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Wiesław Piecuch, wiceprezes 
zarządu FASING SA, dyrektor ds. 
rozwoju i inwestycji: – Powiedz, 
czego potrzebujesz.  
Zrobimy to 
dla Ciebie.

Odstrzał dzikich 
wysypisk
Gospodarka odpadami. 
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Ruszyły wypłaty 
deputatowych 
rekompensat 
emeryckich 
Jako pierwsza przelewy oso-
bom uprawnionym do rekom-
pensat z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla (na podsta-
wie ustawy z roku 2018) przeka-
zała Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Po niej pieniądze zaczęła prze-
kazywać Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń. – Przekazujemy środki 
otrzymane z budżetu państwa 
za pośrednictwem Ministerstwa 
Energii osobom, których upraw-
nienia zostały dokładnie zwery-
fikowane – wyjaśnił rzecznik 
prasowy SRK, Wojciech Jaros. 
Część wniosków składały osoby 
odchodzące na emerytury i renty 
z przedsiębiorstw innych niż 
wymienione w ustawie z 23 listo-
pada 2018 roku. Z kolei część osób 
składających wnioski nie spełnia 
innych kryteriów wymienionych 
w tej ustawie. Pozostałe wnio-
ski są w trakcie opracowywania, 
co zwykle oznacza, że oczekują 
na uzupełnienie dokumentów 
przez osoby zainteresowane. 
Niestety doświadczenie pokazało, 
że nie można opierać się wyłącznie 
na deklaracjach składanych przez 
osoby zainteresowane – poten-
cjalnych beneficjentów. Część 
wniosków wymaga wyjaśnienia, 
czy sprawy sądowe, zakładane 
przez część z zainteresowanych, 
pominiętych przez ustawę z 2017 
roku, zostały wycofane. Chodzi 
o to, by nie doszło do podwój-
nego wypłacenia rekompen-
saty, a następnie odzyskiwania 
tych kwot. – W miarę uzyski-
wania kompletów dokumentacji 
przygotowywane będą kolejne 
transze przelewów – przekazuje 
Wojciech Jaros. Zainteresowanym 
SRK radzi poczekać na pienią-
dze lub list z wyjaśnieniem powo-
du odmowy. Jeżeli nie otrzymają 
jednego lub drugiego do połowy 
listopada 2019 roku, dopiero wów-
czas powinni zwrócić się do spółki 
o wyjaśnienie sytuacji. (zk)

WarszaWa. Wiceminister Adam Gawęda

Spodziewana nominacja

Premier Mateusz Morawiecki powołał senatora Adama Gawędę na stanowisko sekretarza stanu 
w Ministerstwie Energii. Wiceminister Gawęda będzie odpowiadał za sprawy górnictwa i innowacyjne 

technologie. Został też pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. – Muszę 
przeanalizować dotychczasową realizację programu dla sektora górniczego. Będę ściśle współpracował 

ze stroną społeczną. Bez dialogu nie uda się wprowadzić niezbędnych zmian w górnictwie – 
powiedział Nowemu Górnikowi wiceminister Gawęda. Nominacja dla senatora Adama Gawędy nie 
jest zaskoczeniem. Był uznawany za bardzo prawdopodobnego następcę Grzegorza Tobiszowskiego 

od czasu, gdy ten zdobył mandat europosła. 
Więcej na s. 12
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B E Z  F A J R A N T U

Musimy przygotować 
się na trudny czas
Z acznę od tego, że osłabił mnie Marian Kostempski, 

który był łaskaw poinformować czytelników 
portalu wnp.pl, jakoby związki zawodowe działające 
w JSW uważały się za pępek świata. To pogląd, który 
zaległ w głowie pana Kostempskiego po tym, jak 
reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW 
wystąpiły w obronie funduszy przeznaczonych dla naszej 
firmy i wypracowanych przez załogę, a które mogłyby być 
użyte do innych celów. Pan Kostempski zinterpretował 
rzeczywistość i stworzył własne wyobrażenie o związkach 
zawodowych. Można je streścić dość krótko – związki 
są zakałą. W rzeczywistości reprezentatywne organizacje 
działające w JSW walnie przyczyniły się do uratowania 
Spółki w czasie kryzysu w latach 2015–2016. To dzięki 
naszej postawie w rozmowach z bankami udało się 
uzyskać odroczenie płatności zobowiązań, ponieważ 
przekonaliśmy załogę do wyrzeczeń finansowych 
na łączną kwotę około 2 mld złotych. To związki wzięły 
na siebie największy ciężar związany z tłumaczeniem 
załodze konieczności wyrzeczeń. Różnica między 
nami a byłym prezesem firmy Kopex jest taka, 
że my uratowaliśmy swoją Spółkę przed upadkiem 
albo przejęciem z powodu niewydolności finansowej, 
a Kopex został wchłonięty przez Famur. Z trudem opieram 
się wrażeniu, że rządy pana Kostempskiego miały 
na to wpływ. Mam niedobre zdanie o osobach, które bez 
znajomości realiów wygłaszają jątrzące opinie. My nie 
chcieliśmy, żeby nas ktokolwiek połykał. Może dlatego 
pan Kostempski tak nas nie lubi? Tyle o byłym prezesie 
firmy Kopex, którą połknął Famur. 

J astrzębska Spółka Węglowa ma nowy zarząd dziesiątej 
kadencji. Na jego czele od 1 sierpnia stanie Włodzimierz 

Hereźniak, menedżer z dużym doświadczeniem, który już 
zarządzał JSW od lipca 2006 do 6 marca 2007 roku. Obecnie 
jest wiceprezesem Tauron Ciepło, tę funkcję pełni od marca 
2017 roku. Włodzimierz Hereźniak jest absolwentem 
Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zna 
górnictwo, zna naszą firmę, ma bogatą wiedzę o rynku 
węgla koksowego i koksu z czasów, gdy był prezesem 
Polskiego Koksu, który był spółką zależną JSW i zajmował 
się sprzedażą produktów Grupy Kapitałowej JSW. 

W zarządzie JSW znaleźli się także dotychczasowy 
wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź oraz 

wiceprezes ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko. Nowym 
wiceprezesem ds. ekonomicznych został Radosław 
Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni także wiceprezes ds. 
pracowniczych Artur Wojtków, wybrany na to stanowisko 
przez załogę w bezpośrednich wyborach. 

P rzed nowym zarządem wiele trudnych zadań. 
Wszyscy musimy ochłonąć po napięciach związanych 

z byłym prezesem Danielem Ozonem. Żegnaliśmy 
się z nim z żalem i poczuciem straty. Wciąż uważam, 
że zachowano się wobec niego nieelegancko. Zabrakło 
klasy w Ministerstwie Energii i w radzie nadzorczej. 
Uważam także, że nadal musimy przygotowywać 
się na trudny czas w gospodarce światowej. Wiele 
sygnałów świadczy o grożącym nam spowolnieniu. 
Jeżeli światowa gospodarka pogrąży się w recesji, 
spadnie zapotrzebowanie na stal. To oznacza, że spadnie 
zapotrzebowanie na koks i węgiel koksowy. Spadek 
zapotrzebowania oznacza spadek ceny. Musimy 
przygotować się na trudny czas. Mimo prawdopodobnych 
zagrożeń nie możemy zrezygnować z inwestycji. Nie 
wiem, jak nowy zarząd będzie realizował politykę 
poszerzania bazy zasobowej. Wiem natomiast, że nie 
mamy wyjścia i musimy skoncentrować się na produkcji. 
Cała Grupa Kapitałowa żyje z węgla koksowego.  l

Zbyt długo nie było następcy wiceministra energii 
Grzegorza Tobiszowskiego, który wygrał wybory 
do europarlamentu. Wiadomo było, że ma bardzo 
duże szanse na zdobycie mandatu europosła. Szko-
da, że wcześniej nie wyłoniono jego potencjalnego 
następcy, który w sposób płynny przejąłby obowiąz-
ki. Czy tylko dlatego, żeby nie zapeszać? Od 15 lipca 
senator Adam Gawęda jest sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Energii oraz pełnomocnikiem rządu do spraw 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wice-
minister Gawęda odpowiada za sektor górnictwa oraz 
za innowacje i technologie. 

S zybko narastają problemy górnictwa. Trzeba 
je rozwiązywać. Rozumiem, że minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, choćby stawał na rzę-

sach, nie może wszystkiego ogarnąć. Dlatego uważam, 
że czas bez następcy wiceministra Tobiszowskiego 
był czasem straconym. Chodzi przede wszystkim 
o rozwiązywanie bieżących problemów. Na razie nie 
ma dramatu. Jednak wszystkie dramatyczne sytuacje 
w górnictwie nie pojawiały się nagle. To był proces, 
który zawsze zaczynał się od kilku trudnych sytuacji, 
a kończył się balansowaniem na krawędzi katastrofy. 

PGG jest poddana presji importu węgla. Ja-
strzębska Spółka Węglowa przez kilka tygodni była 
targana konfliktami na linii rada nadzorcza, zarząd, 

reprezentatywne organizacje związkowe i Ministerstwo 
Energii. W Tauronie Wydobycie sytuacja finansowa 
jest bardzo zła. Trwa udawanie, że nikt nic nie wie 
o napiętej sytuacji społecznej w kopalni Janina. 

Na razie udało się wyciszyć konflikt w JSW. Mamy 
nowy zarząd, wypłatę jednorazowych nagród i szan-
sę na stabilizację. PGG czeka na wsparcie ze strony 
resortu w sprawach najistotniejszych związanych 
z rosnącymi zapasami węgla. Zwały przy elektro-
ciepłowniach i elektrowniach są zapchane węglem 
z importu. Wszystko wskazuje, że zaczęła się walka 
na wyniszczenie PGG, tak jak kilka lat temu była walka 
na wyniszczenie Kompanii Węglowej. Wtedy udało 
się doprowadzić KW na skraj bankructwa, a wszystko 
zaczęło się od identycznej sytuacji jak obecnie. 

Obawiam się powrotu do schematycznego roz-
wiązywania problemów, jaki królował przez wiele lat 
w czasie kampanii wyborczych. Najpierw starano się 
odkładać rozwiązania na później, a kiedy w szczycie 
kampanii wyborczych okazywało się to niemożliwe, 
podejmowano się gaszenia pożaru. To zła taktyka. 
Dlatego z nadzieją witam osobę, która jest górnikiem 
z krwi i kości. Sporo roboty przed Panem, Panie mi-
nistrze. Życzę Panu powodzenia, bo ono będzie także 
naszym powodzeniem.  l

Pięścią w stół

Mamy wiceministra

Z nadzieją witam 
osobę, która jest 
górnikiem z krwi 
i kości.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 

Platforma Obywatelska chce wyeliminować węgiel 
z polskiej gospodarki i energetyki. Obiecuje zrobić 
to do 2040 roku. To jeden z mocnych punktów jej 
programu wyborczego, który ma przyciągnąć wy-
borców. Dlaczego politycy PO nie mówią, ile będzie 
to kosztować? 

Z akładając, że zostanie zlikwidowane górnictwo 
na Śląsku, trzeba wydać około ćwierć biliona zło-
tych na to, aby w regionie nie doszło do zapaści 

gospodarczej. Ćwierć biliona złotych zapisuje się tak: 
250 000 000 000 zł. Przy takiej kwocie miliardy złotych 
potrzebne na fizyczną likwidację kopalń to drobne 
pieniądze. Platforma chce także rozwijać odnawialne 
źródła energii. Wspaniały pomysł. Co będzie, jeżeli 
do tego czasu nie zostanie wymyślony i wprowadzony 
do powszechnego użytku tani i niezawodny system 
magazynowania energii na okres, kiedy nie będzie 
wiatru napędzającego wiatraki i słońca zasilającego 
instalacje fotowoltaiczne? Skąd weźmiemy prąd?

