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POLSKA GRUPA GÓRNICZA: Protesty odwołane

Porozumienie płacowe
W obecności wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra Adama Gawędy w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach zarząd Polskiej Grupy Górniczej i organizacje związkowe działające 
w PGG porozumiały się w sprawach płacowych. Porozumienie zakłada podwyżkę w wysokości 

6 proc. oraz rozpoczęcie dyskusji nad systemową reformą sektora węgla kamiennego.
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Racjonalnie o węglu

W ęgiel�i�górnictwo�znów�są�ważnymi�tematami�
kampanii�wyborczej.�Tego�nie�da�się�uniknąć.�

W�stałym�zestawie�tematów�pojawił�się�jeden,�całkiem�
nowy.�Jest�nim�zasadnicze�pytanie:�Dostosujemy�
się�bezwzględnie�do�unijnych�wymagań�gospodarki�
zeroemisyjnej�czy�wywalczymy�możliwość�
dostosowywania�się�do�nich�w�tempie,�które�nie�zburzy�
naszej�gospodarki?�Doskonale�pamiętam�wielkie�
nadzieje,�jakie�towarzyszyły�nam�po�zakończeniu�
kryzysu�sprzed�pięciu�lat.�Podstawy�do�optymizmu�były�
dwie.�Po�pierwsze�–�obroniliśmy�się�przed�katastrofą.�
Po�drugie�–�wydawało�się,�że�górnictwo�udowodniło�
potrzebę�swego�istnienia�i�bez�problemów�będziemy�
mogli�się�rozwijać.�

O kazało�się,�że�zaraz�po�tym,�jak�przeszliśmy�
najgorsze,�zaczął�się�etap�zaostrzania�przez�Unię�

Europejską�polityki�antywęglowej.�Jej�cel�jest�jeden�–�
zamykać�kopalnie�i�elektrownie�węglowe.�

Gdyby�w�Unii�Europejskiej�chociaż�część�pieniędzy�
przeznaczonych�na�dotacje�dla�zielonej�energetyki�

przeznaczono�na�opracowanie�nowoczesnych�
technologii�węglowych,�mielibyśmy�inną�sytuację.�
Przykładem�jest�Japonia.�To�kraj,�który�rozwija�
nowoczesną�energetykę�węglową,�w�tym�elektrownie�
oparte�na�zgazowaniu�węgla,�które�mogą�spełnić�
rygorystyczne�unijne�normy�emisji�dwutlenku�węgla.�
Instalacje�pracujące�w�Japonii�emitują�do�atmosfery�
mniej�niż�550�g�tego�gazu�na�1�kWh�wytworzonej�
energii.�To�oznacza,�że�wykorzystując�japońską�
technologię,�moglibyśmy�rozwijać�przetwórstwo�węgla,�
wytwarzać�z�niego�paliwo�gazowe�dla�energetyki�
i�utrzymywać�górnictwo.�Adam�Gawęda,�wiceminister�
aktywów�państwowych�odpowiedzialny�za�górnictwo,�
często�powtarza,�że�powinniśmy�zastanawiać�się,�
jak�wykorzystać�węgiel,�a�nie�jak�go�wyeliminować�
z�gospodarki.�Japończycy�udowodnili,�że�takie�myślenie�
jest�jak�najbardziej�racjonalne.�•

Plastikowa ekologia

M amy�pomysły�na�zieloną�energię.�Nie�mamy�
pomysłów�na�bezpieczną�i�skuteczną�utylizację�

wielu�urządzeń�służących�wytwarzaniu�czystego�prądu.�

N ikt�do�tej�pory�nie�wdrożył�metod�skutecznej,�taniej,�
efektywnej�i�przyjaznej�dla�środowiska�metody�

utylizacji�akumulatorów�zasilających�samochody�
elektryczne.�Pomysły�z�wykorzystaniem�ich�na�przykład�
do�oświetlania�stadionów�są�półśrodkiem.�Przecież�
kiedyś�całkowicie�się�zużyją�i�trzeba�będzie�z�nimi�
coś�zrobić.�Podobnie�jest�z�łopatami�wiatraków�
wytwarzających�energię�elektryczną.�To�gigantyczne�
elementy�wykonane�ze�specjalnego�rodzaju�polimeru�
i�zatopionego�w�nim�włóknistego�materiału.�

Po�około�30�latach�eksploatacji�turbinę�wiatrową�
trzeba�rozebrać.�Około�80�proc.�materiałów�

tej�konstrukcji�można�wykorzystać�ponownie.�
Z�pozostałymi�20�proc.�nie�wiadomo,�co�zrobić.�Czy�
mogą�one�być�problemem?�Tak,�ponieważ�do�tej�pory�
są�dwa�sposoby�postępowania�z�odpadami.�Pierwszy�–�
zakopać�je�w�ziemi.�Drugi�–�stare�konstrukcje�odnowić�
i�sprzedać�na�przykład�do�Polski.�My,�kupując�wiatraki�
po�renowacji,�mamy�oszczędności,�bo�są�tańsze,�i�mamy�
problem,�bo�to�my�będziemy�musieli�utylizować�ich�
olbrzymie�łopaty.

J est�też�trzeci�sposób�utylizacji�starych�łopat�–�
spalanie.�Ono�powinno�być�zakazane,�ponieważ�

zatrucie�atmosfery�byłoby�kolosalne.�Szacuje�się,�
że�do�2030�roku�w�Unii�Europejskiej�na�produkcję�
energii�z�instalacji�wiatrowych�zużytych�zostanie�
4�mld�ton�polimerów�z�zatopionymi�włóknami.�
Z�każdym�rokiem�problem�utylizacji�będzie�coraz�
większy.�Będziemy�mieć�do�czynienia�z�miliardami�ton�
tworzyw�sztucznych,�które�postawią�znak�zapytania�
nad�koncepcją�Zielonego�Ładu,�jaki�ma�zapewnić�
między�innymi�energetyka�wiatrowa.�Może�się�okazać,�
że�będzie�zielono�i�plastikowo.�•
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Japończycy zapowiedzieli budowę elektrowni węglowych
Japończycy zapowiedzieli budowę  
22 nowych elektrowni węglowych, który-
mi zastąpią starsze – atomowe. Te drugie 
są wprawdzie bardzo bezpieczne, ale nie 
w wypadku trzęsienia ziemi albo tsunami. 

Chińczycy prognozują, że udział 
elektrowni i elektrociepłowni na pali-
wa kopalne w ich miksie energetycz-
nym będzie procentowo malał. Jednak 
w wartościach bezwzględnych zużycie 
tych paliw wzrośnie, gdyż rośnie zapo-
trzebowanie kraju na energię elektrycz-
ną i ciepło. Ilość emitowanych gazów 
cieplarnianych oraz pyłów ma się nie 
zwiększyć, gdyż wzrasta sprawność blo-
ków węglowych, skuteczność zatrzymy-
wania pyłów w dużych instalacjach oraz 
pracuje się nad nowymi rozwiązaniami 
mającymi wychwytywać i wykorzysty-
wać CO2.

Indie informują o nastawieniu 
na wzrost wydobycia węgla, co wynika 
zarówno z potrzeb energetycznych kra-
ju, jak też chęci ograniczenia importu. 

Australia buduje kopalnie odkrywkowe 
– kolosalne zakłady, w których wydo-
bycie osiągane jest przy zatrudnieniu 
niewielkiej liczby ludzi. 

Wobec światowego wzrostu zapo-
trzebowania na węgiel Rosja zapowie-
działa obciążenie wydobywanego w niej 
surowca podatkiem eksportowym, z któ-
rego dotychczas był zwolniony. Jeden 
z naszych ekspertów ocenił zaraz, 
że są to złe wieści dla rosyjskich górni-
ków. Bo skoro rosyjski węgiel zdrożeje, 
to go mniej sprzedadzą… 

Jeśli popatrzymy na polskie analizy, 
raporty i artykuły na temat górnictwa, 
widać potężny wkład intelektualny fa-
chowców wiedzących, co zrobić, żeby 
komuś (w tym nam) było lepiej. Prym 
wiodą lobbyści OZE. Przykładem dyrek-
tor polskiego oddziału Greenpeace, któ-
ry ogłaszał, że wystartuje w konkursie 
na prezesa PGE. Przedstawił program 
– w ciągu 10 lat zlikwiduje cały system 
pozyskiwania energii z węgla, zastępując 
go źródłami odnawialnymi. 

Podejście jak z opowieści bardzo 
zasłużonych panów, wzdychających, 
że gdyby pozwolono im kontynuować 
ich reformę, nie byłoby dziś problemu 

z kopalniami. Mówią prawdę. Po prostu 
dziś nie byłoby już kopalń. 

ZBIGNIEW KORWIN

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
poseł RP

Kij w mrowisko

P A W E Ł � K O Ł O D Z I E J
przewodniczący FZZG JSW SA

Aktualny temat

Rozmawiajmy o płacach

P łace�w�gospodarce�narodowej�wciąż�rosną.�
Inflacja�jest�zauważalna.�Wynagrodzenia�górnicze�

stoją�w�miejscu.�Dlatego�też�reprezentatywne�
organizacje�związkowe�działające�w�Jastrzębskiej�
Spółce�Węglowej�(Solidarność,�Kadra�oraz�Federacja�
Związku�Zawodowego�Górników�JSW)�wystosowały�
24�lutego�pismo�do�zarządu�Spółki�w�sprawie�
rozmów�o�wzroście�wynagrodzeń.�Powody�są�jasne.�
W�związku�z�wzrastającą�inflacją�(grudzień�rok�do�roku�
3,4�proc.,�styczeń�rok�do�roku�4,4�proc.)�oraz�prognozą�
średniorocznej�inflacji�Rady�Polityki�Pieniężnej�na�rok�
2020�wynoszącą�3,5�proc.�nie�możemy�nie�reagować.�
Uważamy�więc,�że�powinno�dojść�do�rozmów�na�temat�
wzrostu�wskaźnika�wynagrodzeń�w�2020�roku.�

To�ważny�temat,�ponieważ�rok�2019�zamknęliśmy�
praktycznie�bez�wzrostu�wynagrodzeń�za�dni�

robocze.�Załodze�wypłacono�premię�jednorazową.�
Jeżeli�zestawimy�to�z�informacją,�że�wzrost�płac�
w�gospodarce�narodowej�w�2019�roku�wyniósł�ponad�
6�proc.,�a�w�tym�roku�prognozuje�się�wzrost�płac�
na�tym�samym�poziomie,�uważamy,�że�załogi�górnicze�
także�powinny�stać�się�udziałowcem�ogólnego�trendu.�
Na�razie�mamy�do�czynienia�ze�spadkiem�realnej�płacy�
w�naszej�firmie.�

