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Jerzy Dudała, publicysta portalu 
wnp.pl i miesięcznika Nowy 
Przemysł: Górnictwo – nowoczesna 
część przemysłu

Tytuł dla Kazimierza 
Grajcarka

Wydawnictwo Górnicze wybrało 
Człowieka Roku. 

strona 4

Konsultacje zamiast 
konfrontacji
Największe napięcia zosta-
ły rozładowane. Nie będzie 
dalszych zmian w zarządzie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
– Chciałbym, aby informacja 
o przezwyciężeniu kryzysu była 
równie szeroko rozpowszech-
niana, jak były rozpowszech-
niane informacje o narastają-
cych tarciach między repre-
zentatywnymi organizacjami 
związkowymi a akcjonariuszem 
większościowym – pisze poseł 
Grzegorz Matusiak. – W cza-
sie narastania konfliktu wokół 
zarządu JSW wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski, poseł 
Grzegorz Janik i ja staraliśmy 
się, aby zamiast emocji decydu-
jące znaczenie miały racjonalne 
argumenty. 

strona 5

Człowiek w masce
Smog.

strona 8

Restart fabryki 
silników w Tychach
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Katowice. Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Pytania o politykę

Polityka polskiego rządu jest prowęglowa czy antywęglowa? O to między innymi pytali przedstawiciele 
związków zawodowych w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego 

Górników, który 26 stycznia obradował w Katowicach. 
więcej na s. 3
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B E Z  F A J R A N T U

Górnictwo 
w wielkim kotle
W 2018 roku do Polski sprowadzono 18 mln ton 

węgla. To dużo. Rosną zapasy węgla z importu. 
W pewnym momencie importerzy będą musieli 
je sprzedać, aby wycofać zainwestowane pieniądze. Zrobią 
to nawet wtedy, gdy będą musieli zaniżyć ceny. Grozi 
nam powtórka sytuacji sprzed kilku lat, kiedy tani węgiel 
z importu wypierał paliwo z polskich kopalń. Sytuację 
komplikuje jeszcze jeden fakt. Otóż węgiel z zagranicy 
sprowadzają nie tylko prywatni importerzy. Importuje go 
także energetyka przez swoje spółki zależne. Mniej więcej 
pół roku trwały próby ustalenia, do kogo ostatecznie trafia 
paliwo. Okazuje się, że nie można tego ustalić w sposób 
oficjalny, ponieważ instytucje państwowe, które mają taką 
informację, nie mogą jej przekazać nawet Ministerstwu 
Energii. Te dane są objęte tajemnicą. To oznacza, że trudno 
przewidzieć, kiedy na przykład Polska Grupa Górnicza 
dostanie informacje o tym, że albo obniży ceny, albo 
wypada z rynku. Jest to scenariusz dość sensacyjny, ale nie 
całkiem nieprawdopodobny. 

K łopoty dawnej Kompanii Węglowej wynikały nie 
tylko z wielkiego kryzysu cenowego, najbardziej 

odczuwalnego w latach 2015 i 2016. Wynikały także 
z tego, że w Polsce było znacznie więcej węgla, niż 
wynosiło zapotrzebowanie. W pewnym momencie zapasy 
trzeba było zamienić na gotówkę. Za bezcen sprzedawali 
je KW i importerzy.

C zy taka sytuacja może się powtórzyć? Nie 
można tego wykluczyć. Byłby to kolejny etap 

bezpardonowej walki o polski rynek. Jeżeli energetyce 
będzie opłacało się zaopatrywać w paliwo z importu, 
ponieważ na przykład w jednym roku zmaksymalizuje 
swój zysk, będzie to robić. Podobny mechanizm działa 
w przypadku importu energii elektrycznej. Jeżeli 
polskim koncernom energetycznym opłaca się kupować 
tanią energię z Niemiec, kupują ją i sprzedają w Polsce 
z zyskiem, zamiast wytwarzać droższą energię z węgla 
kamiennego. Tego najprawdopodobniej nie zmienią 
żadne zakazy administracyjne. Owszem, politycy mogą 
krytykować takie działania, ale zakazu nie będzie. Poza 
tym jak taki zakaz miałby funkcjonować na wolnym rynku 
Unii Europejskiej?

W iceminister energii Grzegorz Tobiszowski wiele 
razy mówił, że trzeba zapanować nad importem 

węgla. Nie chodziło mu o zakazy administracyjne. Chciał, 
aby na przykład Węglokoks przejął odpowiedzialność 
za zaopatrywanie energetyki albo sektora komunalnego 
w niezbędny węgiel z importu. Na razie taka operacja 
jest niemożliwa, ponieważ polskie firmy nie mają 
bezpośredniego dostępu do morza. Wszystkie nabrzeża, 
do których mogłyby przybijać statki z węglem, 
są wydzierżawione zagranicznym firmom. To dzierżawcy 
decydują, który statek przybije do nabrzeża. 

W ęglokoks na razie nie może pokusić się 
o sprowadzanie węgla, bo jeżeli będzie chciał 

korzystać z transportu morskiego, to ma mizerne 
szanse na rozładowanie statku w polskim porcie. 
Teoretycznie może importować węgiel z Rosji, ale czy 
któryś z rosyjskich koncernów zechce sprzedawać węgiel 
Węglokoksowi. Po co? Po to, żeby wykończyć swoje spółki 
córki handlujące węglem w Polsce? 

P olskie górnictwo węgla kamiennego dla energetyki 
jest otoczone przez konkurencję. Albo wyrwie się 

z okrążenia, albo za jakieś dwa lata może zacząć się 
powtórka z lat największego kryzysu. To jest wielki kocioł.
 l 

Nie znam pani Grażyny Wolszczak, która jest aktorką. 
Nie wiem, w jakich filmach grała. Nawet jeżeli ogląda-
łem jakiś film z jej udziałem, to nie wiedziałem, że ona 
to ona. Zapewne nigdy nie dowiedziałbym się o jej 
istnieniu, gdyby nie wyrok sądu, który uznał, że rze-
czywiście przez smog celebrytka nie może prowadzić 
aktywnego trybu życia. Kiedyś mogła, teraz nie może. 
Tak twierdziła przed sądem. Czy to oznacza, że kiedyś 
powietrze było lepsze dla organizmu prowadzącego 
aktywne życie? Nie było lepsze, a jednak pani Wol-
szczak była aktywna. Ostatnio musiała „leżeć” przy 
oczyszczaczu powietrza. Aktorka domagała się 5 tys. 
złotych, aby przeznaczyć je na cel społeczny. Sąd skazał 
Skarb Państwa na taką kwotę i trafi ona do organizacji 
pożytku publicznego, która zajmuje się działalnością 
charytatywną. Albo nie trafi, bo prawnicy reprezen-
tujący Skarb Państwa zapewne będą odwoływać się 
do wyższej instancji. 

C zy wyrok coś zmieni? Nic nie zmieni. Nie ma tak-
że szans na stworzenie precedensu, dzięki któ-
remu każdy, kto wystąpi z podobnym powódz-

twem, wygra sprawę. Tak może być w USA. W Polsce 
obowiązuje inny system prawny i każda sprawa, nawet 
z pozoru identyczna, jest rozpatrywana indywidualnie. 
To oznacza, że każdy sąd może wydać inny wyrok. 

Możliwe, że jakaś grupa obywateli wystąpi z po-
zwem zbiorowym. Bardzo możliwe, że wygra proces. 
To i tak nic nie zmieni, ponieważ nawet bardzo wysokie 
kary nie spowodują, że natychmiast powietrze będzie 
czystsze i przejrzystsze. Na to trzeba czasu i pieniędzy 
znacznie wyższych niż ewentualne kary nakładane 
przez polskie sądy. Nie należy spodziewać się także 
błyskawicznych zmian po ewentualnym nałożeniu kar 
przez sąd unijny. Pozwy kierowane do polskich sądów 
mogą być bezpłatnym i bardzo skutecznym sposobem 
reklamowania się przez celebrytów. Grażyna Wolszczak 
jest ambasadorką kampanii Pozywam Smog. Gdzieś 
wyczytałem, że jest też ambasadorką marki Volvo. 
W tych przypadkach oznacza to, że jest tak zwaną 
twarzą, czyli po prostu reklamuje te przedsięwzięcia. 
Rozgłos, jaki zdobyła po wyroku sądu, jest konkretną 
wartością w świecie reklamy. 

W taki sposób szlachetne intencje zamienia się 
na wartościowy wizerunek. Sądzę, że w czasie tego-
rocznych kampanii wyborczych smog, czyste powie-
trze, walka z węglem i z górnictwem staną się po-
pularnymi tematami. Czy branża górnicza ma jakąś 
odpowiedź na taką kampanię? Chyba nie. Przesypiamy 
każdą okazję. Brakuje nam fantazji. Nie brakuje jej 
wszystkim, którzy uważają, że węgiel należy zwalczać 
wszelkimi sposobami.  l

Pięścią w stół

Brakuje nam fantazji

Przesypiamy 
każdą okazję. 
Brakuje nam 
fantazji.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Atmosfera wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej uspo-
koiła się. Dobrze, że rozmowy między przedstawicie-
lami reprezentatywnych organizacji związkowych 
a ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim za-
kończyły się stonowanymi komunikatami. Ponieważ 
brałem udział w spotkaniach, jakie odbyły się w Kato-
wicach 21 stycznia, i w rozmowach na temat sytuacji 
w JSW toczonych wcześniej w Warszawie, zapewniam, 
że głównym tematem było dobro załogi i dobro firmy. 

W iceminister energii Grzegorz Tobiszowski 
i poseł Grzegorz Matusiak prezentowali iden-
tyczne stanowisko. We trójkę staraliśmy się 

przedstawić ministrowi Tchórzewskiemu sytuację bez 
zbędnych emocji. Równolegle minister rozmawiał także 
ze związkowcami. Zapewniam, że dążenie do kompro-
misu było ze wszystkich stron. 

Często słyszę pytanie: Po czyjej stronie jestem 
i kogo popierałem? Zawsze byłem zwolennikiem roz-
wiązań, które uspokoiłyby atmosferę. Przekonywałem, 
że zanim zostaną podjęte decyzje personalne, należy 
dokładnie przeanalizować sytuację w Spółce. Bardzo 
mnie zdziwiły medialne przekazy płynące po posie-
dzeniu rady nadzorczej, które 10 stycznia odbyło się 
w Jastrzębiu-Zdroju. Pani przewodnicząca rady dość 
łatwo publicznie posądzała zarząd o działania, na które 
nie przedstawiła dowodów. Mało tego, w ostatniej 
dekadzie stycznia okazało się, że decyzje zarządu, 
które miały być powodem odwołań, zyskiwały bądź 
akceptacje Ministerstwa Energii, bądź zapewnienia, 
że są one korzystne dla firmy i należałoby je potrak-
tować poważnie. 

Łatwo jest rzucać oskarżeniami i szukać winnych. 
Przecież nie o to chodzi, żeby w nieskończoność wał-
kować temat, który można wyjaśnić w sposób spokojny 
i bez niepotrzebnych sensacji. 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej doszło do sytua-
cji wyjątkowej. Związki zawodowe wystąpiły w obronie 
prezesa. Wydawało się, że po około czteromiesięcznych 
wymianach poglądów sprawy sporne zostały wyjaś-
nione. Związkowcy tłumaczyli, że chodzi im przede 
wszystkim o zagwarantowanie dla Spółki niezbędnych 

warunków do rozwoju i przygotowania się do ewentu-
alnego kryzysu na rynku węgla koksowego. Głównym 
punktem spornym były informacje o tym, jakoby JSW 
miała współfinansować projekty, na których zależało 
ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu, 
a które nie były związane z jej podstawową działalnoś-
cią. Część rady nadzorczej i akcjonariusz większościo-
wy mieli zastrzeżenia dotyczące projektów związanych 
z zakupem między innymi Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów. Zarządowi zarzucano także brak należytej 
współpracy z radą nadzorczą. Sytuacja stawała się 
dziwna, ponieważ zarzuty obu stron okazywały się 
chybione. I kiedy wydawało się, że wszyscy wszystko 
sobie wyjaśnili, 10 stycznia rada nadzorcza JSW od-
wołała ze składu zarządu wiceprezesa JSW ds. strategii 
i rozwoju Artura Dyczkę i wiceprezes ds. handlu Jolantę 
Gruszkę. Posiedzenie rady nadzorczej zostało przerwa-
ne przez związkowców, którzy brali udział w pikiecie 
biurowca JSW. W tym momencie doszło do eskalacji 
sporu, który wydawał się praktycznie rozwiązany. 