Żeby przystosować sieć energetyczną do nowego 
sposobu wytwarzania energii i jej dostarczania, trzeba 
zainwestować przynajmniej 10 mld złotych. Do tego 
należy doliczyć dziesiątki miliardów złotych potrzebne 
na inwestycje w farmy wiatrowe i inne instalacje służące 
do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Skąd 
weźmiemy tyle pieniędzy? Politycy opozycji opowiadają 
za to, że odejście od węgla będzie trudne, ale możliwe. 
Jak jest się w opozycji, wszystko jest możliwe.

Czy w takim razie nie ma dobrego rozwiązania 
i nie możemy nic zrobić, aby chronić klimat i czyste 
powietrze? Ramową koncepcję przedstawiono w czasie 
konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej 
Prawicy w Katowicach. 

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślał, 
że polska gospodarka się rozwija. Rośnie zużycie ener-
gii. W przeliczeniu na mieszkańca zużycie energii elek-
trycznej jest daleko za najbardziej rozwiniętymi krajami 
Unii Europejskiej. To oznacza, że wzrost zamożności 
będzie powodował wzrost zapotrzebowania na prąd. 
Wzrost gospodarki także wymaga energii elektrycznej. 

Dlatego Polska będzie inwestowała w energetykę od-
nawialną, ale nie zrezygnujemy z węgla, który pozwoli 
nam zachować bezpieczeństwo energetyczne. 

Opozycja zapowiada rezygnację z węgla w sytuacji, 
kiedy nie mamy możliwości zaspokojenia zapotrzebo-
wania na energię z innych źródeł. Nie mamy teraz i nie 
będziemy mieli przez najbliższe dziesięciolecia. Rząd 
proponuje utrzymanie energetyki węglowej na obec-
nym poziomie oraz rozwój energetyki odnawialnej 
i jądrowej. Platforma Obywatelska i kilka innych partii 
opozycyjnych chce zamykać kopalnie i elektrownie wę-
glowe bez jasnej koncepcji zapewnienia dostaw prądu. 
Kojarzy mi się to z genialnymi planami rozwiązania 
problemu domu popadającego w ruinę. Można go 
remontować, aby mieć dach nad głową. Można także 
go zburzyć, nie mając ani pieniędzy na nowy dom, ani 
nawet widoków na te pieniądze. Propozycja opozycji, 
aby rezygnować z górnictwa i energetyki węglowej, jest 
ekonomicznie i logicznie nieodpowiedzialna. 

Aby wytworzyć megawat energii z wiatraków 
zainstalowanych na morzu, trzeba zainwestować 
około 2,5 mln euro. To oznacza, że do wytworze-
nia 1000 MW potrzeba zainwestować 2,5 mld euro. 
W przeliczeniu na złotówki to grubo ponad 10 mld 
złotych. Przykład z kosztem inwestycji wytwarzającej  
1000 MW jest odpowiedni, ponieważ to moc odpo-
wiadająca przeciętnemu blokowi węglowemu budo-
wanemu w klasycznych elektrowniach węglowych. 
Posłużyłem się przykładem morskiej farmy wiatrowej, 
ponieważ zgodnie ze strategią Ministerstwa Energii 
na Bałtyku będziemy budować takie farmy. To nie 
jest plan związany z zagładą dla węgla. To plan, dzięki 
któremu będziemy mieć czystą energię, a energetyka 
węglowa będzie potrzebna do dostarczania energii, kie-
dy dostawy z morza będą zbyt małe. Można szafować 
hasłami ekologicznymi, ale wypadałoby wspomnieć, 
jak te hasła zostaną sfinansowane. Podkreślam – nie 
stać nas na ryzyko dania choćby cienia szansy na rea-
lizację tak samobójczej koncepcji. Niestety, obawiam 
się, że gdyby opozycja przejęła władzę, chciałaby rea-
lizować swoje plany. Już teraz ciemność widzę.  l

Obawiam się, że 
gdyby opozycja 
przejęła władzę, 
chciałaby 
realizować swoje 
plany. Już teraz 
ciemność widzę.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Ciemność widzę
Kij w mrowisko
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Cztery lata temu w Katowicach Prawo i Spra-
wiedliwość wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą 
ogłosiły najważniejsze założenia polityki wo-
bec górnictwa i energetyki węglowej. Wtedy 
wyznaczono główne kierunki i uznano, że po-
lityka ówczesnego rządu PO–PSL jest uciecz-
ką od odpowiedzialności i doprowadzi do ol-
brzymiego krachu ekonomicznego na Śląsku. 

Przypomnę, że to był czas wielkiego 
kryzysu w górnictwie, rozpaczliwych prób 
stworzenia jakiejkolwiek polityki wobec niego 
i ciągłe zapewnianie o tym, że już bliskie jest 
rozwiązanie tych problemów. Była premier 
Ewa Kopacz co jakiś czas informowała, że już 
powstała nowa firma mająca przejąć kopalnie 
upadającej Kompanii Węglowej, ktoś miał 
inwestować w Katowicki Holding Węglowy 
i miały powstać jakieś powiązania między 
energetyką a górnictwem. Miało być fajnie, ale 
nikt poza panią premier nic o tych szczegółach 
nie wiedział i do tej pory nie wie. Było pół 
roku po ponad tygodniowych górniczych pro-
testach przeciwko planom zamykania kopalń 
i po podpisaniu porozumienia między rządem 
a związkami zawodowymi o tym, że władza 
zajmie się górnictwem. 

Pamiętacie Państwo zdjęcia, na których 
premier Ewa Kopacz stała za plecami Domi-
nika Kolorza podpisującego porozumienie 
i cieszyła się, że po kilku dniach ostrych pro-
testów będzie spokój? A czy pamiętacie falę 
protestów pod ziemią i na ulicach śląskich 
miast? Protestowali górnicy z Kompanii Wę-
glowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. Solidarność 
ogłosiła pogotowie strajkowe w całym kraju. 
Związkowcy przeprowadzili kilka manifestacji, 
między innymi w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, 
Bytomiu i w Gliwicach. Górnicy blokowali 
też drogi w regionie. 

Wspominam sytuację sprzed czterech lat, 
żeby pokazać, jak długą drogę przeszliśmy. Po je-
siennych wyborach w 2015 roku rząd PiS zastał 

olbrzymią zapaść. Wszystkie spółki węglowe 
miały problem z uzyskaniem pieniędzy na wy-
płaty. Zanosiło się na niekontrolowany upa-
dek dawnej Kompanii Węglowej, JSW i KHW. 
Po czterech latach spotkaliśmy się na konwencji 
w Katowicach i dyskutowaliśmy między innymi 
o tym, jak lepiej zarządzać sektorem górniczym 
i energetycznym, aby nie zmarnować wysiłku, 
dzięki któremu mamy dobrze działające gór-
nictwo. Czy nie ma problemów? Są. Jest też 
determinacja władzy, aby je rozwiązywać.

Nie chcę rzucać tanich haseł typu: rząd 
Platformy nic nie robił. Chcę tylko przedstawić 
sytuację, która okazała się jeszcze gorsza, niż 
wydawała się w lecie 2015 roku. 

Silne fundamenty
Rząd zbudował silne fundamenty pod 

rozwój górnictwa, energetyki węglowej i tak 
zwanej zielonej energetyki. Jeszcze raz podkre-
ślam – rozwój zielonej energetyki nie oznacza 
likwidacji energetyki wykorzystującej węgiel. 
Z dwóch powodów. Po pierwsze – nie sprzyja 
temu strefa klimatyczna Polski. Po drugie – 
znacznie bogatsze i lepiej rozwinięte kraje Unii 
Europejskiej miały więcej czasu na budowanie 
energetyki wiatrowej i solarnej. Mają także 
więcej pieniędzy na ten cel. Minister energii 
Krzysztof Tchórzewski podkreślał, że musimy 
przeprowadzić sprawiedliwą transformację. 

Teoretycznie można bardzo szybko za-
mknąć wszystko, co tworzy energetykę kon-
wencjonalną. Jednak skąd wtedy wziąć energię 
elektryczną? Można doprowadzić do sytuacji, 
w której wzrost cen energii osiągnie absurdal-
nie wysoki poziom. Jednak kogo będzie wtedy 
stać na zapłacenie rachunków? – Rząd przy 
transformacji dba przede wszystkim o oby-
wateli. Dowodem jest utrzymanie cen prą-
du na poziomie z 2018 roku. W portfelach 
obywateli i przedsiębiorców zostało 8 mld 
złotych – mówił minister energii Krzysztof 
Tchórzewski podczas konwencji programowej 
PiS i Zjednoczonej Prawicy.

Minister jest przekonany, że zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych jest szlachetnym 
zamiarem, ale powinno się to odbywać jak 
najmniejszym kosztem odbiorców. – Rząd 
doprowadził spółki górnicze do stanu, w któ-
rym przynoszą zyski, a na Śląsku zostało ura-
towanych kilkanaście tysięcy miejsc pracy. 
To daje nam nadzieję na przyszłość, że węgiel 
wciąż będzie zapewniał Polsce niezależność 
energetyczną – mówił minister Tchórzewski. 

Węgiel pluS
Rolę górnictwa i węgla podkreślał także 

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. stra-
tegicznej infrastruktury energetycznej. Jego 
zdaniem hasłem polskiej strategii energetycz-
nej powinno być „węgiel+”. Ten „plus” to gaz, 
OZE, ropa i technologie jądrowe. Węgiel po-
zostanie jednym z głównych filarów bezpie-
czeństwa energetycznego i zostanie w struktu-
rze wytwarzania energii nawet po roku 2040. 

Co oznacza taka koncepcja? Polska musi mieć 
węgiel i rozwijać zeroemisyjne źródła energii. 
To wynika także z rachunku ekonomicznego. 
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Poli-
tyka UE, w tym polityka fiskalna, powoduje, 
że nie mamy wyjścia i musimy inwestować 
w inne rodzaje energetyki. Musimy to robić, 
żeby obronić górnictwo i energetykę węglową. 
Polska musi korzystać z węgla z polskich ko-
palń i z energii wytwarzanej przez energetykę 
zeroemisyjną. Mam na myśli farmy wiatrowe, 
ale także energetykę jądrową. W 2040 roku 
będziemy mieli przynajmniej sześć reaktorów, 
dających przynajmniej 20 proc. potrzebnej 
energii – mówił Piotr Naimski. Program ją-
drowy jest zadaniem dla wielu rządów, a jego 
realizacja będzie trwać przez dziesięciolecia. 
Nie powinien być on traktowany jako konku-
rencja dla węgla, tylko jako jeden ze sposobów 
zadbania o bezpieczeństwo energetyczne. 

GRZEGORZ MATUSIAK

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

Nie ma planów rezygnacji z węgla i energetyki węglowej. Trzeba wciąż dbać o to, aby polskie kopalnie były efektywne, 
gdyż od tego zależy nasza niezależność energetyczna. Tak zwana zielona energia nie jest zagrożeniem dla górnictwa. 

Zachowanie rozsądnych proporcji między energetyką węglową, odnawialnymi źródłami energii a w przyszłości energetyką 
jądrową pozwoli nam utrzymać niezależność energetyczną i dostosować się do wymagań narzucanych przez unijną 
politykę walki ze zmianami klimatu. Podkreślam wagę słów „rozsądne proporcje”. Nie mogą być one efektem jakiegoś 

widzimisię. Mają być rezultatem rzetelnych analiz naukowych i ekonomicznych. – to jedne z najważniejszych wniosków 
wynikających z paneli poświęconych energetyce i górnictwu w czasie konwencji programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy, 

która odbyła się w Katowicach - pisze poseł GrzeGorz Matusiak.