P rzestrzegam�przed�traktowaniem�pracowników�
wyłącznie�jako�kosztu�firmy.�Od�kilku�lat�zmagamy�

się�z�wieloma�trudnościami,�w�tym�z�brakiem�
fachowców�w�kilku�dziedzinach�dobrze�płatnych�poza�
górnictwem.�Obserwujemy�ostrą�walkę�o�tych,�którzy�
są�dobrymi�elektromechanikami,�mechatronikami,�
elektrykami�i�informatykami.�Na�razie�bazujemy�
na�tym,�że�pracownikom�z�dłuższym�stażem�nie�
opłaca�się�zmieniać�pracodawcy.�Co�będzie,�jak�oni�
odejdą�na�emerytury?�Znów�zaczniemy�mówić�o�luce�
pokoleniowej.�Dlatego�podkreślam�–�nasze�wystąpienie�
o�wzrost�płac�to�nie�tylko�troska�o�obecnych�
pracowników,�ale�także�dbałość�o�przyszłość�firmy.�•
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Ratownicy z KWK Knurów-Szczygłowice przez kilkanaście miesięcy testowali bezprzewodowy system łączności. 
Dlatego to właśnie tam w pierwszej kolejności trafił innowacyjny sprzęt
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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

Zielony Ład
W Katowicach odbyła się konferencja „Śląski ład – tereny poprzemysłowe impulsem regionalnego 
rozwoju”. W jej ramach Węglokoks SA, JSW Innowacje oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
podpisały porozumienie dotyczące zagospodarowania zdegradowanych przez przemysł terenów. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu dla Śląska. Tereny poprzemysłowe w samym 
województwie śląskim zajmują prawie 7 tys. hektarów, czyli około 5,5 proc. powierzchni. 
W pierwszej kolejności nowo powstała organizacja ma zająć się zagospodarowaniem terenów 
należących obecnie do Huty Pokój SA w Rudzie Śląskiej.
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Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła no-
woczesny bezprzewodowy system łącz-
ności dla ratowników górniczych. Teraz 
możliwy będzie stały kontakt głosowy 
pomiędzy nimi a sztabem podczas akcji 
ratowniczej.

Ratownicy z KWK Knurów-Szczygło-
wice przez kilkanaście miesięcy testowali 
bezprzewodowy system łączności. Dlate-
go to właśnie tam w pierwszej kolejności 
trafił innowacyjny sprzęt. – Ratownicy 
górniczy w Polsce testowali takie rozwią-
zania, ale nikt nie zrobił tego w takiej skali 
jak my – mówi Janusz Grodoń, kierow-
nik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego w KWK Knurów-Szczygłowice, 
ruch Szczygłowice. – Testy rozpoczęliśmy 
od komory ćwiczeń, później poddawa-
liśmy urządzenia testom w ekstremal-
nych warunkach pod ziemią. Wszelkie 
nasze uwagi uwzględniali pracownicy 
firmy, która jest właścicielem technologii, 
a później ponownie poddawaliśmy sprzęt 
testom – dodaje kierownik Grodoń.

W rezultacie Kopalniane Stacje Ra-
townicze w ruchach Knurów i Szczygło-
wice dysponują najnowocześniejszym 
systemem łączności na świecie. Teraz 
ratownicy nie muszą już zwijać i rozwi-
jać kabla do łączności w rejonie objętym 
akcją ratowniczą. Wystarczy, że jeden 
z zastępów na początku akcji rozwiesi 
co około 150 metrów lekkie repeatery 
(przekaźniki sygnału radiowego) i wszy-
scy pozostali ratownicy biorący udział 
w akcji mogą komunikować się między 

sobą i z kierownikiem akcji pod ziemią. 
System, poza komunikacją głosową, 
przesyła również dane: stan baterii, siłę 
sygnału itp. Wszyscy ratownicy są na bie-
żąco lokalizowani, co można obserwować 
na ekranie komputera. System obsługuje 
również lekkie kamery, które mogą być 
zainstalowane na hełmach ratowników.

Sprzęt może być rozbudowany 
o inne czujniki, między innymi umożliwi 
w przyszłości monitorowanie kondycji 
ratowników. Komunikatory osobiste, 
czyli radiotelefony umieszczone w obu-
dowie w formie ochronnika słuchu, 
są wyposażone w mikrofony na pałą-
kach, które wystarczy zbliżyć do maski, 
aby móc swobodnie rozmawiać. Dźwięk 
jest filtrowany, by minimalizować zakłó-
cenia z otoczenia. Komunikatory oso-
biste są mobilne, mocowane na kasku 
i po włączeniu nie wymagają obsługi. 
Do bazy może być podłączonych pięć 
zastępów oraz kierownik i sztab akcji.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad 
wdrożeniem nowoczesnego systemu 
komunikacji podjęto po katastrofie 
w ruchu Zofiówka, gdzie w maju 2018 
roku po silnym wstrząsie zginęło pięciu 
górników. Zarząd JSW powołał zespół, 
który zajął się wypracowaniem wytycz-
nych służących poprawie standardów 
łączności, identyfikacji oraz monitoringu 
pracowników pod ziemią. Jastrzębska 
Spółka Węglowa jest pierwszą węglową 
spółką w Polsce, która wprowadziła tego 
typu nowoczesne rozwiązanie.

JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Najnowocześniejszy system łączności 
dla ratowników
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Hutnictwo

Stal produkowana bez węgla 
jest coraz bliżej
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Nie ma stali bez węgla. To równanie znane 
od lat. Tyle że nieprawdziwe. Zwłaszcza 
w Europie. Stal pierwotną, czyli wytwa-
rzaną z rudy żelaza, produkuje się w wiel-
kich piecach. Tam na każdą tonę surów-
ki potrzeba kilkaset kilogramów koksu. 
Wbrew nazwie „piec” węgiel w wielkich 
piecach nie jest potrzebny do podgrzania 
jego zawartości, dostarczenia energii, jak 
to ma miejsce na przykład w elektrow-
niach czy w kuchniach. Koks w wielkim 
piecu jest nie tylko źródłem temperatury, 
ale przede wszystkim dostarczycielem wę-
gla, pierwiastka potrzebnego do tego, aby 
w czasie reakcji chemicznej wyrwać tlen 
z cząsteczek tlenku żelaza, czyli z rudy. 
Powstaje surówka, żelazo z dodatkiem 
węgla, którego część usuwa się potem 
w stalowniach. No i dwutlenek węgla. 

To oczywiście duże uproszczenie, 
bo w zasadzie powstają gazy wielkopie-
cowe, które są wychwytywane i wyko-
rzystywane, ponieważ jak inne węglowo-
dory są palne. Zasadniczo jednak chodzi 
o to, żeby z rudy w reakcji chemicznej 
węgiel wyciągnął tlen, co powoduje w re-
zultacie także uwolnienie dużej ilości 
CO2. Wiele zależy od samego wielkiego 
pieca, sposobów wykorzystania gazów 
powstających w procesie wielkopie-
cowym i poziomu efektywności całej 
instalacji, która wymaga dostarczania 
z zewnątrz dużych ilości energii, przy 
wytwarzaniu której także powstaje dwu-
tlenek węgla. Według szacunków w Eu-
ropie to średnio mniej więcej 2 tony CO2 
na tonę stali. W porównaniu ze starymi, 
małymi i technologicznie zacofanymi 
piecami, które działają w Azji i które 
obecnie na potęgę zamykają na przykład 
Chiny, zastępując większymi i bardziej 
nowoczesnymi, to niewiele, ale w ra-
mach europejskiej polityki ochrony kli-
matu hutnictwo zajmuje chyba trzecie 
miejsce, po samochodach i energetyce, 
na liście największych złoczyńców.

W zasadzie można powiedzieć, 
że sprawa jest prosta – skoro mamy 
do czynienia z reakcją chemiczną, to CO2 
zawsze w tym procesie powstanie i nie 
da się tego zmienić. Zawsze więc pro-
ces będzie wymagał węgla. Tu właśnie 
dochodzimy do nieprawdy. Węgiel jako 
surowiec można zastąpić gazem, także 
zawierającym węgiel jako pierwiastek 
potrzebny w reakcji. Proces ten nazywa 
się redukcją bezpośrednią i jest znany 
od dawna. Dopóki jednak produkcja sta-
li była czystym biznesem, stosowanie 
gazu było po prostu nieopłacalne dla 
wszystkich, którzy nie mieli jego wła-
snych wielkich zasobów, lecz musieli go 
importować. 

Teraz sytuacja się zmienia. Za emi-
sję każdej tony CO2 trzeba dopłacać 
i to dużo. Obecnie około 23–24 euro 
za tonę, ale prawa do emisji kosztowały 
już około 30 euro, a polityczna wola i za-
biegi, takie jak wycofywanie istniejących 
zezwoleń z rynku, mają je doprowadzić 
do 35 euro za tonę CO2. W krótkim czasie 

mają także zniknąć dostępne jeszcze 
bezpłatne zezwolenia dla części prze-
mysłu, także hutnictwa. W tym wypad-
ku więc każda tona stali produkowa-
nej w Europie za pomocą węgla będzie 
automatycznie droższa o 70 euro (przy 
założeniu, że uda się osiągnąć 35 euro 
za prawa do emisji i huty będą musiały 
zapłacić za dwie tony CO2 powstającego 
w procesie produkcji każdej tony stali). 
To zmienia opłacalność redukcji bez-
pośredniej. I nie chodzi tylko o wyko-
rzystanie gazu. Węgiel nie jest jedynym 
pierwiastkiem zdolnym redukować tlen 
z tlenku żelaza. Nadaje się do tego także 
wodór. Co więcej, jeżeli wykorzystamy 
wodór, to jako wynik reakcji oprócz że-
laza zamiast dwutlenku węgla wyjdzie 
nam… para wodna. W zasadzie to także 
gaz cieplarniany, ale jego się na razie 
mniej boimy, łatwiej możemy go zbierać 
i wykorzystywać, choćby do dalszej pro-
dukcji… wodoru potrzebnego do reduk-
cji. I tak w kółko, dzięki energii z OZE, 
która ma być kiedyś tania, a powstaje 
bez CO2.