Związkowcy powołali sztab protestacyjno-straj-
kowy. Zagrozili protestami, bo ich zdaniem zmiany 
w zarządzie Spółki były nieuzasadnione i miały służyć 
wyprowadzeniu pieniędzy z firmowego funduszu sta-
bilizacyjnego na budowę bloku energetycznego w elek-
trowni Ostrołęka. Po serii rozmów, o których pisałem 
wcześniej, sytuacja się wyjaśniła. Jest zapewnienie 
przedstawicieli ministerstwa, że pieniądze pozostaną 
i będą przeznaczane na najważniejsze wydatki JSW 
w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Niesmak wśród 
przedstawicieli załogi budzi sposób potraktowania 
dwóch członków zarządu. Związkowcy mają pretensje 
do członków rady nadzorczej, którzy byli za odwoła-
niami. Członkowie rady z wyboru załogi opublikowali 
oświadczenie, w którym odcinają się od decyzji rady 
z 10 stycznia i informują o nieprawidłowościach, do ja-
kich doszło w czasie tych obrad. To wszystko ma być 
wyjaśniane. Najważniejsze, że udało się załatwić sprawę 
w sposób kompromisowy. Dalszych zmian w zarządzie 
ma nie być. Cieszę się, że w rozwiązaniu tego konfliktu 
mam swój skromny wkład. Interes załogi JSW był dla 
mnie zawsze najważniejszy. l

Cieszę się, 
że w rozwiązaniu 
tego konfliktu 
mam swój 
skromny wkład. 
Interes załogi 
JSW był dla 
mnie zawsze 
najważniejszy.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Interes załogi najważniejszy

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny i Twoich finansów.

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl 
lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej benefitów znajdziesz na naszej stronie! 

Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE. 
Poszukujemy 170 nowych pracowników. 
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy 
i operatorów obróbki skrawaniem.

R E K L A M A

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość, że po długiej  

chorobie w wieku 76 lat zmarł

Zdzisław 
Hałys

założyciel związku ZZGwP 
w KWK Szczygłowice 
i jego przewodniczący 

w latach 1983–1995.
Kondolencje i słowa wsparcia 

dla Rodziny i Najbliższych

Składają Henryk Hankus 
i grono przyjaciół

N E K R O L O G

Polityka polskiego rządu jest prowęglowa 
czy antywęglowa? O to między innymi py-
tali przedstawiciele związków zawodowych 
w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego 
ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 
który 26 stycznia obradował w Katowicach. 

Import na poziomie 18 mln ton jest dla 
związkowców niezrozumiały. To oznacza, 
że polski węgiel będzie nadal wypierany z ryn-
ku. Trzeba podjąć działania, dzięki którym 
polskie kopalnie będą zwiększać wydobycie. 
– Co z budową nowych kopalni? Były zapo-
wiedzi, nie ma decyzji – pytali związkowcy.

Wiele wątpliwości wzbudzają informacje 
dotyczące polityki energetycznej do 2040 roku. 
W założeniach przesłanych do konsultacji nie 
ma alarmujących wieści. Z kolei w informa-
cjach przekazywanych do Komisji Europejskiej 
widać, że rola węgla kamiennego w polskiej 
energetyce ma być marginalizowana.

– Jaka ma być ta polityka i jaka ma być 
rola węgla kamiennego? Ktoś powinien nam 
to wyjaśnić – apelował Bogusław Hutek, prze-
wodniczący górniczej Solidarności. Dlatego 
strona społeczna apeluje do rządu, aby odbyły 
się na ten temat rozmowy. – Proponujemy 
zorganizowanie „kwadratowego” stołu. Takie 
spotkanie powinno odbyć się do końca lute-
go, najpóźniej na początku marca – mówił 
przewodniczący Hutek. – To dobra propo-
zycja. Przekażę ją ministrom – odpowiedział 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 
W proponowanym spotkaniu mieliby wziąć 
udział ministrowie: energii, finansów, rozwoju 
i środowiska.

Kilka dni przed obradami Zespołu przed-
stawiciele górniczej Solidarności odwiedzili 
biura poselskie górnośląskich oraz zagłębiow-
skich parlamentarzystów koalicji rządzącej. 
Przekazali im petycję ze swoimi zastrzeżeniami. 

Została ona także wysłana do skrzynek mailo-
wych parlamentarzystów PiS z innych regio-
nów. Górnicza Solidarność wyraziła stanowczy 
sprzeciw wobec niejasnego kierunku polityki 
energetycznej i klimatycznej polskiego rządu 
i niektórych ministerstw.

Związkowcy informują o kompletnym 
chaosie w tych dziedzinach. Rodzi on nie-
zwykle poważne konsekwencje i powoduje 
coraz większy społeczny niepokój, szczególnie 
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
– zaznaczono.

Związkowcy podkreślili, że wielokrotnie 
próbowali nawiązać bezpośredni dialog z oso-
bami stojącymi na czele rządu PiS – z premier 
Beatą Szydło i premierem Mateuszem Mora-
wieckim. „Niestety nasze pisma, propozycje 
konkretnych rozwiązań oraz próby nawiąza-
nia merytorycznej współpracy pozostawa-
ły bez odpowiedzi ze strony rządu lub były 
traktowane po macoszemu. Tak było m.in. 
w przypadku przegranych z kretesem przez 

polski rząd negocjacji dotyczących reformy 
systemu handlu emisjami EU ETS czy podczas 
formułowania strategii i celów do osiągnię-
cia przez polską prezydencję szczytu COP24 
w Katowicach” – napisali związkowcy.

„Nie byłoby gigantycznego zamieszania 
związanego z cenami energii elektrycznej, 
gdyby podczas unijnych negocjacji w spra-
wie systemu handlu emisjami rząd skorzystał 
ze wsparcia oraz rozwiązań proponowanych 
przez NSZZ Solidarność. Efekty pominięcia 
głosu związków zawodowych przez polską 
prezydencję szczytu COP24 w Katowicach 
są jeszcze bardziej niepokojące. Organiza-
cja szczytu kosztowała polskich podatników  
250 mln złotych. Miał on być okazją do przed-
stawienia światu polskich argumentów 
w dyskusji o światowej polityce klimatycz-
nej. Tymczasem przekaz rządu był niespój-
ny, chaotyczny i wewnętrznie sprzeczny. 
Co więcej, do dziś nie przedstawiono polskim 
obywatelom rzetelnej informacji dotyczącej 

tego, co zawiera tzw. pakiet katowicki przy-
jęty na COP24 oraz jakie konsekwencje ten 
dokument niesie dla polskiej gospodarki. 
Oficjalnie ogłoszono sukces, jednak patrząc 
przez pryzmat wypowiedzi przedstawicie-
li obozu rządzącego wygłaszanych podczas 
szczytu w Katowicach, trudno podzielać ten 
optymizm. Wystąpienia te w mniejszym lub 
większym stopniu wpisywały się w główny 
nurt obowiązujący na COP24 – nurt dekar-
bonizacji, odejścia od węgla, który dla naszego 
kraju, a szczególnie dla Górnego Śląska i Za-
głębia Dąbrowskiego, oznacza gospodarczą 
śmierć oraz trwałe zubożenie społeczeństwa” 
– czytamy w petycji.

Związkowcy stwierdzili, że mają do czy-
nienia z rażącymi zaniechaniami lub absolutną 
bezczynnością rządu w sprawie przedsięwzięć 
priorytetowych dla całej branży. „Wymienić 
tu należy choćby całkowite pominięcie no-
woczesnych technologii węglowych w rzą-
dowych programach walki ze smogiem, brak 
realizacji Programu dla sektora górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce czy też zapowiedź 
drastycznego ograniczenia udziału węgla 
w polskim miksie energetycznym, zapisaną 
w projekcie Polityki energetycznej Polski 
do 2040 roku. Również jeden ze sztandaro-
wych projektów obecnego rządu – Program 
dla Śląska – nie jest realizowany w obsza-
rach związanych z innowacjami w energetyce 
i górnictwie. Mimo licznych zapowiedzi nie 
odnotowaliśmy żadnej aktywności rządzą-
cych w zakresie obniżenia ogromnych obcią-
żeń publicznoprawnych górnictwa. Do dnia 
dzisiejszego strona społeczna nie otrzymała 
zestawienia celów, na które mają być przezna-
czane środki z notyfikowanego przez Komisję 
Europejską programu restrukturyzacji gór-
nictwa” – podkreśliła górnicza Solidarność. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Jaką politykę prowadzi rząd?

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradował 26 stycznia w Katowicach 
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Kazimierz Grajcarek, międzyzwiązkowy koor-
dynator ds. projektu Społeczny PRE_COP24, 
został uhonorowany tytułem Człowieka Roku 
2018. Wyróżnienie to przyznało Wydawnictwo 
Górnicze, które wydaje Trybunę Górniczą oraz 
portal netTG.pl Gospodarka i Ludzie. Tytuł wrę-
czono 28 stycznia, w Katowicach w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Kazimierz Grajcarek został uhonoro-
wany m.in. za działania na rzecz projektu 
Społeczny PRE_COP24. Była to platforma 
wymiany poglądów dotyczących polskiej drogi 
do czystego środowiska w kontekście szczy-
tu klimatycznego, który odbył się w grudniu 
w Katowicach. W ramach PRE_COP24 zorga-
nizowano konferencje w kraju oraz na forum 
Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu zabie-
rali także głos na wielu spotkaniach organi-
zowanych w związku ze szczytem klimatycz-
nym oraz na samych grudniowych obradach. 
Inicjatywa miała na celu szeroką wymianę 
informacji pomiędzy związkami zawodo-
wymi, politykami, naukowcami i ekologami. 
W uzasadnieniu podkreślono, że Kazimierz 
Grajcarek jest człowiekiem, który dąży do „bu-
dowania mostów, a nie stawiania murów”.

Laudację wygłosił Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii. Przypomniał, że Kazi-
mierz Grajcarek to były ratownik górniczy, 
który w latach 80. ubiegłego stulecia zakładał 

Solidarność i za swoje zaangażowanie był wie-
lokrotnie zatrzymywany. – Został uwięziony 
w zakładzie w Zabrzu-Zaborzu za działalność 
w Solidarności, która niosła nam wszystkim 
wolność. Najpierw reprezentował świat sek-
tora wydobywczego, potem został przewodni-
czącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, 
łącząc te dwie branże. Teraz jako przewod-
niczący i koordynator PRE_COP24 został 
uznany człowiekiem roku Trybuny Górni-
czej – podkreślił wiceminister Tobiszowski.

Dodał, że są liderzy związkowi, którzy 
dbają o świat pracy i bronią miejsc pracy po-
przez trafne i merytoryczne argumentowanie 
w rozmowach tak z politykami, jak i szefami 
firm i zarządami spółek. – Właśnie dzięki 
takim osobom jak Kazimierz Grajcarek potra-
fimy rozwiązywać konflikty przy stole – mówił 
wiceszef resortu energii.

Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi 
wręczyli wiceminister Tobiszowski, który był 
laureatem pierwszej edycji Człowieka Roku 
Wydawnictwa Górniczego, oraz zarząd Wy-
dawnictwa Górniczego – prezes Witold Pustuł-
ka i wiceprezes Anna Zych. – Bardzo dziękuję 
za to wyróżnienie. Gdy się dowiedziałem, by-
łem bardzo zaskoczony i było mi bardzo miło. 
Tę nagrodę chcę jednak zadedykować całe-
mu zespołowi, bez niego nie byłoby możliwe 
osiągnięcie wszystkich celów. Wykonali kawał 
pracy, a ktoś musi dostać laurkę. Padło na mnie. 

Dlatego traktuję to szczególne wyróżnienie jako 
nagrodę dla całego Społecznego PRE_COP24. 
Mam nadzieję, że to dobry znak dla przyszłości 
naszej inicjatywy. Wiemy, że jest jeszcze dużo 
do zrobienia i jesteśmy na to gotowi – powie-
dział Kazimierz Grajcarek zaraz po odebraniu 
tytułu Człowieka Roku.

Ceremonia odbyła się w czasie konfe-
rencji podsumowującej projekt Społeczny 
PRE_COP24. Poza wiceministrem energii 
uczestniczyli w niej m.in. wiceminister środo-
wiska i prezydent COP24 Michał Kurtyka, eu-
roposłanka Jadwiga Wiśniewska, prezesi spółek 
węglowych i liderzy związków zawodowych. 