Węgiel plus

Poseł Grzegorz Matusiak: – Węgiel pozostanie jednym z głównych filarów bezpieczeństwa energetycznego 
i zostanie w strukturze wytwarzania energii nawet po roku 2040
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R E K L A M A

1 lipca o godzinie 14.12 w kopalni Murcki-
-Staszic doszło do tragicznego wstrząsu. W za-
grożonym rejonie znajdowało się dziewięciu 
górników. Trzech zginęło, trzech o własnych 
siłach zdołało dostać się do windy i wyjechało 
na powierzchnię, a trzech poszkodowanych 
na powierzchnię wywieźli ratownicy. 

Wszystkie prace w rejonie wstrząsu zostały 
wstrzymane. W pozostałych rejonach kopalni 
trwa praca. Tuż po tragedii premier Mateusz 
Morawiecki zdecydował, że rodziny górników, 
którzy zginęli, otrzymają renty specjalne. Za-
rząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję 
o udzieleniu wszelkiej pomocy poszkodowa-
nym i ich rodzinom. Do kopalni przyjechał mi-
nister energii Krzysztof Tchórzewski. Premier 
Morawiecki i minister Tchórzewski zapewnili, 
że kopalnia i spółka PGG w razie potrzeby 
mogą liczyć na wsparcie rządu. 

Wstrząs był na tyle silny, że odczuli go 
mieszkańcy sąsiednich miast. Jego magnituda 
wynosiła 2,71 stopnia w skali Richtera. 

Wypadek w kopalni Murcki-Staszic był 
kolejnym wypadkiem w polskim górnictwie 
węgla kamiennego w ciągu niespełna 30 dni. 
W tym czasie życie straciło sześciu górni-
ków. Tragedię w tej kopalni od pozostałych 
wypadków odróżnia to, że bez wątpienia do-
szło do niej na skutek zdarzenia naturalnego. 

Mimo rozwoju metod zapobiegania tąpaniom 
i prognozowania zagrożenia wstrząsami nie 
da się przewidzieć wszystkich zagrożeń i im 
zapobiegać. W czasie tak silnego wstrząsu 

górnicy są narażeni na działanie wielkich sił. 
W wielu przypadkach było tak, że obraże-
nia zewnętrzne wydawały się małe, jednak 
wewnętrzne były tak duże, że górnicy tracili 

życie. Fala uderzeniowa podczas tak silnego 
wstrząsu z łatwością powoduje przemieszcze-
nie nawet bardzo ciężkich maszyn górniczych. 

ST

Murcki-Staszic

Tragiczny wstrząs
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Zaraz po tragicznym wstrząsie do kopalni Murcki-Staszic przyjechał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zapewnił o wszechstronnej pomocy dla 
poszkodowanych i ich rodzin
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Piątego maja 2018 roku doszło do silnego 
wstrząsu w podziemnym wyrobisku górni-
czym w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, 
ruch Zofiówka. Tragiczne w skutkach zdarze-
nie odcisnęło piętno na pracującej pod ziemią 
załodze, która codziennie boryka się z koniecz-
nością wykonywania pracy w szczególnie za-
grożonych rejonach kopalń JSW SA. Świado-
mość czyhających zagrożeń oraz nieustannie 
zadawane pytania załóg pracujących pod zie-
mią o działania związane z podniesieniem ich 
bezpieczeństwa są na porządku dziennym. 
W związku z brakiem możliwości wyelimino-
wania zagrożeń tąpaniowych i zawałowych 
zachodzi konieczność niezwłocznego wpro-
wadzenia nowych, spójnych dla wszystkich 
zakładów JSW SA systemowych rozwiązań 
technicznych wspomagających bezpieczeń-
stwo pracujących pod ziemią górników. Dla-
tego też w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest 
realizowany projekt Bezpieczeństwo Załóg 
Górniczych. Jego głównym celem jest wdro-
żenie rozwiązań poprawiających poziom bez-
pieczeństwa w podziemnych wyrobiskach. 

Zarząd JSW wychodząc naprzeciw stawia-
nym wyzwaniom, powołał zespół projektowy 
do realizacji tego zadania pod nazwą „Wypra-
cowanie wytycznych i rekomendacji strategicz-
nej w zakresie podjęcia niezbędnych działań 
w kierunku wyboru nowych rozwiązań w celu 
istotnej poprawy standardów łączności, iden-
tyfikacji oraz monitoringu pracowników prze-
bywających pod ziemią w kopalniach JSW SA”.

dWa iStotne kroki
Po pierwsze, podjęto działania w zakresie 

inwentaryzacji posiadanych przez JSW roz-
wiązań i infrastruktury w zakresie komunika-
cji, między innymi sieci światłowodowej oraz 
łączności radiowej. Po przeprowadzeniu in-
wentaryzacji i analizy technicznej stwierdzono, 
że obecnie w JSW użytkowane są dwa systemy 
łączności radiowej oparte na technologii kabla 
promieniującego oraz że łączna długość ak-
tualnie wykorzystywanych magistrali przez te 
systemy wynosi 115 kilometrów. Opracowano 
wymagania funkcjonalne oraz techniczne dla 
systemów łączności. Mając wypracowany stan-
dard, rozpoczęto systematyczną rozbudowę tych 
systemów, począwszy od szkieletu: sieć światło-
wodową rozbudowano o ponad 170 kilometrów. 

Drugim krokiem była rozbudowa systemu 
podziemnej komunikacji radiowej. Do klu-
czowych elementów tego etapu należy zali-
czyć jej standaryzację oraz poprawę jakości 
i zasięgu. Zakupiono ponad 240 kilometrów 
kabla promieniującego wraz z osprzętem (jak 
radiotelefony), rozbudowując już istniejącą 
infrastrukturę. W krótkim czasie znacząco 
podniosła się jakość komunikacji: kopalnia 
Pniówek już przeszła na łączność cyfrową, 
a w niedługim czasie na ma przejść na nią 
również KWK Budryk.

SproStać WyzWaniom
Jednym z największych wyzwań w ramach 

prowadzonego projektu było skrupulatne i kon-
sekwentne przeprowadzenie testów ruchowych 
systemów zabudowanych na poszczególnych 
kopalniach JSW, na podstawie jednakowych 

scenariuszy wymagań funkcjonalnych, przy 
uwzględnieniu 100 proc. lokalizacji każdego 
pracownika. Na początek wypracowano reko-
mendacje w zakresie systemów zwiększających 
bezpieczeństwo załóg górniczych. Powołany 
zespół miał za zadanie znaleźć najlepsze roz-
wiązania, wykonując przegląd dostępnych 
na rynku technologii. W ramach testów ru-
chowych przeprowadzono między innymi testy 
technologii Bluetooth Mesh, co jest zupełną 
nowością w górnictwie podziemnym.

najWażniejSze Wymagania
Główne wymagania, jakie postawiono 

przed systemem, to skuteczność, niezawod-
ność oraz łatwość zabudowy. Najważniejsze 
założenia systemu to: infrastruktura szkiele-
towa systemu oparta na istniejącej sieci świat-
łowodowej; lokalizacja pracowników ma się 
odbywać w czasie rzeczywistym; wymagana 
dokładność lokalizacji pracowników w rejo-
nach zagrożenia (wyrobiska chodnikowe oraz 
ścianowe) +/- 2 m wzdłuż wyrobiska; lokali-
zacja środków transportu na całym monitoro-
wanym obszarze; system musi być niezawodny 
(w 100 proc.) w zakresie identyfikacji ludzi, 
w strefach działania systemu.

Ostatecznie do testów ruchowych zostały 
wybrane cztery rozwiązania opierające się 
na dwóch różnych technologiach: trilateracje 
za pomocą pomiaru siły sygnału radiowego 
(RSS) z wielu punktów pomiarowych w paśmie 
868 MHz oraz pomiar różnicy czasu przylotu 
fali radiowej (TDoA) w paśmie 2,4 GHz.

Przeprowadzone testy oraz weryfikacja 
ich wyników przez zespół ekspertów złożony 
między innymi z naukowców z Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie wykazały, że bardziej 
dojrzałą technologią jest rozwiązanie pracu-
jące w paśmie 868 MHz oparte na pomiarze 
siły sygnału. Systemy zgodne z tą technologią 
w największym stopniu spełniały wymagania 
postawione przez JSW.

jednoznaczna 
identyfikacja
Podstawowymi kryteriami, jakie przyjęto 

podczas testów, są jednoznaczna identyfikacja 
i możliwie najbardziej precyzyjna lokalizacja 
w czasie rzeczywistym każdego poszukiwa-
nego pracownika w wyrobisku. 

W przypadku katastrofy system musi 
umożliwiać szybkie odtworzenie danych hi-
storycznych oraz wskazać ostatnie miejsca 
przebywania każdego górnika przed zdarze-
niem. Po żmudnych pracach dwóch zespołów 
– naukowego i roboczego – udało się wybrać 
technologię opartą na metodzie pomiaru syg-
nału radiowego (RSS), która podczas testów 
wypadła najlepiej.

Skuteczność systemów identyfikacji i lo-
kalizacji pracowników w strefach szczególnie 
zagrożonych jest bardzo istotna, zwłaszcza 
w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 
oraz prowadzenia akcji ratowniczej. W spot-
kaniu podsumowującym prace wzięli udział 
specjaliści z Wyższego Urzędu Górniczego, 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu, koncernu KGHM Polska Miedź, 
Polskiej Grupy Górniczej SA, Lubelskiego 

Węgla Bogdanka, spółki Tauron Wydobycie 
oraz przedstawiciele nauki, między innymi 
z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej i Głównego Instytutu Górnictwa.

Bezcenne BezpieczeńStWo
W JSW nie było żadnych wątpliwości 

co do tego, czy warto inwestować w innowa-
cyjne rozwiązania, które – siłą rzeczy – muszą 

kosztować. Zarząd uznał, że pieniądze na ten 
cel muszą się znaleźć, bo to, jak funkcjonuje 
firma i jakie osiąga wyniki, zależy od bez-
pieczeństwa ludzi, którzy tę firmę tworzą. 
Po akceptacji wszystkich rekomendacji przez 
zarząd JSW zadanie testowego wdrożenia sy-
stemu w jednej z kopalń zostało zlecone JSW 
IT Systems.

TOMASZ CICHY, PIOTR TOŚ

Jastrzębska Spółka Węglowa

Projekt Bezpieczeństwo 
Załóg Górniczych

Tomasz Cichy, kierownik Zespołu Zaawansowanej Analityki Danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Piotr Toś, prezes zarządu JSW IT Systems 
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XnoWy górnik: Sąd zarejestrował spółkę 
zależną FASING America Corp. z siedzibą 
w Wilmington w stanie Delaware. FASING 
jest 100-proc. właścicielem nowej firmy. Czy 
to oznacza, że firma FASING chce w USA pro-
dukować łańcuchy górnicze? 
WieSłaW piecuch: Rejestracja firmy jest 
pierwszym krokiem ku zwiększeniu naszej 
obecności na rynku amerykańskim. Urucho-
mienie produkcji łańcuchów górniczych było-
by logicznym posunięciem, ponieważ w USA 
się ich nie produkuje. Jednak jest za wcześnie, 
aby o tym mówić. Górnictwo w USA i Austra-
lii to rynki, na których do tej pory byliśmy 
mało widoczni. Naszym celem jest poszerze-
nie grupy kontrahentów. 

 X Czy większe zainteresowanie rynkami 
górniczymi w USA i Australii oznacza, że FA-
SING nie będzie bardziej rozwijał kontak-
tów z chińskim górnictwem?