Ten proces także jest znany od daw-
na, tylko że jeszcze bardziej kosztowny 
niż redukcja za pomocą gazu, więc nikt 
go na skalę przemysłową nie wykorzy-
stywał. „Dzięki” kosztom emisji CO2 staje 
się jednak bardziej atrakcyjny i koncer-
ny hutnicze coraz intensywniej pracują 
nad stworzeniem pieców, w których su-
rówka ma być produkowana za pomocą 
wodoru. 

Szwedzki SSAB uruchomi pilotażowy 
zakład redukcji za pomocą wodoru, który 
pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanego 

przy produkcji stali CO2 z obecnych 
1,6 tony do… 25 kg! Różnica nokautująca. 
Skąd się bierze? Obecnie Szwedzi wyko-
rzystują 235 kWh energii elektrycznej, 
ale do tego 5150 kWh energii z węgla 
i 81 kWh energii z ropy naftowej. We-
dług założeń w nowej technologii do wy-
produkowania tony stali (poczynając 
od etapu przygotowania rudy i wodoru) 
potrzebne będzie 3488 kWh energii elek-
trycznej, którą biorący udział w pracach 
Vattenfall ma zapewnić z OZE, i energia 
z biomasy o wartości 560 kWh, a tylko 
42 kWh z węgla. 

Pilotażowa produkcja ruszy w przy-
szłym roku, ale na przemysłową produk-
cję stali przeznaczonej na sprzedaż trze-
ba będzie poczekać co najmniej do 2026 
roku. SSAB zapewnia, że ma ambicję 
stania się pierwszym światowym kon-
cernem hutniczym produkującym stal 
bez emitowania CO2.

Znacznie szybciej wodór (choć 
w dużo mniejszej skali, która nie eli-
minuje koksu całkowicie) zaczyna sto-
sować Thyssenkrupp. Obecnie w hucie 
w Duisburgu na wyprodukowanie tony 
surówki potrzeba 300 kg koksu i 200 kg 
sproszkowanego węgla, który jest wtła-
czany w dolną część pieca przez 28 dysz. 
Thyssenkrupp w piecu nr 9 zaczął testy 
mające na celu zastąpienie sproszkowa-
nego węgla wodorem. Na razie koncern 
rozpoczął od wtłaczania wodoru jedną 
z 28 dysz, ale z czasem zamierza zwięk-
szać ich liczbę aż do 28, a po roku 
2022 wprowadzić ten sam proces 
także w pozostałych trzech piecach 
huty w Duisburgu. Według firmy 

może to zmniejszyć ilość wytwarza-
nego w procesie wielkopiecowym CO2 
o 20 proc. Oznacza to jednak także zre-
zygnowanie z 200 kg węgla na każdą 
tonę produkowanej stali.

Można powiedzieć, że tak silna 
ochrona klimatu to „szaleństwo Europy”. 
Oznacza jednak, że odbiorców na węgiel 
koksowy trzeba będzie szukać coraz ak-
tywniej i coraz dalej.

To jednak dalsza perspektywa. 
Pierwszym elementem zagrożenia jest 
spowolnienie gospodarcze, które pro-
wadzi do zmniejszenia popytu na stal. 
Im mniejszy rynek, tym trudniej dro-
giej, z racji ochrony klimatu, stali z Eu-
ropy walczyć na rynku z tańszą stalą 
z importu. W konsekwencji prowadzi 
to do zamykania wielkich pieców i re-
dukcji popytu na węgiel koksowy. SSAB, 
US Steel i Salzgitter już wygasiły część 
swoich pieców. W listopadzie wygaszo-
no piec w hucie ArcelorMittal w Kra-
kowie. Jesienią producent ten zamknął 
także piec w Hiszpanii i nie ukrywał, 
że ponowne uruchomienie go stoi pod 
znakiem zapytania. Zamiast impor-
tować do niego surowce, także przez 
ocean, bardziej opłaca się wytwarzać 
stal w Brazylii i przywozić przez ocean 
slaby, czyli wsad do walcowni. Obecnie 
Kraków jest powoli rozpalany, wróciła 
produkcja w Hiszpanii, ale to nie skutek 
poprawy sytuacji, lecz jej pogorszenia – 
koncern ma kłopoty we Włoszech i musi 
gdzieś nadrobić utraconą tam produkcję. 
Poza tym przerwa serwisowa nastąpiła 
także w hucie w Gandawie. 

 PIOTR MYSZOR

Obecnie w hucie w Duisburgu na wyprodukowanie tony surówki potrzeba 300 kg koksu i 200 kg sproszkowanego węgla
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NOWY GÓRNIK: – W informacjach lokalnych 
kilkakrotnie spotkałam się z przekazem 
miejscowych władz, że chciały przejąć, 
zamienić, kupić obiekty pokopalniane 
znajdujące się na stanie SRK, ale nie uda-
ło się to.

RADOSŁAW WĄSIK: – Spółka Restrukturyza-
cji Kopalń jest spółką Skarbu Państwa 
działającą w reżimie Kodeksu spółek 
handlowych oraz dyscypliny finansów 
publicznych. Swoje funkcje związane 
z likwidacją zbędnych składników ma-
jątku po dawnych kopalniach wykonu-
je dzięki dotacjom oraz środkom uzy-
skanym ze zbywania przekazanego jej 
majątku. Te drugie zmniejszają dotacje 
na zadania związane z likwidacją kopalń 
oraz przeznaczane są na spłatę zobowią-
zań po byłej Kompanii Węglowej oraz 
po byłym Katowickim Holdingu Węglo-
wym. Mamy zatem tutaj do czynienia 
z ochroną interesów: Skarbu Państwa, 
spółki jako podmiotu gospodarczego 
oraz interesu społecznego. 

Jedną z przywoływanych chętnie 
możliwości jest zamiana działek z gmi-
nami. Robimy to najczęściej w przy-
padkach, kiedy nieruchomość grunto-
wa ma kilku współwłaścicieli (w tym 
SRK) i jest na niej posadowiony obiekt 
(w przeważających przypadkach jest 
to budynek mieszkalny). Umożliwia 
to regulację stanu prawnego nierucho-
mości, a przez to, docelowo, nabycie lo-
kali mieszkalnych przez osoby do tego 
uprawnione (tj. przez dotychczasowych 
lokatorów – w tym również rencistów 
i emerytów). Nie zawsze jest to zadanie 
proste, gdyż kluczowe jest uzyskanie 
ekwiwalentności wartości majątku będą-
cego przedmiotem zamiany i taki dobór 
zakresu transakcji, by uniknąć wzajem-
nych dopłat.

Inna możliwość to, zgodnie z zapisem 
artykułu 23 ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego, dokona-
nie darowizn na rzecz gmin górniczych. 
Nie jest to jednak zwykła darowizna, tyl-
ko darowizna celowa, ukierunkowana 
na realizację konkretnych zadań, na przy-
kład związanych z budową urządzeń 

infrastruktury technicznej lub realizacją 
innych celów publicznych, jak również 
zależna od tego, która gmina ma możli-
wość i szansę na pobudzanie aktywności 
gospodarczej na swoim terenie. 

Chyba ten punkt wywołuje najwięcej 
kontrowersji?

– Wynika to z nieporozumień na te-
mat przedmiotu darowizny. Zdarzają się 
przypadki, kiedy gmina górnicza chcia-
łaby otrzymać zgodnie z tym artykułem 
tereny o charakterze komercyjnym, po-
zbawiając SRK przychodów na realizację 
zadań statutowych lub spłatę zobowią-
zań po byłych przedsiębiorstwach gór-
niczych, o których wspominałem wcze-
śniej. Nie byłoby to racjonalne działanie 
z naszej strony. Oczywiście inną miarą 
będziemy oceniać komercyjny charak-
ter w każdej gminie. Są przecież takie, 
w których kopalnia była praktycznie 
jedynym pracodawcą i głównym źró-
dłem przychodów. Tym samym SRK 
przyczynia się do łagodzenia skutków 
transformacji górnictwa. Kolejną kwe-
stią jest konieczność zapłaty podatku 
od towarów i usług przy darowiźnie.

Mechanizm wydaje się prosty. Gmina 
przejmuje, sprzedaje na warunkach ko-
mercyjnych i ma gotówkę.

– Aby więc zapobiec sytuacjom 
spekulacyjnym oraz uniknąć zarzutu 
niegospodarności, przekazując majątek 
w trybie darowizny, wprowadzamy klau-
zulę o konieczności zapłaty przez gmi-
nę rekompensaty w wartości ustalonej 
przez rzeczoznawcę na dzień darowizny. 
W przypadku sprzedaży przez gminę 
przedmiotu darowizny w określonym 
czasie najczęściej jest to 10 lat.

I to działa?
– Tak, gdyż gminy powinny przede 

wszystkim przejmować nieruchomości 
służące lokalnej społeczności i realizacji 
jej podstawowych celów statutowych 
– przejmowanie dróg, chodników, par-
ków, skwerów, obiektów związanych 
z kulturą, pomników oraz pobudzają-
cych aktywność gospodarczą. Wówczas 
warunek posiadania tego majątku przez 
10 lat przez gminę nie stanowi żadnej 
przeszkody. Jednak zdarzają się takie 
gminy, które w pierwszej kolejności za-
interesowane są terenami komercyjnymi 
w celu ich dalszego zbycia.

Staramy się mimo to rozmawiać 
z każdą gminą i nieźle nam to wychodzi, 
czego potwierdzeniem może być fakt, 
że w ostatnich czterech latach przeka-
zaliśmy gminom górniczym, w trybie 
art. 23 ustawy o funkcjonowaniu gór-
nictwa węgla kamiennego, około 76 ha 
w części zabudowanych gruntów o łącz-
nej wartości prawie 27 mln złotych. Re-
asumując, staramy się, by relacje z gmi-
nami miały charakter zrównoważony. 

Katowice przejęły szyb Poniatowski kopal-
ni Wieczorek.

Kopalnia Wieczorek stanowi in-
tegralną część Nikiszowca, fragment 
jednej całości. Idealnie byłoby, gdyby 
właśnie tak ją potraktowano. Liczymy 
na to, że tak właściwie będzie. Zawsze 

powtarzam, że najważniejszy jest po-
mysł, idea – pieniądze są wtórne. Jeżeli 
jest dobry pomysł, realistyczny bizne-
splan, to montaż finansowy jest drugim 
elementem. Podobnie jest w biznesie. 
Często spotykamy się z małą aktywno-
ścią gmin, bo zaczynają od końca – nie 
ma pieniędzy, więc po co zaczynać. Jest 
wiele funduszy na różne przedsięwzię-
cia, tylko często brakuje ciekawych 
aplikacji. Dobrą inicjatywą jest Platfor-
ma wsparcia regionów górniczych pod 
patronatem Marszałka Województwa 
Śląskiego, której celem jest zbieranie 
i wspieranie projektów mogących wspo-
móc transformację obszarów pogórni-
czych województwa śląskiego.

