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– Chcemy stawiać na łut szczęścia 
czy na stabilność?

Zapobiec powtórce 
z historii
Prezes zarządu Polskiej Grupy 
Górniczej SA Tomasz Rogala 
w czasie obrad sejmowej Komisji 
Energii i Skarbu Państwa:  
– Olbrzymi import to między 
innymi efekt wiary w negatywną 
propagandę wymierzoną w gór-
nictwo.
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Jastrzębska Spółka Węglowa.
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WarszaWa. Pikieta przed Ministerstwem Energii

Prezes Ozon odwołany

Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie doczekał końca kadencji. Został odwołany 
dwa tygodnie przed finałem konkursu na nowych członków zarządu. Nie pomogła pikieta budynku 
Ministerstwa Energii zorganizowana przez reprezentatywne organizacje związkowe, które od wielu 

miesięcy sprzeciwiały się zmianom na stanowisku prezesa. Związki ogłosiły akcję protestacyjną. 
Domagają się między innymi odwołania ze składu rady nadzorczej JSW SA osób z nominacji ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a także odwołania ministra. Twierdzą, że pieniądze zgromadzone 
przez JSW zostaną przekazane na któryś z projektów, na którym zależy ministrowi energii. Chcą, żeby 

były przeznaczone na ewentualne ciężkie czasy i na rozwój firmy. Minister Tchórzewski zaprzecza, 
że ma takie plany. Związkowcy domagają się także wypłaty dla załogi premii z zysku za 2018 rok. 
Zarząd JSW SA opublikował list do załogi. Zapewnia w nim, że jest planowana wypłata z zysku. 
„Zapewniamy, że przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej pracowników jest dla nas celem 

nadrzędnym. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na członków zarządu X kadencji będziemy dbać 
o bezpieczeństwo i planować dalszy wzrost wartości naszej firmy” – napisali członkowie zarządu. 

Teraz zarząd JSW SA pracuje w składzie: Robert Małłek – p.o. prezesa zarządu JSW, Tomasz Śledź 
– zastępca prezesa JSW ds. technicznych, oraz Artur Wojtków – zastępca prezesa JSW ds. pracy 

i polityki społecznej. 
Więcej na s. 6–7
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B E Z  F A J R A N T U

Trwa akcja 
protestacyjna
R eprezentatywne organizacje związkowe naszej firmy 

odbierają oświadczenia od polityków opozycyjnych 
z wyrazami poparcia. Od razu podkreślam – nie 
prowadzimy protestu politycznego. Nie zgadzam się, 
abyśmy byli podpinani pod jakieś gierki. Mamy jasne 
przesłanie – nasze działania są spowodowane troską 
o przyszłość Spółki. Jeżeli ktoś chce przy okazji upiec 
własną pieczeń, to znaczy, że przykleił się do okrętu 
i krzyczy, że płynie. Owszem, liczymy na polityków opcji 
rządzącej. Rozmawiajcie z nami, wsłuchajcie się w nasze 
argumenty i załatwcie sprawę zgodnie z zasadami 
obowiązującymi wśród ludzi honoru. Tak, jest to apel 
do polityków koalicji rządzącej, bo oni mają władzę. 
Kiedy miała ją obecna opozycja, udowodniła, jak traktuje 
górnictwo i naszą Spółkę. Musiałem zacząć w ten sposób, 
aby odeprzeć wszystkie próby włączenia nas w jakiś nurt 
działań, z którymi nie mamy nic wspólnego. 

R ada nadzorcza odwołała prezesa Daniela Ozona 
praktycznie na dwa tygodnie przez ogłoszeniem 

wyników konkursu na nowy zarząd. Styl był fatalny, 
a powody wciąż tajemnicze. Odwołano prezesa, który 
publicznie zapewniał, że środki wypracowane przez JSW 
powinny służyć rozwojowi firmy. To zapowiedź, że nowy 
zarząd będzie prowadził inną politykę? Tak to zrozumieli 
liderzy związkowi i tak to zrozumiała załoga. 11 czerwca 
protestowaliśmy w Warszawie przeciwko odwołaniu 
prezesa. Pytaliśmy o powody. Zostaliśmy okrzyczani 
przez ministra. Czy zareagowaliśmy emocjonalnie? 
Zareagowaliśmy tak jak każdy, kto ma podstawy 
podejrzewać, że jego byt jest zagrożony. Tak zareagowała 
załoga Grupy Kapitałowej JSW. Razem około 26 tys. 
pracowników, którzy mają na utrzymaniu rodziny. 
Reprezentatywne organizacje związkowe działające 
przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej w liście do premiera 
Morawieckiego informują: „W wszystkich zakładach Grupy 
Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (to ponad 
26 tysięcy załogi) rozpoczynamy akcję protestacyjną. 
Domagamy się dymisji Pana Ministra Krzysztofa 
Tchórzewskiego oraz odwołania wszystkich członków 
Rady Nadzorczej z nadania Ministerstwa Energii. 

N asze żądania to efekt wydarzeń z 11 czerwca w 
stolicy. Najpierw wyrzucono nas z warszawskiego 

biura naszej firmy, w której obradowała Rada 
Nadzorcza. Budynek otoczył szczelny kordon policji 
i ochroniarzy, którzy nie pozwolili nam ponownie wejść 
do środka. A później, w czasie obrad, RN bez podania 
przyczyn odwołała prezesa zarządu JSW SA Daniela 
Ozona. W związku z tym zorganizowaliśmy pikietę 
pod budynkiem Ministerstwa Energii. Do kilkuset 
manifestujących górników wyszedł minister Tchórzewski, 
a ponieważ zachował się skandalicznie, nie odpowiadając 
na pytania skandujących, został wygwizdany. Pracownicy 
JSW zażądali natychmiastowej dymisji Krzysztofa 
Tchórzewskiego.

P an minister w ciągu ostatniego roku wielokrotnie 
nie dotrzymał danego nam słowa, jego działania 

za każdym razem wywołują chaos w firmie, pogorszenie 
wizerunku Spółki i notoryczne spadki akcji JSW 
na giełdzie. Akcjonariusze i pracownicy zupełnie stracili 
do niego zaufanie. Nie chcemy, by powtórzyła się tragedia 
z 2015 roku, kiedy to firma stała na krawędzi upadku. 

D latego prosimy Pana Premiera o natychmiastowe 
spotkanie, czas i miejsce pozostawiamy do wyboru. 

Prosimy Pana Premiera o szybką reakcję, bo sprawa jest 
bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania jednej 
z najlepszych Spółek Skarbu Państwa”. l

Rada nadzorcza odwołała prezesa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej Daniela Ozona. Jego funkcję objął Robert 
Małłek. Reprezentatywne organizacje związkowe JSW 
od wielu miesięcy krytykowały zamiar odwołania pre-
zesa. Raz protestujący górnicy przerwali nawet posie-
dzenie rady nadzorczej w siedzibie Spółki. Członkowie 
rady nie doszli wtedy do punktu o odwołaniu prezesa, 
jednak udało im się odwołać dwoje wiceprezesów. 

W ydawało się, że po późniejszych rozmowach 
z ministrem energii Krzysztofem Tchórzew-
skim sytuacja jest jasna – co kwartał rozmo-

wy ze związkami na temat sytuacji w Spółce, żadnych 
zmian w zarządzie do końca kadencji, która kończy 
się praktycznie z końcem czerwca, i zmiany w radzie, 
dzięki którym stonuje się nastroje. Żaden z punktów 
ustaleń nie został dotrzymany. Eskalacja postępowała, 
a 11 czerwca odwołano prezesa Ozona. 

Czy to koniec napięć? Mam obawy, że to dopiero 
początek. Mimo deklaracji minister energii Krzysztof 
Tchórzewski pozwolił radzie nadzorczej udowodnić, 
że zdanie załogi się nie liczy. Uważam, że popełniono 
błąd. Nie chodzi mi o to, że minister zlekceważył stronę 
społeczną. Wolno mu. Chodzi mi o to, że załoga JSW 
poczuła, że nie ma nic do gadania. Była potrzebna, kiedy 
trzeba było zrzec się na czas kryzysu około 20 proc. 
ze swoich płac, aby ratować firmę. Była chwalona, kiedy 

bez sprzeciwu przyjęła decyzję o oddaniu do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń kopalni Krupiński. Nie wiem, 
czy minister Tchórzewski pamięta, jak przy każdej 
okazji chwalił tę załogę i reprezentatywne organizacje 
związkowe, które przekonały pracowników do tych 
trudnych decyzji. 

Uważam, że ostatnie posunięcie rady nadzorczej 
jest bardzo ryzykowne. Można było przecież poczekać 
do konkursu. Trudno było wytrzymać dwa tygodnie? 

Styl odwoływania prezesa był fatalny. Z nieoficjal-
nych informacji wiem, że Daniel Ozon będzie startował 
w konkursie. Rada nadzorcza ogłosi, kto w nim wygrał. 
Zanim JSW kierowana przez zwycięzcę zacznie zmagać 
się z przeciwnościami rynku, on sam będzie musiał 
nieźle popracować, aby poprawić atmosferę. 

Daniel Ozon cieszy się sympatią załogi. Cieszył się 
także poparciem członków rady nadzorczej z wyboru 
pracowników. Teraz mamy sytuację, w której Daniel 
Ozon utracił zaufanie członków rady reprezentujących 
państwowego akcjonariusza i ministra energii. Ci pań-
stwo z kolei stracili zaufanie wśród dużej części załogi. 
Lokalni politycy PiS, z którymi rozmawiałem, ciężko 
wzdychali. „To może odbić się negatywnie na wyni-
kach jesiennych wyborów” – mówili mi. „Musicie tak 
pracować, aby zminimalizować straty” – poradziłem 
im. Co innego mogłem powiedzieć. Piwo nawarzone. 
Pijcie.  l

Pięścią w stół

Piwo nawarzone. Pijcie

Uważam, 
że ostatnie 
posunięcie 
rady nadzorczej 
jest bardzo 
ryzykowne.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Redakcja Nowego Górnika przekonała mnie, abym wło-
żył kij w mrowisko. Przyznaję się, że dość często miałem 
pretensje, że na łamach dwutygodnika jest za mało 
merytorycznej odpowiedzi na pseudofachowe analizy 
rynku węglowego, na krytykę spółek górniczych, które 
ponoć nie zaopatrują energetyki w potrzebny węgiel. 
Zdaniem pseudoanalityków wielkość importu węgla 
do Polski ma świadczyć o tym, że naprawa branży się 
nie powiodła, że zmarnowano miliardy złotych, a rząd 
poniósł porażkę. To są slogany tak samo prawdziwe 
jak te, że jak zamkniemy kopalnie, to zyskamy setki 
miliardów złotych rocznie. 

W jednej z rozmów z redaktorami Nowego Gór-
nika usłyszałem: „Jak jest pan taki mądry, niech 
pan sam to zrobi. Ma pan dostęp do informacji, 

zasiada pan w sejmowej Komisji Energii i Skarbu Pań-
stwa, a na jej posiedzenia zapraszani są przedstawiciele 
spółek węglowych i energetycznych”. Fakt, w powodzi 
fałszywych doniesień łatwiej przy Wiejskiej dotrzeć 
do faktów. 

Spółki górnicze realizują swoje strategie. Zaspoka-
jają potrzeby energetyki i ciepłownictwa na poziomie, 
jaki został ustalony w kontraktach długoterminowych. 
Tak, jest import. Uważam, że za duży. Tak, nie wszystkie 
plany wydobycia zostały wykonane w stu procentach. 
Jednak wszystkie kontrakty zawarte przez energetykę 
i górnictwo zostały zrealizowane. 

Do Polski sprowadzono prawie 20 mln ton wę-
gla i jest to dowód, że górnictwo leży na łopatkach, 
a my dotujemy miejsca pracy za granicą. Jednak z tych 
prawie 20 mln ton do energetyki trafiło około 2 mln 
ton. Reszta trafiła do ciepłownictwa i odbiorców indy-
widualnych, została sprzedana za granicę, a znaczna 
część leży na składach i czeka na odbiór. Importerzy 
zamrozili pieniądze i będą jakoś chcieli sprzedać ten 
towar. Czy sprzedadzą do energetyki? Nie, ponieważ 
energetyka ma najpierw zużywać węgiel dostarcza-
ny zgodnie z umowami przez polskie spółki węglowe. 
Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kie-
dy to importerzy, a nie spółki węglowe, martwią się, 

co zrobić z węglem. Okazuje się, że można chronić 
rynek zgodnie z unijnymi normami i zasadami wolnego 
rynku. Wystarczy tylko zawierać racjonalne umowy 
między producentem a odbiorcą. 