Kazimierz Grajcarek urodził się 
w 1952 roku. Od 1979 roku pracował w ko-
palni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, 
gdzie pod koniec 1980 roku tworzył zakładową 
Solidarność. Był wielokrotnie zatrzymywany, 
a w okresie od sierpnia do grudnia 1982 roku 
internowano go w Ośrodku Odosobnienia 
w Zabrzu-Zaborzu. W latach 1993–2003 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sek-
cji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność. W latach 1998–2018 był 
przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność.

l

R E K L A M A

Wydawnictwo Górnicze wybrało Człowieka Roku

Tytuł dla Kazimierza Grajcarka
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Jastrzębska Spółka Węglowa zdała celująco 
egzamin z dialogu społecznego. Reprezen-
tatywne organizacje związkowe działające 
w JSW potrafiły zapobiec osłabieniu firmy 
i porozumiały się z akcjonariuszem więk-
szościowym w najważniejszych sprawach 
dla Spółki. Czy można było uniknąć napięć? 
Pewnie tak. Zapewne można było także unik-
nąć zmian personalnych. Chociaż od września 
ubiegłego roku uczestniczyłem w rozmowach 
na temat konfliktu wokół zarządu JSW, nie 
czuję się na siłach, aby z pełną odpowiedzial-
nością kogokolwiek obarczać winą. 

Wolę skoncentrować się na pozytywnych 
informacjach. Najważniejsza z nich – JSW 
realizuje zadania, od których zależy przyszłość 
firmy. Za to należy się wielki szacunek załodze 
i menedżerom Spółki. Siłę firmy poznaje się 
po sposobie radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych. Uważam, że wszyscy zdali bardzo 
trudny egzamin. 

Narastający koNflikt
Mniej więcej od września ubiegłego roku 

rosło napięcie wokół zarządu JSW. Zarząd był 
posądzany o działania wbrew zasadom kor-
poracyjnym, o blokowanie pracy kontrolno-
-audytorskiej, o działania poza kontrolą rady 
nadzorczej i akcjonariusza większościowego, 
czyli skarbu państwa. Przedstawiciel akcjo-
nariusza większościowego, minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, był obarczany od-
powiedzialnością za próby presji na prezesa 
zarządu Daniela Ozona, które miały polegać 
na tym, że JSW partycypowałaby w kosztach 
budowy elektrowni w Ostrołęce albo wcześ-
niej miałaby odkupić od energetyki udziały 
w jednej z firm budowlano-montażowych. 

Podejmowane próby wyjaśnienia niepo-
rozumień wydawały się skuteczne. Doskonale 
pamiętam uczucie ulgi, kiedy po kolejnych 
rozmowach wyjaśniających okazało się, że z ja-
kimikolwiek decyzjami należy poczekać do za-
kończenia kontroli w JSW albo do oficjalnych 
stanowisk akcjonariusza większościowego. 
To była dobra decyzja choćby ze względu 
na informacje medialne o rodzących się na-
pięciach. Była ona także dobra ze względu 
na zdecydowaną postawę reprezentatywnych 
organizacji związkowych, które murem stanęły 
po stronie zarządu. Wydawało się, że twarde 
fakty rozstrzygną, kto ma rację. 

Zbliżał się 10 stycznia tego roku, termin 
posiedzenia rady nadzorczej. Z każdym dniem 
okazywało się, że faktów jak na lekarstwo, ale 
zmiany muszą być. Przyznam, że przestawa-
łem rozumieć, o co toczy się gra. Związkowcy 
twierdzili, że zwolennicy zmian chcą leczyć 
urażoną ambicję. Przeciwne głosy twierdziły, 
że nie można dopuścić do sytuacji, w której 
firmą zarządzają związki we współpracy z za-
rządem, a akcjonariusz większościowy nie 
może realizować swojej polityki. 

Moim zdaniem było w tym wielokrot-
nie więcej retoryki niż merytoryki. W końcu 
nadszedł 10 stycznia. Ostatecznie miało być 
tak, że prezes Daniel Ozon nie straci sta-
nowiska, zaskakujących zmian nie będzie. 

Okazało się, że zmiany były i to jeszcze bar-
dziej zaskakujące. 

PrzerwaNa rada
Wiele emocji narosło wokół obrad rady 

nadzorczej, która zebrała się 10 stycznia. Zo-
stało wtedy odwołanych dwoje wiceprezesów. 
Stanowiska w zarządzie Spółki stracili: wice-
prezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dycz-
ko i wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka. 
Kilkudziesięciu związkowców weszło do sali 
obrad. Domagali się cofnięcia uchwał o od-
wołaniu wiceprezesów. Żądali wyjaśnienia 
powodów decyzji rady. 

Czterech członków rady z wyboru załogi 
wydało oświadczenie, w którym informują, 
że część posiedzenia odbywała się niezgod-
nie z procedurami, że nie wszystkich człon-
ków rady poinformowano w sposób należyty 
o zarzutach pod adresem członków zarządu. 
Na posiedzeniu nie było także dyskusji o tych 
zarzutach, a wbrew wcześniejszym planom 
przedstawiciele zarządu nie mogli się do nich 
ustosunkować. Nie było także wyników kon-
troli prowadzonej przez wiele miesięcy, która 
miała potwierdzić lub nie potwierdzić zarzu-
tów kierowanych do zarządu. 

Uważam, że należy także wziąć pod uwagę 
oficjalne oświadczenie zarządu JSW, w którym 
jest informacja o tym, że zarzuty sformułowane 
przez przewodniczącą rady nadzorczej są chy-
bione. Jest w nim między innymi odniesienie 
się do kwestii nieinformowania rady nadzorczej 
JSW o planowanej transakcji nabycia Przedsię-
biorstwa Budowy Szybów. Zarząd wskazuje, 
że informacje były na bieżąco przekazywa-
ne radzie nadzorczej. Temat był omawiany 
na trzech posiedzeniach w 2017 roku i na sześ-
ciu posiedzeniach w 2018 roku. Temat ten był 
również przedmiotem obrad Komitetu ds. Re-
strukturyzacji i Strategii, a także na posiedzeniu 
Komitetu Rady ds. Strategii i Rozwoju w 2018 
roku. Zorganizowane było również spotkanie 
przedstawicieli załogi PBSz z członkami rady. 
W ostatniej fazie negocjacji uczestniczyła oso-
ba, której udziału w negocjacjach oczekiwali 
przedstawiciele rady nadzorczej wybierani 
przez Ministra Energii. 

21 stycznia w Katowicach doszło do spot-
kania przedstawicieli Ministerstwa Energii 
z przedstawicielami reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych i z parlamentarzystami. 

stabilizacja NajważNiejsza
Jastrzębska Spółka Węglowa ma wiele 

atutów. W kopalniach pracują świetni fa-
chowcy. Kieruje nimi bardzo dobry zespół 
menedżerów. Spółka ma ambitną strategię 
i sprecyzowane plany rozwoju. Wielką pracę 
włożono w przygotowanie innowacyjnych pro-
jektów. Węgiel koksujący znalazł się na liście 
surowców strategicznych dla Unii Europej-
skiej. Dotychczasowe działania zmierzające 
do powiększania bazy zasobowej dają szansę 
na osiągnięcie tego celu. To bardzo ważne 
zadanie, ponieważ węgiel koksowy i koks 
w dającej przewidzieć się przyszłości nie zo-
staną zastąpione w produkcji stali. Ponieważ 
JSW jest największym producentem węgla 

koksowego w Europie, korzysta z renty geo-
graficznej. W dodatku gwarantuje systema-
tyczne dostawy swoim kontrahentom. 

Tu należy przypomnieć wielokrotnie 
powtarzającą się sytuację kataklizmów pa-
raliżujących górnictwo australijskie, w tym 
kopalnie węgla koksowego, które w czasie 
ulewnych deszczów były zalewane przez 
wodę. Oczywiście, największym zagrożeniem 
dla całej Grupy Kapitałowej JSW jest krach 
na rynkach. Ceny na koks i węgiel koksowy 
potrafią w ciągu kilku miesięcy pikować tak, 
że nagle z dobrej koniunktury robi się do-
kuczliwy krach. Jednak doświadczenie uczy, 
że po ciężkim okresie przychodzą lata tłuste. 
W czasie każdego kryzysu przed firmą staje 
kluczowe pytanie: Co zrobić, aby przetrwać 
najgorszy czas? Zarząd daje na nie prostą od-
powiedź: należy wykorzystać przychylność 
rynku i przygotować się do dekoniunktury. 

Uważam, że obecnie Spółka dobrze przy-
gotowuje się do ewentualnego kryzysu. Teraz 
najważniejsza jest stabilizacja. W czasie spot-
kania 21 stycznia w Katowicach z ministrami 
energii w różny sposób ten pogląd był wyra-
żany. Przyjęte na nim ustalenia służą tej stabi-
lizacji. Rozeszliśmy się w przekonaniu, że nie 
ma wygranych i przegranych. Rozmawialiśmy 
o firmie. To była dobra rozmowa. Teraz za nią 
muszą pójść dobre czyny. 

Pamiętajmy o sukcesach
Polskie górnictwo, w tym JSW, ma za sobą 

czas restrukturyzacji. Ja to nazywam bardziej 
dosadnie. Mamy za sobą czas uciekania spod 
gilotyny, pod którą byliśmy wleczeni kilka 
razy. Udało się przetrwać. Nastał czas za-
rządzania, szukania racjonalnych rozwiązań 
i porządkowania sytuacji po okresie wielkiej 
dekoniunktury. Trzy lata olbrzymiego wysiłku 
ministrów energii, zarządów spółek i załóg 
górniczych dały efekty. Jednak minione trzy 
lata to nie tylko wyrzeczenia. To także czas 
rekompensowania załogom tych wyrzeczeń, 
łącznie z przyznaniem rekompensat z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla. 

Jest wiele faktów świadczących o tym, 
że można naprawiać górnictwo bez mnoże-
nia kosztów społecznych takiej operacji. Jest 
także pewne, że górnictwo zaczyna aktywnie 
poszukiwać rozwiązań, dzięki którym może 

wdrażać innowacyjne technologie. Ponieważ 
o zamiarach JSW pisano wiele, poprzestanę 
tylko na stwierdzeniu, że czas po kryzysie 
na rynku węgla koksowego został dobrze 
wykorzystany. Działania podjęte kilkanaście 
miesięcy temu uczyniły z Grupy Kapitało-
wej JSW firmę innowacyjną, wpisującą się 
w najważniejsze plany rządu Rzeczypospolitej: 
w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
i w Program dla Śląska. JSW będzie budować 
kopalnię na polu Bzie-Dębina. Trwają nego-
cjacje na temat przejęcia od zagranicznego 
inwestora projektu uruchomienia nieczynnej 
kopalni Dębieńsko. JSW kupi Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów. Będzie ono potrzebne 
przy realizacji pogłębiania szybów w kopal-
niach JSW, realizacji planów budowy szybu 
w kopalni Dębieńsko, a możliwe, że także 
przy realizacji innych projektów, o których 
za wcześnie teraz pisać. 

dobre sPotkaNie
W czasie spotkania, które odbyło się 

w Katowicach 21 stycznia, ustalono, że raz 
na kwartał będą odbywały się spotkania w po-
dobnym składzie – przedstawiciele resortu 
energii, związków i parlamentarzyści. To do-
bry sposób na uniknięcie nieporozumień. Nikt 
nie chce wyprowadzać pieniędzy z funduszu 
stabilizacyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Zgromadzone środki mogą być użyte 
tylko wtedy, jeżeli będzie zagrożona płyn-
ność finansowa JSW albo potrzebne będzie 
wsparcie inwestycji służących zwiększeniu 
mocy wydobywczych i dotarciu do nowych 
złóż węgla koksowego. 

Nie będzie dalszych zmian w zarządzie 
JSW. Na razie, do końca lutego, zarząd pra-
cuje w czteroosobowym składzie. Robert 
Ostrowski, wiceprezes do spraw ekonomicz-
nych, złożył w styczniu rezygnację. Ma odejść 
z firmy 28 lutego. To oznacza, że pozostanie 
trzyosobowy skład zarządu. Po odwołaniu 10 
stycznia dwojga wiceprezesów ich obowiązki 
przejęli pozostali członkowie zarządu. Piony 
nadzorowane przez Jolantę Gruszkę podlega-
ją obecnie bezpośrednio prezesowi Ozonowi. 
Działy podlegające wiceprezesowi Dyczce 
nadzoruje wiceprezes Tomasz Śledź. Artur 
Dyczko pełni funkcję pełnomocnika zarządu. 