Czasem pada zarzut, że moglibyście zrobić 
więcej, tworzyć wspólne przedsięwzięcia 
z inwestorami oraz utrzymywać aktyw-
ność choćby stadionów, których stopniowo 
ubywa.

Zawsze można robić więcej, lepiej, 
szybciej. Taki cel powinna sobie stawiać 
każda organizacja – czy to przedsiębior-
stwo, czy na przykład urząd samorzą-
dowy, czy też placówka służby zdrowia. 
My, jako przedsiębiorstwo gospodarcze, 
do którego zadań należy również reali-
zacja celów społecznych, chcemy się cią-
gle poprawiać, optymalizować procesy 
i eliminować błędy. I to robimy. 

A przechodząc do konkretów?
– Jeśli chodzi o wspólne przedsię-

wzięcia, to mamy szczegółowe uwarun-
kowania prawne, o których wspomi-
nałem na samym początku. Widzimy 
również – i sygnalizujemy to właścicie-
lowi – możliwość pewnych zmian praw-
nych, aby usprawnić niektóre procesy 
lub umożliwić SRK realizację również 
innych przedsięwzięć wpisujących się 
w zadania statutowe. 

Chętnie natomiast podejmujemy 
współpracę w już istniejących ramach 
prawnych – czy to z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, czy też innymi pod-
miotami, w tym samorządami lokalnymi 
i spółkami górniczymi. 

Kiedyś ambicją każdego większego 
zakładu pracy, w tym kopalń, było mieć 
własny klub sportowy, sponsorować go 
i chwalić się jego osiągnięciami. Kiedy 
kopalnie zamknięto, często te obiekty 
podupadły, a my nie mamy możliwości 
dalej się nimi zajmować i utrzymywać. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zbycie 
tego majątku prywatnemu inwestorowi 
lub gminom – często te ostatnie jednak 
również nie mają na to pieniędzy…

O aktywności decydują gminy.
– Z kolei w przyszłości typ zabudowy, 

rodzaj aktywności, jaka może być prowa-
dzona na terenach pogórniczych, zależy 
od miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. I akurat na to mają 
wpływ zarówno lokalni mieszkańcy, jak 
też ich przedstawiciele, czyli radni. Bar-
dzo dużo pozostaje do zrobienia przez 
rady gmin czy powiatów w kwestii foto-
woltaiki. To temat na czasie, wpisujący 
się w strategię rządu w zakresie rozwoju 
OZE, natomiast często studia uwarunko-
wań przestrzennego zagospodarowania 

czy też plany miejscowe uniemożliwiają 
tego typu przedsięwzięcia. Na koniec 
zeszłego roku wytypowaliśmy kilkadzie-
siąt dużych kompleksów o powierzchni 
ponad 400 ha nadających się do zloka-
lizowania farm fotowoltaicznych, ale 
widzimy też, że w znakomitej większo-
ści przypadków będzie się to wiązało 
z koniecznością zmiany miejscowych 
planów i studiów, co wydłuży pro-
ces inwestycyjny i zwiększy ryzyko 
przedsięwzięcia.

SRK dysponuje ponad 600 ha grun-
tów o nieuregulowanym stanie praw-
nym, z których znaczna część mogłaby 
posłużyć celom inwestycyjnym. Procesy 
uwłaszczeniowe są jednak skompliko-
wane i długotrwałe, stąd wykorzystanie 
gospodarcze tych terenów, o ile nie zajdą 
zmiany systemowe, może nastąpić na-
wet z kilkuletnim opóźnieniem. 

Jakie są doświadczenia w kontaktach?
– SRK jest następcą prawnym likwi-

dowanych kopalń, więc skumulowały się 
w niej problemy nierozwiązane często 
przez kilkanaście lat funkcjonowania 
Kompanii Węglowej, jak i w nieco mniej-
szym stopniu Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Zdarzają się zatem sytuacje, 
kiedy gminy czy lokalne społeczności 
oczekują szybkich i skutecznych roz-
wiązań, nie zawsze jednak możliwych 
w obowiązującym systemie prawnym. 
Mamy też ograniczoną liczbę ludzi. Po-
jawiają się wówczas emocje, czasem pre-
tensje, ale podchodzimy do tego z pokorą 
– staramy się ich nie podgrzewać, tylko 
prowadzić rzeczowy dialog na argumen-
ty i wyjaśniać. Stanowi to dla nas rów-
nież impuls do ciągłej poprawy naszych 
procesów, eliminowania błędów, które 
również popełniamy.

Na koniec chciałbym przybliżyć 
skalę funkcjonowania pionu zago-
spodarowania majątku, którym mam 
przyjemność kierować. Mamy cztery 
działy: sprzedaży i promocji, projektów 
innowacyjnych i wsparcia sprzedaży 
(opracowuje między innymi plany za-
gospodarowania terenów, rewitalizacji, 
a także reguluje stany prawne), naj-
mów i dzierżawy oraz nadzoru wła-
ścicielskiego (po przejętych podmio-
tach gospodarczych mamy również 
udziały w innych podmiotach). Razem 
37 osób na prawie 3 tys. osób zatrud-
nionych w całej spółce. Rocznie przy-
gotowujemy i wysyłamy około 3600 
pism: do samorządów, kontrahentów, 
społeczności lokalnych, urzędów i są-
dów. W 2019 roku przeprowadziliśmy 
prawie 1900 przetargów na sprzedaż 
nieruchomości oraz ruchomych skład-
ników majątku (w tym złomu). Na ko-
niec 2019 roku mieliśmy blisko 2300 
aktywnych umów najmu i dzierżawy 
o powierzchni najmu 78 ha gruntów 
i 79 tys. mkw. w budynkach. Cały ma-
jątek SRK to: 3,5 tys. ha gruntów (po-
nad 13 tys. działek), 4,7 tys. budynków,  
6,4 tys. budowli, 13 tys. maszyn i urzą-
dzeń oraz 5 tys. pozostałych składników 
majątku.

Jak widać, skala wyzwań ogromna, 
ale my lubimy wyzwania!

Rozmawiała: HANNA KRZYŻOWSKA

Rozmowa z RADOSŁAWEM WĄSIKIEM, wiceprezesem do spraw zagospodarowania majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Łagodzimy skutki transformacji
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G órnictwo ma ostatnio w Unii Eu-
ropejskiej niedobrą prasę – z jed-
nej strony spalanie węgla jest 
źródłem gazów cieplarnianych, 
a z drugiej – sam proces jego pro-

dukcji jest uciążliwy dla środowiska. 
Polska Grupa Górnicza chce to zmienić 
i uwolnić krajobraz gmin górniczych 
od stale rosnących hałd kamienia, który 
jest najważniejszym odpadem powstają-
cym przy produkcji węgla. 

Dziś z przeróbki wychodzi węgiel 
jako produkt i kamień jako odpad, który 
trzeba zagospodarować. PGG rozpoczę-
ło badania nad opracowaniem techno-
logii jego wykorzystania. W przypad-
ku koncernu wytwarzającego rocznie 
mniej więcej 30 mln ton węgla mamy 
do czynienia z około 8 mln ton kamienia 
rocznie. Dziś najczęstszym sposobem 
jego zagospodarowania jest składowanie 
na hałdach, które ze względu na skłon-
ność do samozapłonu nawet po zrewita-
lizowaniu stanowią problem. Dla przed-
siębiorstwa to także koszt, bo za każdą 
tonę składowanego kamienia trzeba 
płacić. 

Polska Grupa Górnicza od dawna 
stara się zagospodarować kamień w inny 
sposób. W kopalni Wujek działa kru-
szarnia, która produkuje kruszywa cer-
tyfikowane, co pozwala część kamienia 
oferować jako podsypkę do budowy dróg 
lokalnych czy umacniania wałów prze-
ciwpowodziowych. Nie zawsze jednak 
właściwości fizykochemiczne kamienia 
pozwalają na wykorzystanie go do bu-
dowy dróg. 

NAWOZY Z KAMIENIA
Polska Grupa Górnicza chce na sze-

roką skalę wykorzystać możliwość two-
rzenia na bazie kamienia nawozów 
i środków wspomagających uprawę 
roślin. Niedawno Główny Instytut Gór-
nictwa opatentował urządzenie pozwa-
lające produkować nawozy dla rolnictwa 
na bazie kamienia. 

– To była pierwsza idea. Postanowili-
śmy sprawdzić możliwość opracowania 
przemysłowej metody mielenia kamie-
nia do frakcji sypkiej, a potem mieszania 
go z dodatkami w odpowiednich pro-
porcjach, by otrzymywać środek wspie-
rający porost roślin lub nawóz – mówi 
Bartłomiej Bezak, kierownik Zespołu 
Innowacji i Nowych Technologii PGG. 

Wraz z zespołem oraz instytuta-
mi naukowymi współtworzyli wnio-
sek do konkursu o akronimie Minre-
scue, który złożono z liter angielskiej 
nazwy projektu („From Mining Waste 

to Valuable Resource: New Concepts for 
Circular Economy”). Skrót ten jest jed-
nak umyślnie wieloznaczny: może być 
odczytywany jako „ratunek dla kopalń”. 
Projekt będzie polegał na badawczym 
opracowaniu nowych sposobów zago-
spodarowania odpadów wydobywczych. 
Powstanie między innymi szczegółowy 
katalog takich odpadów w Polskiej Gru-
pie Górniczej, a naukowcy wskażą in-
nowacyjne metody ich wykorzystania 
przy produkcji materiałów dla górnictwa 
i inżynierii lądowej.

PROJEKT ZYSKUJE  
WYSOKIE OCENY

W konkursie projektów, który roz-
strzygnięto w Brukseli 31 stycznia, 
projekt Minrescue zdobył aż 13,5 na  
15 możliwych punktów, stając się jed-
nym z najwyżej ocenianych wśród  
39 zgłoszonych w tym roku wniosków 
konkursowych. Tym samym uzyskał on 
dofinansowanie Komisji Europejskiej. 
Całkowity budżet projektu przekracza 
3,1 mln euro.