Górnictwo w Chińskiej Republice Lu-
dowej jest dla nas strategicznym partnerem. 
Chcemy naszym kontrahentom w Chinach 
oferować coraz bardziej innowacyjne rozwią-
zania. Między innymi dlatego przygotowuje-
my nowe produkty. Część z nich wzbudziła 
zainteresowanie chińskich partnerów w czasie 
targów Longwall USA Exhibition & Conferen-
ce w Pittsburghu. Przedstawiciele chińskiego 
górnictwa szukali na nich innowacyjnych roz-
wiązań. My takie oferowaliśmy. Jednak naszym 
głównym celem było odnowienie kontaktów 
z największymi graczami na amerykańskim 
rynku górnictwa węgla kamiennego. To bar-
dzo ważne, ponieważ prognozy dla amerykań-
skiego górnictwa są dobre, wzrasta wydobycie 
węgla, co oznacza dla nas dobry czas, aby 
rozszerzać działalność. 

Zdaniem naszych partnerów są szanse 
na rozwój współpracy. Nie należy się spodzie-
wać, że natychmiast posypią się propozycje 
wielkich kontraktów. Amerykanie poinformo-
wali nas, czego potrzebują. My przedstawili-
śmy nasz potencjał. Na targach nie podpisuje 
się wielkich kontraktów. To okazja do przy-
gotowania gruntu pod przyszłą współpracę. 

 X Co FASING może zaoferować?
Mamy ofertę dla światowego górnictwa, 

ponad 100 lat tradycji, bardzo dobry produkt 
i doskonałych fachowców. Posiadamy własne 
biuro konstrukcyjne i własne laboratorium. 
Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami 
naukowymi. Potrafimy przygotować łańcuch 
przystosowany do pracy w najbardziej ekstre-
malnych warunkach. Nasze produkty spraw-
dziły się w kopalniach węgla kamiennego 
na wszystkich kontynentach. Te doświadcze-
nia są równie cenne jak zaplecze techniczne, 
badawcze i naukowe. 

Mocny łańcuch dla kopalni węgla kamien-
nego w Polsce może okazać się zbyt słaby dla 
kopalni w Rosji albo Australii. Wszystko za-
leży od warunków, w jakich pracuje. Wpływ 
środowiska pracy jest bardzo istotny. Dlatego 

dla nas każda kopalnia jest wyjątkowa. Dzięki 
takiemu podejściu FASING potrafił wykonać 
zlecenie jednej z kopalń w Australii. Wymaga-
nia naszego kontrahenta były bardzo szczegó-
łowe i niestandardowe. Aby je spełnić, zespół 
naszych inżynierów musiał zaprojektować 
nowy wyrób. Badania w laboratorium i testy 
wytrzymałościowe potwierdziły, że konstruk-
cja jest zgodna ze szczegółową specyfikacją. 
To jeden z dowodów na to, że działamy w myśl 
zasady: „Powiedz, czego potrzebujesz. FA-
SING zrobi to dla Ciebie”. 

Na targach w USA pochwaliliśmy się na-
szym nowym produktem. Dostaliśmy kolej-
ne zlecenie z Australii, nie tak wymagające 
z punktu widzenia konstrukcyjnego i tech-
nologicznego jak poprzednie. Domyślam się, 
że pierwszy kontrakt był czymś w rodzaju 
testu. Australijscy kontrahenci chcieli prze-
konać się, na co nas stać. Udowodniliśmy, 
że potrafimy zrealizować zamówienie, którego 
nikt nie chciał się podjąć. Czy potrzebny jest 
lepszy dowód na to, że jesteśmy w elitarnym 
klubie technologicznym? 

 X Członkostwo w elitarnym klubie zawsze 
oznacza koszty. 

Oznacza także zyski. Jesteśmy obecni 
w Chinach, Australii, Rosji, na Ukrainie i za-
czynamy wracać do kopalń w USA. Dostarcza-
my nasze produkty na wszystkie kontynenty 
do kilkudziesięciu państw. Nie mamy wyboru. 
Musimy być w grupie najlepszych firm, jeżeli 
chcemy utrzymać pozycję firmy globalnej. 
Fakt, inwestujemy w innowacyjne technologie, 
ale dzięki temu od kilkunastu lat FASING 
jest jedną z polskich firm, które biorą udział 
w budowaniu polskiej marki.

 XMożecie liczyć na wsparcie?
Liczymy przede wszystkim na siebie. 

Znów powołam się na przykład kontaktów 
z Australijczykami. Pierwsze zamówienie wy-
konaliśmy zgodnie z otrzymanymi wymaga-
niami. Drugie realizujemy po uzgodnieniach 
między naszymi specjalistami i specjalistami 
z Australii. Ustaliliśmy, że część wymagań 
technologicznych w żaden sposób nie wpływa 
na przedłużenie żywotności łańcucha i na jego 
bezawaryjną pracę. Skoncentrowaliśmy się 
na tym, co jest najistotniejsze. Nasze argumen-
ty zostały przyjęte. Mamy kolejne zamówienie, 
rozwijamy współpracę i po raz kolejny może-
my się pochwalić, że sprawdza się strategia 
firmy FASING – produkujemy pod konkretne 
warunki w ścisłej współpracy z zamawiającym. 
Tak naprawdę włączamy kontrahenta w proces 
podejmowania decyzji technologicznych, aby 
otrzymać produkt najlepiej dobrany do kon-
kretnych warunków pracy.

Będziemy mieli kolejne referencje. 
Na pewno wykorzystamy je w kontaktach 
z chińskim górnictwem. To ważne, ponieważ 
chińscy górnicy stawiają na nowoczesne roz-
wiązania. FASING jest znaną firmą w chiń-
skiej branży górniczej. Jednak nasze sukcesy 
na innych rynkach wzmacniają naszą pozycję 
w Chinach. Mam na myśli przede wszystkim 

innowacyjność. Kontrakt z australijskimi 
kopalniami jest konkretnym przykładem 
na innowacyjność. 

Na targach w USA spotkaliśmy się 
z przedstawicielami chińskich grup węglo-
wych. Kilka tygodni później przedstawiciele 
naszej spółki złożyli wizytę w Państwie Środ-
ka. To efekt rozmów w USA. Sądzę, że rozpo-
częliśmy kolejny etap współpracy z chińskim 
górnictwem. Chińscy górnicy doskonale znają 
naszą dewizę: „Powiedz, czego potrzebujesz. 
FASING zrobi to dla Ciebie”. 

 X To ryzykowna dewiza dla producenta.
Nie ma żadnego ryzyka, ponieważ FA-

SING zawsze w ten sposób współpracuje 
z kontrahentami. Jeżeli mamy dostarczyć łań-
cuch spełniający standardowe wymagania, taki 
dostarczamy. Jeżeli ma to być produkt zrobio-
ny na indywidualne zamówienie, taki zrobimy. 
Doskonale wiemy, że nie istnieją łańcuchy 
najlepsze, spełniające wszystkie wymagania, 
istnieją natomiast łańcuchy najlepiej dobrane 
do konkretnych warunków. Takie łańcuchy 
produkuje FASING. Zajmujemy się produkcją 
dla wyczynowców, którzy chcą osiągać najlep-
sze wyniki. Żadna z gwiazd sportu nie chcia-
łaby używać produktów wytwarzanych seryj-
nie. Gwiazda musi mieć wszystko na miarę 

i według własnych potrzeb. Dla nas gwiazdą 
jest każda kopalnia węgla kamiennego.

 X Produkcja na indywidualne zamówie-
nie jest droga.

Jeżeli źle się ją zorganizuje, jest droga. Do-
brze zorganizowana produkcja oznacza akcep-
towalne koszty nawet dla bardzo nietypowych 
zamówień. FASING tak zorganizował każdy 
etap prac projektowych i procesów technolo-
gicznych, aby zaoferować najlepszy produkt 
za rozsądną cenę. Skoro potrafimy zrobić 
łańcuch spełniający wyjątkowe wymagania 
i jest to opłacalne dla nas i dla kontrahenta, 
to znaczy, że jesteśmy konkurencyjni. 

Zbyt dużymi kosztami można uzasadniać 
niechęć do wytwarzania innowacyjnych pro-
duktów. Producent używa tego argumentu 
wtedy, gdy nie potrafi sobie poradzić z wy-
zwaniami technicznymi i technologicznymi 
wynikającymi ze specyficznego zamówienia. 
Ponieważ wszyscy chcą ograniczać koszty, 
w pewnym momencie mają do wyboru: albo 
decydują się na nowoczesne rozwiązania, albo 
pozostają na etapie starych konstrukcji, któ-
re z biegiem czasu stają się mało efektywne. 
Ja zapraszam wszystkich na wyprawę z firmą 
FASING po dobre i nowoczesne łańcuchy. 
Nowoczesność zwiększa dochody, poprawia 

FasinG. Wiesław Piecuch, wiceprezes zarządu FASING SA, 
dyrektor do spraw rozwoju i inwestycji, w rozmowie z Nowym 

Górnikiem zaprasza do wspólnej wyprawy po dobre i nowoczesne 
łańcuchy górnicze. FASING ma własne biuro konstrukcyjne i własne 
laboratorium. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami naukowymi. 
Potrafi przygotować łańcuch przystosowany do pracy w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. Łańcuchy z logo FASING sprawdziły się 

w kopalniach węgla kamiennego na wszystkich kontynentach. Te 
doświadczenia są równie cenne jak zaplecze techniczne, badawcze 

i naukowe. FASING zrobi to dla Ciebie
Powiedz, czego potrzebujesz.

Wiesław Piecuch, wiceprezes zarządu FASING SA, dyrektor do spraw rozwoju i inwestycji: – Ponieważ wszyscy chcą ograniczać koszty, w pewnym momencie mają do wyboru: albo 
decydują się na nowoczesne rozwiązania, albo pozostają na etapie starych konstrukcji, które z biegiem czasu stają się mało efektywne. Ja zapraszam wszystkich na wyprawę z firmą 
FASING po dobre i nowoczesne łańcuchy
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FASING zrobi to dla Ciebie
Powiedz, czego potrzebujesz.
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efektywność pracy, obniża koszty wydobycia 
węgla i gwarantuje większe bezpieczeństwo 
pracy. 

 X Na rynku amerykańskim i australijskim 
FASING będzie musiał konkurować z naj-
lepszymi firmami.

FASING jest w grupie światowych lide-
rów produkujących łańcuchy dla górnictwa. 
Są rynki, na których jesteśmy bardzo znani, 
i rynki, w których mamy mały udział. Dlatego 
moim zadaniem jest także rozpropagowanie 
firmy FASING. Jesteśmy w bardzo dobrej 
sytuacji, ponieważ wciąż doskonalimy na-
sze produkty i dostosowujemy je do szcze-
gółowych wymagań odbiorców. FASING 
jest przygotowany do roli lidera na każdym 
rynku. 

 X Kontrahenci w Australii i USA powiedzą 
jak w pokerze: Sprawdzam?

Licytujemy wysoko, ale nie blefujemy. 
Oferujemy bezpieczeństwo, efektywność, nie-
zawodność, dostosowanie produktu do kon-
kretnych warunków pracy i do indywidual-
nych wymagań. Z powodzeniem konkurujemy 
między innymi na rynku chińskim, rosyjskim 
i ukraińskim. Chcemy dołączyć do graczy 
na rynku amerykańskim i australijskim. Nie 

jesteśmy nowicjuszem. Czekam na słowo: 
Sprawdzam! 

 X To brzmi jak wyzwanie. Branża górni-
cza jest przywiązana do tradycyjnych 
dostawców.

