
Podpisane porozumienie zakłada współpracę w sprawie dostar-
czania metanu także na potrzeby innych miejskich budynków

.  JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Zielona energia dla sZkoły
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Metan, jako źródło energii, trafi do Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju. Najważniejsze prace zmierzające do uruchomienia instalacji 
grzewczej zostaną przeprowadzone podczas ferii zimowych
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