Realizację programu na przełomie 
czerwca i lipca tego roku rozpocznie 
międzynarodowe konsorcjum. Obok 
Polskiej Grupy Górniczej tworzą je mię-
dzy innymi katowicki GIG i wrocław-
ski Instytut Górnictwa Odkrywkowego  
Poltegor, LW Bogdanka i największa 
ukraińska spółka energetyczna DTEK 
Energy, a także Politechnika Medio-
lańska, dwa uniwersytety brytyjskie 
w Warwick i Exeter, francuska uczelnia 
w Cergy-Pontoise, państwowa służba 
geologiczna Francji Bureau de Recher-
ches Geologiques et Minieres i specja-
listyczne firmy z Włoch (Nuova Tesi 
System SRL) czy Hiszpanii (Subterra 
Ingenieria SL).

– Zmieniamy ścieżkę rozumowania, 
uciekamy od patrzenia na kamień jak 

na odpad, a zaczynamy poszukiwać moż-
liwości wykorzystania go jako surow-
ca. Opracowujemy katalog produktów 
z kamienia. W czerwcu ruszą badania 
nad jego wykorzystaniem. Obecnie opra-
cowujemy biznesplan dla pilotażowej 
linii przeróbki tego kamienia – wskazuje 
Bartłomiej Bezak. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
to jedna z podstawowych dróg do uzy-
skania neutralności klimatycznej. Sta-
je się więc także ważnym elementem 
transformacji sektora wydobywczego 
Unii Europejskiej. Chcąc zachować 
konkurencyjność w zderzeniu z korzy-
stającymi z dopłat i subwencji, trzeba 
maksymalizować efektywność. Zamiana 
kosztownych odpadów na surowiec, któ-
rego sprzedaż jest elementem przycho-
dów, to najkorzystniejszy dla firmy sce-
nariusz, element mądrej transformacji 
branży wydobywczej. – Górnictwo jest 
do niej przygotowane technologicznie, 
jesteśmy otwarci na innowacje i zmia-
ny. Dodajmy, że w historii to właśnie 

górnictwo zawsze szło w awangardzie 
postępu w rozwoju technologii, górnicy 
nigdy nie bali się ryzykować dla wspól-
nego dobra – mówi Tomasz Rogala, pre-
zydent Euracoal i prezes Polskiej Grupy 
Górniczej SA.

PGG WPISUJE SIĘ 
W UNIJNĄ POLITYKĘ
W lipcu 2018 roku Unia Europejska 

wprowadziła nowe przepisy, skłaniające 
przemysł i firmy do modernizacji swych 
systemów gospodarowania odpadami 
w taki sposób, by jednolity model euro-
pejski stał się jednym z najskuteczniej-
szych na świecie. Plan UE opisuje między 
innymi 54 środki służące „zamknię-
ciu obiegu” w cyklu życia produktów: 
od produkcji i konsumpcji do gospodar-
ki odpadami i rynku surowców wtór-
nych. Nacisk kładziony jest na zasadę, 
że firma powinna zarabiać pieniądze 
w sposób, który odpowiada społecznym 
oczekiwaniom. Działalność zarobkowa 
musi być równoważona korzyściami 

Odpady ratunkiem
ZESPÓŁ INNOWACJI I NOWYCH TECHNOLOGII PGG. Polska Grupa Górnicza 
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pozwalające produkować nawozy dla rolnictwa na bazie 
kamienia. – Zmieniamy ścieżkę rozumowania, uciekamy 

od patrzenia na kamień jak na odpad, a zaczynamy poszukiwać 
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dla społeczeństwa i dbałością o środo-
wisko naturalne. Od wielu lat Polska 
Grupa Górnicza stara się pozyskiwać 
środki na badanie naukowe i oryginal-
ne wdrożenia zgodne z wymogami Unii 
Europejskiej.

Tomasz Rogala podkreśla także 
wagę łańcucha wartości generowanego 
obecnie przez przemysł wydobywczy. 
– Od kilku lat akcentujemy, że dzięki 
samej tylko Polskiej Grupie Górniczej 
dobrą pracę (o połowę lepiej płatną niż 
przeciętnie w regionie) ma 42 tys. ludzi 
bezpośrednio przy produkcji i około 
200 tys. w otoczeniu firmy, w podat-
kach i opłatach publicznych budżet 
centralny zyskuje 3,1 mld złotych rocz-
nie, a do budżetów lokalnych i regio-
nalnego wpływa ponad 170 mln zło-
tych. Prawie 800 mln złotych za zakupy 
i dzierżawę otrzymują co roku dostaw-
cy zaawansowanego technicznie sprzę-
tu i prosperuje 3,5 tys. kooperantów, 
uczelnie i instytuty naukowe rozwija-
ją kilkanaście projektów badawczych, 

Odpady ratunkiemdla górnictwa?
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Gospodarka o obiegu zamkniętym to jedna z podstawowych dróg do uzyskania neutralności klimatycznej. Staje się więc także ważnym elementem transformacji sektora 
wydobywczego Unii Europejskiej. Program Minrescue to pierwszy krok PGG w drodze do gospodarki obiegu zamkniętego

rynek napędzają obroty na poziomie 9 
mld złotych rocznie – wskazuje Tomasz 
Rogala. 

WIĘCEJ SUROWCÓW  
MOŻNA UZYSKAĆ 
Z GÓRNICZYCH ODPADÓW
Program Minrescue to pierwszy 

krok PGG w drodze do gospodarki obie-
gu zamkniętego. – Kamień jest najwięk-
szym, ale nie jedynym odpadem. Nie-
wiele mniej istotne jest drewno, którego 
także dużo pozostaje po działalności 
wydobywczej. PGG przekazuje jednost-
kom badawczym próbki drewna (często 
jest ono zanieczyszczone chemicznie), 
a także flotów i mułów, aby można było 
określić, na co można je wykorzystać 
i jaki produkt można z nich wytworzyć 
– wyjaśnia Bartłomiej Bezak. Drewno 
można wykorzystać na przykład w pro-
dukcji biohumusu, a doświadczenia in-
nych krajów i branż wskazują, że przy 
dzisiejszym poziomie technologii floty 
i muły mogą stanowić ważne źródło 

pierwiastków chemicznych, nawet 
poszukiwanych pierwiastków ziem 
rzadkich.

W lipcu 2018 roku Unia Europejska 
wprowadziła nowe przepisy, skłania-
jące przemysł i firmy do moderniza-
cji swych systemów gospodarowania 
odpadami w taki sposób, by jednolity 
model europejski stał się jednym z naj-
skuteczniejszych na świecie. Plan UE 
opisuje między innymi 54 środki służą-
ce „zamknięciu obiegu” w cyklu życia 

Zamiana kosztownych odpadów 
na surowiec, którego sprzedaż 
jest elementem przychodów, 
to najkorzystniejszy dla 
firmy scenariusz, element 
mądrej transformacji branży 
wydobywczej. – Górnictwo 
jest do niej przygotowane 
technologicznie, jesteśmy otwarci 
na innowacje i zmiany. Dodajmy, 
że w historii to właśnie górnictwo 
zawsze szło w awangardzie 
postępu w rozwoju technologii, 
górnicy nigdy nie bali się 
ryzykować dla wspólnego dobra 
– mówi Tomasz Rogala, prezydent 
Euracoal i prezes Polskiej Grupy 
Górniczej SA.

W obecności wicepremiera Jacka Sasina 
i wiceministra Adama Gawędy w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
zarząd Polskiej Grupy Górniczej i orga-
nizacje związkowe działające w PGG po-
rozumiały się w sprawach płacowych. 
Porozumienie zakłada podwyżkę w wy-
sokości 6 proc. oraz rozpoczęcie dyskusji 
nad systemową reformą sektora węgla 
kamiennego.

Porozumienie zawarli przedstawicie-
le zarządu i central związkowych dzia-
łających w Polskiej Grupie Górniczej. 
Zakłada ono podniesienie wynagrodzeń 
o 6 proc. od dnia 1 stycznia 2020 roku 
oraz powrót do negocjacji płacowych 
między zarządem PGG a związkami 
we wrześniu. Dodatkowo strony usta-
liły podjęcie działań w zakresie ogra-
niczenia importu węgla kamiennego 
do Polski oraz przyśpieszenie wywozu 
zapasów węgla kamiennego zgroma-
dzonych na składach przy kopalniach. 
Związkowcy postanowili zawiesić ak-
cję protestacyjną, co oznacza, że refe-
rendum strajkowe oraz manifestacja 
w Warszawie, planowane na 28 lutego, 
nie odbyły się.

W trakcie negocjacji ustalono też, 
że do 21 kwietnia dojdzie do spotkania 
przedstawicieli Ministerstwa Aktywów 
Państwowych z reprezentantami cen-
tral związków zawodowych, na którym 
strony przedstawią koncepcje rozwiązań 

systemowych w sektorach węgla ka-
miennego i energetyki. 
WICEPREMIER, MINISTER AK-
TYWÓW PAŃSTWOWYCH JACEK 
SASIN: – Jesteśmy zadowo-
leni z zawarcia kompro-
misu, który otwiera dro-
gę do dalszych rozmów 
na temat zmiany modelu 
funkcjonowania sektora górniczego. Z sa-
tysfakcją stwierdzam, że strona związ-
kowa wykazała się odpowiedzialnością 
za spółkę i zaprezentowała konstruk-
tywne podejście. Wszystkim nam zależy 
na bezpiecznym i stabilnym funkcjono-
waniu branży w perspektywie nowej 
polityki klimatycznej wdrażanej przez 
Unię Europejską.
WICEMINISTER AKTYWÓW PAŃ-
STWOWYCH, PEŁNOMOCNIK 
DS. RESTRUKTURYZACJI GÓR-
NICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
ADAM GAWĘDA: – Cieszę się 
z osiągniętego dzisiaj 
porozumienia, a także 
merytorycznej dyskusji ze stroną związ-
kową. Mam nadzieję, że już wkrótce 
wspólnie usiądziemy do stołu rozmów 
nad systemowymi rozwiązaniami do-
tyczącymi górnictwa węgla kamienne-
go w Polsce. Obie strony okazały wolę 
wspólnego działania na rzecz przezwy-
ciężenia obecnych problemów i wypra-
cowania rozwiązań stabilizujących jego 
sytuację w najbliższych latach. •

produktów: od produkcji i konsumpcji 
do gospodarki odpadami i rynku surow-
ców wtórnych. Nacisk kładziony jest 
na zasadę, że firma powinna zarabiać 
pieniądze w sposób, który odpowiada 
społecznym oczekiwaniom. Działalność 
zarobkowa musi być równoważona ko-
rzyściami dla społeczeństwa i dbałością 
o środowisko naturalne. Od wielu lat 
Polska Grupa Górnicza stara się po-
zyskiwać środki na badania naukowe 
i oryginalne wdrożenia zgodne z wy-
mogami Unii Europejskiej. Pomysł Min-
rescue wpisuje się w ideę gospodarki 
o obiegu zamkniętym (z ang. circular 
economy), która zakłada, że przedsię-
biorstwo możliwie jak najdłużej wyko-
rzystuje wartość wszelkich swych mate-
riałów i surowców, przez co wytwarza 
mniej odpadów, a zyskuje nowoczesne 

innowacyjne produkty i usługi (jak 
materiały budowlane, substancje gle-
botwórcze czy cenne metale i tzw. 
pierwiastki ziem rzadkich na bazie od-
padów z urobku kopalń), które podno-
szą konkurencyjność firmy na rynku. 
Korzyści są nie tylko gospodarcze, lecz 
także społeczne i środowiskowe.