GRZEGORZ MATUSIAK

Największe napięcia zostały rozładowane. Nie będzie dalszych zmian w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
– Chciałbym, aby informacja o przezwyciężeniu kryzysu była równie szeroko rozpowszechniana, jak były 

rozpowszechniane informacje o narastających tarciach między reprezentatywnymi organizacjami związkowymi 
a akcjonariuszem większościowym – pisze poseł GrzeGorz MatusiaK. – W czasie narastania konfliktu wokół 

zarządu JSW wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, poseł Grzegorz Janik i ja staraliśmy się, aby zamiast emocji 
decydujące znaczenie miały racjonalne argumenty. Uważam, że mamy swój udział w zapobieżeniu niekontrolowanemu 

rozwojowi wypadków – podkreśla Grzegorz Matusiak

Konsultacje zamiast konfrontacji
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Uczestnicy rozmów spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej
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Górnictwo
JERZY DUDAŁA

Nasze spółki węglowe planują w 2019 roku 
realizować wiele projektów, w tym także tych 
innowacyjnych. Zamierzają również wchodzić 
w nowe obszary i poszerzać swoją dotych-
czasową działalność. Ich szefowie wskazują, 
że sektor węgla kamiennego generuje szereg 
wartości i przyczynia się do rozwoju jednego 
z podstawowych dóbr każdego społeczeń-
stwa, czyli wiedzy. 

kieruNek jsw Na rok 
2019: Nowe wyzwaNia 
i obszary działalNości

Jastrzębska Spółka Węglowa produku-
je przede wszystkim węgiel koksowy, który 
jest niezbędny w procesie wytwarzania stali. 
Węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście 
surowców strategicznych i jest poszukiwanym 
towarem na rynku.

– Podsumowując miniony rok, jednym 
z ważniejszych wydarzeń było opracowanie 
strategii rozwoju Grupy Kapitałowej JSW 
do 2030 roku z uwzględnieniem spółek za-
leżnych. Strategia planuje długoterminowy, 
stabilny i zrównoważony rozwój JSW zapew-
niający wzrost wartości Spółki – komentuje 
Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 

Wskazuje przy tym, że obecnie nowa 
strategia rozwoju jest wprowadzana w życie. 
Jastrzębska Spółka Węglowa inwestuje w mo-
dernizację zakładów przeróbczych swoich 
kopalń, aby polepszyć jakość produktu, trwają 
także zaawansowane prace w budowie nowych 
poziomów wydobywczych.

– Jastrzębskiej Spółce Węglowej zależy 
na poszerzaniu bazy zasobowej. Stopniowo 
zamierzamy zwiększyć wydobycie węgla 
koksowego do ponad 18 mln ton – mówi 
prezes Daniel Ozon. – Do dalszego rozwoju 
potrzebujemy jednak kolejnych złóż. Możliwa 
jest eksploatacja węgla ze złoża Dębieńsko 
z wykorzystaniem infrastruktury kopalni 
Szczygłowice. Trwają również zaawansowa-
ne rozmowy w sprawie budowy kopalni Jan 
Karski w Zagłębiu Lubelskim (JSW prowadzi 
rozmowy z Prairie Mining na temat możli-
wości przejęcia projektów Dębieńsko i Jan 
Karski – dop. red.). Wdrażamy nowe narzędzia 
i rozwiązania w kopalniach, zwłaszcza w tych 
obszarach, w których mogą znacznie poprawić 
bezpieczeństwo pracy naszych pracowników. 
To droga ku tzw. kopalni przyszłości. W nieda-
lekiej przyszłości mamy ambicję zostać krajo-
wym liderem w produkcji wodoru – podkreśla 
Daniel Ozon. 

Jastrzębska Spółka Węglowa chce dołą-
czyć do producentów tego ultraczystego gazu 
i włączyć się w segment paliwowy, ponieważ 
wodór okazuje się użyteczny w motoryzacji. 

– Staramy się też znaleźć odpowiednie 
rozwiązania, aby wykorzystywać produkty 
uboczne do produkcji włókien węglowych, 
adsorbentów i innych materiałów – przyznaje 

prezes Ozon. – Strategia rozwoju Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej doskonale wpisuje się w Pro-
gram dla Śląska premiera Mateusza Morawie-
ckiego. W koksowni Przyjaźń (JSW KOKS) 
w Dąbrowie Górniczej trwają przygotowania 
do realizacji historycznej inwestycji. Zmoder-
nizowana zostanie bateria koksownicza nr 4. 
Efektem będzie obniżenie kosztów produkcji, 
zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz 
poprawa jakości naszego produktu, którym 
jest koks. To także droga ku separacji wodoru 
z gazu koksowniczego, co wyznacza nową 
jakość w polskim przemyśle i jest krokiem 
ku zeroemisyjnemu transportowi – zaznacza 
prezes JSW. 

Wskazuje przy tym, że Jastrzębska Spółka 
Węglowa staje się coraz bardziej nowoczes-
ną częścią polskiego przemysłu. – Wkracza 
w nowe obszary działalności, nie boi się wy-
zwań i współpracy z zagranicznymi partnera-
mi. To kierunek, w którym także w 2019 roku 
będzie podążać Jastrzębska Spółka Węglowa, 
dalej będziemy umacniać czołową pozycję 
lidera na rynku węgla koksowego w Europie, 
a równocześnie będziemy rozwijać kolejne 
innowacyjne projekty – podsumowuje prezes 
Daniel Ozon.

cel dla PGG: stabilizacja 
wydobycia i zasPokojeNie 
Potrzeb ryNku krajoweGo
Rok 2018 jest także udany dla Polskiej 

Grupy Górniczej, naszej największej spółki 
węglowej, zatrudniającej ok. 43 tysięcy osób. 
Prezes zarządu PGG Tomasz Rogala wskazuje, 
że spodziewa się ona w 2018 roku najwyższego 
od kilkunastu lat zysku na każdej tonie pro-
dukowanego węgla.

– Nowe ściany wydobywcze, nowoczesne 
maszyny i urządzenia, systemy kontroli ciś-
nień w obudowach w trybie online, informaty-
zacja większości procesów administracyjnych, 
takich jak obieg dokumentów, elektroniczne 
postępowania zakupowe – składają się na in-
nowacyjność naszej spółki – wskazuje prezes 
Tomasz Rogala. Wartość tegorocznych inwe-
stycji w PGG sięgnie 2,5 mld złotych. Na lata 
kolejne jednym z zadań PGG będzie między 
innymi stabilizacja wydobycia.

– Naszym zadaniem jest dostarczać wę-
giel i zaspokajać rynek klienta wewnętrznego, 
który jest nam najbliższy – mówi prezes PGG 
Tomasz Rogala. Wskazuje też, że spoglądając 
na sektor węgla kamiennego, trzeba uwzględ-
nić wartości, które on generuje. Przedsiębior-
stwa postrzegane są bowiem obecnie jako 
źródła wartości dla pracowników, inwestorów 
i kontrahentów. Jeżeli podsumuje się działal-
ność Polskiej Grupy Górniczej po dziewięciu 
miesiącach 2018 roku, to w zakresie wartości 
dla pracowników średnie wynagrodzenie było 
o 50 proc. wyższe niż średnie wynagrodzenia 
na terenie Górnego Śląska.

– Wynagrodzenia te dotyczą niemal  
44 tys. pracowników w podstawowej pro-
dukcji. A trzykrotnie większa grupa ludzi, 
szacowana na niemal 150 tys. osób, pracuje 

w firmach serwisowych, dostawczych, będą-
cych naszymi kontrahentami – mówi prezes 
Tomasz Rogala. 

Wskazuje jednocześnie, że kolejnym ele-
mentem tego łańcucha jest wiedza. Polska 
Grupa Górnicza nabywa maszyny i urządze-
nia, które z roku na rok są coraz bardziej za-
awansowane pod względem technologicznym. 
Kwota 220 mln euro robi wrażenie, a właśnie 
za tyle w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku 
Polska Grupa Górnicza kupiła różnego ro-
dzaju urządzeń i rozwiązań. W takiej kwocie 
wsparła i przyczyniła się do rozwoju jednego 
z podstawowych dóbr każdego społeczeństwa, 
czyli wiedzy. 

Polska Grupa Górnicza planuje nowe 
przedsięwzięcia. W PGG myślą m.in. o poten-
cjalnym rozpoczęciu produkcji karbochemicz-
nej – zgazowaniu węgla na potrzeby chemii. 

W spółce analizuje się też kwestię uru-
chomienia na terenie jednej ze swoich kopalń 
instalacji zgazowania węgla, zdolnej do prze-
tworzenia ok. 1,2 mln ton tego surowca rocz-
nie, z możliwością wykorzystywania także 
odpadów i biomasy. Szacunkowy koszt takiego 
projektu to około 500 mln euro. Jako poten-
cjalne lokalizacje takiej instalacji wskazywa-
ne są tereny kopalni Ziemowit w Lędzinach 
(część kopalni Piast-Ziemowit) lub Jankowice 
w Rybniku (część kopalni zespolonej ROW). 
Z wytworzonego w instalacji gazu można by-
łoby wyprodukować ok. 620 tys. ton metanolu 
rocznie. Efektem ekologicznym ma być unik-
nięcie emisji 150 tys. ton dwutlenku węgla 

w stosunku do klasycznych technologii wy-
korzystania węgla. 

W PGG szacują, że realizacja projek-
tu – od decyzji o budowie instalacji do jej 
uruchomienia – zajęłaby mniej więcej sześć 
lat, z czego ok. dwa i pół roku to etap doku-
mentacji i przygotowań, natomiast kolejne 
ok. trzy lata to czas budowy. Analizując pro-
jekt karbochemiczny, Polska Grupa Górnicza 
postawiła sobie cztery cele: działanie na rzecz 
środowiska, ochronę tworzonego przez spółkę 
łańcucha wartości dla gospodarki, pracowni-
ków i kooperantów, a także zagospodarowanie 
zdegradowanych terenów pogórniczych oraz 
zastosowanie technologii, która obok wyko-
rzystania węgla pomogłaby również w roz-
wiązaniu problemu odpadów. 

Plan budowy instalacji zgazowania ma się 
znaleźć w zaktualizowanej strategii PGG, któ-
rą spółka zamierza przedstawić w 2019 roku.

lw boGdaNka określi 
w roku 2019, o ile jej 
wydobycie będzie moGło 
wzrosNąć w kolejNych 
latach

Lubelski Węgiel Bogdanka wydobędzie 
w 2018 roku około 9 mln ton węgla. A jakie 
są oczekiwania w spółce, jeżeli chodzi o rok 
2019?

– W roku 2019 określimy, o ile nasze 
wydobycie w latach kolejnych będzie mo-
gło wzrosnąć. Analizujemy obecnie różne 

jaKi będzie roK 2019? Spółki węglowe mają ambitne 
plany na 2019 rok. Liczą, że utrzymają się na fali wznoszącej. 

Jednak w wypowiedziach przedstawicieli zarządów firm 
górniczych wiele razy pojawiają się informacje o możliwych 

trudnościach na rynku węgla. – Trzeba się przygotować 
do przezwyciężenia trudności. Innowacje, poprawa efektywności, 
powiększanie bazy zasobowej, stabilizacja wydobycia – to często 
wypowiadane słowa na konferencjach i panelach poświęconych 

górnictwu. Firmy górnicze nie mają zamiaru stać w miejscu. 
Chcą nadążać za zmianami na rynku i spełniać oczekiwania 

kontrahentów. To jedyny sposób na zachowanie dobrej kondycji. – nowoczesna część przemysłu
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scenariusze i wnikliwie przyglądamy się sy-
tuacji rynkowej – mówi Artur Wasil, prezes 
zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

W 2018 roku LW Bogdanka przeznaczy 
na inwestycje około 500 mln złotych. Z tego 
niemal 300 mln złotych to będą inwestycje 
w nowe wyrobiska, a zatem chodzi tu o drą-
żenie chodników. W roku 2018 powstało ich 
ok. 36 kilometrów. – W 2019 roku ta war-
tość będzie porównywalna – zaznacza prezes 
Wasil. 

Ponadto LW Bogdanka zamierza inwesto-
wać w maszyny i urządzenia, żeby w kolejnych 
latach pracowały bez zarzutu. W latach 2016– 
–2025 inwestycje Lubelskiego Węgla Bogdan-
ka wyniosą około 4 mld złotych.

W spółce dostrzegają to, że wzrosły ceny 
materiałów i usług. Ważna więc będzie op-
tymalizacja kosztów. – Zauważamy wzrost 
kosztów usług zewnętrznych, wzrost kosztów 
urządzeń, a także energii i stali – podkreśla 
prezes Artur Wasil. – Dlatego prowadzimy 
wiele badań nakierunkowanych na to, aby 
obudowy były dobierane przez nas bardziej 
precyzyjnie. Podejmujemy działania zmie-
rzające ku zoptymalizowaniu sposobu doboru 
obudowy. To, ile obudowy zastosujemy, prze-
kładać się będzie na koszty. Prowadzimy więc 
w tym zakresie stosowne analizy. I tam, gdzie 
będzie to możliwe, będziemy tej stali w po-
staci obudów stosować mniej, co przełoży się 
na obniżenie kosztów. Prowadzony jest także 
przegląd najbardziej energochłonnych ma-
szyn pod kątem dokładnego opomiarowania 

Górnictwo
– nowoczesna część przemysłu

poboru energii elektrycznej – zaznacza prezes 
LW Bogdanka.

