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Temat na czasie
Utworzenie kopalń zespolonych
rozpoczyna kolejny etap
restrukturyzacji Polskiej
Grupy Górniczej – przekonują
przedstawiciele Grupy,
wskazując na zalety zmian
organizacyjnych.
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Chodzi o to, abyśmy
dotrwali do lepszych
czasów

Nie badają wszystkiego
NOWY GÓRNIK
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Rozmowa z Henrykiem
Markitonem, przewodniczącym
ZZG Jas-Mos JSW SA, i wiceprzewodniczącym Wojciechem
Romanem.
strona 3

Integracja przyniesie
oszczędności
Od 1 lipca w ramach Polskiej
Grupy Górniczej będą funkcjonować trzy kopalnie zespolone
i dwie samodzielne.
strona 4

Węgiel z sieci już
wkrótce!
Inicjatywa Katowickiego Węgla,
spółki zależnej KHW SA.
strona 4

Śmieci zasobne
w energię
Przetwarzanie odpadów.
strona 8

Corolla rajdowo
celebruje półwiecze
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Seul w rytmie
Gangnam Style
Podróże marzeń.

strona 10

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Sporo uwagi poświęcono śrubom, które można
kupić czterokrotnie taniej w markecie niż w przetargach organizowanych przez kopalnie.
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Pięścią w stół

Brytyjska nauczka
Redakcja poprosiła mnie, abym skomentował rozmowę z kolegami z ruchu Jas-Mos, opublikowaną
na sąsiedniej stronie Nowego Górnika. „Pańscy koledzy mają wiele wątpliwości związanych z przekazaniem części Jas-Mosu Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
To dziwne, bo przecież Spółka o wszystkim informuje
w sposób wyczerpujący”. Zanim spełnię prośbę redakcji, pozwólcie Państwo, że poświęcę sporo miejsca
wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wbrew
pozorom jedno z drugim ma trochę wspólnego.

R

eferendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej (Brexitu) zakończyło się zwycięstwem zwolenników opuszczenia Wspólnoty.
Jednak z danych Google’a (najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, bez której współczesny świat
nie potrafiłby funkcjonować) wynika, że głosujący
za wyjściem z Unii często nie wiedzieli, za czym się
opowiadają i jakie będą konsekwencje ich decyzji.
Mieszkańcy Wielkiej Brytanii poszli do urn, oddali
głosy, a potem sprawdzali w Internecie, co się stanie,
jeśli ich kraj pożegna się z Unią.
Praktycznie wszystkie polskie redakcje powołując
się na statystyki Google Trends, informują, że dwie
godziny po zakończeniu głosowania pytania typu
„co dla nas oznacza opuszczenie UE?” były wpisywane w okienko wyszukiwarki 2,5 razy częściej niż
normalnie. Uczestnicy referendum po fakcie chcieli
się zorientować, co zrobili i z czym się to wiąże. Czy
to oznacza, że obywatele Wielkiej Brytanii są głupi?
A może ograniczeni? Nic z tych rzeczy. I oni, i my przez

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Tabloidyzacja życia
jest przytłaczająca.
Rozsądek, logika
i rzetelna wiedza
są spychane
na margines.

Komentuje Sławomir Starzyński
lata byliśmy bombardowani sensacjami i sensacyjkami przez prasę bulwarową. W tabloidach świat
jest prosty. Na przykład przyczyną wielu nieszczęść
w Wielkiej Brytanii są Polacy. Część zwolenników
wyjścia z UE ponoć była przekonana, że jak zagłosują
za wyjściem, to Polacy i inni imigranci będą musieli
wyjechać z Wielkiej Brytanii, a poza tym nic się nie
zmieni. Teraz są rozczarowani.
W Polsce też mamy do czynienia z ogłupianiem ludzi. Podchody polityczne są ważniejsze niż gospodarka.
Skandale i sensacje górują nad rzetelnymi analizami.
Tabloidyzacja życia jest przytłaczająca. Rozsądek, logika
i rzetelna wiedza są spychane na margines. Dziennikarze
uważają nas, obywateli, za idiotów. Politycy wychodzą
z założenia, że skoro dziennikarze tak uważają, to coś
w tym musi być i też traktują nas jak idiotów. Jak bardzo
niebezpieczny to obyczaj, przekonali się Anglicy.
Teraz kilka zdań na temat rozmowy, która jest
wydrukowana na trzeciej stronie. Bardzo dobrze, że koledzy zadają pytania, na które może odpowiedź już została udzielona, ale była zbyt zawiła, niezrozumiała albo
niekonkretna. Bardzo ważne, żeby w czasie wielkich
zmian w górnictwie załogi miały dostęp do informacji.
Bardzo ważne, żeby nawet najbardziej banalne pytanie
nie pozostało bez odpowiedzi. Nie możemy dopuścić
do sytuacji, w której na coś się zgodzimy, a później
będziemy starali się dowiedzieć – na co. Dobrze byłoby,
gdyby decyzje dotyczące załogi zawsze podejmowano
po dokładnym zapoznaniu pracowników ze wszystkimi
możliwymi konsekwencjami. Uczmy się na przypadku
brytyjskim. Niech to będzie nauczka.
l

Kij w mrowisko

Na razie jest pat
Górnicy z KWK Makoszowy chcą rozmawiać o swojej
kopalni bezpośrednio z urzędnikami Unii Europejskiej.
Zastanawiają się także nad interwencją u papieża.
„Delegacja związkowców z kopalni Makoszowy jedzie
na spotkanie z unijnymi urzędnikami. Ale według europarlamentarzysty Adama Gierka bez zaangażowania
rządu Komisja Europejska nie pomoże. Związkowcy
zapowiadają, że w ostateczności poproszą o interwencję papieża Franciszka” – tak zaczyna się informacja
na portalu Gazety Wyborczej. Kiedy ją przeczytałem,
myślałem, że ktoś drwi z poważnych ludzi. Niestety,
okazało się, że takie pomysły są rozważane na serio.

K

opalnia Makoszowy w 2015 roku została przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Zgodnie
z porozumieniem podpisanym przez poprzedni
rząd ze związkami zawodowymi kopalnia miała „czekać” w SRK na inwestora, a do tego czasu przechodzić
proces restrukturyzacji. Żaden inwestor się nie zgłosił.
Kopalnia fedruje węgiel, korzysta z dotacji i gdyby nawet jutro chciał ją ktoś kupić, musiałby zwrócić ok. 190
mln złotych pomocy publicznej. Załoga jest rozżalona. Ja to rozumiem. Jednak sytuacja jest patowa. Ministerstwo Energii musi rozwiązać problem, który został
stworzony przez poprzedników. Nie wiem, na jakiej
podstawie ustalono ponad rok temu, że bez żadnych
konsekwencji będzie można przekazywać kopalnie SRK,
tam je „uzdrawiać”, a potem sprzedawać. Teraz Ministerstwo Energii szuka wyjścia. Nie znajdzie go, jeżeli wokół
kopalni będzie szum, a widowiskowe pomysły będą
służyły pewnym ludziom do zdobycia poklasku. Pomysł
ze spotkaniem z unijnymi urzędnikami jest samobójczy. Czy przedstawiciele górników chcą poinformować
na przykład Komisję Europejską o tym, że Polska planuje
pomoc publiczną dla górnictwa, choć zapisy unijne tego
zabraniają? Czy zapowiedź prośby skierowanej do papieża Franciszka i nadzieja na jego interwencję nie będzie
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Intensyfikacja
działań wokół
kopalni
Makoszowy,
wobec której trwa
proces notyfikacji
w Komisji
Europejskiej, może
przyspieszyć jej
likwidację.

redaktor naczelny Nowego Górnika

Strzeż się tych ludzi,
strzeż się tych haseł

D

wa miesiące temu zaczęła działać Polska Grupa
Górnicza. Od 1 lipca rozpoczyna się kolejny
etap naprawy – z 11 kopalń powstaną trzy kopalnie
zespolone, a dwie zachowają samodzielność. Z programu
osłonowego ma skorzystać ok. 4,5 tys. górników,
a niepotrzebna infrastruktura na powierzchni i pod ziemią
zostanie przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Wydobycie tony węgla w kopalniach PGG kosztuje
średnio 250 złotych. Średnia cena sprzedaży to około
230 złotych. Po połączeniu kopalń koszt wydobycia
ma spaść do 214 złotych. Nawet gdyby nie było wzrostu
cen na rynku, PGG miałaby 16 złotych zysku na każdej
wydobytej tonie węgla. Oczywiście, są to wartości
przybliżone, a wszystko zależy od koniunktury.

Ł

ączenie kopalń nie jest niczym nowym –
od dziesięcioleci były łączone. Chodziło o bardziej
efektywne wybranie złoża, lepsze zarządzanie albo
łagodne zamykanie kopalń, którym kończyły się złoża.
PGG chce, aby łączenie pozwoliło na wydzielenie
nieproduktywnych części kopalń i przekazanie ich Spółce
Restrukturyzacji Kopalń. Wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski tak tłumaczył cel przygotowywanej operacji:
„Będzie można efektywniej gospodarować złożami
węgla kamiennego, przekazać SRK niewykorzystywaną
infrastrukturę na powierzchni kopalń i pod ziemią,
a połączone kopalnie będą lepiej wykorzystywały
maszyny i urządzenia”.