PGG chce przede wszystkim dopro-
wadzić do tego, żeby w procesie produk-
cji otrzymywać od razu dwa produkty, 
węgiel i kamień, ale jeżeli rozwiązanie 
kwestii wykorzystania kamienia się po-
wiedzie, to można będzie też myśleć 
o odzyskaniu terenów obecnie zajmo-
wanych przez hałdy i wykorzystaniu 
ich do innych celów. Przykładem ta-
kiego nowego zastosowania może być 
fotowoltaika na terenach kopalni Ha-
lemba. •

Polska Grupa Górnicza

Porozumienie płacowe
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W sobotę, 29 lutego odbyły się dorocz-
ne Zawody Narciarskie Branży Górniczej 
w Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle na-
leżącej do Nadwiślańskiej Agencji Tury-
stycznej. Do ostatniej chwili losy konkursu 
się ważyły, bo temperatury sięgające nie-
mal 10 stopni Celsjusza, jakie panowały 
w dniach poprzedzających, nie wróżyły 
dobrze naśnieżeniu tras. Jednak dwa dni 
przed zawodami nie dość, że temperatury 
w nocy zeszły poniżej zera, to jeszcze spadł 
śnieg. Były to chyba największe w tym roku 
opady śniegu. Zawody w Slalomie Gigancie 
o Puchar Sekretarza Stanu, Pełnomocnika 
Rządu do spraw Restrukturyzacji Górnictwa 
Węgla Kamiennego mogły się więc odbyć 
bez problemów. W tym roku wzięło w nich 
udział ponad 250 zawodników.

– To jest cykliczna już impreza, 
która wpisała się w historię współ-
pracy Nadwiślańskiej Agencji Tury-
stycznej z branżą górniczą. Nawiązuje 
też do naszego powstania. NAT bazuje 

na ośrodkach budowanych przez fun-
dusze socjalne górników – były one 
typowo górnicze. Nie chcemy zapomi-
nać o swoich korzeniach. Tak jak stale 
zmienia się górnictwo, tak zmieniają 
się także nasze zawody. Kiedyś była 
związana tylko z Kompanią Węglową, 
teraz to impreza całej branży górni-
czej, włącznie ze spółkami otoczenia 
górniczego – mówi Lucjan Karasiewicz, 
prezes zarządu Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej. 

W ciągu kilku ostatnich lat zwiększy-
ła się liczba kategorii, w których startują 
zawodnicy. Pojawiło się także miastecz-
ko partnerów imprezy, w którym znala-
zło się wiele atrakcji dla rodzin zawod-
ników i kibiców. Można tam spróbować 
różnych potraw i słodyczy oraz skorzy-
stać z coraz bogatszej oferty gier i zabaw. 
– Ważne jest to, by wolny czas spędzać 
aktywnie, a nie tylko przed telewizorem 
czy grami komputerowymi, i zachęcać 
do tego dzieci i młodzież – mówi prezes 

i przypomina, że NAT ma w swojej misji 
promocję zdrowego trybu życia. 

Nadwiślańska Agencja Turystyczna 
wciąż rozwija ofertę i zakres działania 
oraz inwestuje w modernizację obiektów. 
– Największą inwestycją w Stacji Narciar-
skiej Cieńków było zbudowanie nowej 
kolejki. Teraz inwestujemy w poprawę 
jakości usług – zbudowaliśmy między in-
nymi stację do nawadniania, dzięki której 
na czterech z pięciu naszych tras mogą 
pracować armatki śnieżne, co w większym 
stopniu uniezależniło nas od opadów śnie-
gu. W najbliższym czasie chcemy zbudo-
wać także system naśnieżania na ostatniej 
trasie nr 5 – wyjaśnia Lucjan Karasiewicz. 
Obecne inwestycje są ważne, choć z punk-
tu widzenia narciarza czy turysty niezbyt 
widoczne. – Inwestujemy w ratraki oraz 
w cały sprzęt do przygotowania i obsługi 
tras narciarskich. W najbliższym czasie 
trzeba będzie zainwestować 2,5 mln zło-
tych w odnowienie mostu, po którym do-
jeżdża się do stacji – dodaje prezes.

– Na klimat nie mamy wpływu, ale 
północne położenie stoku daje NAT pew-
ną przewagę – w tym roku Cieńków był 
pierwszym ośrodkiem w Wiśle i oko-
licy, który zaczął działanie, i prawdo-
podobnie będzie jednym z pracujących 
najdłużej. Nasłonecznienie na nim jest 
mniejsze i śnieg dłużej się utrzymu-
je. Bezśnieżne zimy, w których nawet 
w nocy temperatura utrzymuje się po-
wyżej zera, sprzyjają dążeniu do zmia-
ny sposobu wykorzystania obiektów. 
W związku z tym od kilku lat promuje-
my inne formy aktywności, które mogą 
być prowadzone także w tej części roku, 
kiedy nie ma śniegu. Nastawiamy się 
na turystykę górską, rowerową. Rekla-
mujemy na przykład Pętlę Cieńkowską 
– wjeżdża się u nas i schodzi przy skocz-
ni narciarskiej imienia Adama Małysza 
– mówi Lucjan Karasiewicz i zapewnia, 
że Cieńków to jedyny w okolicy wyciąg, 
który pracuje przez cały rok. 

 PIOTR MYSZOR
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Zawody Narciarskie Branży Górniczej

Danuta Stoppel z KWK Knurów-Szczygłowice od wielu lat odnosi sukcesy w zawodach narciarskich.  
Na zdjęciu przyjmuje gratulacje od wiceministra Adama Gawędy

Doskonała pogoda sprzyjała zawodnikom

Zespół kopalni Knurów–Szczygłowice był bezkonkurencyjny

NAT zadbał o to, aby zawody narciarskie były świętem rodzinnym Dzieci nie miały czasu na nudę

Zespół góralski był jedną z atrakcji przygotowanych przez NAT
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W Polsce elektromobilność wciąż pozosta-
je w sferze bajek z mchu i paproci. W Euro-
pie jednak rozpędza się szybciej, niż wcze-
śniej zakładano. Przynajmniej szybciej, 
niż zakładała firma BMW, która właśnie 
ogłosiła, że rozwój Centrum Kompetencji 
Napędów Elektrycznych w Dingolfingu 
z celu długoterminowego stał się śred-
nioterminowym. Sprzedaż elektrycznych 
samochodów rośnie na tyle szybko, że już 
w tym roku zapotrzebowanie na wysoko-
napięciowe baterie do zelektryzowanych 
aut tej marki będzie dwukrotnie wyższe 
niż w ubiegłym roku. Rośnie także zapo-
trzebowanie na silniki elektryczne. 

– Rozpoczynamy masową rozbudo-
wę naszego Centrum Kompetencji w za-
kresie produkcji napędów elektrycznych 
w Dingolfingu: z 8 tys. metrów kwadra-
towych obecnie do 80 tys. w przyszłości. 
Tutaj produkujemy komponenty układu 
napędowego dla naszych w pełni i czę-
ściowo elektrycznych modeli. Do końca 
roku zwiększymy liczbę pracowników 
w tym obszarze z 600 do ponad 1400 
– mówi Michael Nikolaides, dyrektor 
ds. silników produkcyjnych i napędów 
elektrycznych w BMW Group. To jeszcze 

nie koniec, bo w najbliższych latach przy 
silnikach elektrycznych, modułach aku-
mulatorowych i akumulatorach wyso-
konapięciowych będzie pracowało do 
2 tys. pracowników. Produkowane przez 
centrum baterie i silniki elektryczne tra-
fiają nie tylko do aut produkowanych 
w Dingolfingu, ale też do fabryk koncer-
nu na całym świecie. 

Dingolfing to jednak przede wszyst-
kim fabryka samochodów BMW, z której 
wychodzi około 330 tys. sztuk różnych 
modeli rocznie. Odsetek aut elektrycz-
nych i hybryd plug-in systematycznie 
rośnie. Obecnie już co piąty wytwarzany 
tam sedan to hybryda plug in. Od lata 
ubiegłego roku trwa budowa trzypię-
trowej hali produkcyjnej dla nowych 
linii, które będą produkować elektryczne 
auta BMW iNEXT. Koncern inwestuje 
w nią 400 mln euro. Produkcja ma ru-
szyć w przyszłym roku.

CZWARTA GENERACJA 
KII SORENTO
W poprzednim numerze pokaza-

liśmy szkice sylwetki i świateł. Teraz 
Kia pokazała już zdjęcia szykowanej 
na salon samochodowy w Genewie 

nowej generacji Sorento. To już czwar-
ta odsłona modelu będącego na rynku 
od 2002 roku, który znalazł w tym czasie 
ponad 3 mln nabywców. 

Sorento jest pierwszym modelem 
zbudowanym na nowej platformie 
średniej wielkości SUV. Nowością tej 
generacji będzie również pierwsze za-
stosowanie napędu hybrydowego oraz 
zaawansowanego systemu wsparcia 
kierowców, informatycznego i rozryw-
kowego. Na razie Kia nie podała żadnych 
szczegółów technicznych. Trzeba będzie 
na nie poczekać jeszcze kilka tygodni. 

DIESEL ŚMIERDZI RYBĄ
Ford opracował paliwo do silników 

wysokoprężnych sporządzane na bazie 
różnego typu olejów biologicznych. Olej 
napędowy o nazwie Hydrotreated Vege-
table Oil (HVO) może być przygotowy-
wany z tłuszczów zwierzęcych, rybnych 
i olejów roślinnych, wliczając w to tłusz-
cze wykorzystywane w kuchniach 
do smażenia. Pozwala to wykorzystać 
zużyte tłuszcze stosowane na przykład 
do smażenia frytek w fast foodach, ale 
także zlewane z patelni w prywatnych 
kuchniach. 