W połowie 2020 roku spółka planuje już 
wydobywać węgiel ze złoża Ostrów. Po uzy-
skaniu dostępu do niego zasoby wzrosną, 
co przy wydobyciu węgla na poziomie około 
9 mln ton rocznie oznacza znaczące przedłu-
żenie żywotności kopalni.

– Zwiększenie bazy zasobowej ma na celu 
zabezpieczenie dalszego rozwoju kopalni 
oraz stabilnego zaplecza surowcowego dla 
Grupy Enea, która jest naszym większoś-
ciowym udziałowcem – mówi Artur Wasil. 
– Na razie dochodzimy do złoża Ostrów po-
przez infrastrukturę podziemną, nie budu-
jemy infrastruktury powierzchniowej. Nową 
kopalnię planujemy uruchomić po 2025 roku 
– dodaje.

Nacisk Na iNNowacyjNość 
i uNowocześNiaNie braNży 
GórNiczej
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszow-

ski wskazuje, że zapotrzebowanie na surowce 
będzie pokrywane głównie z krajowych zaso-
bów, natomiast import ma być uzupełnieniem. 

– Przestaliśmy już gasić pożar w górni-
ctwie, zaczęliśmy normalnie zarządzać. Nasze 
kopalnie zaczynają odbudowywać stabilną 
pozycję, a transformacja energetyki wymusza 
zmiany w przemyśle wydobywczym. W roku 
2019 będziemy nadal kładli nacisk na inno-
wacyjność i unowocześnianie sektora – mówi 
wiceminister Grzegorz Tobiszowski. I wskazu-
je, że w roku 2019 w górnictwie istotne będą 
procesy inwestycyjne i utrzymanie tempa 
realizacji inwestycji. 

– Trzeba też pamiętać, że w trosce o kli-
mat stale udoskonalamy technologie spalania 
i wykorzystywania węgla w produkcji ener-
gii, a także zakładamy coraz większy udział 
w miksie energetycznym źródeł alternatyw-
nych – mówi wiceminister energii.

uświadamiać 
sPołeczeństwo 
w zakresie możliwości 
wykorzystaNia węGla

Jak wiadomo, górnictwo to nie tylko pro-
ducenci węgla, ale również firmy kooperujące 
z kopalniami i dostarczające do nich produkty 
i usługi, a także instytuty naukowo-badawcze. 
W zakresie przemysłu wydobywczego dys-
ponujemy olbrzymią wiedzą i doświadcze-
niem. Funkcjonują u nas kopalnie głębinowe, 
mamy silne zaplecze badawczo-rozwojowe, 
wykwalifikowane kadry oraz mocne firmy 
produkujące maszyny i urządzenia górnicze 
i świadczące usługi dla kopalń. To właśnie 
taka dziedzina, w której jesteśmy w stanie 
zaproponować realizację dużych kontraktów 
na rynkach zagranicznych, w tym projektów 
od zaprojektowania kopalni po jej budowę 
i oddanie „pod klucz”.
Autor jest publicystą portalu wnp.pl i miesięcznika 
Nowy Przemysł
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Zabrze

Prezydent wśród 
gwarków

Prezydent Andrzej Duda był gościem specjal-
nym XXVI Regionalnej Karczmy Piwnej NSZZ 
Solidarność. Ponad tysiąc gwarków spotkało 
się 26 stycznia w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zabrzu. Wśród nich byli parlamentarzyści, 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, 
przedstawiciele spółek węglowych. Grom-
kimi brawami przywitano prezesa JSW SA 
Daniela Ozona.

– Jestem tu po to, by wam – wielce sza-
nowni panowie, bracia górnicy – złożyć po-
kłon i podziękować za waszą pracę i wielką 
służbę dla Rzeczypospolitej. Jesteście specjal-
ną grupą wśród polskich ludzi pracy. Wyko-
nujecie służbę dla Polski wyjątkową – mówił 
prezydent RP do gwarków. W sobotę w Zabrzu 
Andrzej Duda wziął udział w tradycyjnym 
spotkaniu górniczym – tzw. karczmie piwnej, 
zorganizowanej przez zarząd regionu śląsko-
-dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto minutą 
ciszy, by uczcić pamięć górników, którzy „ode-
szli na wieczną szychtę”. – Taka jest ta służba 
i taki jest ten zawód. Nie ma roku, by jacyś 
górnicy w naszym kraju nie oddali życia dla 
ojczyzny – przypomniał Andrzej Duda.

Podkreślił, że by podjąć się pracy pod 
ziemią, trzeba mieć specyficzne cechy cha-
rakteru i wielką odwagę. – Dlatego górnicza 

Solidarność jest jedną z najpotężniejszych 
Solidarności, jakie mamy w Polsce. Stanowi 
bowiem solidarność ludzi wielkiej odwagi, 
zdolnych do wielkiego czynu, tych, którzy 
stali na czele marszu, który pokonał komu-
nę i zaprowadził nas do Polski, którą dzisiaj 
mamy: Polski wolnej, niepodległej i prawdzi-
wie suwerennej. To jest wasze wielkie dzieło 
– dodał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał górników 
z kopalni Wujek, którzy w 1981 roku zastraj-
kowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojen-
nego, a władza odpowiedziała na ten protest 
pacyfikacją, podczas której zastrzeliła dzie-
więciu z nich. – Mam nadzieję, że kolejne po-
kolenia będą polskim górnikom, jako ludziom 
Solidarności i tamtego wielkiego zwycięstwa, 
ogromnie wdzięczne – dodał. 

Prezydent złożył też hołd śląskim kobie-
tom: matkom, żonom i córkom górników. 
– W tej najtrudniejszej sytuacji, przy tej naj-
trudniejszej wieści, jaka może przyjść z dołu, 
one przychodzą i stoją razem pod kopalnią. 
I czekają. I nie odchodzą nawet, gdy się dowie-
dzą, że ich mąż, syn czy ojciec żyje. Pozostają 
z innymi, by być razem, solidarnie – zaznaczył 
Andrzej Duda.

Wszystkim życzył udanego roku:  
– Szczęść Boże całej braci górniczej, niech 
wam się wiedzie w rozpoczynającym się roku 
2019! ST/ KPRP
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Smog

Człowiek w masce
Jesienią i zimą nad polskimi miastami zawisa 
gęsty smog, który siłą rzeczy wszyscy wdy-
chamy. Grozi to poważnymi powikłaniami 
zdrowotnymi – zawarte w smogu toksyczne 
związki paraliżują bowiem funkcje obronne 
dróg oddechowych, torując drogę wirusom 
i bakteriom, upośledzają też wymianę gazo-
wą w płucach, co zwiększa obciążenie serca 
i podwyższa ryzyko alergii. Smog przyczynia 
się również do zaostrzenia objawów u osób 
chorujących na astmę i przewlekłą obtura-
cyjną chorobę płuc. W niektórych przypad-
kach może także dojść do rozwoju raka płuc. 
Od kilku lat mieszkańcy miast nie czekają 
biernie na działania władz mające doprowa-
dzić do ograniczenia smogu, tylko sami się 
chronią, zakładając maseczki antysmogowe. 
Na to zapotrzebowanie odpowiedział rynek, 
na którym pojawiło się wiele rodzajów masek. 
Jak jednak wybrać tę właściwą, dopasowaną 
do nas i warunków atmosferycznych?

Działanie masek antysmogowych polega 
na tym, że filtry, w które są wyposażone, 
zatrzymują większość zanieczyszczeń, unie-
możliwiając im dostanie się do naszych płuc. 
Producenci twierdzą, że maski zatrzymują 
nawet 99 proc. szkodliwych substancji, ale 
trzeba być wobec tego sceptycznym, ponie-
waż wiele zależy od typu maski, sposobu 
jej użytkowania, a także natężenia smogu. 
Nie mogą ich nosić osoby, które mają cho-
roby układu oddechowego lub słabe mięśnie 
płuc. W przypadku seniorów przed zaku-
pem maski warto poradzić się lekarza, czy 
nie ma żadnych przeciwwskazań, by z niej 
korzystać. Trzeba też przygotować się na to, 
że oddychanie w niej jest trochę utrudnione, 
a po pewnym czasie maska staje się zawilgo-
cona. W praktyce bywa też ona niewygodna 
dla osób noszących okulary – powoduje ich 
zaparowywanie.

ważNe ozNaczeNia
Dobra maska antysmogowa musi mieć 

certyfikat CIOP Państwowego Instytutu Ba-
dawczego. Urzędnicy sporządzili wytyczne, 
na co warto zwracać uwagę podczas zakupu 
maski antysmogowej. Pierwszy opisany w nich 
symbol to CE, który potwierdza, że produ-
cent maski przeprowadził procedurę mającą 
na celu ocenę zgodności, a także deklaruje, 
że produkt spełnia wszystkie wymagania tech-
niczno-prawne. Litery NR oznaczają, że jest 
to maska jednorazowego użytku, której nie 
wolno nosić dłużej niż 8 godzin ani zakładać 
ponownie. Oznaczenie R wskazuje, że mamy 
do czynienia z maską wielokrotnego użytku.

bez filtra aNi rusz
Maski antysmogowe kupimy w aptekach, 

sklepach z artykułami BHP, sklepach odzieżo-
wych oraz w Internecie. Zapłacimy za nie mię-
dzy 100 a 300 złotych. Oddzielnie musimy się 
też zaopatrzyć w filtry – jeden kosztuje ok. 10 
złotych. Trzeba je dość często wymieniać, teo-
retycznie po dwóch tygodniach użytkowania, 
ale w praktyce wtedy, gdy ich kolor zmienia 
się z białego na szary. 

Na początku możemy wypróbować maskę 
jednorazową, która jest tańsza, jednak nie chroni 
tak skutecznie jak maska wielokrotnego użytku. 
Noszą ją osoby, które krótko przebywają na ze-
wnątrz i stosują maski okazjonalnie. Jeśli jednak 
chcemy regularnie korzystać z tej ochrony, lep-
szą inwestycją będzie maska wielorazowa. Przez 
trzy miesiące możemy ją używać bez zmiany 
filtra, pod warunkiem że po każdym użyciu 
dokładnie ją wysuszymy – gdy oddychamy, 
wewnątrz maski osadza się wilgoć, która może 
powodować rozwój bakterii i grzybów.

Maski dzielimy głównie ze wzglę-
du na rodzaj umieszczonego w nich filtra. 
Oznaczony symbolem F1 filtr węglowy za-
trzymuje ok. 99,9 proc. pyłów o wielkości 

0,1 mikrometra i większych. Chroni przed 
najgroźniejszymi cząsteczkami smogu, czyli 
pyłami typu PM10 i PM2,5, ale również przed 
alergenami, jak również przed wirusami cho-
rób zakaźnych. Skutecznie absorbuje pleśń, 
dym tytoniowy i kurz. Maski z filtrem węglo-
wym neutralizują też nieprzyjemne zapachy. 
Zależnie od stopnia zanieczyszczenia powie-
trza filtr ten należy wymieniać co 50 godzin.

Pod symbolem F2 kryje się filtr HEPA, 
który jest wykonany ze szkła spiekanego. Dzię-
ki naładowanym elektrostatycznie włóknom 
bardzo skutecznie przyciąga i wiąże cząsteczki 
zanieczyszczeń. Jest przeznaczony głównie 
dla osób uprawiających aktywny tryb życia, 
ponieważ przepuszcza o 40 proc. więcej po-
wietrza niż filtr węglowy, mamy więc czym 
oddychać. Maski z tym filtrem zatrzymują 
zanieczyszczenia o rozmiarach większych niż 
0,3 mikrometra (wirusy, grzyby i bakterie), 
zapewniają też 97-proc. skuteczność wyła-
pywania pyłów PM2,5 oraz PM10. Filtry klasy 
HEPA działają do około 50 godzin.

Połączeniem dwóch wyżej wymienionych 
filtrów jest F3, czyli filtr wymienny. Łączy za-
lety jednego i drugiego, ma więc najwyższą 
jakość – zatrzymuje 97 proc. alergenów i pyłów 
o wielkości 0,1 mikrometra i większych. Sta-
nowi również ochronę przed wirusami i tlen-
kami siarki czy azotu, czyli nieprzyjemnymi 
zapachami. Filtr F3 powinno się wymieniać 
co około 50 godzin. 