Od kilku tygodni pojawiają się informacje, 
że na zwałach przykopalnianych leżą miliony ton wy-
dobytego węgla, a energetyka ich nie odbiera, bo spala 
węgiel rosyjski. Na przykopalnianych zwałach Polskiej 
Grupy Górniczej leży około 10 proc. rocznego wy-
dobycia. To przecież zapas techniczny, pozwalający 
realizować ciągłość dostaw na wypadek nieprzewi-
dzianych zdarzeń. Możliwe, że zwały którejś z kopalń 
są zapełnione. Wtedy należy ponaglić elektrownie, żeby 
ten węgiel odebrała w pierwszej kolejności, a w dra-
stycznych przypadkach obciążyć wszystkimi kosztami 
negatywnych zjawisk, jakie powoduje przepełnienie 
konkretnego zwałowiska z winy odbiorcy. 

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej potrafią 
w tym samym czasie krytykować górnictwo za to, że nie 
spełnia oczekiwań wszystkich odbiorców, i zapowia-
dać, że za 10 lat, jeżeli Platforma teraz wygra wybory, 
wyeliminuje węgiel z gospodarstw domowych i cie-
płownictwa. Takie hasła to zaganianie na pole minowe 
ze zdalnie odpalanymi ładunkami. 

Na czym polega pułapka zastawiana przez opozycję, 
szczególnie tę, która chce zamykać kopalnie? Na razie 
domagają się wielkich inwestycji bez rachunku ekono-
micznego. Kiedy okaże się, że branża ma kłopoty finan-
sowe, bo przeinwestowała, ogłoszą, że to wina rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, a kopalnie trzeba zamknąć 
co do sztuki, bo po raz kolejny branża udowodniła, że nie 
potrafi funkcjonować w gospodarce rynkowej. Teraz 
mamy jasną sytuację. Górnictwo określiło, ile węgla 
będzie dostarczać. Energetyka, która jest także udziałow-
cem w spółkach wydobywających węgiel energetyczny, 
określiła swoje potrzeby. Są długoterminowe umowy. 
Jeśli czegoś brakuje, uzupełnia to import. Jeżeli jest on 
ponad potrzeby, to już zmartwienie importerów. Sektor 
energetyczny i węglowy nie może być piłeczką do zabawy 
w czasie chwilowych politycznych gier. Czy skutecznie 
włożyłem kij w mrowisko wiecznych narzekaczy?  l
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Kij w mrowisko

Energetyka to nie piłeczka

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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W Sejmie spotkali się przedstawiciele spółek 
górniczych i posłowie. Debatowano o sytua-
cji w górnictwie węgla kamiennego i w ener-
getyce węglowej. Informacje były bardziej 
porządkujące niż zaskakujące. Posłowie 
opozycji mieli pretensje, że górnictwo nie 
realizuje planów wydobywczych, a impor-
towany węgiel zalewa polski rynek. Dziwili 
się, że po trzech latach realizacji programu 
naprawczego polskie kopalnie nie zaspoka-
jają wszystkich potrzeb odbiorców węgla. 
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górni-
czej, krótko i precyzyjnie przedstawił sytua-
cję nie tylko największego producenta węgla 
energetycznego, ale także reguł rządzących 
rynkiem. Przedstawiamy wystąpienie prezesa 
z niewielkimi skrótami na podstawie zapisu 
z posiedzenia komisji. 

Jeśli chodzi o PGG i tematykę wydoby-
cia, nadwyżki i niedoborów, chciałbym cof-
nąć się na chwilę do lat 2014–2016. Wtedy 
w kopalniach, które dzisiaj stanowią PGG, 
był realizowany tzw. program koncentracji 
wydobycia. Proszę państwa, program spro-
wadzał się do tego, że ograniczano wydoby-
cie i wyłączano produkcyjne ściany węglowe. 
Łącznie ograniczono ok. 10 ścian. Powyższa 
liczba ścian przekłada się na 7–8 mln ton wę-
gla rocznie. Wówczas na rynku było zbyt dużo 
węgla i głównym przekazem była konieczność 
zamknięcia kopalń. 

Rozsądnie, bez emocji
Przy restrukturyzacji zastanawialiśmy 

się nad tym, co uczynić, aby taka sytuacja 
nie powtarzała się w przyszłości. Wszyscy 
wiemy, że obecnie odtworzenie procesu in-
westycyjnego w celu przywrócenia zdolności 
produkcyjnych to kilka lat. Chodzi również 
o to, żeby po odtworzeniu zdolności produk-
cyjnych nie znaleźć się w sytuacji, w której 
nie będzie odbiorców węgla. Przy 80-proc. 
kosztach stałych skutki tego doświadczaliśmy 
w latach 2014–2016. Co działo się ze spółkami 
KW i KHW, które generowały po kilkaset 
milionów złotych strat? Nie było komu zbyć 
tego węgla. 

W związku z powyższym wystąpiliśmy 
do naszych głównych grup odbiorców, czyli 
energetyki zawodowej i ciepłownictwa, o za-
warcie kontraktów długoterminowych, takich, 
w których chronimy naszych odbiorców przed 
wysokimi cenami węgla importowanego oraz 
chronimy nas przed okresowo niskimi cenami, 
które się zdarzają. To nie jest biznes, który 
może być rozliczany w ciągu jednego roku, 
a nawet dwóch lat. To nie jest biznes, w któ-
rym należy podejmować dość emocjonalne 
decyzje. Proszę państwa, de facto zawarli-
śmy umowy na dostawy węgli energetycznych 
i ciepłowniczych ze wszystkimi, którzy tego 
chcieli, i na takie ilości, na które strony się 
umówiły. Treścią umowy było: kupisz ode 
mnie dokładnie wszystko, co zakontraktuje-
my. Różnice w zapotrzebowaniu na węgiel, 
wynikające z cyklu koniunkturalnego (zwięk-
szonego lub zmniejszonego zużycia przez od-
biorców), z góry zdefiniowaliśmy, że powinny 
być zaspokajane importem.

minimalizować Ryzyko
W ogromnym uproszczeniu – nie sposób 

było wydać kilku miliardów na przygotowanie 

frontu wydobywczego przy wiedzy, że jest 
wielkie ryzyko związane ze zbytem węgla 
po uruchomieniu tych frontów. Przy takiej 
strukturze kosztów stałych oznacza to ogrom-
ne straty. W kontraktach długoterminowych 
sprzedajemy węgiel odbiorcom ciepłowni-
czym i elektrowniom (naszym głównym od-
biorcom). Proszę państwa, realizujemy to, 
począwszy od 2017 roku. Realizujemy dostawy 
zgodnie z kontraktami, a węgiel dowozimy. 
Nawet obecnie, gdy pojawia się dodatkowe za-
potrzebowanie, dowozimy węgiel. Ten obszar 
jest ustabilizowany i tak jak informowaliśmy 
o tym, że średnia produkcja i wolumen wynosi 
około 30 mln ton, tak jest to realizowane rok 
do roku.

Jestem przekonany, że pewna stabilizacja, 
sposób uporządkowanego i chłodnego patrze-
nia na rynek przyczyniły się do tego, że przy 
węglu energetycznym i niższych cenach oraz 
obowiązku zaopatrzenia rynku wewnętrznego 
w tanią energię PGG wyszła ze strat w wy-
sokości ponad 1 mld złotych (przed dwoma 
laty) i wygenerowała zysk netto. Pomijam zysk 
EBITDA. Poza tym PGG zwiększyła nakłady 
na inwestycje na 2019 roku do 3 mld złotych.

medialny stRach
Spotkałem się z państwem półtora roku 

temu. Wtedy w mediach głównym przekazem 
był duży strach związany z tym, że rynek pol-
ski nie zostanie zaspokojony i klienci w Pol-
sce nie będą mieli węgla. Wówczas pojawiła 
się cała seria artykułów na ten temat, w tym 
że PGG sobie nie poradzi, a w spółkach dzieją 
się jakieś straszne rzeczy. Przecież to była 
podstawa informacji na zewnątrz do szeregu 
podmiotów, żeby zaangażować się w import. 
Węgiel importują nie tylko spółki kontrolo-
wane lub będące własnością Skarbu Państwa. 
Bardzo silni są importerzy rosyjscy. Jest bar-
dzo wielu drobnych importerów, którzy łącz-
nie odpowiadają za duży wolumen importu. 

W naszej ocenie pesymistyczne informa-
cje na temat przyszłości, które półtora roku 
temu pojawiały się w dużych dziennikach, 
w jakiejś części na pewno legły u podstaw de-
cyzji indywidualnych podmiotów o podjęciu 
importu węgla. Dzisiaj widzimy to po poje-
dynczych statkach, spotach albo pociągach, 
które przyjeżdżają, które nie mają odbiorców, 
a zostały kupione w ramach pewnego ryzyka. 
Ceny tego węgla są bardzo atrakcyjne, ale nie 
wpływają na PGG, ponieważ spółka pracuje 
na kontraktach długoterminowych.

nasz węgiel zły, 
z impoRtu dobRy
Chciałbym zwrócić uwagę, że Europa im-

portuje około 170 mln ton węgla kamiennego 
na potrzeby energetyczne. Tak to zaplanowano 
w KE. Z prowadzonej polityki wynika, że ro-
dzima produkcja ze względu na obciążenia 
się nie opłaca, ale węgiel nadal jest zużywany. 
Ostatni przykład to Hiszpania, która bardzo 
mocno weszła w dekarbonizację i kupuje ener-
gię z Maroka (produkowaną z węgla). Po wy-
tworzeniu w Maroku, nieobjętym normami 
i opłatami klimatycznymi, tak jak jest to w UE, 
energia jest tańsza i przesyłana jest kablem 
do Europy. Poddaję ten temat uwadze przy-
szłym europarlamentarzystom. Temat musi 
być uregulowany na poziomie UE. Dzisiejsze 
mechanizmy doprowadzają do tego, że nie 

opłaca się produkować węgla. Mechanizmy 
zmierzają do spowodowania niekorzystania 
z węgla w Europie, ale jednocześnie nie bronią 

Europy przed napływem energii z innych kie-
runków, gdzie źródłem jest węgiel. 
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Prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz rogala w czasie obrad sejmowej Komisji Energii i Skarbu 
Państwa: – Olbrzymi import to między innymi efekt wiary w negatywną propagandę wymierzoną w górnictwo

Zapobiec powtórce z historii

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: nie sposób było wydać kilku miliardów na przygotowanie frontu 
wydobywczego przy wiedzy, że jest wielkie ryzyko związane ze zbytem węgla po uruchomieniu tych frontów
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Znamy wyniki studenckiego konkursu 
na opracowanie koncepcji architektonicz-
nej adaptacji budynków KWK Knurów-Szczy-
głowice przy szybie Foch w Knurowie. Pierw-
sze miejsce i 10 tys. złotych nagrody zdobyły  
Katarzyna Kotulska i Justyna Chowaniec, stu-
dentki piątego roku architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Ich pomysł to uporząd-
kowanie przestrzeni wokół szybu i stworzenie 
nowoczesnego inkubatora przedsiębiorczo-
ści w miejscu zaniedbanych dziś budynków. 

Konkurs został zorganizowany wspólnie 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Wydział 
Architektury Politechniki Śląskiej. – Naszym 
zadaniem jest dbanie o kopalnie istniejące, ale 
musimy też mieć pomysł na to, co zrobić z tymi 
obiektami, które zostały już wyłączone z eks-
ploatacji. W tym właśnie celu ogłoszony został 
konkurs – mówił podczas jego finału Robert 
Małłek, pełniący obowiązki prezesa zarządu 
JSW SA. – Chcieliśmy, aby młodzi ludzie przed-
stawili swoje propozycje i koncepcje. Liczyliśmy 
na ich świeżość, młodość i odwagę.