Górnictwo nie rozwijałoby się, gdyby nie 
było branżą otwartą na nowoczesne rozwią-
zania. Jeżeli porównamy technikę wykorzy-
stywaną 20 lat temu z obecną, widać zmiany. 
Zmieniło się prawie wszystko. Jednak łańcuch 
wciąż pozostał niezastąpiony. Nie można sobie 
wyobrazić sprawnego transportu podziemne-
go bez łańcuchów. Patrzę na kopalnię także 
jak na przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba 
wydobyć miliony ton węgla i przetranspor-
tować go na powierzchnię. W urządzeniach 
transportowych łańcuch jest niezbędny. Od lo-
gistyki zależy wszystko. Od łańcucha zależy 
logistyka. Od łańcucha zależy więc wszystko. 
Bez niezawodnego łańcucha nie ma sprawne-
go i efektywnego górnictwa. Łańcucha nie da 
się wyeliminować z górnictwa. 

 X Co nowego można zaoferować w bardzo 
tradycyjnym produkcie, jakim jest łańcuch?

Znów odwołam się do sportu. Co można 
nowego zaoferować w tradycyjnym produk-
cie, jakim są buty dla wyczynowych sportow-
ców? Okazuje się, że wszystko. Wytrzymałość, 
wygodę, ochronę stopy, lepszą przyczepność 
do podłoża, dostosowanie do konkretnych wa-
runków nawet w tej samej dyscyplinie sportu. 
My produkujemy łańcuchy dla wyczynow-
ców, którzy mają swoje preferencje, doskonale 
znają warunki panujące w kopalniach i chcą 
mieć łańcuch spełniający ich oczekiwania. Nie 
obawiamy się porównania z innymi. Propo-
nujemy: chcecie mieć sukcesy, współpracujcie 
z firmą FASING. 

 X Jednak inni mają przewagę, bo ich mar-
ka jest znana w USA i Australii.

Proszę wybaczyć brak skromności, ale 
uważam, że potrafię przekonać naszych po-
tencjalnych kontrahentów, że dobrze jest za-
inwestować nie tylko w logo produktu, ale 
także w jakość. Szanuję konkurentów, dlatego 
do rywalizacji o rynek wystawiam wszystko 
co najlepsze. 

 X Kto robi gorsze łańcuchy od łańcuchów 
produkowanych przez firmę FASING?

Proszę zapytać, kto robi łańcuchy na mia-
rę? Odpowiedź brzmi: FASING. W Australii 
i USA o zakupach decydują profesjonaliści. Ich 
nie da się przekonać słowami. Oni muszą ku-
pić i sprawdzić konkretny wyrób. Oczywiście, 
trzeba przedstawić zalety łańcucha i przekazać 
wszystkie dane techniczne. Produkty firmy 
FASING są obecne w górnictwie amerykań-
skim i australijskim, jednak mamy mały udział 
w tych rynkach. Nie proponuję produktów fir-
my początkującej i nieznanej. Oferuję produkt 
firmy, która chce mieć duży udział w rynku 
amerykańskim i australijskim. Potencjalnych 
kontrahentów informuję, że oto na ich rynku 
jeszcze jedna światowa marka chce współpra-
cować z nowoczesnymi kopalniami. 

 X Powie pan: Nazywam się Wiesław Pie-
cuch, chcę mieć większy kawałek tortu?

Powiem, że proponuję najwyższej kla-
sy produkt za rozsądną cenę. Ten produkt 
sprawdził się w kopalniach węgla kamiennego 
na całym świecie i na życzenie klienta możemy 
dostosować go do konkretnych warunków. 
Proszę mi wybaczyć militarystyczne porówna-
nie, ale broń, która sprawdziła się na najcięż-
szych polach walki w ekstremalnie trudnych 
warunkach, jest uznawana za bardzo dobrą. 
Nawet na rynkach, na których z różnych po-
wodów była nieobecna. Dlaczego pozwoliłem 
sobie na takie porównanie? Pod ziemią, w ko-
palniach węgla kamiennego panują ekstremal-
ne warunki pracy. Nie ma miejsca na pomyłki 
i chybione inwestycje. 

 X Konkurencja ma znany wizerunek w USA 
i Australii. Górnictwo jest przywiązane 
do tradycji.

Nie dyskredytuję konkurencji ani jej wi-
zerunku. Uczciwie informuję: nasz produkt 
ma więcej walorów przydatnych w amerykań-
skich i australijskich kopalniach. Chcę zapre-
zentować nasze osiągnięcia. Jeżeli przyzwy-
czajenia mają być silniejsze od osiągnięć, nie 
zmienię tego. Walory użytkowe, rozwiązania 
technologiczne, ponadprzeciętna żywotność 
– to atuty łańcuchów górniczych produkowa-
nych przez FASING. Świat górniczy w USA 
i Australii powinien dowiedzieć się o zale-
tach łańcuchów górniczych produkowanych 
przez naszą firmę. Proponuję długotermino-
wą współpracę, dzięki której będziemy mieli 
wkład w efektywność i bezpieczeństwo pracy 
w australijskich i amerykańskich kopalniach. 
FASING chce być na tych rynkach, jest przy-
gotowany technicznie i ma bardzo dobre pro-
dukty. Jesteśmy innowacyjni. Mamy siłę, wia-
rę w sukces i jesteśmy otwarci na współpracę. 
 l

R E K L A M A

Wiesław Piecuch, wiceprezes zarządu FASING SA, dyrektor do spraw rozwoju i inwestycji: – Ponieważ wszyscy chcą ograniczać koszty, w pewnym momencie mają do wyboru: albo 
decydują się na nowoczesne rozwiązania, albo pozostają na etapie starych konstrukcji, które z biegiem czasu stają się mało efektywne. Ja zapraszam wszystkich na wyprawę z firmą 
FASING po dobre i nowoczesne łańcuchy
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Gospodarka odpadami

Odstrzał dzikich wysypisk
W 2018 roku zlikwidowano w Polsce 15 tys. 
dzikich wysypisk, z czego 87 proc. w mia-
stach, w których składowano 50 tys. ton od-
padów. Najwięcej nielegalnych wysypisk 
znajdowało się w województwie śląskim. 
Najwyższa Izba Kontroli donosi, że ich licz-
ba rośnie – pod koniec 2013 roku w kon-
trolowanych gminach były 894 nielegalne 
wysypiska, a we wrześniu 2014 roku 1452, 
czyli o ponad 60 proc. więcej. Przybywa 
też pożarów nielegalnie składowanych od-
padów, które są groźne dla ludzi, mienia 
i środowiska. 

Z raportu Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że w 2012 roku odnotowano 
w Polsce 75 pożarów składowisk i wysypisk 
odpadów, a w 2017 roku było ich już 132. 
W 2018 roku pożary odpadów zdarzały się 
dwukrotnie częściej niż rok wcześniej. Za-
chodzi podejrzenie, że wiele z nich jest do-
konywanych umyślnie przez nieuczciwych 
przedsiębiorców w celu pozbycia się odpa-
dów. W odpowiedzi na to rząd wprowadził 
nowe przepisy mające na celu uszczelnienie 
obowiązujących przepisów i poprawienie ich 
egzekwowania, a Inspekcja Ochrony Środo-
wiska wzmaga kontrole wysypisk.

W ubiegłym roku głośno było o poża-
rach w dwóch miastach – Trzebini i Zgierzu. 
Do pożaru w Trzebini, gdzie znajdowały się 
między innymi opony, doszło w maju 2018 
roku. Składowisko tworzyw sztucznych 

w Zgierzu natomiast zapłonęło dwukrot-
nie: w maju i czerwcu 2018 roku. Zbadanie 
próbek gruntu wykazało wysokie zawartości 
arsenu, ołowiu, kadmu, cynku i miedzi. Stęże-
nia tych substancji kilkukrotnie przekraczały 
dopuszczalne zawartości dla terenów prze-
mysłowych. Do środowiska przedostały się 
niebezpieczne dla zdrowia substancje, w tym 
metale ciężkie, które mogą uszkadzać układ 
nerwowy, krwionośny i oddechowy. Przy 
mniejszych pożarach odpadów jest zresztą 
podobnie – do atmosfery uwalniają się wte-
dy chlorowodór, cyjanowodór, fluorowodór, 
metale ciężkie, rakotwórcze dioksyny i fura-
ny, a także wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne.

nieudana reWolucja 
śmiecioWa 
Wzrost liczby nielegalnych składowisk 

śmieci może być efektem ubocznym tak zwa-
nej rewolucji śmieciowej z 2013 roku, która 
polegała na tym, że gminy stały się właścicie-
lami odpadów i zaczęły organizować przetargi 
na wywóz śmieci. Wcześniej bez problemu 
można było oddawać odpady do spalarni, 
cementowni, hut czy zakładów energetyki 
zawodowej. Po wejściu w życie tych przepisów 
jednostki te wprowadziły opłaty za ich przyję-
cie, które stale rosną, bo rosną też kwoty, które 
muszą one zapłacić za wypuszczanie gazów 
i pyłów do atmosfery. Zaczęło więc brakować 
miejsc zajmujących się utylizacją odpadów. 

W rezultacie firmy, które je pozyskują, nie 
mają gdzie ich oddawać. 

Nie pomogła też krótkowzroczna poli-
tyka samorządów, które, by przypodobać się 
wyborcom, stawiały w przetargach przede 
wszystkim na kryterium niskiej ceny. W dłuż-
szej perspektywie jednak wszyscy na tym tra-
cą, ponieważ wcześniej czy później gmina 
będzie musiała zapłacić za usunięcie niele-
galnego wysypiska. Dwa lata po odpadowej 
rewolucji Najwyższa Izba Kontroli odkryła, 
że nielegalne składowiska istnieją w 60 proc. 
kontrolowanych gmin.

nieSkuteczność kontroli
Jeszcze do niedawna szwankowała też egze-

kucja przepisów o składowaniu odpadów. Jedy-
nie kontrolerzy Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska mają kompetencje, by oce-
nić jakość transportowanych odpadów przed 
pobraniem próbki. Ani policja, ani inspektoraty 
transportu drogowego nie były przeszkolone 
do tych zadań. Z kolei Wojewódzkie Inspekto-
raty Ochrony Środowiska były bezradne, gdyż 
nielegalne transporty odbywały się poza godzi-
nami pracy kontrolerów. Powszechna była też 
niewiedza wójtów gmin o umowach między 
właścicielami terenów a przedsiębiorcami zaj-
mującymi się wywozem nieczystości. Działania 
prokuratury również nie działały mobilizująco, 
ponieważ często umarzała ona postępowanie 
w sprawie nielegalnego składowania odpadów 
z uwagi na małą szkodliwość czynu. 

Tymczasem nieuczciwi przedsiębiorcy, 
wykorzystujący luki w prawie oraz nieskutecz-
ność samorządu i państwa w egzekwowaniu 
prawa, stworzyli biznes wart miliardy złotych. 
Po wygraniu przetargu firmy przejmowały od-
pady komunalne i zgodnie z przepisami miały 
zapewniony rok spokojnej działalności na spo-
rządzenie sprawozdania, ponieważ dopiero 
po tym czasie urzędnicy mogli zacząć szukać 
nieprawidłowości. Jednak wtedy nieuczciwe 
przedsiębiorstwa przekształcały się, zmieniały 
formę własności lub przepisywały działalność 
na kogoś z rodziny. Wiele firm nielegalnie 
ściągało odpady z zagranicy, by je zakopać 

lub spalić. Ten proceder był bardzo dochodo-
wy, ponieważ niby przypadkowe zaprószenie 
ognia pozwalało osiągnąć milionowe zyski.

noWe, reStrykcyjne 
przepiSy
Piątego września 2018 roku weszła w życie 

nowelizacja ustawy o odpadach, która wpro-
wadziła ważne zmiany w zakresie ich zbiera-
nia i przetwarzania. Stanowi ona odpowiedź 
rządu na liczne pożary odpadów oraz liczne 
nieprawidłowości w gospodarowaniu nimi. 
Uprawnienia inspektorów zostały rozszerzone 
o możliwość kontrolowania firm za pomocą 
dronów i zaglądanie pod plandeki pojazdów 
wożących śmieci. Ukrócić nieuczciwe praktyki 
miały również dużo wyższe kary – w drugim 
półroczu 2018 roku inspektorzy w wyniku 
ponad 1300 kontroli nałożyli na podmioty 
1859 kar pieniężnych za przekroczenia usta-
lonych warunków korzystania ze środowiska 
na łączną sumę 24,5 mln złotych.