C
okazją do kpin z górników z Makoszów i z papieża? Ten
pomysł bardzo mi się nie podoba. Bardzo nie podoba
mi się także pomysł, który doprowadził do sytuacji,
w której zawiedziono górnicze nadzieje.
– Intensyfikacja działań wokół kopalni Makoszowy,
wobec której trwa proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, może przyspieszyć jej likwidację – przestrzegał
kilka razy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Minister dyplomatycznie stara się wytłumaczyć, że im
mniej władzy państwowej kojarzonej w oficjalnych przekazach z kopalnią Makoszowy, tym lepiej dla delikatnej
materii negocjacyjnej. Fajerwerki narobią szkody.
– Cały czas namawiam i mówię to bardzo konsekwentnie: jeżeli komuś zależy na Makoszowach, my jesteśmy na etapie notyfikacji. Poprzedni rząd przekazał
Makoszowy do likwidacji, przekazał do SRK – jak wiemy
– do zamknięcia, nie do funkcjonowania – powiedział
kilka dni temu Polskiej Agencji Prasowej wiceminister
energii.
Doszło do kilku spotkań w sprawie kopalni Makoszowy. Brali w nich udział przedstawiciele załogi i minister Tobiszowski. Oficjalne komunikaty ograniczały
się do informacji, że sprawa kopalni, która korzysta
z pomocy publicznej, nie powinna stać się problemem
utrudniającym procedurę notyfikacji. Rozmowy dotyczyły działań w najbliższym czasie, mających zapewnić
zbyt większej ilości produkowanego tam węgla, dzięki
czemu ograniczono by straty produkcyjne. Kopalnia
w zeszłym roku sprzedawała węgiel za pośrednictwem
Kompanii Węglowej. W tym roku nie ma zapewnionego rynku zbytu. W problem Makoszów angażują się
radni Zabrza i radni wojewódzcy.
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli
w poniedziałek apel do rządu ws. planu działań na rzecz
dalszego funkcjonowania kopalni. Takie informacje ładnie brzmią. Jednak co można zrobić w sytuacji, kiedy
jakiekolwiek działania są zakazane? Na razie jest pat. l

zy ten plan ma wady? Na papierze wszystko się
spina i funkcjonuje. W rzeczywistości może być
różnie. Kiedy kopalnie należały do Kompanii Węglowej,
pogrupowano je w centra wydobywcze. W ich ramach
miały być tworzone kopalnie zespolone, a struktura KW
tak zmieniona, żeby powstała z niej firma przypominająca
holding skupiająca połączone kopalnie i kopalnie
samodzielne. Operacja została zatrzymana po powołaniu
centrów wydobywczych, które w założeniach miały
być etapem przejściowym. Ponieważ zmiany zostały
przerwane w połowie drogi, trudno ocenić, jakie korzyści
miałaby ówczesna Kompania Węglowa po zrealizowaniu
tej koncepcji. Z przygotowanych analiz wynikało, że firma
zaoszczędzi pieniądze na zaopatrzeniu, zarządzaniu,
zakupach sprzętu i poprawi jakość zarządzania, ponieważ
część kompetencji centrali miała być przeniesiona
na szczebel centrów. Dużo wysiłku włożono, żeby centra
okazały się niewypałem, dlatego doszło do krzyżowania
się kompetencji, do bezwładu decyzyjnego i rozrostu
administracji. Przez kilka tygodni członkowie tak zwanego
zespołu audytorskiego, który analizował sytuację KW
przed powołaniem PGG, zastanawiali się, kto odpowiada
za przekreślenie koncepcji centrów wydobywczych
i za to, że niektóre decyzje o łączeniu kopalń okazały
się szkodliwe. Tłumaczyłem to kilku osobom. Resztę
odsyłam do archiwów internetowych. Łatwo będzie
ustalić odpowiedzialnych. Po co zastanawiać się
w nieskończoność, skoro można pójść na łatwiznę
i poczytać. Polecam to wszystkim „myślicielom”.

P

rzyda się to przy okazji zmian, które zaczynają się
w PGG. Dobrze byłoby, gdyby osoby decydujące
o górnictwie zrobiły sobie małą ściągę zatytułowaną:
„Strzeż się tych ludzi, strzeż się tych haseł”. Jeżeli zmiany
zostaną zatrzymane, plan Ministerstwa Energii legnie
w gruzach. Porażka PGG będzie porażką energetyki.
Za późno na gdybanie, czy można było wymyślić coś
lepszego. Co będzie, jeżeli społecznie łagodny plan
przekształcania PGG się nie powiedzie? Już naprawdę nie
będzie wyjścia i trzeba będzie realizować plan społecznie
przykry.
l
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Rozmowa z H enrykiem M arkitonem , przewodniczącym ZZG Jas-Mos JSW SA,
i wiceprzewodniczącym W ojciechem R omanem

XXNowy Górnik: Jak oceniacie sytuację
w JSW? Jeden z liderów związkowych
stwierdził, że skoro Spółka zapłaciła czternastkę, a zaraz potem wypłaciła pensję,
to znaczy, że jest kasa.
W ojciech R oman :
Od początku kryzysu nie
mamy pieniędzy. Dobił
nas zakup kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie
twierdzę, że ona jest nam
niepotrzebna, natomiast
jestem przekonany, że kupiliśmy ją zbyt drogo. Spółka zapłaciła 1,5 mld
złotych. Wzięła na ten zakup kredyt. Teraz
brakuje nam pieniędzy na wszystko, co jakiś
czas straszy się załogę upadłością i rozpoczyna
się kolejne etapy oszczędzania pod hasłem:
„Banki, nasi wierzyciele, oczekują od nas tego”.
Banki ustalają politykę zarządu, a nie zarząd
ani rada nadzorcza.
H enryk M arkiton :
Nie ma dnia, żeby nie
dzwonili do nas górnicy
i nie skarżyli się, że nie
ma czym robić. Brakuje na wszystko. Na dole
panuje kanibalizm technologiczny. Jest źle. Nie
wiem, kto wymyślił,
że Spółka ma pieniądze.
XXA co z ruchem Jas-Mos?

– Henryk Markiton: Część ruchu
ma być przekazana Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Mamy informacje z JSW na ten
temat. Jest nawet broszura informacyjna,
w której w dużym skrócie są przedstawione
warunki przejścia części górników do SRK.
Dotyczy to osób, które mogą skorzystać z pakietu osłonowego. Teoretycznie wszystko jest
cacy. Jednak w dniu, w którym rozmawiamy, nie ma decyzji walnego zgromadzenia,
nie ma aprobaty Komisji Europejskiej i tak
naprawdę nie wiemy, czy to tylko pomysł
sondażowy czy koncepcja wpisana w realny plan firmy. Deklaracje mają charakter
sondażowy, ale czy sama koncepcja przekazania części ruchu Jas-Mos SRK też jest
tylko sondażem? Co się okaże, jeśli z różnych powodów ta koncepcja nie wypali?
Codziennie dostajemy konkretne pytania
i odpowiadamy ogólnikami z broszury, bo nie
wiemy, co z ogólnych planów jest konkretem,
a co pobożnym życzeniem. Górnicy pytają
na przykład o gwarancje pracownicze w nowej firmie, do której mają przejść.
XXI co odpowiadacie?

– W ojciech R oman : Musimy zacząć rozmawiać o podpisaniu porozumienia. Na razie nie prowadzimy rozmów,
bo co ma być ich podstawą? Broszura czy
deklaracja, w której stoi jak byk, że to tylko
sondaż? W maju 2011 roku, przed wejściem
na giełdę, pracownicy dostali gwarancje.
Czy podpisanie przez pracownika zgody
na przejście do SRK oznacza automatyczną
rezygnację z gwarancji, jakie miał w JSW?
Nie wiem tego.

– Henryk Markiton: Mamy problem
prawny. Są gwarancje pracownicze i trzeba
formalnie tę sprawę załatwić.
– Wojciech Roman: Mamy orientacyjny
termin. Ponoć od 1 października część ruchu
Jas-Mos ma być w SRK. Pomysł może i dobry, ale problem formalnie skomplikowany.
W każdej kopalni JSW, a w przypadku kopalni
zespolonej w każdym ruchu, jest inny system
wynagradzania. Jak będą wyliczane urlopy dla
poszczególnych pracowników kopalń, którzy znajdą się w SRK? Do tej pory do SRK
przenoszono całe kopalnie. Teraz mówimy
o wydzielonej części.
– Henryk Markiton: Nie ma koncepcji,
jak rozwiązać problem obsługi części, która zostanie w JSW, i części, która przejdzie
do SRK. Jak rozliczać transport, który będzie
nasz, ale będzie z niego korzystać także SRK?
Jak rozliczać zużycie wody, odprowadzanie
ścieków, zużycie energii? Nie da się zamontować liczników oddzielnych dla zatrudnionych
w SRK i dla pracowników JSW.
– Wojciech Roman: Po przejściu części
ruchu Jas-Mos do SRK w strukturach JSW
zostanie część potrzebna do normalnego wydobycia węgla. Mamy do wybrania jeszcze
kilkanaście milionów ton. My będziemy fedrować, SRK będzie likwidować swoją część,
ale komunikacja, warsztaty, energia, woda,
wentylacja będą wspólne. To dobrze brzmi tak
długo, jak długo nie trzeba dzielić się kosztami.
Podam prosty przykład. Nam zostanie
szyb wdechowy. Jednak z niego będzie też korzystać SRK. Musi nam zapłacić. Ile i jak to będzie liczone – nie wiemy. Szyby wydechowe
będą należały do SRK. My będziemy musieli
płacić za odprowadzanie zużytego powietrza.
Kolejny problem jest związany z szybem wdechowym. Są tam sprężarki. SRK będzie likwidować ten szyb i sprężarki. Czy w takim
razie będziemy kupować przenośne sprężarki
tłoczące powietrze do naszych przodków? Ile
to będzie kosztować i jak niezawodny będzie
taki system wentylacji?
– Henryk Markiton: To pytania bardzo
szczegółowe, może dla laika nieistotne, ale bez
odpowiedzi na nie cała operacja przekazania
części ruchu Jas-Mos może się okazać początkiem gigantycznych kłopotów. Mamy nadzieję,
że służby odpowiedzialne za przekazanie części ruchu Jas-Mos do SRK wiedzą, co robią.
Ludzie średnio interesują się urlopami
górniczymi. Oczywiście, są pracownicy zainteresowani przejściem do SRK i chcą skorzystać z pakietu osłonowego. Wszystko zależy
od indywidualnej sytuacji danego pracownika.
– Wojciech Roman: W kopalni mamy
dół, administrację, zakład przeróbczy. Przyjmuję, że odejścia z zakładu przeróbczego i administracji nie będą problemem dla firmy.
Jednak mogą być nim odejścia pracowników
dołowych ze stażem ponad 20 lat. Chyba popełniamy podobny błąd jak na początku tego
wieku. Z kopalń odeszli doświadczeni pracownicy, przyjęcia były wstrzymane i mamy lukę
pokoleniową, która wynosi około 10 lat. Teraz
przodowymi w ścianie zostają górnicy z kilkuletnim stażem. Kiedyś dopiero po przepracowaniu 15–20 lat zostawało się przodowym.