W rezultacie wpłynęło osiem prac kon-
kursowych, które oceniło jury. – To był bardzo 
trudny temat, podziwiam odwagę i kompeten-
cje uczestników – powiedział prof. Krzysztof 
Gasidło, kierownik Katedry Urbanistyki i Pla-
nowania Przestrzennego Wydziału Architek-
tury Politechniki Śląskiej. – Poziom konkursu 

był bardzo wysoki, zadziwia dojrzałość i troska 
o to, by wykorzystać ten majątek i znaleźć 
dla niego racjonalne zastosowanie. To nie 
jest pierwsza praca, którą realizujemy z JSW, 
bardzo sobie cenimy współpracę ze spółkami 
Grupy Kapitałowej.

Pierwsze miejsce i czek na 10 tys. złotych 
zdobył zespół projektowy w składzie: Katarzy-
na Kotulska i Justyna Chowaniec. Drugą na-
grodę i 6 tys. złotych zdobyli wspólnie: Sonia 
Jarczyk, Wojciech Siudy oraz Kamil Kajdas. 
Jury przyznało też dwie równorzędne nagrody 
za zdobycie trzeciego miejsca. Czeki o war-
tości 4 tys. złotych trafiły do Agnieszki Słoty 

oraz do zespołu w składzie Kamil Wróbel, 
Jakub Kozera i Jakub Maciejewski. Przyznano 
także wyróżnienie honorowe, które uzyskały 
Paulina Chodór oraz Marta Kamińska.

Zwycięski projekt pt. „Inkubator przed-
siębiorczości” prezentuje wizję dużego, wie-
lofunkcyjnego kompleksu, którego część mają 
stanowić adaptowane obiekty. Zdaniem jury 
autorki celnie odczytały uwarunkowania 
obiektu oraz terenu z centralną przestrze-
nią publiczną. – Po pierwsze, chciałyśmy 
uporządkować teren. Po drugie, w zamian 
za miejsca pracy w kopalni chciałyśmy zapro-
ponować coś nowego – biura, w których mogą 

rozwijać się małe firmy. Do tego chciałyśmy 
dać mieszkańcom dobrą przestrzeń rekreacyj-
ną – tłumaczyła autorską koncepcję Justyna 
Chowaniec ze zwycięskiej drużyny. Wtórowała 
jej druga zwyciężczyni, Katarzyna Kotulska: 
– Długo myślałyśmy nad pomysłem, to było 
najtrudniejsze, ale sama realizacja projektu 
była bardzo szybka.

Szyb Foch to czwarty szyb budowany 
w knurowskiej kopalni w pierwszych latach 
XX wieku. Jego drążenie zakończono już 
w czasie pierwszej wojny światowej. Wokół 
szybu w latach 20. powstały towarzyszące mu 
budynki, m.in. rozdzielnia. Od 1922 roku nosi 
nazwę Foch na pamiątkę francuskiego mar-
szałka Ferdynanda Focha. – Serce trochę się 
kraje, że to jest w takim stanie. Myślę, że ten 
konkurs przyniesie efekty, reszta należy do nas 
– powiedział Grzegorz Michalik, dyrektor 
kopalni Knurów-Szczygłowice. Szyb ma 575 
metrów głębokości i na stałe wpisał się w kra-
jobraz miasta. Wkrótce zostanie jednak cał-
kowicie wyłączony z eksploatacji, bo przestał 
spełniać swoje zadania. Jak mówi Zbigniew 
Gałkowski, opiekun Izby Tradycji knurow-
skiej kopalni: – Usytuowanie tego szybu jest 
doskonałe, funkcjonuje właściwie w samym 
centrum nowego Knurowa. Dojście z każdej 
strony miasta jest bardzo proste, a teren wokół 
jest możliwy do zagospodarowania, właśnie 
dlatego zasługuje na uwagę. l

Knurów

Konkurs rozstrzygnięty
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Pierwsze miejsce i czek na 10 tys. złotych zdobył zespół projektowy w składzie: Katarzyna Kotulska 
i Justyna Chowaniec
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Rok temu krytykowano nas za to, że w zbyt 
wolnym tempie były widoczne efekty napra-
wy górnictwa. Teraz politycy z opozycji zapo-
wiadają, że będą likwidować kopalnie albo 
ciepłownie węglowe. Niektórzy chcą zlikwido-
wać jedno i drugie, a przy okazji elektrownie 
węglowe. „Po co nam kopalnie, skoro i tak 
importujemy węgiel?” – pytają. „Po co nam 
rolnictwo, skoro w wielu sieciach handlowych 
są kartofle z importu?” – odpowiadam. Mamy 
też pomidory, truskawki i jabłka z importu. 
Logika zwolenników likwidowania wszyst-
kiego, co ma coś wspólnego z węglem, jest 
niebezpieczna, bo może przenieść się na inne 
sektory gospodarki. 

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce 
maleje. Wynika to ze znacznego ograniczenia 
inwestycji w czasie kryzysu i poprzedzają-
cych go latach. Z informacji zebranych przez 
resort energii wynika, że w ciągu ostatnich 
10 lat inwestycje w nowe szyby i ściany wy-
dobywcze nie podążały za odstawianiem 
kolejnych ścian i wycofaniem szybów, które 
ze względu na wyczerpanie złóż musiały być 
zamknięte. To oznacza, że górnictwo bardzo 
długo nawet nie odtwarzało swoich mocy 
produkcyjnych. Nie da się odrobić tych zanie-
chań w krótkim czasie. Mało tego, w czasie 
procesu naprawy trzeba było zrezygnować 
z części ruchów kopalń, w których sczer-
pano udostępnione złoża albo wydobycie 
było nieopłacalne ze względu na warunki 
geologiczno-górnicze, zagrożenia naturalne 
albo sytuację rynkową. 

pRzeszłość wystawia 
Rachunek
Oskarżanie górnictwa o to, że w 100 proc. 

nie pokrywa zapotrzebowania krajowego 
i konieczny jest import, to jednoznaczne 
stwierdzenie, że bez względu na koszty trze-
ba fedrować. Nie te czasy. Dlatego ogarnia 
mnie zdumienie, kiedy w czasie obrad komi-
sji sejmowej słyszę głosy parlamentarzystów 
z opozycji, którzy domagają się więcej węgla, 
bo przecież mamy bogate złoża, a import roś-
nie. W czasie takich dyskusji proponuję, aby 
cofnąć się o 10 lat i przeanalizować wszystkie 
decyzje w sprawach górnictwa. Była w za-
sadzie jedna, podstawowa – nic nie robić, 
niech się wali. Tak samo było z energetyką 
węglową. Nie inwestowano w nowoczesne, 
wysokosprawne bloki energetyczne. Inwe-
stycje w kopalniach były symboliczne. Dawna 
Kompania Węglowa była targana zmianami 
organizacyjnymi, które miały uzdrowić firmę, 
a doprowadziły ją do paraliżu. 

Czy ktoś pamięta Centra Wydobywcze? 
Wycofano się z tej koncepcji dopiero wtedy, 
gdy okazało się, że leżą wszystkie inwestycje, 
ponieważ proces decyzyjny w takiej machinie 

był nieprzyzwoicie długi. Czy ktoś policzył, ile 
kosztował nieudany eksperyment z centrami? 
Przykłady można mnożyć. Nie o to mi chodzi. 
Zwracam jedynie uwagę na podstawowy fakt 
– w czasie trzech lat udało się zrobić to, czego 
nie zrobiono w ciągu około 15 lat po zakończe-
niu procesu likwidacji kopalń za rządów AWS. 

nie twoRzyć dziuR
Polska musi wywiązać się z unijnych zo-

bowiązań dotyczących odnawialnych źródeł 
energii i ograniczania emisji do atmosfery ga-
zów cieplarnianych. Jednak nasza gospodarka 
jest w dużym stopniu zależna od węgla. Mamy 
także umowy ze stroną społeczną dotyczące 
bezpośrednio górnictwa węgla kamiennego, 
z których jasno wynika, że nie będziemy za-
mykać kopalń i tworzyć tak zwanych czarnych 
dziur ekonomiczno-społecznych w regionach 
górniczych. Rząd wciąż realizuje politykę zło-
tego środka. Stworzono warunki do utrzy-
mania górnictwa, które ma zapewniać naszą 
niezależność energetyczną i być ekonomicznie 
zdrowe. Stworzono koncepcje rozwoju ener-
getyki odnawialnej. Jest plan ograniczania 
emisji dwutlenku węgla. Jest plan dla górni-
ctwa. Mamy ewidentne sukcesy. 

Są też porażki. Największą jest negatywne 
nastawienie samorządów wobec górnictwa. 
Każde wejście w nowe złoże, każda nowa kon-
cesja to droga przez mękę. Wiadomo, że w cią-
gu kilku najbliższych lat zapotrzebowanie 
na węgiel kamienny dla celów energetycz-
nych i komunalnych będzie duże. Wiadomo, 
że polskie kopalnie nie są w stanie technicznie 
sprostać temu zapotrzebowaniu w stu pro-
centach. Trzeba uznać import za coś natu-
ralnego. Nienaturalne jest wykorzystywanie 
importu do prób ekonomicznego niszczenia 
rodzimych producentów. Dlatego ostatnie 
decyzje zmierzające do wprowadzenia ładu 
w tym obszarze są cenne. 

Analizowane są zasady konsolidacji Wę-
glokoksu i Polskiej Grupy Górniczej. Rozwią-
zano problem spółek zależnych od energetyki, 
które importowały węgiel. Kontrolę nad nimi 
uzyskała PGG. Nie jest łatwo doprowadzić 
do sytuacji, w której będzie jasny układ – PGG 
i Węglokoks odpowiadają za ciągłość więk-
szości dostaw do energetyki. To te dwie firmy 
mają kreować politykę wydobywczą i politykę 
importową. Sądzę, że do jesieni wyklaruje się 
jasny system. Sprawne reagowanie na potrzeby 
rynku to nie tylko dostosowywanie wydobycia 
do zapotrzebowania – to także dostosowy-
wanie importu. 

polityczne 
zacietRzewienie
Wbrew powszechnym informacjom pol-

skie kopalnie w znacznej części zaspokajają 
potrzeby energetyki. Zdecydowana większość 
importowanego węgla trafia do sektora komu-
nalno-bytowego. Dlaczego? Ponieważ w Polsce 
brakuje złóż węgla z bardzo niską zawartością 
siarki. Taki węgiel jest potrzebny wszędzie 
tam, gdzie zbyt droga byłaby modernizacja 
polegająca na instalacji najnowocześniejszych 
filtrów odsiarczających spaliny. Jak czegoś nie 
mamy w złożach, to nie możemy tego wydo-
być. To powinno być jasne dla wszystkich 
krytyków. Nie jest, bo zaślepia ich politycz-
ne zacietrzewienie. A może po prostu o tym 
nie wiedzą? Tym niewiedzącym wyjaśniam, 
że także z tego samego powodu nie wydoby-
wamy diamentów – ponieważ nie mamy ich 
złóż. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w spo-
sób najprostszy z możliwych. Chcę wierzyć, 
że także w skuteczny. 

węgiel jest potRzebny
Wzrost zużycia węgla w tym roku będzie 

istotny. Jednak nie będzie to trend stały. Wzroś-
nie popyt na węgiel z powodu zapotrzebowania 

elektrowni w Kozienicach. Zaczynają pracę dwa 
bloki po 900 MW w Opolu, a także w tym roku 
do użytku zostanie oddany blok w Jaworznie. 
Wszystkie oddane bloki powodują wzrost za-
potrzebowania na węgiel. Jednak należy wziąć 
pod uwagę także fakt, że są modernizowane 
stare bloki energetyczne zasilane węglem. 
Będą one czasowo wyłączane. W 2025 roku 
zgodnie z podpisanym Pakietem Zimowym 
zaczną wygasać niektóre kontrakty związane 
z rynkiem mocy, co będzie powodowało, że te 
bloki zostaną wyłączone z użytkowania. Dlate-
go Ministerstwo Energii przyjmuje, że ubędzie 
nam mniej więcej tyle, ile nam przybędzie. 
Co to oznacza? W długiej perspektywie za-
potrzebowanie na węgiel nie będzie rosnąć 
w sposób znaczący. 