Według Forda takie „drugie życie” 
kuchennych tłuszczów pozwoli zmniej-
szyć emisję CO2 o 90 proc. w porównaniu 
do tradycyjnego diesla. Ten typ oleju na-
pędowego nie zawiera siarki ani tlenu, 
więc emituje także mniej innych zanie-
czyszczeń – cząstek stałych czy tlenków 
azotu. 

Ford testował diesla HVO na stan-
dardowym silniku 2.0 EcoBlue, chcąc 
sprawdzić, czy jednak nie będą koniecz-
ne jakieś modyfikacje. Silnik przeszedł 
próbę bez problemów związanych 
z działaniem czy obsługą serwisową. 
Ford deklaruje, że nowe generacje 
Transita nie wymagają żadnych prze-
róbek, aby móc wykorzystywać ten ro-
dzaj napędu. 

Paliwo HVO jest na razie dostępne 
na wyselekcjonowanych stacjach ben-
zynowych w Europie, głównie w Skan-
dynawii i krajach bałtyckich. Według 
firmy umożliwia lepszy start w niższych 
temperaturach niż zwykły diesel. Oferu-
je się go w czystej postaci i zmieszanych 
z tradycyjnym dieslem. Według Forda 
możliwe jest mieszanie HVO z dieslem 
w dowolnych proporcjach. 

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

To już czwarta odsłona modelu będącego na rynku od 2002 roku

Centrum Kompetencji Napędów Elektrycznych w Dingolfingu

Sorento jest pierwszym modelem zbudowanym na nowej platformie średniej wielkości SUV

Ford opracował paliwo do silników wysokoprężnych sporządzane na bazie różnego typu olejów
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Informacje motoryzacyjne

BMW przyspiesza inwestycje 
w elektromobilność
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Ferdynand został ostatnim mieszkań-
cem Topolowej. Niegdyś, wiele lat 

temu, gęsto zarośnięta drzewami, gwar-
na okolica stopniowo się wyludniała. Pro-
ces zataczał szersze kręgi – było to dość 
daleko od centrum, w mało atrakcyjnej 
lokalizacji, bez modnych knajpek i z dość 
kłopotliwą komunikacją miejską. Sytu-
acja zaczęła się zmieniać, gdy miasto 
doprowadziło w okolicę nitkę tramwa-
jową. Jednak rozsypujące się stare bloki 
wciąż nie były atrakcyjne i powoli zaczę-
to je wykupować, wyburzać i zastępować 
nowymi i nowoczesnymi. Praktycznie 
wszyscy, nieliczni już sąsiedzi Ferdynan-
da zaakceptowali proponowane im sumy 
pieniędzy, a nierzadko także mieszkania 
w nowo powstających budynkach. Nie 
byli to ludzie, których skusiły sauny i sale 
fitness, ale już sam fakt tego, że wprowa-
dzali się do czystych mieszkań z windą, 
był sporym awansem społecznym.

Ferdynand twardo obstawał przy 
swoim. Nawet gdy poza nim nie było 
w budynku już nikogo, nie opuszczał ani 
na chwilę swojego niewielkiego mieszka-
nia. Jak tłumaczył pracownikom firmy 
deweloperskiej, ale także jej prawnikom 
i mediatorom – tu zamieszkał po ślubie, 
tu urodziło się jego dziecko, tu je wycho-
wał i tu chciał zostać do śmierci. Była 
to prawda. Ferdynand zamieszkał w bu-
dynku, mając dwadzieścia kilka lat. Był 
świeżo po ślubie z nieco starszą kobietą, 

którą znał bardzo niedługo, ale był głę-
boko przekonany, że była to miłość jego 
życia. Pobrali się po trzech miesiącach 
znajomości, niedługo później ona zaszła 
w ciążę. To on zarabiał na rodzinę, pra-
cując w kopalni, ona została w domu. 

Niedługo po urodzeniu dziecka za-
częły się między nimi niesnaski. Ferdy-
nand nie do końca tak wyobrażał sobie 
wspólne życie. Anka chciała podróży, 
rwała się do pracy, poznawania nowych 
ludzi, nie wyobrażała sobie swojego dal-
szego życia na zawsze w jednym miej-
scu. O tym, że odchodzi, Ferdynand do-
wiedział się, gdy pewnego popołudnia 
wrócił wyjątkowo wcześnie do domu. 
Zastał żonę spakowaną, z ubranym i spa-
kowanym dzieckiem, gotową do wyj-
ścia… I o ile mógł jeszcze pozwolić, żeby 
ona odeszła, to nie wyobrażał sobie utra-
ty dziecka.

Przez następne lata wychowywał 
małego Krzysia samotnie. O odejściu jego 
żony, jak się okazało, wiedzieli wszyscy 
sąsiedzi – kobieta planowała to od dłuż-
szego czasu i w ogóle się z tym nie kryła. 
Krzyś rósł, Ferdynand jednak nigdy już 
się z nikim na stałe nie związał. Wiódł 
spokojne, niczym niezakłócane stateczne 
życie aż do czasu, gdy przez tę piekielną 
linię tramwajową jego dzielnica zaczęła 
się zmieniać.

W końcu jednak i na niego znalazł 
się haczyk. Nie podziałały zawrotne 

sumy pieniędzy, jakie mu proponowano, 
ale mimo jego sprzeciwów ostatni budy-
nek został i tak przeznaczony do rozbiór-
ki. Ferdynand stał się symbolem walki 
o swoje ideały, wspierało i popierało go 
wielu ludzi, którym system przeprowa-
dzania restrukturyzacji dzielnicy nie 
do końca się podobał. Gdy przykuł się 
łańcuchami do drzwi swojego domu, wo-
kół zebrało się sporo gapiów, przyjecha-
ły media. Nie powstrzymało to jednak 
wyroku, który zapadł na dom, w którym 
było jego mieszkanie. Odcięto łańcuchy, 
Ferdynanda odeskortowano, ciężkie 
maszyny powoli zaczęły wyburzanie. 
I wtedy ukazał się prawdziwy, ponury 
powód, dlaczego nie mógł nigdy opuścić 
mieszkania.

Tamtego popołudnia, gdy Ferdy-
nand zastał żonę spakowaną i gotową 

do opuszczenia go bez słowa, próbował 
z nią rozmawiać i przekonywać. Mógł 
się zmienić, mogli popracować nad sobą 
i znaleźć wspólne rozwiązanie. Mogli 
się nawet rozwieść, ale na pewno nie 
mógł stracić swojego dziecka. Nie było 
jednak żadnego pola manewru, wyglą-
dało na to, że ona podjęła już decyzję. 
Zresztą – każdy sąd stanąłby po jej stro-
nie i i tak dziecko zostałoby przy niej. 
Nie zaplanował tego, działał w afekcie, 
uderzył żonę stojącą na półce figurką 
w głowę, później jeszcze kilka razy. 
Przerażony tym, co się stało, szybko 
ukrył ciało. Gdy przez dwa dni nikt nie 
zapytał o żonę, postanowił zamurować 
ją w ścianie. Stary, ceglany budynek 
zniósł taką przebudowę bez proble-
mów. Aż do czasu, gdy doprowadzono 
nieopodal tramwaj…•

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Tramwaj

Pani Grażyna jest w rozpaczy. Przewio-
zła teściową prosto ze szpitala do domu 
spokojnej starości. Taką miała nadzieję. 
Opłaty wysokie, ale seniorka ma emerytu-
rę po mężu górniku. Płacze nie z powodu 
pieniędzy, lecz reakcji rodziny.

– Nikt jej nie odwiedzał ani w domu, 
ani w szpitalu. Synowie pomarli i zosta-
ła praktycznie sama, bo wnuczęta się 
nigdy nią nie zajmowały. Jestem jedyną 
osobą, która się o nią troszczy od kil-
ku lat. Robiłam zakupy, biegałam z nią 
do lekarzy, sprzątałam jej mieszkanie. 
Po trzech tygodniach w szpitalu kazali 
mi wypożyczyć butlę tlenową i materac 
antyodleżynowy, żeby można ją było 
zabrać do domu. Zapytałam, czy można 
ją zostawić w takim stanie w mieszkaniu 
samą, bo ja przecież pracuję i miesz-
kam w innym mieście, a ona przez 
co najmniej 10 godzin będzie bez opie-
ki. Lekarka wzruszyła ramionami, ale 
wstrzymała się z wypisem, aż znajdę 
miejsce w jakimś domu opieki. Jedynie 
w prywatnym chcieli ją przyjąć. Zde-
cydowałam się, a później posypały się 
dobre rady i komentarze – mówi pani 
Grażyna.

Od drugiej synowej starszej pani 
usłyszała, że to wyrzucanie pieniędzy 
w błoto, ponieważ tam teściowa nie bę-
dzie miała należytej opieki. A można 
było zostawić pieniądze w rodzinie, toby 
się ktoś chętny do pomocy znalazł. Ciot-
ka oznajmiła, że skoro oddała teściową 
do umieralni, to już się do niej nie ode-
zwie. Kuzynka radziła, jak nadzorować 

zakład opiekuńczy: sprawdzać pieluchy, 
oglądać plecy i pośladki, wpadać bez 
zapowiedzi w godzinach karmienia itd. 
Te rewelacje przekazano pani Grażynie 
telefonicznie. Nikt się nie pofatygował 
z odwiedzinami do domu seniora, nie 
zaproponował pomocy i zainteresowa-
nia, jak ona się z tym wszystkim czuje. 
Osądzanie, przyklejanie etykietek i rze-
komo dobre rady to nie są gafy, lecz drę-
czenie. Arsenał poniżania ludzi krzyw-
dzącą oceną w trudnych sytuacjach nie 
ma nic wspólnego z kulturą. Tak działa 
gadzia część mózgu. Oceniając innych, 
nie pytamy siebie: a co ja zrobiłem lub 
jak pomogłam bezradnej osobie?

– Nie mogłabym brać od teściowej 
pieniędzy na wczasy i nie zajmować się 
nią, gdy zniedołężniała. A tak robi jej 
druga synowa – żali się pani Grażyna.