NOWY GÓRNIK

Chodzi o to, abyśmy dotrwali
do lepszych czasów

Część ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie zostanie przekazana Spółce Restrukturyzacji
Kopalń. Do SRK ma także przejść grupa pracowników, którzy zechcą skorzystać z programu osłonowego
Może zbyt późno. Jednak awans na przodowego po pięciu latach pracy jest zbyt szybki.
Nikomu nie ujmuję wiedzy, ale w górnictwie
bardzo ważne jest doświadczenie.
– Henryk Markiton: Pracownicy z Jas-Mosu mają mieć pierwszeństwo skorzystania
z programu osłonowego. Z innych kopalń będzie po uważaniu. Czy ma być organizowany
casting do SRK? Będą przechodzić najlepsi
czy najgorsi? Możliwe, że porządnych pracowników nikt nie puści, ale lawiranta przeniosą
z pocałowaniem ręki. Już wyobrażam sobie protesty pracowników i zamieszanie wśród załogi.
XXCzy kopalnie mogą wyjść na zero? Straty finansowe powodują, że trzeba ratować
się planami, które oceniacie jako ułomne.
– Wojciech Roman: Jeśli wzrośnie
cena, to zaczniemy wychodzić nie tylko
na zero, ale znów będziemy mieć zyski. Załoga na trzy lata zrezygnowała z części należnych wynagrodzeń. To oznacza, że zaoszczędzimy w ciągu trzech lat około 2 mld złotych.
Oddanie części Jas-Mosu z częścią załogi
do SRK ma dać 300 mln złotych oszczędności. Mamy już 2,3 mld złotych. Okazuje
się, że to mało. Nie wiem, ile zaoszczędzimy
przez okrojone zakupy maszyn i urządzeń
oraz ograniczenie inwestycji. Niech to będzie tylko 1 mld złotych. Razem to już 3,3
mld złotych oszczędności. I wciąż mało. Bez
wzrostu cen zarżniemy się, a nie przetrwamy.
– Henryk Markiton: Jest jeszcze jedna
rzecz. Oszczędzamy na maszynach, urządzeniach i na inwestycjach. Jednak kiedyś trzeba
będzie zacząć kupować i inwestować, bo bez
tego nie będziemy wydobywać węgla. W gruncie rzeczy tylko przesuwamy w czasie wydatki,
które i tak trzeba będzie ponieść. Jeżeli kryzys

będzie trwał dłużej, nie ma siły, żebyśmy o własnych siłach przetrwali. Musi być jakiś system
wsparcia na wyjście z tego kryzysu.
– Wojciech Roman: Takim systemem
wsparcia może być odejście od przepisów,
które nakazują dopuszczanie każdego urządzenia, które ma pracować pod ziemią.
To kilkukrotnie podraża zakupy, poczynając od śrubki i nakrętki, a kończąc na kombajnach. Wierzę, że osoby na najwyższych
szczeblach wiedzą o tym i podejmą decyzje,
które w końcu położą kres łupieniu górnictwa.
W latach 2006–2007 tona węgla koksowego
kosztowała 89 dolarów, JSW była państwowa,
miała pieniądze na godne pensje oraz na potrzebne zakupy i inwestycje. Załoga często
przypomina tamte czasy i zastanawia się, jak
to było możliwe. Przez lata obrośliśmy w spółki, koksownie, nowe inwestycje, kupiliśmy
Knurów-Szczygłowice, jesteśmy na giełdzie
i grozi nam upadek. Teraz siedzimy i dyskutujemy, czy górnictwo może być rentowne, czy
padniemy czy nie. Pozostaje nam modlić się
o to, aby górnictwo przetrwało i żeby nasze
dzieci miały pożytek z węgla.
XXTo zabrzmiało jak ostatnia wola.

– Henryk Markiton: Nie popadajmy
w skrajny pesymizm. Górnictwo zawsze będzie potrzebne. Chodzi o to, abyśmy dotrwali
do lepszych czasów.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``Informacje o zasadach przejścia do SRK
pod adresem internetowym: https://www.jsw.
pl/odpowiedzialny-biznes/przejscia-do-srk/
odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania
Przez Internet można zadawać pytania na temat
warunków przejścia do SRK
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Od 1 lipca w ramach Polskiej Grupy Górniczej będą funkcjonować trzy kopalnie zespolone i dwie samodzielne

Integracja
przyniesie oszczędności
Już za tydzień w PGG nastąpią poważne
zmiany organizacyjne. Od 1 lipca spółka
grupować będzie w swoich strukturach nie
11, lecz pięć kopalń. Trzy zakłady rozpoczną
działalność jako kopalnie zespolone. Proces
połączenia czeka kopalnie rudzkie (Pokój,
Halemba-Wirek i Bielszowice), rybnickie
(Marcel, Jankowice, Chwałowice i Rydułtowy) oraz nadwiślańskie (Piast i Ziemowit).
Jak udało się nam ustalić, kopalniami rybnickimi pokieruje dotychczasowy dyrektor
KWK Marcel – Adam Robakowski, funkcję
szefa kopalń rudzkich obejmie obecny dyrektor Halemby Michał Piecha, natomiast
dyrektorem kopalń nadwiślańskich będzie
dotychczasowy szef Piasta Krzysztof Setlak.
Integracja ominie dwie kopalnie: Sośnicę
i Bolesława Śmiałego.

Z nacząco niższe koszty
Utworzenie kopalń zespolonych pozwoli
na obniżenie kosztów wydobycia. W biznesplanie PGG założono, że koszty mają spaść
średnio do 214 złotych za tonę. Dzięki technologicznym połączeniom pomiędzy ruchami
kopalń zespolonych możliwe stanie się zlikwidowanie niewykorzystanej infrastruktury
zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Kolejną korzyścią będzie możliwość wspólnego
korzystania z kosztownych maszyn i urządzeń
oraz koordynowanie procesów produkcyjnych
pod okiem wspólnego gospodarza. Łatwiej
będzie również zaplanować efektywne wykorzystanie złoża.
Przykładem na konieczność podjęcia
działań polegających na pełnej koordynacji
frontów jest Pole Marklowickie, położone
na styku obszarów górniczych kopalń Marcel i Jankowice. Pomimo dobrej współpracy pomiędzy kopalniami sposób i kolejność

eksploatacji powodowały w przeszłości różnice zdań. Utworzenie kopalń zespolonych
jest także szansą na lepsze wykorzystanie kadry zarządzającej oraz średniego i wyższego
dozoru. Jest to tym istotniejsze, że w ramach
tych grup zawodowych w PGG w najbliższych
miesiącach nastąpią liczne odejścia na emerytury. W większej, połączonej strukturze łatwiej
będzie w bardziej elastyczny sposób wykorzystać umiejętności i potencjał pozostałych pracowników i w miarę potrzeby przemieszczać
ich pomiędzy stanowiskami.

R esztkowy P okój ,
trudna H alemba
Zespolenie kopalń przyniesie też kolejną
korzyść: możliwość wyeksploatowania resztkowych zasobów kopalń schyłkowych przy
wykorzystaniu infrastruktury kopalń perspektywicznych. Taka sytuacja będzie mieć
miejsce w przypadku kopalni Pokój, która
podlega obecnie głębokiej restrukturyzacji.
Trwają roboty górnicze zmierzające do dołowego połączenia tej kopalni z Bielszowicami. Zakłada się, że od 1 stycznia 2017 roku
Bielszowice przejmą funkcje technologiczne
kopalni Pokój w zakresie odstawy i transportu pionowego całości urobku oraz jego
wzbogacenia. Po zrealizowaniu tego połączenia zbędna infrastruktura powierzchniowa
i dołowa zostanie poddana procesowi likwidacji. SRK przekazane zostaną szyb Otylia,
zakład przeróbczy i część złoża. Pozostałe
do wyeksploatowania zasoby kopalni Pokój
to kilka milionów ton, ale złoże wymaga selektywnego podejścia pod kątem opłacalności
eksploatacji.
Selektywnej oceny wymagają także
zasoby kopalni Halemba-Wirek. Zdaniem
ekspertów eksploatowany obecnie pokład
402 zawiera niskokaloryczny węgiel, jest też

chimeryczny i pełen uskoków. Dodatkowo
wysoki poziom zagrożeń naturalnych powoduje, że nie do końca można nad nimi
zapanować. Przykładem jest zapalenie się
metanu, do którego doszło 10 czerwca
w ścianie 2B w pokładzie 402 na głębokości
1030 metrów. Specjaliści z PGG potwierdzają, że Halemba ma duże zasoby, niestety
ze względu na lokalizację w przeważającej
większości są one bardzo trudne do ekonomicznego wyeksploatowania. Najbardziej
wartościowe złoże to filar ochronny znajdujący się pod elektrownią Halemba, gdzie
dotąd nie prowadzono wydobycia. Obecnie,
po likwidacji elektrowni, złoże może być wybrane. Można po nie sięgnąć także od strony
kopalni Bielszowice.