– Sprawdzaliśmy to m.in. ze stroną spo-
łeczną. W ciągu najbliższych kilku lat będzie-
my mieli górkę zapotrzebowania na węgiel, 
gdy jednocześnie będą funkcjonowały bloki 
energetyczne przeznaczone do odstawienia 
oraz nowe, wprowadzane do systemu. Bloki, 
które są w trakcie prób synchronizacyjnych, 
także dołączą do tych, którym będzie po-
trzebne paliwo w postaci węgla kamiennego 
– informował minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski w czasie posiedzenia sejmowej Komi-
sji Energii i Skarbu Państwa. – Powstaje pyta-
nie: Czy ta perspektywa ma wywołać wzrost 
inwestycji, zwłaszcza dotyczących wydobycia 
węgla energetycznego? Stoję na stanowisku, 
że w takim okresie import nie jest dla nas nie-
bezpieczny. Chciałbym podkreślić, że mamy 
możliwość importu węgla z wielu różnych 
kierunków. Poza tym węgiel dla energetyki 
zawodowej w imporcie węgla ogółem stanowi 
niewielką część. Większość węgla importowa-
nego stosowana jest w ciepłownictwie, przez 
samorządy i przez indywidualnych odbiorców 
– poinformował minister.

uczmy się na cudzych 
błędach
Wielka Brytania ma idealne warunki dla 

energetyki wiatrowej. Farmy wiatrowe wybu-
dowane przez nią na morzu mogą wytworzyć 
60 proc. więcej energii, niż potrzebuje Zjed-
noczone Królestwo. Dwa lata temu okazało 
się, że Brytyjczycy przez dwa tygodnie musieli 
ograniczać zużycie energii o 40 proc., ponie-
waż nawet na morzu nie wiało. Łopaty wia-
traków stały. Prądu nie było. Podaję ten przy-
kład, aby uzmysłowić wszystkim krytykom 
energetyki konwencjonalnej, że uzależnianie 
dostaw energii od pogody jest niebezpiecz-
nym hazardem. To zabawa w wańkę-wstańkę. 
Dlatego warto pochylić się nad rzetelnymi 
informacjami, zrozumieć je i dzięki temu być 
odpornym na fajne slogany, które nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością. 

GRZEGORZ MATUSIAK

W najbliższych miesiącach grozi nam bombardowanie irracjonalnymi pomysłami typu: 
zamknąć wszystkie kopalnie i elektrownie węglowe, czerpać energię wyłącznie z wiatru 

i słońca, nie rozczulać się nad hutnictwem, któremu grozi upadek, zlikwidować przemysł, 
bo wystarczą usługi i handel. Kraje będące dłużej w Unii Europejskiej niż my przekonały się, 

że nie wystarczą. Anglia, która ma bardzo dobre warunki dla energetyki wiatrowej, przekonała 
się, że wystarczy na przykład 10 dni bez wiatru i zaczyna brakować energii. Chcemy stawiać 

na łut szczęścia czy na stabilność?

Nie stawiajcie krzyżyka 
na górnictwie
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Poseł Grzegorz Matusiak, członek Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa 
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Tarcia między prezesem a ministrem energii 
i radą nadzorczą trwały od prawie roku. Zda-
niem części członków rady z wyboru ministra 
Daniel Ozon był zbyt niezależny, nie udzielał 
radzie wyczerpujących informacji, a nawet 
blokował dostęp do nich. 

– Najlepszym dowodem na to, że pre-
zes blokował dostęp do informacji, jest fakt, 
że na polecenie rady przygotowano materia-
ły liczące około 50 tysięcy stron. Kiedy rada 
je dostała, jej przewodnicząca odmówiła ich 
przyjęcia, bo okazało się, że jest ich zbyt dużo 
– relacjonował jeden z członków rady nadzor-
czej z wyboru załogi. 

magiczne zaklęcie 
W tym momencie trzeba wyjaśnić, 

że oprócz napięć na linii rada, minister, pre-
zes i związki są także napięcia między nomi-
nantami ministra a członkami rady z wyboru 
załogi. Członkowie z wyboru załogi oficjalnie 
krytykowali decyzje wymierzone w preze-
sa Ozona i dawny skład zarządu. Ponieważ 
są w mniejszości, niczego nie mogli wskórać. 
Nie pomagały nawet oprotestowania składane 
na piśmie. Dwa tygodnie przed rozstrzygnię-
ciem konkursu na nowy zarząd prezes został 
odwołany. Czy to sukces ministra Tchórzew-
skiego? Raczej kolejny etap konfliktu między 
nim a śląsko-dąbrowską Solidarnością. 

Dominik Kolorz, lider regionalnej Soli-
darności, już w styczniu ogłosił na konferen-
cji prasowej, że Krzysztof Tchórzewski jest 
bardzo złym ministrem. Udzielił poparcia 
prezesowi Ozonowi. Najbardziej widoczne 
było to w czasie karczmy piwnej Solidarności, 
kiedy wchodzącego Daniela Ozona witano 

brawami. Wzbudził wcale nie mniejszy aplauz 
niż prezydent Andrzej Duda, który był goś-
ciem specjalnym. Lider regionalnej Solidar-
ności zapewnił wtedy, że jak długo Ozon nie 
sprzeniewierzy się Solidarności, tak długo nic 
złego go nie spotka. Prezes nie sprzeniewierzył 
się. Został odwołany. Przed dymisją zgłosił, 
że wystartuje w konkursie na kolejną kadencję. 
Czy ma szansę wygrać? Po tym jak 11 czerwca 
przewodnicząca rady prof. Halina Buk i mi-
nister ogłosili, że stracili do niego zaufanie, 
musiałoby dojść do politycznego trzęsienia 
ziemi, aby wygrał ten konkurs. Utrata zaufania 
to magiczne zaklęcie, którego nie da się odcza-
rować nawet największymi kompetencjami.  
– Jednak są wróżki, które potrafią takie za-
klęcie odczarować. Nie wiem, czy w tym 
przypadku – powiedział jeden z liderów 
Solidarności. 

kuRs spadał
Rada nadzorcza JSW SA straciła zaufa-

nie do prezesa Daniela Ozona. Odwołała go. 
Minister energii Krzysztof Tchórzewski po-
wiedział związkowcom, że też stracił zaufanie 
do prezesa, ale nie on go odwołał, tylko rada. 
Po odwołaniu prezesa inwestorzy stracili za-
ufanie do akcji Spółki. Kiedy kurs spadł tylko 
o 3 proc., związkowcy po raz kolejny w tym 
roku ogłosili, że minister stracił ich zaufanie. 
Przed budynkiem ministerstwa krzyczeli: 
„Tchórzewski do dymisji!”. Kiedy kurs spadł 
o 6 proc., liderzy związkowi ustalali strategię 
na kolejne dni. Nie mieli już kontaktu z mi-
nistrem i nic nie mogli mu powiedzieć. Na-
stępnego dnia, kiedy podejmowali decyzje 
w związku z ogłoszonym sporem zbiorowym, 
kurs spadał o około 4 proc. Wymiana infor-
macji o braku zaufania zachwiała zaufaniem 
inwestorów. 

akcja pRotestacyjna
Kiedy zamykaliśmy to wydanie Nowego 

Górnika, w JSW trwała akcja protestacyjna. 
Reprezentatywne organizacje związkowe 
działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
wystosowały w środę, 12 czerwca 2019 roku, 
pismo do zarządu Spółki z żądaniem wypła-
cenia nagrody dla załogi za 2018 rok. Z takim 
postulatem wystąpiły już w marcu tego roku. 
Spór o pieniądze jest sposobem na legalne 
ogłoszenie sporu zbiorowego, a po przejściu 
wszystkich procedur – strajku. Związki z JSW 
mają do perfekcji opanowane formalne chwyty, 
dzięki którym mogą osiągać zaplanowane cele. 

nie planują poRażki
Prezes Daniel Ozon został odwołany do-

piero za czwartym razem. Wcześniejsze pró-
by były skutecznie blokowane przez związki 
zawodowe. W jednym przypadku, w styczniu 
tego roku, związkowcy wtargnęli do sali obrad 
rady i w ostatniej chwili udaremnili głosowa-
nie nad odwołaniem prezesa. Wtedy odwołano 
tylko dwoje wiceprezesów. W pozostałych 
przypadkach wystarczał lobbing polityczny. 
Prezes miał poparcie śląsko-dąbrowskiej So-
lidarności. Szanowała go i lubiła załoga JSW, 
doceniali go analitycy giełdowi, był znany 
w świecie biznesu i finansjery. Co takiego się 
stało, że naraził się ministrowi? – Daniel Ozon 
publicznie zapewniał, że pieniądze wypraco-
wane przez JSW będą przeznaczane wyłącz-
nie na rozwój firmy. Odmawiał angażowania 
środków w przedsięwzięcia, na których zale-
żało ministrowi energii. Był niepokorny, dbał 
o załogę i zapłacił za to głową – przy wielu 
okazjach mówił Sławomir Kozłowski, lider 
Solidarności w JSW. 

– Mamy pieniądze zgromadzone 
na koncie funduszu stabilizacyjnego. Mamy 

gotówkę na koncie bieżącym. Analitycy ob-
liczają, że to w sumie około 3 mld złotych. 
Minister Krzysztof Tchórzewski nie chciał 
tolerować sytuacji, w której nie ma wpły-
wu na gospodarowanie tymi pieniędzmi. 
To nie przypadek, że kłopoty prezesa Ozona 
zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy mieć 
duże zyski. On bronił naszej kasy. Zarząd 
pod jego kierunkiem przygotował strategię 
Spółki. Opracowano plan inwestycji, dzię-
ki którym JSW będzie mogła równać się 
z czołówką światowych firm górniczych. 
Poległ. My dalej bronimy pieniędzy firmy. 
Bronimy rozwoju, dzięki któremu będzie-
my mieli szansę przetrwać kolejne kryzysy 
– mówi Paweł Kołodziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA. – Nie planujemy porażki 
– podkreśla.

waRszawo, spodziewaj się 
gości
Nie wiadomo, jak będzie wyglądał sce-

nariusz działań przygotowany przez repre-
zentatywne organizacje związkowe. Część 
działaczy ma nadzieję na kompromisowe 
rozwiązanie. Daniel Ozon mógłby wygrać 
konkurs (nie byłaby to żadna manipulacja, 
ma atuty), a wtedy nieaktualne byłoby żą-
danie dymisji ministra. Związkowcy mo-
gliby także zorganizować kilkutysięczną 
manifestację w Warszawie. Nie tylko gór-
ników. To pokazałoby nie tylko poparcie dla 
prezesa, ale także byłby to mocny sygnał, 
że regionalna Solidarność nie jest zado-
wolona z dotychczasowej polityki wobec 
innych grup zawodowych i wobec regionu. 
– A może pojedziemy pod biuro poselskie 
ministra Tchórzewskiego – zastanawiał się 
jeden z działaczy. 

 l

jasTrzębska spółka WęgloWa. Daniel Ozon, prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie doczekał końca kadencji. Został 

odwołany dwa tygodnie przed finałem konkursu na nowych 
członków zarządu. Nie pomogła pikieta budynku Ministerstwa 

Energii zorganizowana przez reprezentatywne organizacje 
związkowe, które od wielu miesięcy sprzeciwiały się zmianom na 

stanowisku prezesa. nie doczekałPrezes Ozon

Warszawa, 11 czerwca, pikieta budynku Ministerstwa Energii
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nie doczekał

www.nat.pl

Centralna rezerwacja:

(32) 326 23 50-51
505 623 588

Pobyty rodzinne (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14) już od  2674,00 zł*
*OWR Relax Szczytna w terminie 14.07.-03.08.2019)

Oferta 
specjalnych pobytów 
dla rodzin z dziećmi

Hotel*** NAT 
Sarbinowo (Jawor)

Hotel*** 
NNAT Jarosławiec

OW Eden 
Kąty Rybackie

Hotel*** NAT 
Wisła (Ogrodzisko)

Hotel*** NAT 
Bukowina Tatrzańska

OWR OWR Relax 
Szczytna

Wypoczynek dla rodziny!

R E K L A M A

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej, 11 czerwca rada 
nadzorcza JSW podjęła decyzję o odwołaniu 
ze stanowiska prezesa zarządu JSW pana Da-
niela Ozona. Jednocześnie pełnienie obowiąz-
ków prezesa zarządu JSW powierzono panu 
Robertowi Małłkowi.

Jako zarząd JSW pragniemy Państwa 
uspokoić i poinformować, że decyzje rady 
nadzorczej Spółki wynikają z ustawowych 
uprawnień organu i mają na celu jak najlepsze 
funkcjonowanie firmy.