Nowelizacja nakłada również na przed-
siębiorców zbierających i przetwarzających 
odpady konieczność złożenia do 5 września 
2019 roku wniosków o zmianę wydanych 
zezwoleń. Do wniosku muszą oni dołączyć 
między innymi operat przeciwpożarowy okre-
ślający warunki ochrony przeciwpożarowej 
instalacji, obiektu budowlanego lub innego 
miejsca magazynowania odpadów, uzgodnio-
ne z właściwym powiatowym komendantem 
straży pożarnej. Zaproponowano też zniesie-
nie obowiązku regionalizacji, czyli przetwa-
rzania odpadów w regionie ich powstawania. 
Ma to umożliwić przekazywanie odpadów 
do instalacji położonych na obszarze całego 
kraju. Trwają również prace legislacyjne nad 
funkcjonowaniem elektronicznej bazy danych 
o odpadach (BDO). Firmy operujące odpa-
dami będą zmuszone wstrzymać działalność 
gospodarczą w przypadku niedostosowania 
się do nowych przepisów oraz po otrzymaniu 
dwóch kar administracyjnych za gospodaro-
wanie odpadami niezgodnie z posiadanym 
zezwoleniem na zbieranie lub wytwarzanie 
odpadów w okresie trzech lat. l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pod nazwą „Regeneracja środowisko-
wa gleb poprzez ich wapnowanie”. Z tej okazji 
zwołano konferencję prasową, na której wystą-
pili między innymi minister środowiska Henryk 
Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski oraz członkowie zarządu 
NFOŚiGW: p.o. prezesa Marek Ryszka i wicepre-
zes Dominik Bąk. Poinformowali, że o dotacje 
na zakup wapna nawozowego i środka wap-
nującego będą mogli się ubiegać posiadacze 
użytków rolnych z województwa śląskiego.

Na realizację programu „Regeneracja śro-
dowiskowa gleb poprzez ich wapnowanie” zo-
stanie przeznaczone 300 mln złotych, jednak 
w zależności od potrzeb dopuszcza się korektę 
tej kwoty. Podczas konferencji, w obecności 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra 
środowiska, prezesi WGOŚiGW, w tym kato-
wickiego Funduszu, Tomasz Bednarek, pod-
pisali porozumienia pomiędzy wojewódzkimi 
funduszami a Krajową Stacją Chemiczno-Rol-
niczą o współpracy ze stacjami okręgowymi. 
Na mocy tych porozumień można wprowadzać 
w życie opracowany w NFOŚiGW program 
poprawy jakości gleb poprzez ich wapnowanie.

Pr ze dmiotem dof inansow ania 
są wapno nawozowe w typie zgodnym 

z rozporządzeniem Ministra Gospodar-
ki oraz środek wapnujący, o którym mowa 
w przepisach rozporządzenia nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 
w sprawie nawozów. Składać wnioski będą 
mogli posiadacze użytków rolnych z terenu 
województwa śląskiego, o pH gleby poniżej 
lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekracza-
jącej 75 ha. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznika-
mi – opinią Okręgowej Stacji Chemiczno-rol-
niczej o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, 
fakturą za wapno nawozowe lub środki wap-
nujące i wypełnionymi formularzami doty-
czącymi pomocy de minimis w rolnictwie 
– należy składać od 15 lipca do 31 grudnia 
2019 roku do Sekretariatu Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach. l

WFOŚiGW w Katowicach

300 mln złotych na 
użyźnianie gleb
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Kia pokazała kolejny samochód z rodziny 
kompaktowego Ceeda – crossovera XCeed. 
W ostatnich latach segment SUV nieustannie 
rośnie. Mało kto jednak kupuje je ze wzglę-
du na możliwość wyjazdu w teren. Lubimy 
je za nieco większe wnętrze, wyższą pozy-
cję siedzenia, a w krajach takich jak Polska 
pewnie także za nieco wyższy prześwit, po-
zwalający lepiej radzić sobie z dziurawymi 
nawierzchniami czy wyższymi krawężnikami. 
To spowodowało powstanie kolejnej grupy 
samochodów. Podczas gdy SUV miały być 
połączeniem niektórych cech auta tereno-
wego z komfortem aut osobowych, CUV, czyli 
crossovery, to kolejny krok w stronę osobó-
wek – nieco wyższy prześwit niż w samocho-
dach miejskich, ale nieco niższa linia dachu 
niż w osobowych, co poprawia zachowanie 
samochodu na drodze. 

– Kia XCeed odpowiada na rosnące zapo-
trzebowanie na samochody, które oferują wię-
cej emocji zarówno pod względem wyglądu, 
jak i prowadzenia niż SUV-y. Dla nabywców 
ważne są jednak przestronność i funkcjonal-
ność, którą oferują większe auta. Kia XCeed 
łączy zalety zarówno hatchbacka, jak i SUV-a, 
jednocześnie oferując nabywcom w Europie 
coś świeżego i odmiennego – powiedział Emi-
lio Herrera, dyrektor ds. operacyjnych w Kia 
Motors Europe.

Nadwozie Kii XCeed ma długość 
4395 mm, czyli jest o 85 mm dłuższe niż 
nadwozie pięciodrzwiowego Ceeda, ale 
o 90 mm krótsze niż nadwozie Sportage’a, 
najpopularniejszego SUV-a Kii. Wysokość 
auta wynosi 1495 mm, co oznacza, że XCeed 

jest o 48 mm wyższy od Ceeda i o 140 mm 
niższy od Sportage’a. Takie proporcje nad-
wozia zapewniają mu niżej położony środek 
ciężkości niż w Kii Sportage i wyższą pozycję 
do jazdy niż w Ceedzie.

Za sprawą dłuższego tylnego zwisu ba-
gażnik XCeeda jest dłuższy niż w Ceedzie 
i ma pojemność 426 litrów (VDA), czyli  
o 31 litrów większą niż bagażnik Ceeda. 
Krawędź bagażnika znajduje się przy tym 
o 60 mm wyżej niż w hatchbacku. 

O ile rozstaw osi – wynoszący 2650 mm – 
jest taki sam jak w przypadku innych modeli 
z rodziny Ceeda, o tyle przedni i tylny zwis 
w Kii XCeed zostały nieznacznie przedłużone 
w porównaniu do zwisów pięciodrzwiowego 
hatchbacka – o 25 mm z przodu (do 905 mm) 
i o 60 mm z tyłu (do 840 mm).

Prześwit CUV-a wynosi 174 mm przy 
kołach 16-calowych i 184 mm w wypadku 
kół 18-calowych, a to już o 42 mm więcej niż 
w pięciodrzwiowym Ceedzie. 

W ofercie są, do wyboru, trzy turbodo-
ładowane silniki benzynowe z bezpośred-
nim wtryskiem (T-GDI) o mocach 120, 140 
i 204 KM. Kia XCeed jest również oferowa-
na z 1,6-litrowym silnikiem – turbodieslem 
Smartstream o mocy 136 KM, który Kia 
nazywa najoszczędniejszym i najczystszym 
silnikiem wysokoprężnym, jaki kiedykolwiek 
produkowała. System Start & Stop należy 
do wyposażenia seryjnego wszystkich wersji 
silnikowych. Te modele trafią do sprzedaży 
w trzecim kwartale tego roku. Na począt-
ku przyszłego roku do gamy dołączą także 
48-woltowa hybryda typu mild oraz hy-
bryda typu plug-in. Oczywiście wszystkie 

są napędzane na przednią oś – napędu 4 x 4 
nie ma w ofercie.

W Wielkiej Brytanii, gdzie zamówienia 
już ruszyły, XCeed kosztuje od 20 795 funtów 
wzwyż. Podstawowa cena hatchbacka Ceed 
to 18 600 funtów. 

niSSan zmodernizoWał 
model navara 
Nowością jest sześciostopniowa manualna 

skrzynia biegów, która będzie współpracować 
ze zmodernizowanym silnikiem oferowanym 
w dwóch wersjach mocy – 163 KM i 190 KM. 
W silniku między innymi zwiększono ciśnienie 
wtrysku i zmniejszono kompresję. Bardziej efek-
tywny silnik ma średnie spalanie 6,9 l/100 km, 
a poziom emisji wynosi 182 g CO2. 

Wersja z krótką kabiną ma pięciodrąż-
kowe tylne zawieszenie, które zwiększa kom-
fort jazdy. Podwyższenie tylnego zawiesze-
nia o 25 mm pozwoliło poprawić kąt zejścia  
o 2 stopnie i kąt rampowy o 1 stopień. Samo-
chód ma także zwiększoną ładowność – za-
leżnie od wersji od 54 do 135 kg. 

Zwiększenie tarcz hamulcowych spowo-
dowało skrócenie drogi hamowania, ale także 
pozwoliło zmniejszyć o 40 proc. siłę potrzebną 
do wciśnięcia pedału hamulca. 

Trochę nowości jest także wśród elektro-
niki, zarówno w kwestii rozrywki i informacji, 
jak i bezpieczeństwa jazdy. 

naWigacja dla 
miłośnikóW kempingu
Garmin zaprezentował urządzenie Cam-

per 785. To oparta na GPS nawigacja samo-
chodowa, oferująca specjalne ułatwienia 

przeznaczone dla osób podróżujących kam-
perami oraz zestawami z przyczepami kem-
pingowymi. Na urządzeniu można stworzyć 
profil swojego pojazdu, podając jego rozmiary 
i wagę. Dzięki temu nawigacja Camper 785 
wytyczy trasę, biorąc pod uwagę te parame-
try – można uniknąć więc miejsc z ograni-
czeniami wagowymi przejazdu, stromych 
podjazdów i wielu innych utrudnień. Mapy 
można aktualizować z uwzględnieniem jazdy 
po bezdrożach. 

Camper 785 posiada także spis miejsc, 
które mogą być szczególnie przydatne podczas 
podróży kamperem czy jazdy z przyczepą 
kempingową. Dane te dostarczane są przez 
branżowe serwisy takie jak ACSITM, Cam-
percontactTM oraz Trailer’s PARKTM. Urzą-
dzenie korzysta także z serwisów TripAdvisor 
i Foursquare. Dzięki łączności z internetem 
informuje o natężeniu ruchu czy zaawanso-
wanych prognozach pogody. Może służyć jako 
zestaw głośnomówiący i wyświetlać powia-
domienia ze smartfona. Wbudowane Wi-Fi 
pozwala użytkownikom na dostęp do aktuali-
zacji map i oprogramowania, bez konieczności 
podłączenia nawigacji do komputera.