Z modernizować
układ transportu
W zespolonych kopalniach rybnickich
ruchy Marcel i Jankowice będą miały równoległe znaczenie. Koszty produkcji spadną dzięki
unowocześnieniu układu transportu urobku
i z tego powodu spore zmiany czekają Chwałowice, które jako jedyna kopalnia w Polsce
stosują archaiczny sposób wydobycia węgla
w wozach na powierzchnię. Już od stycznia
2017 roku część węgla z Chwałowic będzie
przekazywana dołem na ruch Jankowice, skąd
na powierzchnię przetransportowana będzie
szybem. Z wydobycia będzie można wyłączyć
szyb 1 w Chwałowicach. Dociążony zostanie z kolei nowoczesny zakład przeróbczy
w Jankowicach, który obecnie ma nadwyżkę
mocy. Część urobku z Chwałowic w dalszym
ciągu będzie wydobywana szybem VIII, skąd
kierowana będzie do nadal funkcjonującego
zakładu przeróbczego.
Rozważana jest natomiast przyszłość
Rydułtów, kopalni, w której występuje trzeci,

najwyższy w polskim górnictwie stopień
zagrożenia tąpaniami. Pomimo bardzo
rozproszonej eksploatacji, polegającej
na równoczesnym prowadzeniu czterech-pięciu ścian, w Rydułtowach zdarzają się
poważne nieprzewidziane zjawiska. 26 maja
miało miejsce odprężenie o sile 4 x 106 J,
które spowodowało zniszczenie chodnika
podścianowego na długości 140 metrów.
Na szczęście w rejonie nie było pracowników. Rydułtowy są wentylacyjnie połączone
z Marcelem, w przyszłości planuje się też
połączenie technologiczne umożliwiające
transport węgla, więc część złoża można
wyeksploatować od tej strony. To jeden
z rozpatrywanych scenariuszy na przyszłość
tej kopalni.

N adpodaż miałów
Z ograniczeniem wydobycia w najbliższej
przyszłości będą musiały się liczyć zespolone
kopalnie Piast i Ziemowit. Znacząca, szacowana nawet na kilka milionów ton nadpodaż
miałów energetycznych na rynku krajowym
powoduje, że obie produkują na zwały, pogarszając swój wynik ekonomiczno-finansowy. Obie kopalnie są w fazie przygotowywania nowych wniosków koncesyjnych.
Piast zamierza zrealizować projekt Piast
Głęboki, polegający na udostępnieniu złoża
do głębokości 1300 metrów. Ziemowit nosi
się z zamiarem sięgnięcia po złoże Imielin
Północ. Nie zdecydowano na razie, który
z tych projektów jest bardziej efektywny i doczeka się realizacji.
Kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica
będą natomiast funkcjonowały jako kopalnie
samodzielne.
ANNA ZYCH

Autorka jest publicystką tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu nettg.pl

Inicjatywa Katowickiego Węgla, spółki zależnej KHW SA

Węgiel z sieci już wkrótce!
Katowicki Węgiel sp. z o.o., firma z grupy kapitałowej Katowickiego Holdingu Węglowego SA, uruchomi w drugiej dekadzie sierpnia
sprzedaż węgla za pośrednictwem sklepu internetowego. Przygotowana jest nowa strona
internetowa spółki, która oprócz treści prezentowanych obecnie uzyska w zmienionej
formie graficznej dodatkowe funkcje, w tym
przede wszystkim zakładkę z dostępem do
e-sklepu. Trwają ostateczne testy funkcjonalności i rozwiązań technicznych oraz dokonywane są ostatnie poprawki. Klienci uzyskają
dostęp do sklepu w drugiej dekadzie sierpnia.

Będzie to innowacja na krajowym rynku handlu węglem. Wprawdzie internetowy
kanał sprzedaży węgla jest już częściowo wykorzystywany przy sprzedaży detalicznej, lecz
dotychczas nie zajmował się tym żaden z dużych krajowych producentów, gwarantujących
pochodzenie opału z konkretnych kopalń.

Uruchomienie sklepu internetowego
przez Katowicki Węgiel rozszerzy i ułatwi
dostęp klientom indywidualnym do węgla
poprzez poszerzenie zakresu nowoczesnych
rozwiązań w organizacji zakupów.
Obecnie możliwość bezpośredniego kupowania kwalifikowanych paliw węglowych
mają przede wszystkim składy należące do sieci Autoryzowanych Sprzedawców KHW SA.
Jest to 212 firm (i kilkakrotnie więcej składów),
które dokonują zamówień za pośrednictwem
portalu internetowego.
Pozostali klienci Katowickiego Węgla
mogą drogą elektroniczną zamawiać kwalifikowane paliwa węglowe (EKORET, E-groszek,
Orzech-E). Ogranicza się to jednak do użycia poczty elektronicznej i dokumentów zamieszczonych na stronie Katowickiego Węgla
Sp. z o.o. Po uruchomieniu sklepu internetowego całość operacji związanych z zakupem
węgla zautomatyzuje się i uprości.

Co prawda Katowicki Węgiel już dzisiaj
oferuje klientom dostawę własnym transportem kupionego węgla na adres wskazany
w zamówieniu, jednak dotyczy to tylko województw śląskiego i małopolskiego.
Wraz z uruchomieniem sklepu internetowego Katowicki Węgiel będzie dostarczał
produkowane przez siebie kwalifikowane paliwa węglowe w stałej cenie klientom na terenie
całego kraju, do każdej miejscowości, niezależnie od jej oddalenia od Katowic. Dostawy
będą realizowane w liczbie od jednej do ośmiu
palet, przy czym każda zawiera 30 sztuk worków po 25 kilogramów każdy.
Dzięki wykorzystaniu możliwości sklepu internetowego klienci zyskają nieograniczony dostęp do wysokiej jakości paliwa,
pochodzącego bezpośrednio od producenta.
Węgiel będzie dostarczony pod wskazany
adres w uzgodnionym terminie. Dostawy
węglowych paliw ekologicznych realizowane

za pośrednictwem firmy kurierskiej pozwolą
do minimum ograniczyć formalności związane z realizacją zapisów ustawy o podatku
akcyzowym, zabezpieczając interesy prawne
dostawcy i kupującego.
Przygotowywana obecnie witryna internetowa spełnia wszystkie aktualne wymagania użytkowników dotyczące funkcjonalności
i rozwiązań technicznych. Proces zakupu będzie można inicjować także z urządzeń mobilnych (tablet, telefon komórkowy) w sposób
prosty i intuicyjny. Czynności klienta ograniczą się do wprowadzenia danych niezbędnych do wystawienia dokumentów sprzedaży
oraz wybrania preferowanej formy zapłaty.
Na ukończeniu są rozmowy z firmami, których platformy obejmą obsługę realizacji płatności elektronicznych. Pierwsi klienci sklepu
internetowego Katowickiego Węgla kupią
węgiel w drugiej dekadzie sierpnia.
l
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Ósme posiedzenie komisji w sprawie katastrofy w ruchu Wesoła

22 czerwca br. odbyło się ósme posiedzenie powołanej przez prezesa WUG komisji
do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października 2014 roku w rejonie
ściany 560 w pokładzie 510 w Katowickim
Holdingu Węglowym SA, KWK Mysłowice-Wesoła, ruch Wesoła w Mysłowicach. W katastrofie poszkodowanych zostało łącznie
30 osób. Pięciu górników zmarło, 15 osób
odniosło ciężkie obrażenia, a 10 zostało lekko rannych.

W porządku obrad były kwestie dotyczące: informacji o stanie atmosfery w rejonie
otamowanej ściany 560 – w aspekcie możliwości przeprowadzenia oględzin, wyników
badań przyczyn i okoliczności zaistniałego
zdarzenia oraz informacji o sankcjach wobec
osób kierownictwa i dozoru kopalni w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
Sformułowano także przyczyny zdarzenia oraz wnioski wynikające z prac komisji.
W trakcie postępowania dochodzeniowego
przesłuchano 207 osób, w tym 10 z kierownictwa, 26 z dozoru wyższego i 32 ratowników. W toku dochodzenia stwierdzono szereg
nieprawidłowości, które występowały w KWK
Mysłowice-Wesoła, ruch Wesoła i w różnym

stopniu przyczyniły się do katastrofalnego
zdarzenia. Do najważniejszych należały:
– brak aktywnej profilaktyki pożarowej
w rejonie ściany 560 w okresie od jej uruchomienia do dnia 5 października 2014 roku,
– prowadzenie robót eksploatacyjnych
w ścianie 560 w warunkach występowania
pożaru endogenicznego od dnia 5 października 2014 roku,
– nierozpoczęcie akcji przeciwpożarowej
w związku z zaistniałym w dniu 5 października
2014 roku pożarem endogenicznym w rejonie
zrobów ściany 560,
– brak bieżącej likwidacji chodnika XIa
wsch. za ścianą 560 i utrzymywanie nieprzewietrzanego odcinka tego wyrobiska
o długości około 9 metrów, przez co utworzono zbiornik metanu w niezlikwidowanym
chodniku XIa wsch. za ścianą 560 poprzez
wykonanie zawarcia przy użyciu płótna podsadzkowego i środków chemicznych na linii
zawału ściany,
– niedozwolone ingerowanie we wskazania czujników CO-metriii, co zaniżało rzeczywiste wartości tlenku węgla w punktach
pomiarowych, zabudowanych na drogach
odprowadzających powietrze ze ściany 560,
– nieinformowanie pracowników o wzroście zagrożenia pożarowego w rejonie ściany.

Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie. Sporo uwagi poświęcono
śrubom, które można kupić czterokrotnie
taniej w markecie niż w przetargach
organizowanych przez kopalnie

WUG nie decyduje
o wszystkim
Podczas pierwszego posiedzenia Komisji
Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (gremium doradczego prezesa WUG) w nowej
kadencji dyskutowano m.in. o wymogach
stawianych urządzeniom, maszynom i materiałom stosowanym w górnictwie. Sporo
uwagi poświęcono śrubom, które można
kupić czterokrotnie taniej w markecie niż
w przetargach organizowanych przez kopalnie. Choć wyglądają podobnie, to różnią się diametralnie właściwościami stopów
metali, z jakich je wykonano, i gwarancjami
producenta. Wiele wyrobów koniecznych
do funkcjonowania zakładów górniczych
podlega nadzorowi rynku prowadzonego
przez prezesa WUG, ale nie dotyczy to m.in.:
śrub, blachy, kluczy czy kilofów.