Jastrzębska Spółka Węglowa w dal-
szym ciągu będzie funkcjonować efektywnie 
i w oparciu o najwyższe standardy. Zarząd 
Spółki w składzie: Robert Małłek – p.o. pre-
zesa zarządu JSW, Tomasz Śledź – zastępca 
prezesa JSW ds. technicznych, oraz Artur 
Wojtków – zastępca prezesa JSW ds. pracy 
i polityki społecznej, nieprzerwanie pracuje 
nad jak najlepszym modelem działania Spół-
ki oraz całej Grupy Kapitałowej. Naszym 
wspólnym zadaniem jest zapewnienie Spół-
ce dalszego rozwoju i budowanie wartości 
dla akcjonariuszy oraz pracowników w jak 
najdłuższym terminie. 

Zapewniamy, że przyszłość Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i jej pracowników jest dla nas 
celem nadrzędnym. Do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu na członków zarządu X kadencji 
będziemy dbać o bezpieczeństwo i planować 
dalszy wzrost wartości naszej firmy. 

Zarząd będzie skupiać się na kwestiach 
kluczowych w zakresie podstawowej działal-
ności, a każda ważna decyzja będzie dokład-
nie analizowana pod kątem potencjalnych 
korzyści dla Spółki i jej pracowników. Nie 
mamy wątpliwości, że wszystkim Wam zależy 
na dobru naszej firmy – Wasze zaangażowanie 
i wsparcie dobrych dla JSW rozwiązań są dla 
nas niezwykle istotne.

Pragniemy również poinformować, 
że Spółka jest w dobrej kondycji finansowej 
– potwierdzamy również, że planowane jest 
wypłacenie Załodze premii z zysków za 2018 
rok. To dzięki Waszemu wysiłkowi i ciężkiej 
pracy Jastrzębska Spółka Węglowa tak dobrze 
się rozwija. 

Wszystkim Pracownikom życzymy spo-
kojnej i bezpiecznej pracy. 

SZCZĘŚĆ BOŻE,

ZARZĄD JSW S A 

Jastrzębska Spółka Węglowa

List zarządu do załogi

Jako Reprezentatywne Organizacje Związ-
kowe działające przy Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA prosimy o przejęcie pieczy nad 
Funduszem Inwestycyjnym JSW.

1,8 mld złotych to ciężko zarobione 
pieniądze przez załogę Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Kilka lat temu kryzys i fatalne rządy 
Platformy Obywatelskiej niemal doprowa-
dziły naszą firmę do upadłości. Wtedy załoga 
stanęła na wysokości zadania i zrezygnowa-
ła z części wynagrodzeń po to, by ratować 
Spółkę. I kiedy po trzech latach wyrzeczeń 
wstaliśmy z kolan, kiedy firma wypracowuje 
rokrocznie zyski, kiedy zarząd dotrzymał 
słowa, wyrównał górnikom poniesione straty, 
a nadwyżki finansowe inwestuje w rozwój 
JSW i Fundusz Inwestycyjny (na wypa-
dek powrotu dekoniunktury) – ktoś chce 
to wszystko zniszczyć? „Pieniądze na czarną 
godzinę” przeznaczyć na ratowanie innych 
branż, budowanie elektrowni lub innych bli-
żej nieokreślonych inwestycji?

I to kto? Minister energii? Krzysztof 
Tchórzewski?

To SKANDAL, Panie Premierze!
Tak nie powinien się zachowywać człowiek 

stojący na czele strategicznego resortu, od któ-
rego zależy nie tylko bezpieczeństwo energe-
tyczne 40-milionowego narodu. To SKANDAL, 
że próbuje się zabrać nam tak ciężko zarobio-
ne oszczędności. To SKANDAL, że od roku 
wyrzuca najlepszych menedżerów w historii 
JSW, którzy ze Spółki uczynili prawdziwą perłę 
w koronie Rzeczypospolitej. To SKANDAL, 
że działania Pana Ministra Krzysztofa Tchó-
rzewskiego wielokrotnie doprowadziły do utra-
ty dobrego wizerunku w oczach inwestorów 
i załogi. To SKANDAL, że od początku roku 
akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej na giełdzie 
spadły aż o 32 proc., a od szczytu z początku 
2018 roku już o 58 proc.

To skandal, że za tym wszystkim stoi Pan 
Minister Krzysztof Tchórzewski!

Straciliśmy już zaufanie do Pana Tchó-
rzewskiego jako ministra rządu PiS oraz jako 
do człowieka.

List do premiera Mateusza Morawieckiego

Prośba o pieczę nad Funduszem Inwestycyjnym JSW
Jeśli inni Polacy – nie tylko mieszkańcy 

Jastrzębia i Śląska – także stracą zaufanie, 
rząd Prawa i Sprawiedliwości może nie wygrać 
jesiennych wyborów do parlamentu.

Panie Premierze,
proszę nie dopuścić, aby jeden człowiek 

swymi nietrafionymi decyzjami zniszczył pra-
cę wielu tysięcy Polaków.

Panie Premierze,
boimy się o przyszłość Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej i naszych zaoszczędzonych pieniędzy.
Dlatego bardzo prosimy o przejęcie pieczy 

nad Funduszem Inwestycyjnym „Energia”.

Dla 26 tysięcy pracowników Grupy Ka-
pitałowej JSW SA lepiej będzie, jak nasze 
oszczędności trafią na specjalnie dedykowany 
nam Fundusz Inwestycyjny PKO.

Wiemy, że te pieniądze w rękach Pana 
Premiera będą bezpieczniejsze niż teraz, kie-
dy zarządza nimi Minister Energii Krzysztof 
Tchórzewski.

Panie Premierze,
proszę ochronić nasze fundusze, naszą 

firmę i naszą gospodarkę.

l

Prezes Ozon
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Rolnictwo ekologiczne

Zgodnie z naturą
Zalety zdrowego odżywiania doceniali już 
starożytni Grecy – Hipokrates mawiał: „Two-
im lekarstwem jest twoje pożywienie”. Wi-
taminy, minerały, makro- i mikroelementy, 
białka, węglowodany i tłuszcze odgrywają 
kluczową rolę we wszystkich procesach ży-
ciowych. By rośliny, które są jednym z głów-
nych składników naszej diety, miały te włas-
ności, muszą być uprawiane w odpowiedni 
sposób. To kryterium spełnia rolnictwo eko-
logiczne, które jest najbardziej prośrodo-
wiskową metodą produkcji rolnej. Zgodnie 
z prawodawstwem Unii Europejskiej rolni-
ctwo ekologiczne jest systemem zarządza-
nia gospodarstwem i produkcji żywności, 
który łączy najkorzystniejsze dla środowi-
ska praktyki, wysoki stopień różnorodności 
biologicznej, ochronę zasobów naturalnych 
i standardów dobrostanu zwierząt. Nie wol-
no stosować w nim syntetycznych środków 
ochrony roślin, nawozów sztucznych, organi-
zmów genetycznie modyfikowanych (GMO) 
ani pasz przemysłowych. Świadomość eko-
logiczna społeczeństwa, w tym polskiego, 
ciągle wzrasta, a co za tym idzie rośnie też 
popyt na produkty ekologiczne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ogłosiło, że w 2018 roku funkcjonowało w Pol-
sce 20 584 gospodarstw ekologicznych, które 
prowadziły działalność na 537 tys. hektarów 
gruntów. W ubiegłym roku do 903 wzrosła 
liczba zakładów produkujących żywność 
ekologiczną, jak również liczba importerów 
ekożywności – do 202. Rośnie areał z ekolo-
gicznymi warzywami (52 tys. ha), odnotowano 
zwiększenie produkcji zbóż (17 proc.), owoców 
(15,7 proc.), warzyw (42,4 proc.) i ziemniaków 
(20,2 proc.). Największe rejony, na których 
uprawia się rolnictwo ekologiczne, są poło-
żone w województwie warmińsko-mazurskim 
(109 tys. hektarów) i zachodniopomorskim 
(101 tys. hektarów), z kolei najmniejsze – 
w województwie opolskim (3 tys. hektarów) 
i śląskim (5 tys. hektarów). 

W Polsce żywność ekologiczna jest do-
stępna w około 4 tys. sklepów – zarówno 
małych rodzinnych punktach, jak i wielkich 
sieciach handlowych. Wartość tego rynku 
wynosi dziś prawie miliard złotych. Około 
1 proc. żywności sprzedawanej w naszym kraju 
pochodzi z rolnictwa ekologicznego, a rynek 
ten rośnie w szybkim tempie – 10–20 proc. 
rocznie. Jednak mimo rozwoju tej gałęzi rol-
nictwa statystyczny Kowalski rocznie wydaje 
na żywność ekologiczną tylko 7 euro, czyli 
około 30 złotych, podczas gdy średnia europej-
ska wynosi 44 euro. W ciągu roku przeciętny 
Niemiec wydaje na ekożywność 100 euro, 
a Duńczyk 200 euro rocznie. 

ofensywa ministeRstwa
W związku z tym Ministerstwo Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi w ramach programu 
Plan dla Wsi za priorytet postawiło rozwój 
polskiego sektora żywności ekologicznej. 
Celem jest ugruntowanie pozycji naszego 
rolnictwa, pełne wykorzystanie jego poten-
cjału oraz ustabilizowanie produkcji rolnej 
na wysokim poziomie. Szczegółowo opisu-
je to Ramowy Plan Działań dla Żywności 
i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 
2014–2020, według którego cel ten ma być 
osiągnięty poprzez zwiększenie podaży żyw-
ności ekologicznej, rozwój jej przetwórstwa 
oraz wzrost wiedzy konsumentów o żywności 

ekologicznej. Ministerstwo chce promować 
rozwój rolnictwa ekologicznego, planuje też 
zwiększyć rolę i dochody producentów żyw-
ności ekologicznej.

bez gmo i nawozów
Zmiany w rolnictwie są konsekwencją co-

raz większej troski o bezpieczeństwo żywności 
na świecie i zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, który zakłada redukcję tzw. długu 
ekologicznego (czyli wykorzystania zasobów 
ziemi przekraczających zdolność planety 
do ich odtworzenia). Promotorom rolnictwa 
ekologicznego przyświeca idea troski o zdro-
wotność ekosystemów, gleb i człowieka. Ten 
sposób produkcji rolnej opiera się na proce-
sach ekologicznych, cyklach dostosowanych 
do lokalnych warunków i biologicznej różno-
rodności, odrzuca przy tym środki produkcji 
o niekorzystnych skutkach dla środowiska. 
Rolnictwo ekologiczne w działaniach na rzecz 
środowiska naturalnego propaguje przy tym 
odpowiednie postawy oraz łączy innowacyj-
ność z tradycją.

Za żywność ekologiczną uważa się pro-
dukty żywnościowe, które powstały zgod-
nie z wytycznymi rolnictwa ekologicznego, 
mającymi na uwadze naturalne środowisko. 
Gospodarka tego typu eliminuje z procesu 
uprawy pestycydy, antybiotyki czy stymulatory 
wzrostu, które są zagrożeniem nie tylko dla 
środowiska, ale także dla ludzkiego zdrowia. 
Zabronione jest również stosowanie pasz 
przemysłowych, organizmów genetycznie 
modyfikowanych, syntetycznych środków 
ochrony roślin, sztucznych koncentratów 
i promieni jonizujących.