 JOLANTA TALARCZYK

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła 
choroba zapalna skóry, która występuje 
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Nazy-
wana jest również egzemą, świerzbiączką 
lub wypryskiem. Jej podłożem jest wrodzo-
na predyspozycja do reakcji alergicznych 
w odpowiedzi na różne antygeny. Istotą 
choroby jest utrata ochronnej funkcji na-
skórka, przez co przestaje ona działać jako 
bariera. Łatwiej za to wnikają przez nią 
czynniki infekcyjne, zanieczyszczenia oraz 
obce substancje. Najbardziej charaktery-
stycznym objawem AZS jest jest uporczy-
wy świąd, który pogarsza jakość życia do-
tkniętych tych chorobą. W przebiegu tego 
schorzenia można jedynie minimalizować 
objawy poprzez odpowiednie leki.

JAKIE SĄ OBJAWY AZS? W atopowym za-
paleniu skóry występuje silne swędzenie 
i duże wysuszenie skóry, która ma ten-
dencję do pękania i przebarwień. Na jej 
powierzchni pojawiają się czerwone 
grudki, które później zlewają się ze sobą. 
Wszelkie nierówności skóry stają się 
uwypuklone i widoczne gołym okiem. 
Charakterystycznym objawem AZS jest 
uciążliwy świąd, przez co chorzy nie-
ustannie się drapią, co tylko pogarsza 
sprawę. Zmiany najczęściej pojawiają się 
w tzw. powierzchniach zgięciowych koń-
czyn, to znaczy dołach łokciowych i pod-
kolanowych, oraz na tułowiu i dłoniach. 

CZY MOŻNA LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? Leczenie 
atopowego zapalenia skóry jest długo-
trwałe i złożone, można stosować w nim 

metody farmakologiczne albo niefar-
makologiczne. W pierwszym przypad-
ku podstawą terapii są emolienty, czy-
li preparaty na bazie tłuszczów, które 
odbudowują płaszcz lipidowy skóry 
i wzmacniają barierę naskórkową. Ich 
regularne stosowanie zatrzymuje wodę 
w głębszych warstwach skóry i zapobie-
ga jej wysychaniu. Miejscowo stosuje się 
również sterydy, które mają działanie 
przeciwzapalne. Nie nadają się jednak 
do stosowania przewlekłego – w długo-
trwałej terapii niosą ryzyko wystąpienia 
skutków ubocznych. W leczeniu niefar-
makologicznym główną metodą jest foto-
terapia, czyli naświetlanie powierzchni 
skóry promieniowaniem ultrafioleto-
wym. Wpływa ona na złagodzenie świą-
du oraz reakcji zapalnych.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ATOPOWYM ZAPA-
LENIEM SKÓRY? W profilaktyce pomoże 
branie prysznica zamiast kąpieli, gdyż 
zbyt długi kontakt z chlorowaną wodą 
wysusza skórę. Nie używajmy zwy-
kłych mydeł ani płynów, tylko stosujmy 
syntetyczne detergenty niezawierające 
zwykłego mydła. Do pielęgnacji warto 
stosować zwykłe kremy półtłuste i tłuste, 
ale bez konserwantów. Ubranie i pościel 
warto prać w płatkach mydlanych lub 
specjalnych proszkach dla alergików. •

Z D R O W I E

Gdy skóra cierpnie, 
czyli AZSPI
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Wysłuchaj, nie oceniaj
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Oceniając innych, nie pytamy siebie: a co ja 
zrobiłem lub jak pomogłam bezradnej osobie?
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Krzyżówka panoramiczna nr 5
OBECNIE 57 PROC. POLAKÓW PRZECHODZI NA EME-
RYTURĘ PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO. 
Jeszcze w 2015 roku prawie 83 proc. 
osób uprawnionych przechodziło 
na emeryturę w momencie osiągnięcia 
wieku emerytalnego, teraz jest ich o bli-
sko 30 proc. mniej. Coraz więcej Pola-
ków zdaje sobie sprawę, jak wiele zależy 
od wydłużenia aktywności zawodowej 
przy wyliczeniu dożywotniej emerytu-
ry wypłacanej przez ZUS. W ostatnich 
latach prawie co trzeci emeryt odwleka 
rezygnację z pracy. Efektem opóźnienia 
przejścia na emeryturę o rok jest o około 
8 proc. wyższe świadczenie. Jest to jeden 
z największych przyrostów na świecie.

CO DRUGI POLAK CO NAJMNIEJ RAZ W ROKU KORZY-
STA Z OFERTY HOTELI W NASZYM KRAJU. Na noc-
leg w hotelu zdecydowanie częściej de-
cydujemy się prywatnie niż służbowo 
– wynika z badania firmy doradczej 
CBRE. 54 proc. respondentów wskazuje, 
że średnia długość pobytu to najczęściej 
dwie–trzy noce, a główny cel wyjazdów 
to wypoczynek (wskazuje tak 75 proc. 
respondentów), 13 proc. Polaków korzy-
sta z hoteli w podróżach biznesowych, 
a 10 proc. – zarówno prywatnie, jak 
i służbowo.

INDIE STAŁY SIĘ PIĄTĄ POTĘGĄ GOSPODARCZĄ 
POD WZGLĘDEM NOMINALNEGO PKB. Kraj ten 
prześcignął Francję i Wielką Brytanię 
i szybko dogania Niemcy. Jednak PKB 
per capita w Indiach wygląda znacznie 
gorzej, bo wynosi 2170 dolarów, przy 
populacji przekraczającej już 1 mld  
366 mln. Dla porównania w USA wynosi 
62 794 dolarów, w Chinach – 10 098 dola-
rów, a w Polsce – 16 997 dolarów. Celem 
wskazanym przez ministra finansów 
Indii jest osiągnięcie poziomu 5 bln dola-
rów PKB do 2025 roku. W jego osiągnię-
ciu ma pomóc kontynuacja reform, czyli 
dalsza deregulacja i liberalizacja gospo-
darki oraz kontynuacja prywatyzacji. 
Szczególnie szybko rozwija się w Indiach 
sektor usług (w tym usług dla biznesu), 
który odpowiada za około 60 proc. PKB 
i daje zatrudnienie 28 proc. pracowni-
ków. Indyjski rząd chce ożywić także 
sektor przemysłowy i rolniczy.•

W tym roku najstarsza wyższa uczelnia 
techniczna w Polsce, Akademia Górniczo-
-Hutnicza, świętuje 100 lat swojego istnie-
nia. 24 stycznia, w ramach obchodów ju-
bileuszu, jej rektor, prof. Tadeusz Słomka, 
symbolicznie odszpuntowując pierwszą 
beczkę piwa, otworzył też nowy rozdział 
w historii AGH – własny browar. Browar 
Górniczo-Hutniczy nawiązuje do korzeni 
kulturowych łączących piwowarstwo, gór-
nictwo oraz uczelnię, zwłaszcza poprzez 
tradycyjny sposób świętowania Dnia Gór-
nika oraz Dnia Hutnika. Został sfinanso-
wany głównie dzięki dobrowolnym dat-
kom podczas zorganizowanej wcześniej 
zbiórki.

Browar mieści się w nowo wyremon-
towanym Klubie Studio przy ulicy Bu-
dryka w Miasteczku Studenckim AGH. 
Władze uczelni podkreślają, że to jedy-
ne tego typu przedsięwzięcie w Polsce. 
Ma zupełnie odrębną od AGH osobowość 
prawną, to spółka z własnym zarządem. 
Browar Górniczo-Hutniczy jest spółką 
akcyjną, w której udziały nabywali stu-
denci, absolwenci i pracownicy Aka-
demii Górniczo-Hutniczej oraz osoby 
zainteresowane tą inicjatywą. Jak dotąd 
ponad 500 osób zostało akcjonariuszami 
i zarazem współwłaścicielami browaru. 
W trzy tygodnie organizatorom udało 
się zebrać 2,5 mln złotych, które były 
konieczne, by uruchomić biznes. Prze-
wodniczącym rady nadzorczej browaru 
został rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka.

TRZY RAZY CZTERY
Centrum Browaru Górniczo-Hut-

niczego jest dziesięciohektolitrowa 

warzelnia pokryta miedzianą 
osłoną oraz 10 dwudziestohek-
tolitrowych zbiorników cylin-
dryczno-stożkowych. Zatrud-
nieni w nim piwowarzy szkoleni 
w Niemczech i na studiach podyplo-
mowych w Krakowie wytwarzają piwo, 
które składa się tylko z tradycyjnych 
czterech składników – słodu, wody, 
chmielu i drożdży. Oprócz warzenia 
nie jest ono poddawane żadnym in-
nym procesom, jak pasteryzowanie 
czy filtrowanie. W browarze używa 
się nie tylko czterech składników, ale 
też wytwarza cztery style piwa – kla-
syczny pils, orzeźwiające pszeniczne, 
ale (w którego produkcji stosuje się pol-
skie odmiany chmielu) oraz dunkel. 
To ostatnie ma być piwem sezonowym, 
niewykluczone, że po pewnym czasie 
zostanie zastąpione przez inny styl. 

Goście Klubu Studio, dzięki 
zaawansowanej technolo-
gicznie instalacji, otrzymają 

piwo w kuflu schłodzone w uj-
ścu w kranie wyszynkowym, czyli 

w idealnej temperaturze do konsump-
cji. Browar oferuje piwo w, jakżeby 
inaczej, czterech wariantach – prosto 
z tanka, z beczki, butelkowe oraz z ma-
łej beczki. Do jesieni piwo ma być do-
stępne tylko w siedzibie browaru pod-
czas organizowanych w nim wydarzeń. 
Od zimy twórcy zapowiadają ekspansję 
– najpierw na Kraków, a później na są-
siednie województwa.

HUCZNA INAUGURACJA
Impreza otwarcia Browaru Górni-

czo-Hutniczego trwała dwa dni. W pią-
tek 24 stycznia odbyła się oficjalna, za-
mknięta uroczystość, podczas której 
rektor AGH w obecności akcjonariuszy 
odszpuntował pierwszą beczkę. Pro-
gram artystyczny zapewniła Sekcja 
Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Praw-
dziwych Mężczyzn, a uświetnił go Piotr 
Bukartyk. Całość poprowadził popu-
larny konferansjer i kabareciarz Piotr 
Bałtroczyk. Z kolei w sobotę trwał dzień 
otwarty – wszyscy mogli zwiedzić siedzi-
bę browaru, przyjrzeć się procesowi wa-
rzenia piwa, a także skosztować cztery 
style. Uniwersytet Rolniczy i Krakowska 
Szkoła Browarnicza zapraszały każdego 
na degustacje sensoryczne, chętni mogli 
też wysłuchać wykładów i prezentacji 
o tematyce piwowarskiej oraz wziąć 
udział w spotkaniach z mistrzami pi-
wowarstwa z Browaru Okocim.
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