W górnictwie podziemnym (w tym węgla kamiennego) jest obecnie dopuszczonych
do stosowania przez prezesa WUG 16 wyrobów.
Lista wyrobów objętych nadzorem górniczym może się wkrótce zmniejszyć. W lutym br. zespół specjalistów WUG spotkał się
z przedstawicielami przedsiębiorców górniczych, których poproszono o wskazanie
obowiązujących przepisów, których zmiana
może obniżyć koszty działalności górniczej,

przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. Kolejnym krokiem w tym zakresie jest powołanie zespołu
do spraw oceny funkcjonowania przepisów
dotyczących prowadzenia ruchu zakładów
górniczych przez ministra energii Krzysztofa
Tchórzewskiego (w maju br.).
Kilkanaście lat temu nadzór górniczy
nad wyrobami stosowanymi w kopalniach
był znacznie szerszy niż obecnie. Duże zmiany
przyniosło wejście Polski do Unii Europejskiej.
W 2004 roku wcześniejsze przepisy przestały
obowiązywać. Radykalnie zmniejszyła się lista
wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych w drodze decyzji przez
prezesa WUG.
Przedsiębiorcy górniczy sami decydują,
formując warunki przetargowe, o zakupach
dla swoich kopalń m.in.: zmechanizowanych
obudów ścianowych, obudów chodnikowych,
kombajnów, elementów obudów chodnikowych (siatki, łuki, rozpory), środków chemicznych stosowanych w wyrobiskach, urządzeń
elektrycznych do 1000 V, podzespołów i elementów urządzeń (śruby, nakrętki, podkładki), kabli, blachy, kluczy, kilofów i odzieży
roboczej.
MAT. PRAS. WUG

W ruchu Wesoła, w przestrzeni otamowanej po katastrofie, ciągle monitorowany
i analizowany jest skład atmosfery z wykorzystaniem chromatografu.
Od kwietnia br. występuje wzrost wartości wskaźników pożarowych. Aktualnie
nie można określić, kiedy możliwe będzie
przeprowadzenie wizji na miejscu zdarzenia. W związku z tym komisja postanowiła
sporządzić sprawozdanie pomimo nieprzeprowadzenia oględzin miejsca wypadku. Jeżeli
w przyszłości będzie możliwość ich dokonania, to komisja wznowi działalność.
Na podstawie analizy dotychczasowych
wyników badań eksperci uznali, że wypadek
zbiorowy był spowodowany zapaleniem metanu, którego inicjałem był pożar endogeniczny.
Wykluczono hipotezę o wybuchu metanu.
Wobec winnych zaniedbań nadzór górniczy zastosował następujące sankcje:
– w odniesieniu do 12 osób kierownictwa
i dozoru ruchu wydano decyzje zakazujące
wykonywania określonych czynności w ruchu
zakładu górniczego,
– w stosunku do 12 osób dozoru ruchu
średniego i wyższego skierowano do sądu
wnioski o ukaranie,
– wobec kierownika ruchu zakładu górniczego zastosowano karę pieniężną.
REKL A M A

NOWY GÓRNIK

Stwierdzono nieprawidłowości

Ponadto zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
siedem osób kierownictwa i dozoru ruchu,
których działanie przyczyniło się do sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia na pracowników zatrudnianych w rejonie ściany 560.
MAT. PRAS. WUG
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P ięć z jedenastu . Utworzenie kopalń zespolonych

rozpoczyna kolejny etap restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej
– przekonują przedstawiciele Grupy, wskazując na zalety zmian
organizacyjnych. Chodzi m.in. o większą elastyczność i niższe
koszty. Podjęte zostały decyzje personalne dotyczące dyrekcji
połączonych kopalń. Wyznaczony na 1 lipca termin łączenia
zakładów górniczych zostanie dotrzymany – zapewnił rzecznik
PGG Tomasz Głogowski. Z początkiem maja PGG przejęła
od Kompanii Węglowej 11 kopalń. Dzięki utworzeniu trzech
kopalń zespolonych 1 lipca łączna liczba kopalń Grupy zmniejszyła
się do pięciu. Samodzielne pozostaną kopalnie Sośnica i Bolesław
Śmiały, a połączono kopalnie: Marcel, Jankowice, Chwałowice
i Rydułtowy (będą działać pod wspólnym szyldem ROW), Pokój,
Halemba-Wirek i Bielszowice (utworzą kopalnię Ruda) oraz Piast
i Ziemowit.

JERZY DUDAŁA

Ogłoszono nowy skład dyrekcji kopalń.
Ze stanowisk odchodzą dyrektorzy i ich zastępcy z uprawnieniami emerytalnymi, następuje zmiana pokoleniowa. Zmniejszy się
też łączna liczba dyrektorów oraz struktura
kierownictwa – zarząd PGG liczy na nową
jakość w zarządzaniu.
Choć nie wszystkie połączone ze sobą
kopalnie mają obecnie podziemne połączenia,
stopniowo planowana jest ich technologiczna
integracja. Dzięki temu będzie możliwe np. zlikwidowanie niewykorzystanej infrastruktury
na powierzchni i pod ziemią. Inne potencjalne
korzyści to możliwość wspólnego korzystania z kosztownych maszyn i urządzeń oraz
lepsza koordynacja produkcji i planowanie
wykorzystania złoża.

E lastyczne zarządzanie
załogą
W większej strukturze łatwiejsze ma być
także elastyczne zarządzanie załogą, np. poprzez przemieszczanie pracowników. Jest
to tym bardziej istotne, że PGG, gdzie pracuje
obecnie ponad 32 tys. osób, planuje stopniowe
zmniejszanie zatrudnienia. Oprócz ok. 600 osób
z uprawnieniami emerytalnymi odejść mają też
pracownicy, którzy nabędą je w tym roku.
Ponadto część pracowników, wraz ze zbędnym nieprodukcyjnym majątkiem, ma w przyszłości dobrowolnie przejść do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), by tam skorzystać
z osłon socjalnych – tzw. urlopów górniczych
i jednorazowych odpraw pieniężnych. W niedawnym sondażu taką chęć zadeklarowało
ponad 4,5 tys. pracowników PGG.
Do SRK w przyszłym roku trafi np. część
majątku kopalni Pokój, po jej połączeniu z innymi rudzkimi kopalniami: Bielszowicami
i Halembą-Wirkiem.
Tak zwane resztkowe złoże węgla w kopalni Pokój będzie można wybrać dzięki połączeniu z kopalnią Bielszowice, już w ramach
kopalni zespolonej, zaś zbędny majątek Pokoju
wraz z częścią załogi trafi do SRK. Bielszowice przejmą wówczas funkcje technologiczne
kopalni Pokój w zakresie odstawy węgla, jego
transportu na powierzchnię oraz wzbogacania.
W ramach kopalni zespolonej łatwiej będzie
też sięgnąć po część złoża kopalni Halemba.

T ańsza produkcja
Utworzenie kopalń zespolonych to jedno
z działań, które mają przyczynić się do obniżenia kosztów wydobycia. W biznesplanie PGG
założono, że docelowo wydobycie jednej tony
ma kosztować średnio ok. 214 złotych, czyli
kilkanaście procent mniej niż obecnie.

Koszty produkcji mają być mniejsze m.in.
dzięki unowocześnieniu transportu urobku.
Dotyczy to np. rybnickiej kopalni Chwałowice, gdzie węgiel nadal transportowany jest
na powierzchnię w wozach. Po połączeniu
z innymi rybnickimi kopalniami w przyszłym
roku część węgla z Chwałowic będzie transportowana pod ziemią do obecnej kopalni
Jankowice, skąd trafi na powierzchnię szybem i będzie dalej przetwarzana w zakładzie
przeróbczym Jankowic. To również pozwoli
ograniczyć zbędną infrastrukturę, a tym samym zmniejszy koszty. Podobne działania
możliwe będą też w innych kopalniach.
W ramach kopalń zespolonych bardziej
skuteczne ma być ograniczenie nadpodaży węgla, głównie miałów energetycznych.
Chodzi o to, aby zakłady przeprofilowały
wydobycie i nie wydobywały węgla na zwały.
W efekcie końcowym połączenie kopalń
ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów
funkcjonowania i optymalizacji struktury
organizacyjnej spółki. Chodzi o dostosowanie kosztów do takiego poziomu, by miały
pokrycie w przychodach, realizowały założenia biznesplanu i zapewniały zwrot
z inwestycji.
Kopalnie PGG wydobywają ok. 28 mln
ton węgla rocznie, a spółka zatrudnia ponad
32 tys. pracowników. Obszar górniczy kopalń PGG to 465 km kw. w blisko 40 gminach,
a tzw. operatywne, czyli możliwe do potencjalnego udostępnienia i wydobycia, zasoby węgla
szacowane są na 1 mld 313,6 mln ton. Średnia
żywotność kopalń to 35 lat – aby ją wydłużyć,
potrzebne są inwestycje w nowe złoża.
Obecnie w kopalniach PGG pracują średnio 34 ściany wydobywcze; średnia głębokość
eksploatacji to prawie 730 metrów, a najgłębiej
położone pokłady są ponad 1100 metrów pod
ziemią. Kopalnie korzystają z 62 szybów. Pod
ziemią pracuje ponad 24 tys. górników.

P rostszy system
wynagradzania
Oprócz zmian organizacyjnych planowane są też negocjacje nowych zasad wynagradzania pracowników. Zarząd PGG chce wraz
ze stroną społeczną stworzyć założenia układu zbiorowego pracy w spółce. Na ich podstawie jesienią tego roku powinien powstać
pierwszy projekt tego układu jako materiał
do dalszych negocjacji. System wynagradzania w PGG, który zawiera kilkanaście składników wynagrodzenia, ma być uproszczony.
Docelowo miałaby to być jednolita pensja,
złożona z płacy zasadniczej (do której obecne
dodatki, jak deputat węglowy czy czternasta
pensja, byłyby włączone) oraz dwuskładnikowej premii. Część premii wiązałaby się

Polska G

kolejn

Choć nie wszystkie połączone ze sobą kopalnie mają obecnie podziemne połączenia, stopniowo planowana jest ich techn
i pod ziemią. Inna potencjalna korzyść to możliwość wspólnego korzystania z kosztownych maszyn i urządzeń oraz lepsz
z wykonaniem przez pracownika indywidualnych zadań, a kolejna część – z wynikiem
kopalni.