W rolnictwie ekologicznym wraca się 
do sprawdzonych, nieeksploatujących śro-
dowisko technik. Podczas uprawy rolnicy 
stosują nawozy organiczne lub naturalne 
wytworzone we własnym gospodarstwie, 
a jeśli nie posiadają zwierząt – pozyskanymi 
z innych gospodarstw. Do wzrostu roślin wy-
korzystują też preparaty biologiczne i wyciągi 
roślinne. Kluczową rolę odgrywa wybór przez 
nich właściwego płodozmianu, pozwalające-
go na jak najdłuższe przykrycie gleby roślin-
nością. W walce z chwastami i szkodnikami 

zabronione jest używanie chemicznych środ-
ków ochrony roślin, zamiast tego stosuje się 
odchwaszczanie mechaniczne lub za pomocą 
środków ochrony zakwalifikowanych do sto-
sowania w rolnictwie ekologicznym.

znak złotego liścia
Gwarancją tego, że kupiliśmy zdrowy 

produkt, jest znak rolnictwa ekologicznego 
przyznawany ekologicznym gospodarstwom. 
Przedstawia on złożony z gwiazd liść na zie-
lonym tle. To europejskie logo gwarantuje 
ekologiczne powstawanie żywności. W pro-
dukcie opatrzonym tym znakiem co najmniej 

95 proc. składników powinno się kwalifikować 
jako ekologiczne. Produkty te pochodzą bez-
pośrednio od producenta lub są sprzedawane 
w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu. 
Produkcja w ekogospodarstwie powinna prze-
biegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami 
i pod nadzorem jednostek certyfikujących. 
Kontrolę producentów ekologicznych prze-
prowadza obecnie 12 upoważnionych jedno-
stek certyfikujących. Wszystkie zamieszczają 
w internecie informację o kontrolowanych 
przez siebie producentach. Z kolei dane o tych 
drugich udostępnia Inspekcja Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych.

bezcenne zdRowie
Produkty z ekologicznych gospodarstw 

są wyraźnie droższe od żywności, która nie 
spełnia tych norm. Powodów jest kilka – 
stosowanie naturalnych technik uprawy, 
niewykorzystywanie nawozów sztucznych 
oraz mniejsza skala produkcji sprawiają, 
że rolnictwo to jest bardziej czasochłonne 
i mniej wydajne. Wielu rolników krytykuje 
obecnie obowiązujące, mało precyzyjne prze-
pisy, w których trudno znaleźć informacje 
o tym, jakich nawozów i środków ochrony 
roślin mogą używać. Często więc z lęku przed 
utratą dopłat nie używają żadnych, co jeszcze 
zmniejsza efektywność produkcji. Żywność 
ekologiczna zawsze będzie droższa od tej 
wytwarzanej w konwencjonalny sposób, ale 
powinna być adekwatna do kosztów produk-
cji oraz akceptowana przez konsumentów 
ze względu na świadomość korzyści, jakie 
dla ich zdrowia przynosi jej zakup. Pozostaje 
trzymać kciuki za Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, by nowo ogłoszone programy 
i kampanie promocyjne przyniosły zamie-
rzony skutek.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Jakub 
Chełstowski, marszałek województwa ślą-
skiego oraz Muzeum Śląskie w Katowicach 
zorganizowali uroczystość rozstrzygnięcia 
konkursu „Zielona pracownia’2019”. Podsu-
mowanie programu odbyło się 14 czerwca 
o godzinie 11.00 w Muzeum Śląskim.

Zadaniem uczestników konkursu 
Zielona pracownia’2019 było utworzenie 
szkolnych pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicznych lub 
chemiczno-fizycznych. Oceniając wnio-
ski, jury brało pod uwagę: pomysł na za-
gospodarowanie pracowni (wykorzystanie 
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kre-
atywność, innowacyjność rozwiązań), róż-
norodność pomocy dydaktycznych, wypo-
sażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. 

W konkursie mogły wziąć udział organy 
prowadzące placówki oświatowe z terenu 
województwa śląskiego. W tym roku spo-
śród nadesłanych wniosków wyłoniono aż 
87 laureatów. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach na utworzenie zielonych pracowni 
przeznaczy w tej edycji konkursu ponad  
3 mln złotych. 

14 czerwca podczas uroczystego roz-
strzygnięcia konkursu laureatom zostały wrę-
czone okolicznościowe promesy przyznania 
dotacji na utworzenie szkolnych ekopracow-
ni. Na gości imprezy czekały liczne atrakcje, 
jak występy artystyczne młodych wykonaw-
ców, zwiedzanie wystaw Muzeum Śląskiego 
z przewodnikiem. Najmłodsi uczestnicy gali 
mogli wziąć udział w warsztatach ekologicz-
nych i konkursach z nagrodami. Relacja z fi-
nału w następnym numerze.

 l

WFOŚiGW w Katowicach

Finał konkursu  
Zielona pracownia’2019
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Choć w ostatnich czasach motoryzacja najgłoś-
niej mówi o elektromobilności, to nie wszyst-
kie koncerny postawiły krzyżyk na silnikach 
spalinowych. Daimler rozpoczął niedawno 
w Affalterbach produkcję dwulitrowego silnika 
M 139, najmocniejszego w serii czterocylindro-
wych silników turbo Mercedes-AMG. Ma on 
moc 421 KM, o 41 KM więcej niż poprzednik. 
Silnik M 139 pracuje maksymalnie do 7200 
obr./min, a maksymalny moment obrotowy 
osiąga przy obrotach w przedziale 5000–5250. 

Nowy silnik wyróżniają liczne inteligentne 
rozwiązania konstrukcyjne. W porównaniu 
z poprzednikami silnik Mercedes-AMG M 
139 – również montowany poprzecznie – jest 
obrócony wokół swojej pionowej osi o 180 
stopni. Oznacza to, że turbosprężarka i ko-
lektor wydechowy znajdują się teraz z tyłu, 
z boku ściany grodziowej, a układ doloto-
wy wylądował z przodu. Taka konfiguracja 
pozwala na uzyskanie możliwie płaskiego, 
aerodynamicznie zoptymalizowanego designu 
przedniej partii karoserii. Co więcej, nowa 
koncepcja umożliwia zastosowanie znaczą-
co udoskonalonych przewodów powietrza 
– krótszych i o mniejszej liczbie przejść, za-
równo po stronie dolotowej, jak i wydechowej.

Aby zmniejszyć tarcie pomiędzy tłokami 
i cylindrami, tuleje pokryto opatentowaną po-
włoką Nanoslide. Efekt: ich powierzchnia jest 
podobna do lustra – zapewnia minimalne tarcie, 
a przy okazji jest dwukrotnie twardsza od tra-
dycyjnych tulei z żeliwa szarego, co znacznie 
podnosi jej trwałość. Powłoka Nanoslide została 
opracowana przez koncern Daimler AG i jest 
chroniona przez dziesiątki patentów. Nowa jest 
także fabryka, w której powstaje silnik. Przy jego 

składaniu zastosowano zasadę „Jeden człowiek, 
jeden silnik”, łącząc ją z możliwościami, jakie 
dają techniki Przemysłu 4.0. 

Wózek, na którym montowany jest M 139, 
został opracowany we współpracy z zespołem 
pracowników. Wyposażono go w niezależne za-
silanie, toteż nie wymaga on kabli zasilających. 
Wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne 
i narzędzia zostały ergonomicznie rozmiesz-
czone na wózku i w jego sąsiedztwie – tak, 
aby ułatwić pracę i zminimalizować odległości. 
Zintegrowany tablet PC służy pracownikowi 
precyzyjnymi, jasno sformułowanymi instruk-
cjami. Podręczniki i przewodniki należą już 
do przeszłości – produkcja odbywa się teraz 
bez używania papierowej dokumentacji.

Każdy technik odpowiedzialny za montaż 
korzysta z systemu automatycznego trans-
portu. Jego „sklepowy” kosz dostarcza mu 
dokładnie te elementy, które są niezbędne 
do skompletowania silnika. Filozofia mon-
tażu „Jeden człowiek, jeden silnik” to znak 
rozpoznawczy marki Mercedes-AMG. Inną 
wizytówką M 139 jest tabliczka z podpisem 
technika montującego daną jednostkę. 

Škoda wydziela elektRykę
Czeska marka postanowiła stworzyć sub-

markę i wszystkie zelektryfikowane pojazdy 
oznaczyć jako iV, co ma sugerować inteligentny 
i innowacyjny pojazd (od angielskiego vehicle). 
Zgodnie ze Strategią 2025 Škoda Auto zain-
westuje łącznie 2 mld euro w rozwój pojaz-
dów elektrycznych i nowych usług mobilnych 
w ciągu najbliższych pięciu lat. To największy 
program inwestycyjny w historii marki. 

Škoda nie tylko koncentruje się 
na modelach z napędem elektrycznym, ale też 

przyspiesza rozwój całościowego i powiązane-
go ekosystemu elektromobilności. Obejmie 
on m.in. ładowarki naścienne, które umożliwią 
klientom wygodne ładowanie pojazdów w wa-
runkach domowych, a także dostęp do usług 
z obszaru Connectivity umożliwiających in-
teligentne wyszukiwanie najbliższych stacji 
ładowania. Do roku 2025 marka chce zainwe-
stować m.in. 32 mln euro w tworzenie sieci 
ładowarek oraz chce postawić 7 tys. ładowarek 
wewnątrz i w sąsiedztwie swoich zakładów 
w Mladej Boleslavi, Kvasinach i Vrchlabí.

Wkroczenie Škody w erę elektromobilno-
ści stanowi kluczowy filar jej strategii zrów-
noważonego rozwoju GreenFuture. Jednym 
z podejmowanych działań jest zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla o 30 proc. z floty po-
jazdów Škody w latach 2015–2025. Przejście 
na napędy elektryczne stanowi podstawę tego 
procesu. Do końca 2022 roku Škoda będzie 
miała w swojej ofercie ponad 10 częściowo lub 
w pełni elektrycznych samochodów.

W maju Škoda zaprezentowała pierwsze 
modele z nowej rodziny iV. Citigoe iV napędza-
ny jest wyłącznie silnikiem elektrycznym o mocy 
61 kW oraz wyposażony w akumulator litowo-
-jonowy o pojemności 36,8 kWh umożliwiający 
zasięg do 265 kilometrów w cyklu WLTP.

Superb iV to pierwszy model Škody 
z napędem hybrydowym typu plug-in. Silnik 
benzynowy wraz z silnikiem elektrycznym za-
pewniają łączną moc 160 kW (218 KM). Dzię-
ki połączeniu obu silników auto doskonale 
sprawdza się zarówno podczas miejskiej jazdy, 
jak i w dalekich podróżach, zachowując mo-
bilność przyjazną dla środowiska. Akumulator 
litowo-jonowy w Škodzie Superb iV ma po-
jemność 13 kWh, pozwalając na pokonanie 

do 55 kilometrów przy zasilaniu wyłącznie 
energią elektryczną w cyklu WLTP.

Każda Škoda iV ma być niepowtarzalna 
dzięki licznym opcjom wersji wyposażenia 
z możliwością dostosowania ich do indywi-
dualnych potrzeb kierowców. 

fiat i Renault – kRótkie 
naRzeczeństwo i szybki 
Rozwód
Fiat poinformował, że złożył Renault 

propozycję fuzji, co pozwoliłoby stworzyć 
koncern produkujący 8,7 mln aut rocznie. 
Po kilku dniach jednak oświadczył, że wycofał 
propozycję, bo Francja nie jest na nią gotowa. 
Nie poinformowano, o co chodzi, ale według 
spekulacji Francja (rząd jest udziałowcem Re-
nault) chciała więcej udziałów, więcej władzy 
w nowej firmie i większych gwarancji zatrud-
nienia dla francuskich załóg. 

Fiat lubi fuzje, ale nie ma do nich szczęś-
cia. Pierwszy flirt z General Motors zakończył 
się po kilku latach, pozostawiając w Polsce bu-
dowaną wspólnie fabrykę silników w Bielsku-
-Białej. Wejście w układ z Chryslerem posta-
wiło na nogi Amerykanów. Włoskie zakłady 
nadal nie bardzo mają co robić. Co gorsza, 
coraz mniej produkuje także fabryka Fiata 
w Tychach. Kiedyś perła koncernu, dziś jest 
za burtą. Podczas gdy dla włoskich zakła-
dów przygotowano projekty inwestycyjne 
na najbliższe lata, o zakładach w Polsce i Serbii 
nikt nie myśli. Ewentualna fuzja z Renault 
mogła prowadzić do zmiany planów, nowego 
rozdania kart w nowej strukturze. Możliwe, 
że Tychy są największym przegranym tych 
rozmów, choć nie brały w nich udziału. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowy spalinowy smok Daimlera

Daimler rozpoczął niedawno w Affalterbach produkcję dwulitrowego silnika M139 Każdy technik odpowiedzialny za montaż korzysta z systemu automatycznego transportu

Wkroczenie Škody w erę elektromobilności stanowi kluczowy filar jej strategii Czeska marka postanowiła stworzyć submarkę i wszystkie zelektryfikowane pojazdy oznaczyć jako iV
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Peryferia

Michaś

Zdrowie

Spaleni słońcem
Lato nastało, więc ciepłoluby wystawiają się 
na działanie promieni słonecznych. Słońce nie 
tylko poprawia nastrój i nadaje ciału piękną 
opaleniznę, ale też jest niezbędne do prawid-
łowego funkcjonowania naszego organizmu 
– pobudza wydzielanie wielu hormonów oraz 
dzięki niemu skóra produkuje witaminę D3. 
Jednak intensywne opalanie może być przy-
czyną przebarwień, przesuszenia, a nawet no-
wotworu skóry – czerniaka, który w 90 proc. 
nie daje szans na wyleczenie. W powstawaniu 
zmian skórnych zachodzących pod wpływem 
promieniowania słonecznego najistotniej-
szą rolę odgrywają promienie ultrafioletowe 
UVB (krótki ultrafiolet) i UVA (długi ultrafio-
let). Należy pamiętać, by w opalaniu zacho-
wać umiar i stosować podstawowe zasady 
bezpieczeństwa.

kto jest naRażony 
na opaRzenia słoneczne?