Na rynku są również dostępne filtry 
bioaktywne, są jednak droższe i rzadziej wy-
korzystywane. W maskach tych stosowane 
są bioenzymy, które zamiast filtrować szkod-
liwe związki, wirusy i bakterie, degradują je.

Na rower, sPacer 
i do tramwaju
To, jaką maskę powinniśmy wybrać, zale-

ży przede wszystkim od naszego trybu życia. 

Jeśli przemieszczamy się po mieście na rowerze, 
wybierzmy tę wykonaną z bardziej elastyczne-
go materiału, dzięki czemu będzie dopasowana 
do twarzy i umożliwi swobodne ruchy głową. 
Ma też mniejsze zapięcie, co ułatwia założenie ka-
sku ochronnego. Do spacerowania idealna będzie 
ta z najmniejszym filtrem węglowym, który sku-
tecznie blokuje nieprzyjemne zapachy. Tę samą 
maskę można też polecić osobom dojeżdżającym 
do pracy komunikacją miejską. Dla miejskich 
biegaczy przeznaczona jest maska z filtrem HEPA 
z szerokimi zaworami, które umożliwiają wdycha-
nie większej ilości powietrza – gdy biegamy, nasz 
organizm filtruje nawet 10 razy więcej powietrza 
niż w trakcie spoczynku. 

bal maskowy
Nawet najdroższa maska antysmogowa 

nam nie pomoże, jeśli nie będziemy wiedzieli, 
jak ją odpowiednio zakładać. Osoby z dłuż-
szymi włosami przed jej założeniem powinni 
je związać. W domu najlepiej zostawić biżu-
terię, która może powodować odkształcenie 
taśm i niedokładne dopasowanie maski. Męż-
czyźni nie powinni nosić zarostu, ponieważ 
maska nie przylegnie szczelnie do zarośniętej 
twarzy. Podczas zakładania maski obowiązuje 
zasada czystych rąk, musimy też sprawdzić, 
czy maska nie ma fizycznych defektów, nie 
jest zaklejona czy ubrudzona. Jeśli te warunki 
zostaną spełnione, możemy przystąpić do jej 
zakładania. Najpierw należy ją rozłożyć i ufor-
mować, rozprostowując wszystkie taśmy. Jed-
ną ręką trzymając maskę, drugą chwytamy 
wszystkie taśmy i mocujemy je na głowie. 
Zarówno dolna, jak i górna część maski mu-
szą dokładnie przylegać do twarzy, nie mogą 
odstawać ani być zagięte. Po jej założeniu wy-
konujemy test dopasowania i robimy wdech 
i wydech. Jeśli maska została prawidłowo za-
łożona, powietrze nie powinno przedostawać 
się przez boczne szczeliny.  l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Najnowocześniejsza w Polsce mobilna stacja 
diagnostyczna pomaga inspektorom Woje-
wódzkiego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego w Katowicach sprawdzać stan pojazdów 
na naszych drogach. Niepozornie wygląda-
jący sprzęt ma olbrzymie możliwości, dzięki 
którym można sprawdzić stan techniczny 
nawet 40-tonowych ciężarówek. 

Stacja jest w pełni zautomatyzowana 
i dysponuje własnym źródłem zasilania, a jej 
niewielkie wymiary pozwalają na rozstawienie 
jej w punktach kontrolnych o niewielkiej po-
wierzchni. Wystarczy jeden inspektor, aby do-
kładnie zdiagnozować pojazd. Na stacji można 
sprawdzić sprawność układu hamulcowego, 
zawieszenie pojazdu, jakość spalin i stan opon. 

Skuteczność kontroli przeprowadzanych 
w tego typu jednostkach pozwala na wyelimi-
nowanie wadliwych pojazdów z ruchu drogo-
wego. W ubiegłym roku w trakcie kontroli aż 
w 37 proc. sprawdzonych pojazdów zostały 
zatrzymane dowody rejestracyjne. Mobilna 
stacja diagnostyczna przyczyni się również 
do ograniczenia emisji spalin przekraczających 

dopuszczalne normy substancji szkodliwych 
dzięki zwiększeniu wykrywalności naruszeń 
przez pojazdy emitujące je do atmosfery.

Stacja kosztowała niemal 1,17 mln złotych 
i została  sfinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach oraz Wojewodę Ślą-
skiego. l

WFOŚiGW w Katowicach

Mobilna stacja diagnostyczna

W briefingu prasowym uczestniczyli: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, Główny Inspektor Transportu 
Drogowego Alvina Gajadhura, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek i śląski 
wojewódzki inspektor transportu drogowego Anna Sokołowska-Olesik

Pokaz  mobilnej stacji diagnostycznej odbył się 25 stycznia przy punkcie kontrolnym Inspekcji Transportu 
Drogowego zlokalizowanym na parkingu na terenie MOP Halemba w Rudzie Śląskiej
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Koncern PSA oficjalnie rozpoczął produk-
cję silników 1.2 Turbo PureTech w zakładzie 
w Tychach. Będzie stamtąd rocznie wyjeżdżać 
niemal pół miliarda silników. 

W ceremonii wzięli udział m.in. Jadwi-
ga Emilewicz, minister przedsiębiorczości 
i technologii, i Carlos Tavares, prezes zarządu 
Groupe PSA. – Firma Opel, która przez 20 lat 
generowała straty, w ramach programu PACE 
tak poprawiła efektywność, że osiągnęła ren-
towność. Lekcja jest taka, że w tej branży liczy 
się tylko produktywność i efektywność. Etap 
inwestycji się skończył, zaczyna się prawdziwe 
życie – powiedział Carlos Tavares.

Fabryka zatrudnia obecnie 500 osób, pra-
cujących na dwie zmiany. Jeszcze w tym roku 
Opel zamierza zatrudnić kolejnych 200 osób 
i uruchomić trzecią zmianę. Docelowo zakład 
ma produkować 460 tys. silników rocznie. 

Silniki EB (wolnossące i turbodołado-
wane) są obecnie produkowane we Francji 
(Douvrin, Trémery) i Chinach (Xiangyang), 
od 2019 roku będą produkowane na Węgrzech 
(Szentgotthárd) i w Maroku (Al Kunajtira), zaś 
od 2020 roku — w Indiach (Hosur).

Fabryka w Tychach od 1999 do 2014 roku 
wyprodukowała 2,7 mln diesli. Potem pro-
dukcja została przerwana, by zmienić model 
produkowanych jednostek. Przerwa trwała 
do jesieni ubiegłego roku, kiedy ruszyły serie 

pilotażowe. Fabryka została doinwestowana 
kwotą 250 mln euro. 

Dotychczas wyprodukowano 3,8 mln sil-
ników 1.2 Pure Tech, które cztery razy zdo-
były tytuł silników roku. Te wysoce wydajne 
silniki przyczyniają się do redukcji emisji 
CO2 przy średnim zużyciu paliwa zmniej-
szonym o 4 proc. w porównaniu z poprzednią 
generacją.

bmw 7 Po moderNizacji
Po trzech latach produkcji BMW odświe-

żyło limuzyny serii 7. Nowy wygląd zewnętrzny 
ma jeszcze bardziej niż do tej pory podkreślać 
reprezentacyjny charakter aut. Tapicerki skó-
rzane z rozszerzonym stebnowaniem, lepsza 
akustyka, cyfrowy zestaw wskaźników i mo-
nitor pokładowy, system operacyjny BMW 
7.0 oraz inteligentny asystent osobisty BMW 
wyznaczają nowe standardy w zakresie dobre-
go samopoczucia i komfortu jazdy. Zmoder-
nizowano także ofertę silników luksusowych 
limuzyn – wprowadzając m.in. nową ośmio-
cylindrową jednostkę napędową oraz sześcio-
cylindrowy silnik rzędowy, jak również rozsze-
rzając zasięg w trybie elektrycznym w wersjach 
hybrydowych plug-in nowego BMW serii 7. 
Wszystkie warianty modelowe spełniają teraz 
wymagania normy emisji spalin Euro 6d-Temp. 
Rozszerzony został ponadto zakres funkcji sy-
stemów wspomagających kierowcę. Najnowsze 

postępy na drodze do automatyzacji jazdy wi-
dać m.in. w nowym asystencie cofania.

ford stawia Na hybrydy, 
ale Nie zaPomiNa o dieslu
Ford pokazał podczas salonu w Brukseli 

Mondeo kombi ze zmodernizowanym na-
pędem hybrydowym, ale też nowego diesla. 

– Ford Mondeo Hybrid oferuje wyjątkowe 
wrażenia z jazdy dzięki ulepszonej automa-
tycznej skrzyni biegów i zdolności bezgłoś-
nego ruszania. Spodziewamy się, że z racji 
niskiego poziomu emisji CO2 silnika benzy-
nowego ponad 50 proc. klientów wybierze 
Mondeo w wersji Hybrid – powiedział Roelant 
de Waard, wiceprezes ds. marketingu, sprze-
daży i serwisu Ford of Europe. 

Napęd hybrydowy zapewnia moc mak-
symalną 187 KM i wykorzystuje silnik elek-
tryczny do wspomagania pracującego w cyklu 
Atkinsona, opracowanego dla tego zespołu 
napędowego, dwulitrowego silnika benzy-
nowego. Samochód jest wyposażony także 
w generator, umożliwiający ładowanie re-
kuperacyjne akumulatora litowo-jonowego 
o pojemności 1,4 kWh, oraz w automatyczną, 
bezstopniową skrzynię biegów.

Technologia hamowania regeneracyjnego 
pozwala na odzyskiwanie do 90 proc. energii 
normalnie traconej podczas hamowania i wy-
korzystanie jej do doładowania akumulatora, 

przyczyniając się do niskiego poziomu emisji 
CO2 (96 g/km) i zużycia paliwa od 4,2 l/100 km 
w przypadku wersji czterodrzwiowej i prze-
widywanej emisji CO2 od 101 g/km i zużycia 
paliwa od 4,4 l/100 km dla wersji kombi.

– Jednocześnie wprowadzamy całkowicie 
nowy silnik Diesla z technologią SCR (selek-
tywnej redukcji katalitycznej), aby spełnić, 
a nawet przewyższyć najnowsze normy emisji 
spalin Euro 6d. Będzie on oferowany z cał-
kowicie nową, ośmiobiegową automatyczną 
skrzynią biegów – dodał De Waard. Nowy 
diesel będzie dostępny w trzech wersjach:  
120 KM, 150 KM i 190 KM. 

Adaptacyjny tempomat (ACC) został 
wzbogacony o funkcję Stop & Go i wraz 
z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, 
ułatwiającym jazdę po autostradzie i w kor-
kach, stanowi uzupełnienie zaawansowanych 
technologii wspomagających kierowcę.

Produkowana od 2015 roku czwarta gene-
racja Mondeo, która znalazła już ponad ćwierć 
miliona nabywców, przeszła lifting. Zmiany 
obejmują przód samochodu z atrapą chłodni-
cy i kształt świateł. Zmodernizowane wnętrze 
Forda Mondeo zawiera m.in. nowe tkaniny 
i tapicerkę siedzeń, nowy wygląd klamek drzwi 
i nowe ozdobne elementy wykończenia deski 
rozdzielczej. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Restart fabryki silników w Tychach

Fabryka zatrudnia obecnie 500 osób, pracujących na dwie zmiany Fabryka w Tychach od 1999 do 2014 roku wyprodukowała 2,7 mln diesli

Po trzech latach produkcji BMW odświeżyło limuzyny serii 7 Ford pokazał podczas salonu w Brukseli Mondeo kombi ze zmodernizowanym napędem hybrydowym
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Peryferia

Siostry

Zdrowie

Urwanie głowy
W większości przypadków możemy wskazać, 
dlaczego boli nas głowa – z powodu hałasu, 
niewyspania, przemęczenia, złej pogody czy 
przeziębienia. Jednak w obliczu migreny sta-
jemy się bezradni, należy ona bowiem do tzw. 
pierwotnych bólów głowy, które nie wynikają 
z istnienia innego schorzenia. Wciąż nie udało 
się jednoznacznie ustalić, jakie są jej przyczy-
ny. Jednocześnie jest to jeden z najcięższych 
rodzajów bólów głowy, któremu czasami towa-
rzyszą również inne dolegliwości. Na migrenę 
choruje 8 proc. Polaków, z czego 75 proc. sta-
nowią kobiety, a 25 proc. mężczyźni.

jak rozPozNać miGreNę?