P od kontrolą społeczną
Związkowcy chcą wiedzieć, co z wydobyciem i sprzedażą węgla.
Związki zawodowe działające w Polskiej
Grupie Górniczej oczekują, że zarząd przedstawi im dane na temat wydobycia i sprzedaży
węgla. Chcą się dowiedzieć, czy biznesplan dla
PGG nie jest zagrożony. Czekają na schematy
organizacyjne kopalń zespolonych.
Porozumienie z 19 kwietnia br. zawarte
między zarządem Kompanii Węglowej a kompanijnymi związkami było niezbędne, żeby
móc uruchomić Polską Grupę Górniczą.
Proces restrukturyzacji w PGG jest objęty nadzorem specjalnego zespołu. W jego
pracach uczestniczą również przedstawiciele
strony społecznej.

Zespół monitorujący sytuację w Grupie
spotkał się we wtorek 28 czerwca.
– Jako przedstawiciele zespołu monitorującego zażądaliśmy na piśmie informacji
dotyczących wydobycia i sprzedaży – mówi
Bogusław Hutek, szef Solidarności w Polskiej
Grupie Górniczej. – Chcemy wiedzieć, czy
Grupa zdoła zrealizować wydobycie, które
założono w biznesplanie. Zamierzamy się
dowiedzieć, jak przedstawia się wydobycie
po sześciu miesiącach tego roku i czy biznesplan nie jest zagrożony. Zarząd PGG zobowiązał się do tego, że po 1 lipca w kopalniach
zespolonych spotkają się dyrektorzy z przedstawicielami strony społecznej i przedstawią schematy organizacyjne poszczególnych
kopalń zespolonych oraz szczegółowe informacje dotyczące obsady poszczególnych
stanowisk. Ma się to odbyć w przyszłym tygodniu. Dyrekcje kopalń zespolonych mają
się spotkać ze związkami i przedstawić te
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Grupa Górnicza
JACEK FILIPIAK

ny etap naprawy
Pożar endogeniczny to tragedia. Można mu zapobiec,
stosując mieszaninę popiołów lotnych i odpadów
flotacyjnych, używanych zarówno do profilaktyki
pożarowej w wyrobiskach dołowych, jak i do wypełniania
powstających w czasie eksploatacji pustek
poeksploatacyjnych i likwidowania wyrobisk

Dla bezpieczeństwa
i ekonomii
Kopalnie ograniczają inwestycje. Trwa kryzys.
Wyłączenie choćby jednej ściany często może
decydować o tym, czy kopalnia przetrwa czy
też padnie. W dodatku jest tak, że wyłączenie ściany w kopalni należącej do którejkolwiek ze spółek węglowych ma wielki wpływ
na zmniejszenie dochodów całej spółki. Obecnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest
zagrożenie pożarami endogenicznymi, czyli
spowodowanymi samozapaleniem się węgla
skojarzone z zagrożeniem wybuchem metanu.
Zwalczanie tego zagrożenia musi się opierać
głównie na profilaktyce przeciwpożarowej.

nologiczna integracja. Dzięki temu będzie możliwe np. zlikwidowanie niewykorzystanej infrastruktury na powierzchni
za koordynacja produkcji i planowanie wykorzystania złoża
dane. Ma to dotyczyć każdej kopalni zespolonej – podkreśla Bogusław Hutek.
Od 1 lipca w Polskiej Grupie Górniczej
funkcjonować będą kopalnie zespolone.

R aport
co kwartał
Z początkiem maja PGG przejęła
od Kompanii Węglowej 11 kopalń. Po utworzeniu trzech kopalń zespolonych 1 lipca łączna liczba kopalń spadnie do pięciu.
Technologiczna integracja ma być kontynuacją formalnych zmian. Umożliwi to likwidację zbędnej infrastruktury na powierzchni i pod ziemią. Poza tym ma to umożliwić
optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń.
Plusami mają być także koordynacja produkcji
oraz odpowiednie planowanie wykorzystania
złoża. Utworzenie z początkiem maja br. Polskiej Grupy Górniczej zapobiegło destabilizacji znacznej części sektora węgla kamiennego.

Grupa będzie się głównie koncentrować
na zaspokajaniu rynku wewnętrznego w kontekście tego, że to węgiel ma być wiodącym
paliwem w naszym miksie energetycznym.
Po utworzeniu w PGG kopalń zespolonych trzeba będzie jak najszybciej przekazać
Spółce Restrukturyzacji Kopalń część majątku
niezwiązanego z produkcją.
Założenie jest takie, by co kwartał zespół
monitorujący funkcjonujący w PGG przedstawiał stronom porozumienia raport dotyczący
przebiegu realizacji zarówno zapisów tego dokumentu, jak również biznesplanu dla Polskiej
Grupy Górniczej.
Pierwszy raport miałby zostać sporządzony do 30 września 2016 roku.
Autor jest publicystą miesięcznika Nowy Przemysł
i portalu wnp.pl

Istotne jest, aby prowadzić profilaktykę
najbardziej skutecznymi metodami. Jest nią
na przykład, stosowane dotychczas szeroko
w kopalniach JSW, wykonywanie mieszanin
popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych,
używanych zarówno do profilaktyki pożarowej
w wyrobiskach dołowych, jak i do wypełniania powstających w czasie eksploatacji pustek
poeksploatacyjnych i likwidowania wyrobisk.
Nie tak dawno z tej metody korzystano przy
zabezpieczaniu ściany w jednej z kopalń.
Chodziło o niedopuszczenie do pożaru endogenicznego w czasie, gdy usuwano skutki
zawału. Podawanie odpowiedniej mieszaniny
uchroniło przed stratą wielu milionów złotych.

P ożyteczne popioły lotne
Mieszaniny te wykonywane są z popiołów
lotnych po spalaniu węgla lub z popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych. Właśnie te
metody są zalecane przepisami górniczymi
ujętymi w paragrafie 360 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych. Mówi on: „W zakładach górniczych wyposażonych w instalację podsadzki
hydraulicznej lub instalację do podawania pyłu
dymnicowego rurociąg podsadzkowy doprowadza się do każdej nowo uruchamianej ściany
zawałowej, w której przewiduje się przypinanie
warstw węgla lub pozostawianie węgla w zrobach”. Ponieważ w każdej ścianie prowadzonej
z zawałem stropu pozostają resztki węgla, de

facto do każdej uruchamianej ściany należy
doprowadzić rurociąg podsadzkowy, którym
możliwe jest dostarczanie do zrobów ściany
piasku lub mieszanin popiołów lotnych ze spalania węgla lub innych mieszanin spełniających
warunki bezpiecznego wypełniania zrobów.

E kologia , ekonomia ,
bezpieczeństwo
Zroby i wyrobiska wypełnia się odpowiednią mieszaniną komponentów głównie w celach
profilaktyki przeciwpożarowej oraz likwidacji
zbędnych wyrobisk górniczych. Uszczelnianie,
odizolowanie wyrobisk i zrobów poeksploatacyjnych od wyrobisk z obiegowym prądem
powietrza, a tym samym ograniczenie do minimum możliwości powstania pożarów endogenicznych, jest skutecznym sposobem poprawy
bezpieczeństwa pracy i najtańszym sposobem
uchronienia się przed potencjalnie wielkimi
stratami finansowymi. Proces ten daje doskonałe efekty w profilaktyce przeciwpożarowej
i pozwala bezpiecznie prowadzić eksploatację
i likwidację ścian eksploatacyjnych.
Technologia ta sprawdzana już przez
wiele lat (od 1983 roku) niesie z sobą jedynie
pozytywne skutki dla profilaktyki przeciwpożarowej, jak i dla środowiska naturalnego. Dodatkowo zapewnia ulokowanie odpadów w wyrobiskach, skąd zresztą pochodzą,
co w konsekwencji obniża ilość odpadów deponowanych na powierzchni, a równocześnie
wpływa na zmniejszenie degradacji (głównie
osiadania) terenu w rejonie eksploatacji złoża
węglowego.
Proces wykonywania mieszanin jest prowadzony, udoskonalany i obserwowany od 1996
roku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Rokrocznie w każdej z nich lokowanych jest około 40 do 100 tys. ton popiołów.
Zdobyte doświadczenia pozwalają stwierdzić,
że mieszaniny popiołów i odpadów flotacyjnych ulokowane w zrobach czy w likwidowanych wyrobiskach górniczych w znaczącym
stopniu poprawiają bezpieczeństwo pożarowe,
a ponadto sprzyjają środowisku naturalnemu
poprzez ograniczenie osiadania terenu na powierzchni w miejscach eksploatacji górniczej.
Poprawiają też efekty ekonomiczne kopalń
stosujących tę technologię.
l
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Przetwarzanie odpadów

Śmieci zasobne w energię

Przeciętny Europejczyk wytwarza rocznie
481 kilogramów odpadów komunalnych. Pozbywa się starych samochodów, sprzętu elektronicznego, baterii, toreb plastikowych, papieru,
odpadów sanitarnych i mebli. Gros z nich wyprodukowano z tworzyw sztucznych, czyli materiałów powstałych w procesie przerobu ropy
naftowej. Zbudowane z polimerów plastiki – jak
polietylen, polipropylen czy polichlorek winylu
– bardzo długo ulegają procesowi biodegradacji
– nawet kilkaset lat. Stanowią tylko 7 proc. masy
wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca i gdy
zalegają na wysypiskach, ich toksyczne związki
przenikają do gleby i wód gruntowych.
Jednak plastikowe wyroby mają też właściwości, które można wykorzystać dla zysku
ekonomicznego i ekologicznego. Na drodze
ich obróbki można odzyskać prawie 80 proc.
ropy naftowej zużytej do ich produkcji. Walające się wszędzie plastikowe torebki foliowe – główne źródło śmieci na lądzie i morzu
– można przerobić na gaz ziemny, benzynę,
woski i oleje napędowe. Plastik może być też
przetwarzany na ubrania specjalistyczne,
a także namioty i plecaki. Zamiast eksploatować zasoby ropy naftowej, które są ograniczone, a ich wydobycie drogie i ryzykowne, lepiej
ponownie wykorzystać tworzywa sztuczne
jako źródło energii lub surowiec wtórny. Państwa Europy Zachodniej od wielu lat traktują śmieci jako paliwo ekologiczne, które
ma tę przewagę nad tradycyjnymi źródłami
energii, że jest od nich tańsze.