Najbardziej narażone na skutki uboczne 
opalania są osoby zażywające leki z substancją 
światłouczulajacą – leki hormonalne, mo-
czopędne i przeciwgrzybicze oraz antybio-
tyki mogą, w połączeniu ze słońcem, wywo-
ływać silne reakcje uczuleniowe. Z kąpieli 

słonecznych powinny zrezygnować również 
osoby uczulone na słońce, ze stanami zapal-
nymi skóry, chorujące na serce i nerki. Prze-
ciwwskazaniem są również liczne przebarwie-
nia, znamiona, niezagojone tatuaże czy blizny 
po niedawnej operacji.

jak poznać opaRzenia 
słoneczne?
Zmiany rumieniowo-zapalne poja-

wiają się po kilku godzinach od ekspozycji 
na promienie słoneczne. Najbardziej nasilone 
są po 14–20 godzinach i mają cechy oparzeń 
pierwszego lub drugiego stopnia. Te pierwsze 
dotyczą wyłącznie naskórka, czyli najbardziej 
zewnętrznej warstwy naszej skóry. Widoczne 
jest jej obrzmienie i zaczerwienienie. Opa-
rzenia drugiego stopnia dotykają naskórek 
i skórę właściwą. Są to zmiany typu rumienio-
wego, w obrębie których tworzą się bolesne 
pęcherze. 

jak zaReagować 
na opaRzenia?
Poparzoną skórę należy schłodzić, po-

może prysznic, jednak nie może być zimny 
– woda, którą opłukujemy skórę, początkowo 
powinna być letnia, dopiero po kilku minu-
tach możemy stopniowo obniżać jej tempe-
raturę. Prysznic powinien trwać 10–15 minut, 
by przyniósł ulgę poparzonej skórze. Należy 
też posmarować ją balsamem z bepantenem, 
aloesem lub innym kosmetykiem łagodzącym 
skórę po opalaniu. Jeśli oparzeniu towarzyszy 
ból, należy zażyć dostępny bez recepty lek 

przeciwbólowy. Jeśli zmiany skórne (np. pę-
cherze) wskazują, że oparzenia są wyższego 
stopnia, należy zgłosić się do lekarza, który 
przepisze lek dostępny na receptę.

czy można uniknąć 
opaRzeń?
Oczywiście, powinniśmy jednak prze-

strzegać kilku zasad. Unikajmy przebywania 
na słońcu w godzinach jego maksymalnego 
natężenia, czyli między godziną 11 a 15. Ukry-
wajmy znamiona, np. naklejając na nie plastry. 
Nośmy nakrycie głowy, okulary przeciwsło-
neczne, a najbardziej wrażliwe części ciała, 
jak ramiona, uda, klatkę piersiową, zasłaniaj-
my lekkim ubraniem. Stosujmy odpowiedni 
do naszej skóry krem przeciwsłoneczny. Nie 
zapominajmy o nawadnianiu się – latem wy-
pijajmy co najmniej 2 litry wody. Po opalaniu 
bierzmy relaksujący prysznic, a następnie 
nałóżmy preparat po opalaniu z wyciągiem 
z aloesu. 

jaki kRem stosować?
Należy wybrać ten, który chroni zarówno 

przed promieniami UVA, jak i przed UVB. 
Lepiej wybierać kremy z większym faktorem 
SPF – im wyższy faktor, tym większa ilość 
promieniowania UVB jest blokowana. Jeśli 
planujemy kąpiel, powinniśmy zastosować 
wodoodporny krem z filtrem. Krem należy 
nakładać na skórę pół godziny przed wyjściem 
na słońce. Zapewnia on ochronę na około 
 2 godziny, więc po tym czasie należy powtór-
nie go nałożyć.  l
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Anna swój pierwszy duży kontrakt podpisała 
przed trzydziestką. Jak na jej ambicje było 
to i tak dość późno – pracowała zawzięcie 
od zawsze. Ambitna jedynaczka późnych ro-
dziców, dla których dziecko miało być kolej-
nym projektem. Długo była sama, ale całko-
wicie jej to odpowiadało. Nie interesowali jej 
mężczyźni, z którymi była powiązana zawodo-
wo, a to w tym środowisku spędzała najwię-
cej czasu. Poznany przypadkiem w pociągu 
Jacek, muzyk, był z zupełnie innego świata. 

Nie łączyło ich wiele, ale szybko stał się 
jedyną osobą, która jej nie drażniła i zawsze 
rozśmieszała. Nie było ważne, czy spędzali 
z sobą nieprzerwanie kilka dni, czy nie widzieli 
się tydzień – zawsze było tak samo naturalnie, 
pewnie, spokojnie i dobrze. Różniły ich dro-
biazgi i poważne sprawy. Jedną z takich spraw 
było podejście do posiadania dzieci – Anna 
nie chciała ich mieć, nigdy nie czuła takiej 
potrzeby, uważała, że świat nie jest dobrym 
miejscem na sprowadzanie na niego następ-
nych istnień, bez dziecka czuła się całkowicie 
spełniona. Mimo że Jacek czuł inaczej, przystał 
na potrzeby przyszłej żony.

Lata mijały, a między nimi nic się nie 
zmieniało – ich małżeństwo przetrwało mniej-
sze i większe burze, znajomi się rozwodzili, 
wchodzili w nowe związki, które z czasem 
przechodziły kolejne próby, oni skupiali się 
na pracy, podróżach i cieszeniu się czasem, 

którego mieli coraz więcej. Anna czuła się 
szczęśliwa. Jacek coraz mniej – jak kamień 
w bucie uwierało go to, że jednak czuł w życiu 
jakąś niewypełnioną niczym pustkę. Kochał 
Annę jak nic innego na świecie, więc tłumił 
te swoje nocne przemyślenia, w dzień zamie-
niając je na swoje kolejne projekty i pomysły. 

Tak powstała mała akademia muzyczna, 
w której nieodpłatnie uczył wraz z garstką zna-
jomych dzieci, które z różnych powodów nie 
mogły się uczyć gdzie indziej. W ten sposób 
poznał Michasia. Uroczego, roztropnego oś-
miolatka z domu dziecka, zakochanego w równy 
sposób w muzyce, jeździe na rowerze, śledzeniu 
robaków i czytaniu książek. 

Życie Michasia nigdy nie było łatwe, ale 
mimo to chłopiec miał w sobie tyle energii 
i pozytywnego podejścia do świata, że z łatwoś-
cią mógłby obdzielić nimi kilkoro dorosłych. 
I tak też robił – gdziekolwiek się pojawiał, nie 
sposób się było nie uśmiechnąć. Stało się tak 
również z Jackiem, który całkowicie stracił dla 
chłopca głowę i zanim się zorientował, za zgodą 
opiekunów z domu dziecka, zabierał go na lody, 
na weekendowe wycieczki, nauczył grać na gi-
tarze, ukulele i perkusji oraz rozwiązywał z nim 
zadania domowe. Z tyłu głowy wiedział, że nie 
powinien dawać chłopcu nadziei na to, że taka 
sytuacja będzie na zawsze, choć sam zaczął 
o tym marzyć… Anna pozostawała sceptycz-
na. Poznała chłopca, może nawet trochę go 
polubiła, ale nie łączyło ją z nim nic więcej niż 

przelotna znajomość z kimś, kogo nie masz 
specjalnej ochoty bliżej poznawać.

Było tak do czerwcowego popołudnia, 
kiedy podczas gry w piłkę w ich ogrodzie Jacek 
upadł. Cały świat Anny się zatrzymał. Karetka, 
szpital, chłód szpitalnego korytarza i długi 
brak jakichkolwiek informacji były najgor-
szymi chwilami jej dotychczasowego życia. 
Całkiem zapomniała o małym chłopcu, który 
przez cały czas siedział obok niej. Gdy sama 
przestała jednak płakać, zobaczyła, że chłopiec 
się lekko trzęsie i wpatruje się w nią wielkimi, 
zapłakanymi oczami. Pierwszy raz poczuła, 
że oprócz Jacka na świecie autentycznie mar-
twi się o nią ktoś jeszcze.

Nie pokochała Michasia od razu po tym, 
jak go poznała. Cały proces był długi i stop-
niowy, ale od tamtego popołudnia w szpitalu 
nic już nie było takie samo. Jacek wyszedł 
ze szpitala po tygodniu. Anna odebrała go 
już w asyście Michasia, który z każdą kolejną 
chwilą zadziwiał ją tym, jak bardzo zmieniał 
jej życie. A jednocześnie nie zmieniał nic – 
pozostali takimi ludźmi, jakimi zawsze byli.

Chłopiec wprowadził się do nich nieofi-
cjalnie jeszcze przed zakończeniem procesu 
adopcyjnego. Od tamtego momentu jedyną 
rzeczą, która kilka lat później miała zacząć 
martwić Annę, było to, że dziecko wychowane 
przez dwójkę zwariowanych ludzi zakocha-
nych w podróżach niebawem samo dorośnie 
i opuści ich na dobre.  l

Ucieczka z krainy gafy

Zwierzak jak 
lekarstwo
Jak tak dalej będziemy pędzić za iluzjami 
szczęścia i pozycji społecznej, to na receptach 
lekarskich zapiszą nam kontakt ze zwierza-
kiem. Hipoterapia czy dogoterapia są spraw-
dzonymi poprawiaczami nastroju. W Holandii 
trudno upolować stolik w kawiarni z kociaka-
mi plączącymi się pod nogami. Psy w restau-
racjach są coraz częściej tolerowane. Zwierza-
ki obniżają człowiekowi poziom kortyzolu, 
czyli hormonu stresu, i podwyższają poczucie 
własnej wartości. Ale pani Janina obraziła się 
na wnuczka, gdy przyprowadził jej na 80. 
urodziny pannę z yorkiem. 

Wszystko było OK, dopóki kandydatka 
na narzeczoną wnuka trzymała pupila na rę-
kach. Zrobiło się dziwnie, gdy psina siedziała 
na jej kolanach i jadła wspólnie z talerza swojej 
panci. Piękna panna nie miała oddzielnego 
stolika, bo nikt nie wpadł, że takiego potrze-
buje. Może dziewczyna widziała gdzieś, że tak 
zachowują się celebrytki, ale to nie był hotel 
pięciogwiazdkowy, który zaszczycała swoją 
obecnością. Ona też jeszcze celebrytką nie 
była, lecz panną ze śląskiej prowincji z pier-
ścionkiem z brylantem wielkości ziarnka 
maku. Pani Janina pochodziła z domu, w któ-
rym panienki szorowały podłogi po to, żeby 
wiedziały, jak służba powinna te czynności wy-
konywać. Na domiar wnukowego nieszczęś-
cia babcia miała jasny umysł i ugruntowany 
pogląd, że psy trzyma się w psiarni, a ludzie 
nie jadają z psich misek lub na odwrót. Panna 
z yorkiem nie została wyproszona z przyjęcia 
rodzinnego w wynajętej na tę okoliczność 
sali bankietowej. Wszyscy się do niej miło 
uśmiechali, jakby nic się nie stało. Po urodzi-
nach seniorki rodu wnuczek dowiedział się, 
że zostanie wydziedziczony, jeśli będzie się 
dalej prowadzał z yorkową pancią. 

Na Madagaskarze, czyli w krainie nie-
wyobrażalnie biednych ludzi, jedna z uczest-
niczek mojej wycieczki zgarnęła resztki kur-
czaka z talerzy męża i dziecka na swój talerz. 
Po czym podstawiła go pod pysk bezdomne-
go psa, przyglądającego się nam łapczywie 
zza ogrodzenia restauracji. Obsługa patrzyła 
na to jak sparaliżowana. Dla nich jej zachowa-
nie oznaczało, że muszą ten talerz wyrzucić. 
A skąd wezmą inny do kompletu, gdy za ty-
dzień lub dwa pojawi się w restauracji jakaś 
inna grupa z Europy?