 Nawigacja zyskała dodatkową funkcję 
w postaci wideorejestratora jazdy, który może 
nagrywać trasę i rejestrować ewentualne zda-
rzenia drogowe. Ma także siedmiocalowy 
czytelny wyświetlacz i wiele funkcji ułatwia-
jących podróżowanie. Wbudowana kamera 
może także służyć jako asystent pasa ruchu 
oraz ostrzegać o niebezpieczeństwie kolizji 
czołowej, dzięki czemu pomoże bezpiecznie 
dotrzeć do celu.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowy crossover Kia

Nadwozie Kii XCeed ma długość 4395 mm, czyli jest o 85 mm dłuższe niż nadwozie pięciodrzwiowego Ceeda Te modele trafią do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku

Nowością jest sześciostopniowa manualna skrzynia biegówWersja z krótką kabiną ma pięciodrążkowe tylne zawieszenie, które zwiększa komfort jazdy
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Peryferia

Teściowa

Zdrowie

Opuszczone ramiona, czyli garbata dola
„Nie garb się!” – przestrzegają rodzice. Nie-
stety dzieci nie słuchają i już w dorosłym 
życiu chorują na kręgosłup – doświadcza 
tego 80 proc. Polaków. Główną przyczyną 
jest wielogodzinne siedzenie przed kompu-
terem i wynikające z tego wady postawy, 
przede wszystkim tak zwane okrągłe plecy. 
W dłuższej perspektywie może też doprowa-
dzić do pojawienia się garbu na odcinku pier-
siowym lub karku, który jest nieestetyczną 
zmianą i utrudnia codzienne życie. Im wcześ-
niej chory zgłosi się do lekarza, tym będzie 
miał większe szanse na korektę krzywizny.

jak rozpoznać u SieBie 
proBlemy z garBieniem?

Cechą charakterystyczną jest nadmier-
ne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku 
piersiowym i krzyżowym, nazywane okrągły-
mi plecami. W takiej postawie głowa i barki 
są nadmiernie wysunięte do przodu, a ramiona 
widocznie zaokrąglone. Klatka piersiowa jest 
zapadnięta i spłaszczona, a łopatki są roz-
sunięte i odstają od klatki piersiowej. W za-
awansowanym stadium choroby pojawia się 
wybrzuszenie na górnej części pleców, czyli 
garb. 

czym jeSt WdoWi garB?
To inna nazwa na garb znajdujący się 

u podstawy karku, na granicy szyi i pleców. 
W dolnym odcinku kręgosłupa szyjnego 
pojawia się charakterystyczne zgrubienie, 
które jest skutkiem pogłębiającej się kifozy 

piersiowej oraz wysunięcia głowy do przodu. 
Wdowi garb jest bardzo wrażliwy i nawet de-
likatne dotknięcie może wywołać ból. 

kto najczęściej Się garBi?
Najbardziej narażone są osoby, które mają 

problemy z wypadającym dyskiem lub przeszły 
infekcję kręgosłupa. Czasem garbią się chorzy 
na osteoporozę, artretyzm i dystrofię mięś-
niową, garbienie się bywa także powikłaniem 
po polio i chorobach tkanki łącznej. Jednak 
garbienie się może mieć także podłoże psy-
chologiczne – na sylwetkę człowieka wpływa 
natężenie złych emocji, kompleksy, wstyd, 
poczucie niskiej wartości oraz silny stres.

jakie poWikłania może 
WyWołać garBienie Się?
Najczęstszymi skutkami wielogodzinnego 

garbienia się jest ból zlokalizowany w okolicy 
szyi i między łopatkami oraz kłucie w klatce 
piersiowej. Ryzykujemy też migreną, ponie-
waż garbiąc się, wysuwamy do przodu brodę, 
co prowadzi do zaciśnięcia się mięśni z tyłu 
szyi i górnej części pleców oraz jednoczesnego 
zaciskania szczęki i napinania mięśni twarzy. 
Zgarbiona pozycja sprawia też, że ściskamy 
narządy wewnętrzne, co może prowadzić 
do problemów z trawieniem i pogorszenia 
metabolizmu. 

jak leczyć krzyWe plecy?
Leczenie deformacji polega głównie 

na korekcie postawy ciała oraz wdrażaniu 
nowoczesnych metod fizjoterapii. Chory 

powinien spać na specjalnym, dosyć twardym 
materacu. Codziennie musi pilnować prawid-
łowej pozycji kręgosłupa. Pomagają w tym 
szelki ortopedyczne albo gorset tułowia, czyli 
ortezy, które stabilizują kontuzjowany odcinek 
kręgosłupa i uczą zachowywania prawidłowej, 
wyprostowanej postawy. Chory musi je nosić 
przez kilkanaście godzin dziennie lub zakładać 
na noc. W przypadku bardzo dużej deforma-
cji, która utrudnia codzienne funkcjonowanie, 
niezbędny jest zabieg chirurgiczny.

jak zapoBiegać garBieniu 
Się?
Najważniejsza jest aktywność fizyczna 

i regularne ćwiczenia. Zaleca się różne rodzaje 
ćwiczeń. W pierwszym stajemy w lekkim roz-
kroku i rozkładamy ręce na boki. Wykonujemy 
wdech i odchylamy ręce do tyłu. Następnie 
robimy wydech i wykonujemy ruch, jakbyśmy 
chcieli kogoś uściskać. W ćwiczeniu drugim 
klękamy na macie – nasze kolana powinny się 
znajdować na szerokości bioder. Wyciągamy 
boki ciała do góry, po czym wyginamy się 
do tyłu, aby opuścić dłonie na pięty. 
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Ze świecą szukać kogoś tak dobroduszne-
go, spokojnego i dobrego jak Hania. Nigdy 
nie robiła sobie wrogów, całe życie, nawet 
gdy to jej nie oszczędzało, znajdowała siłę, 
żeby się uśmiechać. Zawsze była tą, która 
przygarniała bezpańskie psy i koty, opieko-
wała się znalezionym ptakiem ze złamanym 
skrzydłem i rozmawiała z ludźmi, od których 
inni odwracali wzrok. Starała się żyć tak, żeby 
nigdy nie musieć się wstydzić.

A jednak nie zawsze jej się to udawało. 
I o ile w małych, codziennych sprawach rzadko 
ponosiła klęski, o tyle w tej, na której zależało 
jej najbardziej, czuła, że poniosła dość solidną. 
Hania miała jedną córkę, Zosię, którą od naro-
dzin kochała całym sercem i starała się robić 
wszystko, żeby ta miała jak najszczęśliwsze 
życie. Traf chciał, że tuż po dwudziestych 
piątych urodzinach Zosia zaszła w ciążę z An-
drzejem, chłopakiem, z którym spotykała 
się od kilku miesięcy. Mimo że Hania miała 
co do niego mocno mieszane uczucia, nie 
zaprotestowała ani słowem, kiedy Zosia po-
wiedziała jej, że zamierza wyjść za Andrzeja. 
I tego Hania nigdy sobie nie wybaczyła. Jako 
matka powinna zauważyć, że to nie szczere 
uczucia, tylko zaszczucie i przymus despo-
tycznej rodziny Andrzeja były motorem tego 
ślubu. Patrzyła na swoją córkę wychodzącą 
za mąż, która usiłowała się uśmiechać, ale 
miała najsmutniejsze oczy na świecie.

Następne lata sprawiały, że te oczy z każ-
dym dniem smutniały coraz bardziej. Rozwe-
selał je tylko synek Zosi, Adaś, mały rozrabiaka, 
w którego głowie pojawiało się sto pomysłów 
naraz. Między Zosią a Andrzejem układało 
się raz lepiej, raz gorzej – byli jednak bardzo 
niedobraną parą o całkiem innych zaintereso-
waniach, potrzebach i możliwościach intelektu-
alnych, więc z biegiem czasu po prostu przestali 
z sobą rozmawiać o sprawach wykraczających 
poza te bardzo przyziemne. Rodzina Andrzeja 
miała piekarnie, które w czasach sztucznego 
pieczywa z dyskontów przeżywały na nowo 
swoje lata świetności – i brak finansowych 
zmartwień był najlepszą stroną tego związku.

Hania patrzyła jednak, jak jej córka gasła 
w oczach. Porzucała po kolei swoje marzenia 
i plany – przestała malować, choć kiedyś kocha-
ła to ponad wszystko, przestała tańczyć, choć 
kiedyś podrygiwała nawet przy myciu zębów, 
traciła kontakt z wieloma znajomymi. Zobaczyć 
się z nią nie było łatwo – z czasem z Andrzeja za-
czął wychodzić zaborczy cham i choć w swoich 
wyjściach na piwko nie widział nic złego, to każ-
de wyjście jego żony musiało być zaplanowane, 
a i to nie gwarantowało, że do niego dojdzie.

W Hani nienawiść do zięcia pojawiła się, 
gdy po raz pierwszy zobaczyła u córki siń-
ce na nadgarstkach. Za wszelką cenę chciała 
ją wtedy zabrać do siebie, ale Zosia, zrezygno-
wana i pewna, że nic to nie zmieni, odmówiła. 
Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie.

I wtedy Hania uknuła swój plan. Po pierw-
sze – wysłała córkę z małym nad morze, do jej 
ciotki. Adaś od jakiegoś czasu pokasływał, jego 
ojciec nie mógł kręcić nosem przy zdrowot-
nych krótkich wakacjach od smogu. Gdy Zosia 
wyjechała, Hani zepsuł się kran w łazience 
i zadzwoniła zrozpaczona po pomoc zięcia. 
Andrzej, którego podejrzeń całkowicie nie 
wzbudził telefon od teściowej, przyjechał tego 
samego dnia. Pomajstrował przy kranie, wypił 
przyrządzony przez Hanię kompot i pojechał. 
Hania była nieco zawiedziona, więc kolejne-
go dnia postarała się nieco bardziej. Łyknęła 
kieliszeczek wiśniówki na odwagę i krzesłem 
rąbnęła w piecyk łazienkowy. Pomoc zięcia 
znowu była niezbędna. Tym razem Hania 
także bardziej przyłożyła się do przygotowa-
nia odpowiednio doprawionego lekarstwami 
kompociku dla Andrzeja, po którym ten nieco 
się zatoczył, a ona, nie wkładając w to zbyt 
wiele energii, pomogła mu upaść ze schodów. 
Później tylko zalała się łzami i zadzwoniła 
po policję.

Sprawę szybko zamknięto, bo właściwie 
od razu potraktowano to jako nieszczęśliwy 
wypadek.

Zosia na pogrzebie męża płakała, jednak 
gdy jej matka popatrzyła jej prosto w oczy, 
nie było w nich już smutku, bólu i strachu, nie 
było też jeszcze radości z odzyskanego życia, 
ale na pewno była ulga.

 l

Ucieczka z krainy gafy

Kuchnia 
niczym 
poligon
Sercem domu jest kuchnia. Przynajmniej 
dla niektórych, a może nawet dla większości 
z nas. To strefa bardzo osobista, prawie intym-
na, do której nie wpuszcza się byle kogo. No-
woczesne kuchnie otwarte na salon z wyspą 
do gotowania są kwestią upodobań i aranżacji 
wnętrz, ale nie tego, co nam siedzi w podświa-
domości. Niezręczność wirująca wokół ma-
gicznego miejsca domu czy mieszkania jest 
niczym dźgnięcie bagnetem w serce rodziny. 

„Wiecie, co mi zrobiła teściowa, gdy 
ją pierwszy raz zaprosiliśmy na święta?” – pyta 
retorycznie świeża rozwódka i nie czekając 
na odpowiedź przyjaciółek, ciągnie temat. „Dla 
teściów pół dnia spędziłam w kuchni. Podałam 
im pieczonego w całości indyka z żurawiną, mar-
chewką na ostro i burakami. Do tego ziemniaki 
z rozmarynem i czosnkiem pokrojone w talarki 
i pieczone na chrupko. Wymietli wszystko z ta-
lerzy. Ale w drugi dzień świąt teściowa przyszła 
do nas z brytfanną. Wręczyła mi ją, oznajmiając: 
upiekłam wam indyka, żebyś wiedziała, jak po-
winien smakować. Ukroiłam kawałek i powie-
działam jej, że jest za słony, ale miałam ochotę 
plunąć jej tym indykiem w twarz”.