E uropejskie dyrektywy

ARCHIWUM

Ludzka cywilizacja od początku swojego istnienia wytwarza masę śmieci, które przyrastały wraz z jej rozwojem technologicznym
i społecznym – odpady rolnicze, spożywcze,
komunalne, budowlane, przemysłowe i ścieki. Aż do drugiej połowy XX wieku głównym
sposobem radzenia sobie z ich szkodliwym
dla środowiska wpływem było składowanie.
Rosnąca ilość długo rozkładających się i toksycznych tworzyw sztucznych oraz rosnąca
świadomość ekologiczna społeczeństw poskutkowały innowacyjnym wykorzystywaniem odpadów. Pionierem zmian były bogate
państwa Europy Zachodniej.

i techniczne możliwości
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie
odpadów nakazuje państwom członkowskim,
zgodnie z doktryną „zero waste”, recykling
60 proc. odpadów komunalnych do 2020 roku
i 70 proc. do 2030 roku. Stosuje się surowce
wtórne w celu ochrony zasobów naturalnych
(ich użycie zmniejsza użycie surowców pierwotnych), ochrony środowiska (wydobywanie
i przetwarzanie surowców wiąże się z niszczeniem środowiska) i oszczędności energii
(dopóki wkłada się w ich odzyskanie mniej
energii, niż z nich uzyskuje). Podstawowym
rodzajem recyklingu jest ponowne użycie
odpadu w tej samej formie i w tym samym
celu (np. szklane butelki). Jednak najbardziej
wydajne i energooszczędne procesy to przetwarzanie śmieci na materiały, które mają
być wykorzystane jako paliwa, albo odzysk
bezpośrednio na energię – czyli recykling
mechaniczny i surowcowy.
Recykling mechaniczny, znany też jako materiałowy, polega na ponownym przetwarzaniu
odpadów w produkt o wartości użytkowej, najczęściej o innym przeznaczeniu niż pierwotne.
Mechanicznie rozdrabnia się zużyte tworzywa
sztucznych do formy regranulatu lub recyklatu
nadających się do wtórnego przetworzenia.
Korzysta się w tym procesie z właściwości termoplastycznych przetwarzanych materiałów.
Każdy kolejny produkt jest trochę mniej trwały
i niższej jakości, co tworzy system kaskadowy.
Ta metoda jest prosta pod warunkiem, że dotyczy tworzyw o identycznej strukturze chemicznej – musi więc być poprzedzona ich segregacją i czyszczeniem. Dobrym przykładem tego
procesu jest recykling zużytych butelek PET,
folii przemysłowych czy ram z PVC.
Do tej grupy metod należy też przetwarzanie odpadów wykorzystujące procesy
biochemiczne, których celem jest produkcja biogazu. Poddaje się tej obróbce odpady ulegające biodegradacji, czyli rozkładowi
tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Produktami beztlenowego
procesu fermentacji metanowej są pozostałość

pofermentacyjna i biogaz, który jest mieszaniną gazów takich jak metan, dwutlenek
węgla i w mniejszych ilościach siarkowodór,
amoniak i azot. Wykorzystuje się go, zależnie
od zawartości metanu, na trzy sposoby: spala
się z odzyskiem energii, uszlachetnia i wtłacza
do gazociągu oraz jako paliwo samochodowe.
Recykling surowcowy (chemiczny) oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub środków chemicznych na składniki
podstawowe, z których powstało. Otrzymane
substancje to głównie ciekłe węglowodory lub
gazy, z których można wyprodukować nowe
tworzywa lub surowce chemiczne. Sposób
ten znajduje zastosowanie przy zmieszanych
rodzajach tworzyw lub zanieczyszczonych
odpadach plastikowych – nie wymaga więc
uprzedniej segregacji. Z drugiej strony, jest
najbardziej kosztowny i czasochłonny pod
względem instalacji, wymaganej temperatury
i określonych parametrów. Przykładami takich
instalacji są spalarnie odpadów komunalnych.
W recyklingu termalnym wykorzystuje się
wiele technologii, opartych m.in. na spalaniu,
pirolizie (rozkładzie termicznym bez użycia
tlenu), zgazowaniu (rozkładzie do produktów gazowych) czy hydrokrakingu (rozkładzie
w obecności wodoru).

S zwedzi
w awangardzie
Obecnie światowym liderem w przetwarzaniu odpadów jest Szwecja. Przeszła
długą drogę – od najbrudniejszego państwa
Europy, przez wprowadzenie segregacji i recyklingu, aż po zaawansowane przetwarzanie odpadów na energię. Robi to teraz tak
wydajnie i opłacalnie, że nawet importuje
śmieci z innych państw – w masie 700 tys.
ton rocznie. Uregulowania prawne i edukacja obywateli od najmłodszych lat sprawiły,
że z gospodarstw domowych na wysypiska
trafia tylko 1 proc. odpadów. Reszta poddawana jest różnym formom recyklingu, w tym
domowemu – Szwedzi odnoszą przebrane
śmieci do przydomowych pojemników albo
zawożą do stacji recyklingu, do których mają
średnio 300 metrów. Szwedzkie społeczeństwo zmierza ku gospodarce bezodpadowej,
w której wszystkie zużyte produkty znajdują
drugie życie jako rzecz, surowiec czy energia.
Gospodarowanie to, zwane też obiegowym,
opiera się na zasadzie 3 razy U, czyli 1 – utylizuj, 2 – użyj powtórnie, 3 – unikaj kupowania
zbędnych rzeczy.
l

WFOŚiGW w Katowicach

Na wspólnej konferencji prasowej prezes
WFOŚiGW Andrzej Pilot i marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa ogłosili uruchomienie pilotażowego programu „Dofinansowanie zadań realizowanych
przez mieszkańców województwa śląskiego
na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O dotacje w jego ramach będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Od 2002 roku WFOŚiGW w Katowicach
finansuje wdrożenie obszarowych programów
ograniczenia niskiej emisji. – Od wielu lat
walczymy z problemem niskiej emisji. Środki
Funduszu przekazywane są na modernizacje
systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych.
Dofinansowanie w formie pożyczki stanowi

ok. 50–70 proc. kosztów kwalifikowanych
inwestycji – mówił na konferencji prezes
Funduszu Andrzej Pilot.
W latach 2002–2015 WFOŚiGW w Katowicach dofinansował programy realizowane
w 79 gminach województwa śląskiego kwotą
prawie 192 mln złotych. – Sprawa ograniczenia
niskiej emisji wyrasta na jedną z najistotniejszych w polityce regionu. Na zakończonym
niedawno konwencie marszałków przyjęliśmy
wspólne stanowisko do rządu o pilne rozpoczęcie prac w kwestii uregulowania jakości
paliw i kotłów. To, czym palimy, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie – tłumaczył
marszałek województwa Wojciech Saługa.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie
WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą.
l

NOWY GÓRNIK

Przeciwdziałanie niskiej emisji
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Corolla rajdowo celebruje
półwiecze

Corolla to samochód, który zmotoryzował klasę średnią w Japonii

W ciągu 50 lat powstało 11 generacji modelu

Toyota świętuje pięćdziesięciolecie Corolli.
Jednym z elementów obchodów jest start
Corolli pierwszej generacji z roku 1970 w oryginalnej specyfikacji w rajdzie zabytkowych
samochodów The Great Race. Ta długodystansowa próba wytrzymałościowa rozpoczęła się
w sobotę 18 czerwca w północnej Kalifornii,
a zakończyła w Moline w Illinois w niedzielę
26 czerwca.

poprzedniczka, nowa MX-5 RF jest wyposażona w jeden z najszybszych mechanizmów
składania dachu. Samochód jest napędzany
półtoralitrowym silnikiem Skyactiv-G o mocy
131 KM.
Samochód pojawi się w limitowanej serii
600 aut, która wejdzie do sprzedaży na początku sierpnia.

N owa M azda debiutuje
w G oodwood
W trzy miesiące po debiucie w USA nowa
Mazda MX-5 RF debiutuje w Europie podczas
Festiwalu Prędkości Goodwood 2016.
MX-5 RF, czyli Retractable Fastback, jest
następcą wersji ze składanym twardym dachem modelu poprzedniej generacji. Nowy
dach zamyka i otwiera się po naciśnięciu
przycisku – jest to możliwe także w czasie
jazdy z prędkością do 10 km/h. Podobnie jak

BMW dobrze ubrane
Wiele motoryzacyjnych marek nie ogranicza się tylko do samochodów. Powstają całe
serie dedykowanych akcesoriów, gadżetów,
a także odzieży. W proponowanych strojach
BMW stara się połączyć wysoką jakość z dbałością o środowisko.
Oprócz różnej wysokogatunkowej odzieży
w sportowym stylu, takiej jak bluzy damskie
i męskie z organicznej bawełny, nowa kolekcja BMW obejmuje po raz pierwszy również
luksusowe ubiory high fashion. Przykładem
jest top BMW i, który dzięki regulowanym
asymetrycznym zamkom błyskawicznym
po bokach i luźnemu krojowi można nosić
na różne sposoby. Aksamitny elegancki wygląd
zapewnia gładki materiał z cupro i lyocellu

– półsyntetycznego włókna produkowanego
w procesie chemicznym z naturalnych surowców odnawialnych.
W kolekcji jest także np. interaktywna koszulka BMW i dla dzieci. Do T-shirta
z organicznej bawełny załączony jest zestaw flamastrów do tkanin, którymi można
ją pomalować.