Gdy byłam z zapowiedzianą wizy-
tą w domu dawno niewidzianej koleżanki, 
zamurowało mnie, bo pomiędzy talerzami 
ustawionymi na stole spacerował kot. Poprze-
stałam na wodzie mineralnej, którą miałam 
w torebce. Podziękowałam za nocleg, wyma-
wiając się złym samopoczuciem. Faktycznym 
powodem mojej oziębłości towarzyskiej było 
to, że przeszłam toksoplazmozę, która była 
przyczyną powikłanej ciąży i śmierci mojego 
dziecka. Tę chorobę roznoszą koty. Został 
mi uraz – nie jadam i nie sypiam z kotami.

Mam wątpliwości, czy opisane sytuacje 
to jeszcze gafy, czy już przejawy zaburzeń psy-
chicznych. Ubóstwiam psy, ale nie tyranizuję 
tą miłością otoczenia. Nie zabieram pupila 
do znajomych bez uprzedzenia ich o tym oraz 
wyraźnej zgody na jego obecność. Oczekując 
akceptacji mojego psiego zauroczenia, szanuję 
cudze alergie, urazy, przyzwyczajenia i poglądy. 
Inni nie uznają nas za pępek świata tylko dlatego, 
że kochamy zwierzęta. Miłość nie musi być głu-
pia, a każdą terapię trzeba stosować z umiarem, 
w tym zwierzęcą. JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Warzą w Jaworznie

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
w kRajach unii euRopejskiej od 1998 
Roku jedynie na najlepiej płatnych sta-
nowiskach, wymagających wysokich 
kwalifikacji, systematycznie pRzybywało 
miejsc pRacy. W inne grupy pracowników 
mocno uderzył kryzys finansowy z 2008 roku. 
Najbardziej odbił się on na osobach zatrud-
nianych do prostych, rutynowych prac, przy 
których nie potrzeba większych umiejętności. 
Wiele takich stanowisk przetrzebiła recesja, 
a teraz dotyka automatyzacja. Nie muszą się 
jej obawiać pracownicy na specjalistycznych, 
wysoko opłacanych stanowiskach. To oni do-
minują w wykazie 10 grup zawodowych, które 
w latach 2011–2018 zanotowały największy 
skok zatrudnienia. W tym czasie najbardziej, 
bo niemal dwukrotnie, przybyło specjalistów 
w dziedzinie prawa oraz nauk społecznych 
pracujących w sektorze edukacji. Prawie 
o 70 proc. powiększyła się od 2011 roku grupa 
wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów 
w handlu detalicznym i hurtowym, który prze-
stawia się na e-commerce. O ponad 40 proc. 
wzrosło zatrudnienie specjalistów w sektorze 
ICT i opiece zdrowotnej. Największą (13,5 
mln) grupą zawodową są nisko opłacani 
sprzedawcy w handlu detalicznym – ich liczba 
od 2011 roku wzrosła o 0,6 proc. Znacznie 
mocniej (o 3,8 proc.) powiększyła się – druga 
co do wielkości – dziesięciomilionowa grupa 
nauczycieli i wykładowców. Trzecią, mającą 
6,6 mln członków, grupą są tak poszukiwani 
teraz w Polsce budowlańcy, których zatrud-
nienie i u nas, i w całej Unii spada – prawie 
o 8 proc. od 2011 roku.

stRaty wynikające z powodu podRa-
bianych pRoduktów i piRactwa tylko  
w 11 sektoRach gospodaRki sięgają w na-
szym kRaju 9,5 mld złotych Rocznie. Pod-
rabiane produkty uderzają w gospodarkę. Wiel-
kość tzw. sprzedaży utraconej sięga 10 proc. 
całkowitej sprzedaży w badanych branżach. 
Jest to znacznie więcej niż unijna średnia. 
W tych branżach straty wynoszą 7,4 proc. 
sprzedaży tych sektorów. W UE sięgnęły one 
w ubiegłym roku ok. 60 mld euro, ale w latach 
2012–2016 średniorocznie było to ponad 92 
mld euro. W analizie oszacowano, że w całej 
UE bezpośrednio tracimy w ten sposób 468 tys. 
miejsc pracy, a w Polsce to 28,8 tys. 

Ryzyko Rozpoczęcia Recesji w usa 
w 2020 Roku wynosi 60 pRoc. – wynika 
z RapoRtu national association foR bu-
siness economics. Badanie przeprowadzono 
na podstawie odpowiedzi 53 ekonomistów. 
Raport pokazuje, jak amerykańska społecz-
ność biznesowa postrzega obecną sytuację 
gospodarczą. Protekcjonistyczna polityka 
handlowa USA budzi wśród ekonomistów 
obawy o obniżenie wzrostu gospodarczego. 

Krzyżówka panoramiczna nr 12

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „dobRa eneRgia zdRowy klimat”. 
Nagrodę wylosował: szymon cichecki  z wodzisławia śląskiego.

Siódmego czerwca w sosnowieckim pubie Ce-
sarska świętowano narodziny. Jednak to nie 
grupa znajomych wynajęła lokal, by gratu-
lować świeżo upieczonym rodzicom. Tego 
dnia z kranów pierwszy raz bowiem popły-
nęło piwo Browaru Bury, pierwszego browa-
ru rzemieślniczego z Jaworzna. W ogródku 
na przybyłych gości czekał beertruck, w któ-
rym rozlewano siedem piw z jego stałej ofer-
ty. Przez jakiś czas browar będzie dzierżył 
miano najmłodszego browaru rzemieślnicze-
go w Polsce, ale pierwszeństwa w Jaworznie 
nie odbierze mu już nikt.

Założycielom Browaru Bury przyświecają 
dwie idee – by łączyć jakość i kunszt w warze-
niu piwa znaną z browarów rzemieślniczych 
z nowoczesną technologią, kojarzoną dotąd 
z wielkimi koncernami, oraz troska o ekolo-
gię. W skład warzelni Burego, o pojemności  
26 hektolitrów, wchodzą cztery kadzie –za-
cierna, warzelna, osadcza oraz filtracyjna. 
Ciąg produkcyjny przebiega płynnie i nie-
mal automatycznie dzięki specjalistycznym 
urządzeniom – depaletyzator przenosi butelki 
z palet na taśmę rozlewniczą, etykieciarka 
nakleja etykiety na pustych butelkach, a triblok 
je myje, usuwa z nich niepożądany tlen, napeł-
nia piwem i kapsluje. Przed wysyłką kartony 
są pakowane też przez maszynę. 

Co ważne, automatyzacja nie zastąpiła 
jednak najważniejszego procesu w browarze, 
jakim jest warzenie piwa. Tutaj wciąż wszyst-
ko jest na barkach mistrzów w swoim fachu 
i zależy od ich gustu i umiejętności. Jak mówi 

główny piwowar Browaru Bury, czas produkcji 
pilsa zajmuje im półtora miesiąca, z czego 
miesiąc trwa leżakowanie, które nadaje piwu 
pełnię smaku. Dla porównania, wielkie kon-
cerny są w stanie uwarzyć i wypuścić na rynek 
gotowe piwo w ciągu dwóch tygodni. 

zielony buRy
Browar od samego początku istnienia 

postawił na ekologiczne rozwiązania. Kolek-
tory słoneczne zamontowane na dachu ogrze-
wają wodę, a na dalszym etapie do grzania 
wody i warzenia piwa browar wykorzystuje 
gaz ziemny, który jest jednym z najbardziej 
ekologicznych paliw. W celu ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla raz wytworzona 
energia cieplna jest odzyskiwana na wielu 
etapach produkcji – w czasie podgrzewania 
brzeczki, z ciepła wydostającego się przez 
komin, z agregatorów wytwarzających wodę 
lodową do chłodzenia tanków oraz z ciepła 

wytwarzanego w procesie pasteryzacji. Roz-
wiązania te na dłuższą metę mają nie tylko 
wymiar ekologiczny, ale też ekonomiczny, 
ponieważ obniżają koszty produkcji piwa.

na śląsku i zagłębiu
Na starcie działalności okrętem flago-

wym Browaru Bury jest Czeski Lager Desitka. 
To lekkie i rześkie piwo, w którym jednak 
można wyczuć wyraźną goryczkę. Pilzner 
z kolei odznacza się bogatszym aromatem – 
mocny zapach korzenno-kwiatowego chmielu 
przygotowuje pijącego na złożoną słodowość 
i zdecydowany smak chmielu. W ofercie ja-
worznickiego browaru nie brakuje też ciem-
nych piw, na czele z owsianym Milk Stoutem, 
w którego gładkim, deserowym smaku domi-
nują kawa, czekolada i nuty palonego słodu. 
Całość przykrywa puszysta piana.

Browar Bury chce objąć zasięgiem cały 
region i nie ograniczać się jedynie do sprze-
daży wysyłkowej czy sklepowej. Stoiska z nie-
dźwiedziem w logo będą widoczne na wielu 
imprezach plenerowych na Śląsku i Zagłębiu. 
Mieszkańcy regionu mogą kupić jego piwa 
także w wybranych pubach w swojej okolicy. 
Znajdą je w: Jazz Club Muzeum w Jaworznie, 
Białej Małpie i To Tu w Katowicach, Cesar-
skiej w Sosnowcu, Koneser Pubie w Gliwicach, 
Z Innej Beczki w Wodzisławiu Śląskim, Zbee-
reźniku w Rybniku, Krakenie w Chorzowie, 
Dream Pubie w Żywcu, Piwiarni Piw Regio-
nalnych w Częstochowie oraz Młodym Glusiu 
w Rudzie Śląskiej.

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Jastrzębska Spółka Węglowa

Ratownicy z zofiówki najlepsi
To był pokaz siły, sprawności i szybkości. Siedem zastępów 
ratowników górniczych z wszystkich kopalń Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej wykazało się niezwykłymi umiejętnościami 
w zawodach o Puchar Prezesa JSW. Najlepszy czas osiągnęła 
drużyna z ruchu Zofiówka, która zdobyła tytuł mistrza. 

Mistrzostwa ratowników górniczych zorganizowano w Po-
łomii koło Mszany. Swoim drużynom kibicowali dyrektorzy 
kopalń, a także Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW 
ds. technicznych, który oficjalnie rozpoczął zawody. – Zawo-
dy pomagają doskonalić i porównywać umiejętności drużyn. 
Są także okazją do spotkań i integracji. Musicie się poznawać, 
ufać sobie i wiedzieć, że możecie na sobie polegać, bo jesteście 
zależni od siebie podczas akcji na dole – mówił Tomasz Śledź, 
życząc udanej i zaciętej rywalizacji.

Wielokrotnie podkreślano, że takie zawody służą dosko-
naleniu umiejętności oraz wymianie doświadczeń. – Cieszę 
się, że organizujemy takie zawody. Dzisiaj ktoś z was będzie 
pierwszy, a ktoś ostatni, ale to wcale nie oznacza, że ten, kto 
będzie na końcu, jest gorszy. Poznałem was podczas zeszło-
rocznej akcji ratowniczej i wiem, że można polegać na wszyst-
kich zastępach, nie tylko z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale 
całego polskiego górnictwa – powiedział Waldemar Stachura, 
dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, organizatora 
tegorocznych zawodów. – Gratuluję wszystkim odwagi i chęci 
wzięcia udziału w tych zawodach – dodał.

Sędziowie oceniali ratowników na torze sprawnościowym 
w symulowanej akcji ratowniczej oraz z udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zawodów musie-
li pokonywać przeszkody, na jakie mogą natrafić w czasie 

prawdziwej akcji pod ziemią. Było przejście przez tunel, 
podnoszenie platformy, pokonywanie przeszkody i trans-
portowanie rannego. – Konkurencje zaplanowaliśmy w taki 
sposób, aby była brana pod uwagę przede wszystkim praca 
zespołowa. Ratownicy muszą tak współpracować, aby jeden 
na drugim mógł polegać i żeby te czynności wykonać jak 
najszybciej. To przeciwieństwo pracy ratownika na dole, ale 

tutaj najbardziej liczy się gra zespołowa – wyjaśnia Marcin 
Świerczek z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, jed-
nocześnie sędzia główny zawodów.

Gospodarzem kolejnych zawodów będzie kopalnia Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka – zdobywca tego-
rocznego Pucharu Prezesa JSW.
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Drużyna z ruchu Zofiówka zdobyła tytuł mistrza