Gdy matka walczy w kuchni z synową, 
to nie ma mowy o zdrowym jedzeniu – wrzody 
i nerwica w każdym przepisie. Wojna na noże, 
garnki i patelnie sprawia, że faceci uciekają 
do schronu alienacji. Zawieszają głowy przed 
telewizorem bądź topią wzrok w kieliszkach 
i jedzą wszystko, co im podają, są gotowi prze-
żuwać nawet papierowe ręczniki, byle tylko 
zachować neutralność. 

Zapewne znacie te sieci rzucane na kom-
plementy typu: „och, to mięso jakieś suche 
mi dzisiaj wyszło, ciasto mi nie wyrosło i krem 
jakiś rzadki”. Tylko szaleniec przytaknie, że go-
spodyni nie popisała się tego dnia w kuchni. 
Każdy dobrze wychowany człowiek rozpływa 
się z zachwytu nad jakością potraw. A jeśli 
coś faktycznie okaże się niejadalne, łapie się 
koło ratunkowe w postaci prawdopodobnego 
kłamstwa, że zapomniało się o diecie, której 
trzeba przestrzegać, bo lekarz grozi operacją.

Zachwyt też bywa zarzewiem wojny. Pa-
miętam pewnego pana, który komplementując 
zasmażaną kapustę, zachęcał żonę: „weź od sy-
nowej przepis i ugotuj nam taką w domu”. Tak 
błyskawicznego stężenia wszystkich mięśni 
twarzy jak u jego małżonki po tych słowach 
nigdy wcześniej nie widziałam. Pewnie wyglą-
dałam podobnie, gdy moja kilkuletnia córcia 
przed wielu laty w jadalni domu wczasowego 
w Międzyzdrojach zapytała mnie słodziutko: 
„a czy ty, mamusiu, zrobisz mi kiedyś taki 
pyszny barszczyk jak ten?”. Och ty blondynecz-
ko – pomyślałam. Ale, skoro to moja ukochana 
córka zaserwowała mi publicznie gafę, to we-
szłam na drabinę wielkoduszności i obiecałam, 
że będę jej zawsze gotowała barszcz czerwony 
po ukraińsku. Dopiero gdy wyprowadziła się 
z domu, wróciły do mojej kuchni czasy sprzed 
Międzyzdrojów, czyli albo jest barszcz, albo 
ogórkowa i żadnych mezaliansów na talerzu.

Pokarmy nie tylko zaspokajają elemen-
tarną potrzebę głodu. Są sztuką, sposobem 
wyrażania miłości, podtrzymywania lub na-
wiązywania bliskich relacji, wyrażania szacun-
ku, sposobem pozyskania akceptacji. Trzeba 
wiedzieć nie tylko jak jeść, ale także jak sza-
nować czyjeś starania.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Powrót Juranda ze Szczytna

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
od 1 lipca formalnie rozpoczęły działać 
pracoWnicze plany kapitałoWe. Polacy 
mają w nich dodatkowo oszczędzać na swoją 
emeryturę. Jako pierwsze PPK udostępnią 
swoim pracownikom firmy zatrudniające 
co najmniej 250 osób. Pozostałe przedsię-
biorstwa będą włączane do programu stop-
niowo, co pół roku. Pracownicy będą odkła-
dać w PPK co miesiąc od 2 do 4 proc. swojej 
pensji brutto. Pracodawca dołoży im do tego 
od 1,5 do 4 proc. pensji. Osoby z niskimi za-
robkami zamiast 2 proc. będą mogły odkła-
dać mniej, minimalnie 0,5 proc. pensji. Swoją 
część dorzuci też państwo. Fundusz Pracy 
po spełnieniu określonych warunków może 
dopłacić oszczędzającemu 250 złotych wpła-
ty powitalnej oraz dodatkowo 240 złotych 
dopłaty rocznej. 

inWeStorzy indyWidualni kupili W czerW-
cu oBligacje SkarBoWe za niemal 
1,6 mld złotych, uStanaWiając noWy 
rekord Sprzedaży tych inStrumentóW. 
Na 10-miesięczne obligacje, które uprawnia-
ją do udziału w losowaniu premii od 10 do  
10 tys. złotych (ich łączna pula to 2,2 mln 
złotych), inwestorzy przeznaczyli 570 mln 
złotych. To 36,2 proc. całej czerwcowej sprze-
daży obligacji detalicznych. 

W tym roku Wydatki internetoWe po-
lakóW mają WzroSnąć aż o 25 proc., 
co SpoWoduje, że Wartość rynku oSiągnie 
poziom SzWajcarii oraz przeBije Belgię. 
Kupujemy w internecie coraz chętniej i więcej, 
co powoduje, że ten rynek należy do najszybciej 
rosnących. Z tej opcji korzysta obecnie 60 proc. 
dorosłych Polaków, podczas gdy w rozwinię-
tych gospodarkach zachodnioeuropejskich już 
ponad 80 czy nawet 90 proc. Jedynie 22 proc. 
badanych wskazuje tradycyjne sklepy jako ulu-
bione miejsce zakupowe i ten wskaźnik spadł 
aż o 10 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku. 
Klienci internetowi wskazują na wygodę zaku-
pów. W sieci najczęściej kupowane są ubrania, 
książki, muzyka czy filmy oraz sprzęt elek-
troniczny i turystyka (bilety lotnicze, pobyty 
w hotelach, wakacyjne wyjazdy).

ponad 7 tyS. lokali kupili W polSce cu-
dzoziemcy W 2018 roku. To o 46 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Najwięcej miesz-
kań nabyli Ukraińcy (2,3 tys.), Niemcy i Bry-
tyjczycy. Przeciętny zakupiony lokal miał 
60,5 mkw. Od trzech lat skalę zakupów zwięk-
szają również Białorusini i Francuzi. Cudzo-
ziemcy kupili najwięcej mieszkań w Warsza-
wie, Krakowie i we Wrocławiu. Polskie kurorty 
nie zdobywają zagranicznych nabywców. Nale-
ży wziąć pod uwagę, że powyższe dane są nie-
doszacowane, ponieważ nie zawierają infor-
macji o obrocie mieszkaniami spółdzielczymi.

Krzyżówka panoramiczna nr 14

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „lato jak Się patrzy”. 
Nagrodę wylosowała: felicja kriStof z orzeSza.

W 2015 roku byliśmy świadkami powrotu 
kultowego w latach 90. piwa EB z Elbląga. 
Teraz, niewiele dalej, bo też w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, trwają prace 
nad reaktywacją legendarnego piwa Jurand 
ze Szczytna. Za powrotem piwa z rycerzem 
ciężkiej jazdy na etykiecie stoi Mazurska 
Manufaktura Alkoholi, producent wódek 
i nalewek tworzonych metodami rzemieśl-
niczymi, ze spirytusu pszeniczno-żytniego 
i wody z mazurskich źródeł, zgodnie z tra-
dycyjnymi recepturami. Kapitał potrzeb-
ny na uruchomienie produkcji słynnego 
piwa udało jej się zebrać poprzez interne-
tową zbiórkę, czyli crowdfunding. Jak dotąd  
870 osób wpłaciło łącznie 2,1 mln złotych. 

Tradycje piwowarstwa w Szczytnie się-
gają końca XVIII wieku. Historyczny browar, 
w którym siedzibę ma Mazurska Manufaktura 
Alkoholi, został założony w 1898 roku nad 
brzegiem Jeziora Domowego Dużego. Bu-
dynek został wpisany przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa warmińsko-ma-
zurskiego. Nowy właściciel specjalizuje się 
w produkcji mocniejszych trunków – w skład 
jego oferty wchodzą między innymi nagradza-
na, rzemieślnicza wódka pszeniczna Bielik, 
nawiązująca do lokalnych tradycji Wódka 
z Mazur oraz naturalny likier Advocaat, wy-
twarzany zgodnie z tradycyjnym babcinym 
przepisem, bez ulepszaczy i dodatków. Stary 
browar dysponował doskonałym zapleczem, 
by prowadzić w nim produkcję kraftową. 

Od momentu, gdy w 2016 roku Mazurska 
Manufaktura Alkoholi przejęła browar, chciała 
włączyć do swojej oferty również słynne piwo 
Jurand. Firma zapowiedziała też rewitalizację 
swojej zabytkowej siedziby.

zrzutka na BroWar
Żeby jednak zdobyć na oba cele środki, 

firma musiała uruchomić publiczną zbiórkę 
pieniędzy. Jej pomysłem na przyciągnięcie in-
westorów była obietnica, że każdy, kto nabędzie 
co najmniej jedną akcję w cenie 29,95 złotych, 
zostanie współwłaścicielem Manufaktury i – 
co za tym idzie – piwa Jurand. Osoby, które za-
inwestowały co najmniej 2000 złotych, zostaną 
uhonorowane imienną cegiełką w „galerii sław” 
stworzonej w historycznym browarze w Szczyt-
nie. Najhojniejsi nabywcy, którzy kupili akcje 
o wartości od 12 do 25 tys. złotych, otrzymają 
między innymi nowości z oferty produktowej 

Manufaktury oraz zaproszenie na zwiedzanie 
zakładu połączone z degustacją. 

Akcja crowdfundingowa okazała się wiel-
kim sukcesem, ponieważ do początku lipca 
870 akcjonariuszy wpłaciło łącznie 2,1 mln 
złotych. Pozyskany kapitał zostanie przezna-
czony między innymi na zwiększenie skali 
produkcji. Przedstawiciele firmy tłumaczą, 
że zdecydowali się na emisję akcji nie tylko 
po to, by zdobyć środki na rozwój produk-
cji kraftowej, ale również by stworzyć wokół 
swojej marki społeczność miłośników do-
brych alkoholi, w tym osoby z rozrzewnieniem 
wspominające Juranda.

jurand, rycerz SłaWny
Zanim jednak Mazurska Manufaktura 

Alkoholowa mogła wykorzystać pozyska-
ne środki i zacząć warzyć Juranda, musiała 
uzyskać prawa do marki, nazwy i receptury. 
W tym ostatnim pomogli starsi pracownicy 
browaru, którzy pamiętali jeszcze tajniki jego 
produkcji. „Młody” Jurand na razie nie będzie 
jednak warzony na miejscu – firma podjęła 
współpracę przy jego produkcji z browarem 
Kościerzyna, który posiada taką instalację, 
jaką sama chce w niedługiej przyszłości za-
montować w swoim zakładzie. Manufaktura 
zapowiada zmasowaną kampanię marketin-
gową związaną z wprowadzeniem na rynek 
Juranda. Klienci będą mieli do wyboru dwie 
odmiany – pilsa oraz pszenicę, które będą 
sprzedawane w butelce 0,5 litra. Piwo Jurand 
trafi na sklepowe półki w lipcu. 
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MOJ S.A. Katowice

Ministerstwo Energii

WiceminiSter adam gaWęda

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 15 lipca 
2019 roku powołał senatora Adama Gawędę na stanowisko 
sekretarza stanu w Ministerstwie Energii oraz pełnomocnika 
rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 

Nowy minister będzie odpowiadał za sektor górni-
ctwa oraz za innowacje i technologie. – Górnictwo musi 

dostosować się do potrzeb energetyki i ciepłownictwa. Chcę 
w tym kierunku prowadzić poprawę zarządzania branżą. 
W 2018 roku został przyjęty program sektorowy dla górni-
ctwa. Chcę sprawdzić, co zostało zrobione i jakie działania 
należy przyspieszyć. 

Celem strategicznym jest efektywność, poprawa wydoby-
cia i wykorzystanie potencjału. Ponieważ odpowiadam także 

za innowacyjność i nowe technologie, będę intensyfikował 
wysiłki służące realizacji dwóch bardzo ważnych programów: 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mieszczącego 
się w niej Programu dla Śląska – powiedział Nowemu Górni-
kowi wiceminister Adam Gawęda. 
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Minister energii Krzysztof Tchórzewski wręczył nominację wiceministrowi Adamowi Gawędzie