Najbardziej charakterystycznym jej obja-
wem jest silny, pulsujący, zwykle jednostronny 
ból głowy, zlokalizowany za okiem, w obrębie 
skroni i czoła. Ból jest tak mocny, że doświad-
czający go człowiek izoluje się i najchętniej 
przebywa w ciemnym, cichym pomieszczeniu. 
Utrzymuje się od 4 do 72 godzin, a jeśli trwa 
dłużej, przechodzi w stan migrenowy i ko-
nieczna staje się wizyta u lekarza. Na kilka 
godzin przed atakiem migreny chory może 
odczuwać zapowiadające ją objawy, jak zie-
wanie, drażliwość, bóle mięśni, a także apetyt 
i pragnienie. 

czym jest aura 
miGreNowa?
Aura to zespół objawów towarzyszących 

migrenie, która występuje u ok. 10 proc. cho-
rych. Należą do nich zaburzenia widzenia 

(migające plamy lub linie), drętwienie twa-
rzy, niedowłady, zawroty głowy i zaburzenia 
mowy. Bólowi głowy mogą towarzyszyć nud-
ności oraz nadwrażliwość na bodźce, przede 
wszystkim na światło, dźwięki lub zapachy. 
Objawy aury trwają przeważnie od kilku 
do kilkunastu minut, w większości przypad-
ków ustępują po godzinie, a wyjątkowo utrzy-
mują się przez dobę.

czy wiemy coś 
o PrzyczyNach?
Mimo że do dziś nie wiadomo, co bezpo-

średnio wywołuje migrenę, udało się ustalić, 
że jej ryzyko zwiększa na przykład jej wcześ-
niejsze występowanie w rodzinie. Gdy jedno 
z bliźniąt zmaga się z migrenowymi bólami 
głowy, to ryzyko wystąpienia tej choroby u dru-
giego sięga powyżej 50 proc. Ryzyko migreny 
mogą również zwiększać czynniki środowisko-
we i warunki pogodowe – gwałtowne zmiany 
ciśnienia atmosferycznego, wiatr, hałas, inten-
sywne zapachy czy jaskrawe światło.

czy miGreNę da się 
wyleczyć?
Migrena jest chorobą przewlekłą i niestety 

na razie nie odkryto sposobu na jej całkowi-
te wyleczenie. Można ją jednak skutecznie 
leczyć objawowo. Leczenie doraźne polega 
na przyjmowaniu leków przeciwbólowych 
(paracetamolu, kwasu acetylosalicylowego, 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych), 
pochodnych ergotaminy lub tryptanów. Je-
śli bólowi głowy towarzyszą nudności lub 

wymioty, konieczne może być podanie leku 
przeciwwymiotnego, a w przypadku nasilo-
nych wymiotów dożylne podawanie leków. 
Równolegle do leczenia doraźnego coraz 
częściej próbuje się stosować alternatywne 
formy terapii, jak akupunkturę, biofeedback 
czy przezczaszkową stymulację mózgu.

jak zaPobieGać atakom 
miGreNy?
Trudno przewidzieć, jak często pacjent 

będzie się zmagał z napadami migrenowych 
bólów głowy. Istnieje jednak kilka metod, któ-
re z dużym prawdopodobieństwem ograniczą 
ryzyko kolejnego ataku. W leczeniu profilak-
tycznym stosuje się różne grupy leków (leki 
kardiologiczne, jak propranolol czy flunaryzy-
na, leki przeciwpadaczkowe, jak kwas walpro-
inowy czy topiramat). Często ból wywołuje 
np. silne światło, intensywny zapach, wysiłek 
fizyczny, konkretny rodzaj potrawy, np. sery 
pleśniowe, czerwone mięso albo czerwone 
wino, należy więc ograniczyć te bodźce. Na-
turalną metodą zapobiegania atakom migreny 
jest stosowanie akupresury, czyli masowanie 
skroni, głowy, ramion i karku.  l
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Naprawdę trudno wyobrazić sobie rodzinę, 
która byłaby tak różna i tak podzielona. Trójka 
rodzeństwa – trzy siostry, ojciec fizyk i matka 
tancerka. Ich dom zawsze był gwarny i pełen 
ludzi, ale z czasem powoli zaczęło się to zmie-
niać, żeby po latach niemal zupełnie ucichnąć. 
Matka rodzeństwa, Gabriela, zaczynała nie-
domagać, a zawstydzona bolącymi stopami 
i mniej sprawnymi rękoma, które odbierały jej 
grację, a dodawały niezdarności, coraz mniej 
miała ochotę na spotkania. Jej mężowi, Julia-
nowi, całkiem to jednak nie przeszkadzało – 
lubił gwarny dom, ale jeszcze bardziej lubił 
swoje książki i liczby, więc często po prostu 
gdzieś się zaszywał na długie godziny. I sytu-
acja w niezmienionej formie trwałaby kolejne 
lata, gdyby Julian pewnego dnia nie zniknął.

Zaalarmowane przez Gabrielę dzieci sta-
wiły się w komplecie w ciągu kilku godzin. 
Zdarzało się to właściwie tylko przy okazji 
Wigilii, a i to nie zawsze. Kobiety miały wte-
dy jednak misterny plan i przepracowane, 
sztuczne uśmiechy naklejone na twarze, a tak 
naprawdę i tak od progu wszyscy myśleli tylko 
o tym, żeby wieczór dobiegł końca. Wbrew 
pozorom, które latami pielęgnowała cała ro-
dzina, ten – wydawać by się mogło – pełen 
życia dom przepełniony był masą goryczy.

Policja rozkładała ręce, a gdy przeszu-
kiwanie okolicy nie przyniosło rezultatów, 
zapadł zmrok i dziewczyny wraz z matką 

ponownie spotkały się w domu, żeby prze-
myśleć plan działania.

Przez ostatnie lata rodzina niewiele czasu 
spędzała razem, rzadko nawet ze sobą rozma-
wiała. Właściwie gdyby kobiety były obcymi 
ludźmi, prawdopodobnie nigdy w życiu by się 
nie spotkały, a raczej na pewno – nie polubiły. 
Różniło je wykształcenie (najstarsza Asia była 
prawniczką, Ania malarką, a najmłodsza Kor-
nelia prowadziła sklep z warzywami), różniły 
je temperamenty, zasobność portfela i styl 
życia, jaki wybrały. Teraz jednak były skaza-
ne na własną obecność, choć każda marzyła 
tylko o tym, żeby jak najszybciej uciec z domu 
i wrócić do swojego życia.

Ale nie zawsze tak było. Jako małe dziew-
czynki siostry dzieliły jeden duży pokój, 
wspólne zainteresowania i zabawy. Spędzały 
większość czasu razem, a ojciec niejednokrot-
nie nazywał je swoimi trzema muszkieterkami. 
Rozłam nastąpił, gdy średnia siostra odbiła 
chłopaka najstarszej, pod koniec liceum. Nie 
odzywały się do siebie miesiącami, wciągając 
w ten spór najmłodszą i traktując ją jako po-
słańca, który z czasem obrywał najbardziej. 
Na tej jednej kłótni narosło jednak później 
tak wiele innych mniejszych i większych 
sprzeczek, że z czasem atmosfera w domu 
stała się dla wszystkich nieznośna i doprowa-
dziła do tego, że siostry właściwie przestały 
z sobą utrzymywać bliski kontakt. Wiedziały 
mniej więcej, co u innych, ale tylko dlatego, 

że najważniejsze informacje przekazywali ro-
dzice, przez długi czas bezowocnie walczący 
o zakończenie sporów. Zatem ta wymuszona 
sytuacją rozmowa po latach była pierwszą 
bezpośrednią, całonocną i praktycznie po-
zbawioną kłótni i docinków.

O świcie dziewczyny ruszyły zgodnie 
z planem na poszukiwania, rozwieszając pla-
katy i wypytując przechodniów. Ktoś widział 
ich ojca, komuś innemu może się wydawało, 
jednak poszukiwania nie odniosły rezulta-
tów. Wieczorem zmęczone poszły jeszcze 
na frytki – lata temu ich wielki sobotni rytu-
ał, kiedy robiły to w tajemnicy przed mamą, 
ale z pozwoleniem taty, który zresztą sam 
je na nie zabierał. Chwilę później wróciły 
do domu. Jakież było ich zaskoczenie, kiedy 
zastały w nim oboje rodziców, pijących her-
batę przy kominku, jak gdyby nigdy nic się 
nie wydarzyło. Bo zresztą nic złego się nie 
stało – całe zniknięcie ich ojca było staran-
nie ukartowanym planem obojga rodziców, 
którzy zmęczeni od lat skłóconymi córkami 
stwierdzili, że może to być jedyny sposób, 
żeby doprowadzić do ich wspólnych rozmów. 
Może głupi, może brutalny – ale skuteczny. 
I mieli rację. Gdy pierwsza złość z brutalne-
go wystawienia ich na eksperyment minęła, 
dziewczyny zrozumiały, że w prosty sposób 
naprawiło się coś, co jeszcze dwa dni temu 
wydawało się być nienaprawialne.

 l

Ucieczka z krainy gafy

Głupawka 
w sieci
Żyjemy coraz bardziej online. Rozwój mobil-
nych technologii komunikacji zmienia naszą 
codzienność. Ułatwia załatwianie wielu spraw, 
ale bywa, że niszczy relacje i rujnuje nasz wi-
zerunek i samopoczucie.

Niedawno zostałam zbesztana za odmowę 
rozsyłania moim znajomym za pomocą Mes-
sengera linku o zbiórce pieniędzy dla jakiejś 
niepełnosprawnej osoby. Dzień wcześniej inna 
korespondentka nakłaniała mnie do wysyła-
nia swojej siostrze pieniędzy, która znalazła się 
w chwilowych tarapatach finansowych. Ta druga 
pani zreflektowała się, że takie sprawy załatwia 
się w realu w gronie rodzinnym. Pierwsza na-
dąsała się nieświadoma, że uprzedmiotowiła 
zarówno swoją znajomą potrzebującą pomo-
cy, jak również korespondentów nakłanianych 
do darów. Sobie jednak nastrój poprawiła, pozo-
rując dobroczynne działanie. A przecież mogła 
zamieścić post na swoim profilu i zorganizować 
pomoc wśród swoich znajomych, zamiast wy-
wierać presję na swojej skrzynce adresowej.

Zmagamy się z powodzią serduszek, 
migających świeczek, obrazków o tematyce 
religijnej, naiwnych rysunków i fotek z serii 
tak zwanych poprawiaczy nastroju w naszych 
internetowych skrzynkach pocztowych. Mno-
żą się łańcuszki dobrych intencji i wsparcia 
pożytecznych akcji z nakazem rozsyłania ich 
co najmniej 10 znajomym lub ich publikowa-
nia (przeważnie kilkakrotnego) na portalach 
społecznościowych. Czy jest to zdziecinnienie 
dawno już dorosłych ludzi, jak można do-
mniemywać z daty ich urodzenia? Być może 
stan umysłu nadawców wymaga takiej formy 
egzystencji i zwracania na siebie uwagi. 

Każdego dnia musimy kasować ten spam, 
szukając oczekiwanej wiadomości, a bywa, 
że z rozpędu ją też usuwamy. Życie online 
odbiera wielu ludziom rozum i zdolność my-
ślenia. Każda komunikacja, również w sieci, 
ma wszak służyć porozumiewaniu się, a nie 
utrudniać wymianę informacji. 

Na portalach społecznościowych panoszą 
się wyzwiska, za które w bezpośredniej rozmo-
wie dostałoby się w twarz. Face to face raczej 
nikt nie mówi do nieznajomego „ty ch…” tylko 
dlatego, że ma inne poglądy na temat kobiet, po-
gody, filmu, polityki, akcji społecznej itd. W sie-
ci wolno? Niekoniecznie. Już niejedna osoba 
straciła pracę, reputację i szacunek znajomych 
za swoje „występy” internetowe. Nasze życie 
online jest przedłużeniem tego realnego, a nie 
równoległe lub zamiast bycia tu i teraz. Korzy-
stając z aplikacji mobilnych, jesteśmy śledzeni 
nie tylko co do naszego miejsca pobytu, ale także 
preferencji, nawyków i poglądów. Sieć to nowe 
lustro, w którym przeglądamy się każdego dnia. 
I niestety, w odróżnieniu od tego analogowego, 
żadna nasza głupawka nie znika w okamgnieniu. 
Można do niej dotrzeć i ją udokumentować 
nawet po wielu miesiącach czy latach. 

Sieć rozbiera człowieka niczym cebu-
lę, ale zamiast przykrego zapachu odsłania 
nasze najbrzydsze oblicze. Nie chcielibyśmy 
go pokazywać sąsiadom, żonie, kolegom lub 
przełożonym. Mobilne komunikatory coraz 
bardziej zintegrowane z użytkownikiem wpły-
wają na wszystkie obszary życia. Może nam 
się to nie podobać, możemy o tym nie myśleć, 
ale to nie zmieni naszego wizerunku, o który 
warto dbać. Jeśli na to pozwolimy, bycie online 
wykreuje nam takie oblicze, z którym sami nie 
zechcemy mieć nic wspólnego.

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Zestaw młodego piwowara

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
wNioski o wydaNie NoweGo dowodu 
osobisteGo z warstwą elektroNiczNą 
będzie możNa składać od 4 marca – po-
informowało Ministerstwo Cyfryzacji. Nowy 
dowód będzie zewnętrznie podobny do obec-
nego, wewnątrz będzie jednak znajdował się 
chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane 
identyfikacyjne umieszczone w warstwie gra-
ficznej, w tym zdjęcie biometryczne. 

emerytury dla kobiet, które wychowały 
co NajmNiej czwórkę dzieci, Przewiduje 
Projekt PrzyGotowaNy Przez mrPiPs. 
Na tzw. emerytury matczyne na ten rok rząd 
zabezpieczył 801,3 mln złotych. Projekt prze-
widuje, że matki, które urodziły i wychowały 
przynajmniej czworo dzieci, po ukończeniu 
60 lat życia będą miały prawo do minimalnej 
emerytury, która wynosi 1100 złotych brutto. 
Emerytury mają objąć ponad 80 tys. osób. 
Z emerytur dla matek będą mogli skorzystać 
także ojcowie. Projekt przewiduje, że gdy wy-
chowali czworo dzieci, będą mogli ubiegać 
się o świadczenie po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego. Termin wejścia w życie ustawy jest 
wyznaczony na 1 marca tego roku.

mowa NieNawiści to NeGatywNe zjawi-
sko – tak zauważa i oceNia teN Problem 
Prawie 90 Proc. osób w badaNiu ibris. 
Najgorzej sytuacja wygląda w wypowiedziach 
zamieszczanych w internecie. Anonimowość 
wykorzystywana jest do przekazywania treści 
ksenofobicznych czy nienawistnych. Problem 
ten dostrzegają głównie osoby o poglądach 
lewicowych i centrowych – 93 proc., wśród 
osób o poglądach „zdecydowanie prawico-
wych” – 73 proc. Politycy mowę nienawiści 
widzą tylko u oponentów. 

rośNie GlobalNy oPór wobec szczePioNek. 
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed 
poważnym zagrożeniem dla ludzkości. Opóź-
nianie i odmowę szczepień umieściła na liście 
globalnych zagrożeń. Według WHO taka sytua-
cja grozi zniszczeniem dotychczasowego postę-
pu w zwalczaniu licznych chorób. Jednocześnie 
szczepienia zaliczane są do najtańszych metod 
przeciwdziałania chorobom. Jak podaje dalej 
organizacja, uodpornienie pozwala zapobiec  
2 do 3 milionom przypadków śmiertelnych 
w roku. Obecnie widoczne stają się efekty ogra-
niczenia szczepień. W przypadku odry liczba 
zachorowań na świecie wzrosła o 30 proc. Dzia-
łająca w ramach ONZ Światowa Organizacja 
Zdrowia publikuje co roku listę globalnych za-
grożeń dla zdrowia. W tym roku na pierwszym 
miejscu znalazły się zanieczyszczenie powietrza 
oraz zmiany klimatyczne. Tuż po nich plasują się 
choroby niezakaźne, takie jak cukrzyca, rak oraz 
schorzenia systemu krążenia, a także możliwa 
pandemia wywołana wirusem grypy.

Krzyżówka panoramiczna nr 3

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „czyste Powietrze”. 
Nagrodę wylosowała:  jadwiGa Pyka z bytomia.

W głowie każdego piwosza przynajmniej raz 
zaświtała myśl, by nauczyć się samemu wa-
rzyć piwo. Niewielu jednak przekuwa ten po-
mysł w czyn i poświęca czas i środki, by nabyć 
odpowiednią wiedzę i umiejętności. Co więc 
pozostaje tym, którzy mają już dość kupowa-
nia piw, ale też nie potrafią warzyć własnych? 
Z odpowiedzią przychodzi południowokore-
ański gigant technologiczny, który na stycz-
niowej wystawie Consumer Electronic Show 
w Las Vegas zaprezentował automat do do-
mowego warzenia piwa.

Consumer Electronic Show to wielkie, 
coroczne targi elektroniki użytkowej, porów-
nywalne z Mobile Congress w Barcelonie czy 
Internationale Funkausstellung w Berlinie. 
Wystawiają się na nich najważniejsi gracze 
w branży, pokazując innowacyjne urządzenia 
z gałęzi RTV i AGD. Południowokoreański 
producent LG, druga największa po Samsungu 

firma technologiczna z tego kraju, do niedaw-
na był znany głównie z telewizorów i telefo-
nów komórkowych. Ostatnio stworzył jednak 
platformę smart ThinQ oraz szereg urządzeń 
kuchennych, które działają w trybie zdalnej 
obsługi przez aplikację mobilną na smart-
fona. Najnowszym produktem z tej linii jest 
LG HomeBrew, a bardziej swojsko – automat 
do piwa. Co prawda już wcześniej powstały 
prototypy tego urządzenia, PicoBrew i Brewie, 
ale nie zdobyły szerszego rozgłosu.

kaPsułka wolNeGo czasu
„LG HomeBrew jest kulminacją lat tech-

nologii urządzeń domowych i oczyszczania 
wody, które opracowaliśmy przez dziesięcio-
lecia” – tak zachwala nowe urządzenie Song 
Dae-hyun, prezes LG Electronics Home 
Appliance & Air Solution Company. Automat 
przypomina ekspres do kawy zarówno z wy-
glądu, jak i sposobu obsługi. Rola jego użyt-
kownika będzie się sprowadzać do umieszcze-
nia w maszynie znanych z ekspresów do kawy 
kapsułek, w której znajdą się słód, drożdże, 
chmiel i aromatyzowany olej chmielowy. Ho-
meBrew będzie w pełni automatyczny i sam 
przeprowadzi procesy warzenia, karboniza-
cji, saturacji, a także fermentacji, oraz będzie 
kontrolował temperaturę i poziom ciśnienia. 
Oddzielne mechanizmy będą też odpowiadać 
za leżakowanie oraz podanie gotowego piwa. 
Po zakończeniu cyklu urządzenie samo się 
wyczyści, by być gotowe na kolejne warzenie.

Właściciel automatu HomeBrew nie 
będzie musiał cały czas obok niego stać 

i doglądać procesu warzenia. Po pierwsze 
dlatego, że do zestawu dołączono aplikację 
na smartfony z systemem Android i iOS, dzię-
ki której z każdego miejsca będzie można kon-
trolować stopień uwarzenia piwa. Po drugie 
dlatego, że produkcja trunku będzie trwać 
o wiele dłużej niż zaparzenie małej czarnej 
– potrwa około dwóch tygodni. Czas produk-
cji będzie się wahać w zależności od rodzaju 
piwa.

Pięć PiwNych ProGramów
Na początek firma LG będzie sprzeda-

wać kapsułki, z których będzie można uwa-
rzyć pięć rodzajów piwa – amerykańską IPĘ, 
pszenicznego American Pale Ale, deserowego 
English Stouta, belgijskiego witbiera i cze-
skiego pilsnera. Jak zapowiada producent, 
z jednej kapsułki maksymalnie może powstać 
5 litrów piwa, zatem automat będzie służył 
do produkcji piwa na własny użytek, ewen-
tualnie do degustacji w gronie najbliższych 
znajomych. Na większe imprezy czy spotka-
nia wciąż więc trzeba będzie kupować piwo 
w tradycyjny sposób. Na styczniowych targach 
w Las Vegas firma LG pokazała działający au-
tomat HomeBrew, jednak nie ujawniła jeszcze 
przewidywanej ceny samego urządzenia ani 
kapsułek. Nie zapowiedziała również, kiedy 
produkt ma trafić na rynek. Może więc jednak 
powrócić do zarzuconego pomysłu o nauce 
piwowarstwa? Na pewno zdążymy ukończyć 
specjalistyczny kurs przed polską premierą 
tego urządzenia.

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Jastrzębska Spółka Węglowa

jsw meceNasem sPortu
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o konty-
nuacji współpracy z klubami sportowymi. W siedzibie JSW 
w Jastrzębiu-Zdroju podpisano umowy z władzami czterech 
klubów: Jastrzębski Węgiel, JKH GKS Jastrzębie, GKS Jastrzę-
bie oraz GKS Pniówek.

Jastrzębska Spółka Węglowa postrzega sport jako ważny 
element swojej działalności. W siedzibie Spółki zostały pod-
pisane odpowiednie umowy – w obecności prezesów klubów, 
a także Tomasza Śledzia, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. 
technicznych, oraz Artura Wojtkowa, zastępcy prezesa zarządu 
JSW ds. pracy i polityki społecznej. W spotkaniu wzięli również 
udział Piotr Szereda, przewodniczący rady miasta w Jastrzębiu-
-Zdroju, i poseł RP Grzegorz Matusiak.

– Nasze miasto ma doskonałą bazę sportową, a dzięki 
wsparciu ze strony JSW mamy zespoły, które liczą się w walce 
o medale i walczą z powodzeniem o najważniejsze trofea, jak 
choćby Puchar Polski zdobyty przez jastrzębskich hokeistów 
i czołowe miejsca w siatkarskiej PlusLidze. To cieszy z pew-
nością zarówno mieszkańców miasta, jak i głównego partne-
ra – podkreśla pochodzący z Jastrzębia poseł RP Grzegorz 
Matusiak.

Wizerunek Jastrzębskiej Spółki Węglowej budują przede 
wszystkim profesjonalne kluby sportowe. Ponadto Spółka 
patronuje projektowi Akademia Młodych Talentów Jastrzęb-
skiego Węgla oraz wspiera finansowo amatorskie kluby spor-
towe z miejscowości, w których swoją działalność prowadzi 
JSW. – Cieszymy się, że jesteście z nami. Jak państwo wiecie, 
Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa węgiel i produkuje 
koks. Ale wspieramy lokalne inicjatywy, współpracujemy 

z samorządami i dbamy o sport, który jest bardzo ważny. 
Zdaję sobie sprawę, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby osiąg-
nąć sukces. Dlatego jestem dumny, że reprezentujecie Ja-
strzębską Spółkę Węglową w Polsce i na świecie – zwrócił 
się do władz klubów sportowych Tomasz Śledź, zastępca 

prezesa zarządu JSW ds. technicznych, i dodał: – Życzę 
wam wielu sukcesów i dalszego rozwoju. Będziemy wam 
pomagać, na ile tylko pozwoli sytuacja finansowa Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. 

 MAT. PRAS. JSW

O 7 proc. wzrosły stawki pracowników spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo. Rozmowy o podwyżkach z zarządem firmy prowa-
dziła Solidarność. Po negocjacjach ustalono, że dotychczasowa 
siedmioprocentowa premia zostanie włączona w podstawę 
wynagrodzenia. Premia była wypłacana pracownikom JSW 
SiG od lipca ubiegłego roku.

– Wspólnie ze związkowcami z Solidarności doszliśmy 
do wniosku, że obecna sytuacja spółki pozwala, aby podstawa 
wynagrodzenia wzrosła. Premia wypłacana do tej pory była 
namiastką podwyżki. Ponieważ w tamtym czasie wzrosły płace 
pracowników zatrudnionych przez kopalnie, zastosowaliśmy 
system premiowy w JSW SiG, aby nasi pracownicy także od-
czuli poprawę sytuacji w spółce-matce, czyli w JSW SA – mówi 
Gabriel Cyrulik, prezes JSW SiG. 

Podwyżki stawek to nie wszystko. Pracownicy JSW SiG, 
tak jak pracownicy zatrudnieni przez kopalnie, będą mieli 
zagwarantowane ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków. Teraz wszyscy pracownicy dołowi JSW SiG 
mają polisy NNW, a koszt ubezpieczenia w całości pokrywa 
pracodawca. Do tej pory w spółce szkoleniowej tego nie było.

– Uważam, że współpraca z Solidarnością układa się bar-
dzo dobrze. Zarząd stara się na bieżąco reagować na propo-
zycje spotkań i rozmów na tematy związane z problemami 
załogi. Wspólnie ustalamy, na co nas stać. Uważam, że o dobrej 
współpracy decyduje dostęp do informacji. Dlatego na każdym 
spotkaniu zarząd JSW SiG przedstawia stronie społecznej 
informacje, dzięki którym można wyrobić sobie obiektywną 
opinię o stanie firmy – mówi prezes Cyrulik.
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