N owa marka w portfolio
M ercedesa ?
Według dziennika Handelsblatt nowe
samochody elektryczne Mercedesa nie będą
sprzedawane pod tą marką. Koncern wprowadzi je na rynek pod całkowicie nową nazwą. Daimler nie chciał komentować tych
doniesień.
Pierwszym samochodem ma być elektryczna wersja Mercedesa GLC. Prezentacja
jest przewidziana na jesienne targi w Paryżu,
a na rynek ma trafić w 2017 roku.
Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego w 2025 roku w Polsce ma być zarejestrowanych 1 mln elektrycznych samochodów, czyli tyle, ile obecnie… na całym świecie.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

W The Great Race biorą udział zabytkowe
samochody, z których najstarszy pochodzi
z 1916 roku. Trasą rajdu jest historyczna autostrada Lincolna prowadząca przez Nevadę,
Utah, Wyoming, Dakotę Południową i Iowa.
Zabytkową Corollę poprowadzi Jamie Bestwick, 13-krotny zwycięzca X Games i weteran SCORE Baja 1000. Samochód został
oklejony w stylu wyścigówek z lat 70., a kombinezony zespołu Toyoty także są stylizowane
na te z epoki.
– Kiedy Toyota zaprezentowała Corollę
w 1966 roku, samochód z dnia na dzień stał się
bestsellerem. Zdecydowały o tym styl i jakość,
ale także przystępna cena. Dzięki temu wielu
ludzi mogło sobie pozwolić na poszukiwanie

przygód za kierownicą własnego samochodu
– powiedział John Myers, manager ds. marketingu samochodów i komunikacji amerykańskiego oddziału Toyoty. Corolla to samochód,
który zmotoryzował klasę średnią w Japonii,
a następnie podbił serca kierowców na całym
świecie. W 13 krajach jest najpopularniejszym
samochodem na rynku, m.in. w Australii.
W ciągu 50 lat powstało 11 generacji modelu, a także wiele wersji sportowych. Sukcesy
Corolli w Rajdowych Mistrzostwach Świata
zaczęły się w 1973 roku, kiedy Walter Boyce
wygrał Corollą TE20 z silnikiem z Celiki amerykański rajd Press on Regardless.

BMW nie ogranicza się tylko do samochodów

Mazda MX-5 RF debiutuje w Europie podczas Festiwalu Prędkości Goodwood 2016
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Podróże marzeń

Seul w rytmie Gangnam Style
Co mają ze sobą wspólnego Maryla Rodowicz, astronauci NASA i więźniowie z zakładu karnego na Filipinach? Wszyscy zatańczyli do Gangnam Style. Bijący rekordy
popularności utwór koreańskiego rapera
Psy został obejrzany na portalu YouTube
już ponad 2,5 mld razy! Takiego sukcesu nie
spodziewał się nawet sam artysta. Tekst piosenki nawiązuje do dzielnicy Seulu słynącej
z luksusowego stylu życia. Od niedawna
Gangnam staje się coraz częściej wybieranym celem podroży, nie tylko wśród fanów
koreańskiego popu.

Samo słowo „Gangnam” oznacza „na południe od rzeki” i odnosi się do części miasta
położonej na południe od rzeki Han. W węższym znaczeniu to dzielnica Seulu kojarzona
z modnymi klubami i luksusowymi butikami
znanych projektantów. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu znajdowały się tutaj jedynie pola ryżowe.
Boom budowlany nastąpił przed igrzyskami
olimpijskimi w 1988 roku i sprawił, że Gangnam szybko się rozwinął.

C zas na kimchi

J ak feniks z popiołów
Wybudowany w czasach dynastii Joseon
pałac Gyeongbokgung przypomina mitycznego feniksa odradzającego się z popiołów
– jest po licznych pożarach i zniszczeniach
dokonanych podczas japońskiej inwazji z 1592
roku. Przez ponad 300 lat pałac znajdował się
w stanie ruiny, a prace nad jego odbudową
ruszyły dopiero w 1865 roku.
Dziś pomiędzy pawilonami, zamieszkanymi niegdyś przez rodzinę królewską, konkubiny i eunuchów, przechadzają się grupy turystów. Większość z nich zaczyna od obejrzenia
zmiany warty na głównym dziedzińcu pałacu. Ceremonia odbywa się co godzinę. Po jej

zakończeniu można wypożyczyć tradycyjny
koreański strój noszony przez gwardzistów
i sfotografować się na tle kompleksu.

Wiza: Nie jest wymagana przy wjeździe
do Republiki Korei na pobyt nieprzekraczający 90 dni.

P ałac K witnącej C noty

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić

Wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO pałac Changdeokgung pełnił funkcję głównej rezydencji królewskiej
po zniszczeniu Gyeongbokgung przez armię
japońską. Uznawany za arcydzieło sztuki pałacowej kompleks został wybudowany zgodnie z zasadami feng shui. Główne budynki
znajdują się u podnóża gór, z drugiej strony
ogranicza je niewielki strumień.
Na terenie zespołu pałacowego znajduje
się Tajemniczy Ogród, który można zwiedzać
z przewodnikiem. Wycieczki w języku angielskim dostępne są trzy lub cztery razy dziennie,
w zależności od pory roku.

Informacje praktyczne
Kiedy jechać: Do Seulu najlepiej wybrać
się pomiędzy wrześniem a listopadem, po zakończeniu pory deszczowej, podczas której
kraj nawiedzają tajfuny.
Język: Językiem urzędowym jest koreański, ale można się porozumieć również
po angielsku.
Waluta: Won południowokoreański; 1000
wonów = 3,45 złotych.

Zamieszkaj w hanoku – tradycyjnym
domu z kamienia z drewnianym dachem.
W wiosce Bukchon, położonej pomiędzy pałacami Gyeongbokgung i Changdeokgung,
jest ich ponad 900! Kilka z nich przemieniono
w pensjonaty. Kto w nich zamieszka, może
cieszyć się lokalnymi posiłkami i panoramą
Seulu. Na pozostałych czekają piesze wycieczki po okolicy.
Odwiedź Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną, biegnącą wzdłuż granicy pomiędzy
Koreą Północną a Koreą Południową. DMZ
znajduje się w odległości zaledwie 55 kilometrów od Seulu i można ją odwiedzać wyłącznie
w zorganizowanej grupie. Do głównych atrakcji należą Most Wolności, obserwatorium oraz
cztery tunele wykopane przez Koreańczyków
z północy.
Zrób zakupy na Insadong, ulicy słynącej
z tradycyjnych herbaciarni, sklepików z pamiątkami i galerii sztuki. Warto wybrać się
tutaj w weekend, gdy ulica zamykana jest dla
ruchu samochodowego.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

W piątkowy wieczór wszystkie lokale
w okolicy zapełniają się gośćmi. Postanawiamy wypróbować Donsadon – restaurację
z koreańskim barbecue. Na znajdującym się
pośrodku stołu grillu układamy pokrojoną

w cienkie plastry polędwicę i marynowane
żeberka. Do mięsa podawane są rozmaite
dodatki – popularnym sposobem jedzenia
jest owijanie grillowanej wołowiny w liście
sałaty.
Podobnie jak Polacy, Koreańczycy mają
zwyczaj kiszenia kapusty na zimę. Kimchi to najbardziej charakterystyczne danie
kuchni koreańskiej, produkowane z kapusty
pekińskiej, rzodkwi, czosnku, ostrej papryki i imbiru. Składniki kimchi, którego próbujemy w restauracji Donsadon, pochodzą
od rolników z doliny Muju. Przed podaniem
fermentują przez 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych słojach.

Położony pośrodku jeziora pawilon Gyeonghoeru połączony jest ze stałym lądem trzema kamiennymi mostami

Tajemniczy Ogród, będący częścią pałacu Changdeokgung, można zwiedzać z anglojęzycznym przewodnikiem

Zmiana warty przed pałacem Gyeongbokgung to jedna z głównych atrakcji Seulu

W dzielnicy Insadong odbywa się mnóstwo festiwali i wydarzeń kulturalnych
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ciągu kilku dni od głosowania
w sprawie Brexitu złoty stracił do euro
2,2 proc., a do dolara 5,7 proc. Nasz dług
zagraniczny wyrażony w złotym przez zmiany kursów zwiększył się łącznie o 8 mld złotych. To połowa środków przeznaczonych
na program 500+. Gorzej niż nasza waluta
zachowywały się tylko: boliwar wenezuelski,
argentyńskie i meksykańskie peso, ukraińska
hrywna i funt brytyjski. Od początku roku
kurs złotego względem euro spadł o 4,3 proc.,
a do dolara o 2,7 proc. W pierwszych pięciu
miesiącach roku na obsługę zagranicznego
długu wydano z budżetu państwa 21 mld złotych. To o 6 mld złotych więcej niż rok temu.
Na każdego Polaka przypadło więc w ciągu
pół roku (od października 2015 do kwietnia
2016 roku) 1,4 tys. złotych długu do spłacenia więcej i łącznie mamy go 23 tys. złotych
na głowę. Obecnie z takim długiem rodzi się
każdy Polak.
Z danych GUS wynika, że najwięcej Polaków otrzymuje wynagrodzenie poniżej
przeciętnego 4107,72 złotych brutto.

Najczęściej jest to od 2054 do 3081 złotych
brutto. Wynagrodzenie wyższe od przeciętnego otrzymywało 34 proc. zatrudnionych.
Najwięcej z nich mieszka w województwach
mazowieckim (45 proc.), śląskim i dolnośląskim (ok. 37 proc.). W województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim odsetek
osób zarabiających powyżej 4107,72 złotych
nie przekracza 24 proc. 2469,47 złotych brutto
to wynagrodzenie, które otrzymywała największa liczba zatrudnionych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Sukces kopalni sukcesem załogi”.
Nagrodę wylosowała: Wanda Błach z Katowic.

Statystyczny Polak na środki pierwszej
potrzeby wydaje około jednej trzeciej
miesięcznych zarobków. Aż 78 proc. bada-

Piwo przez wieki

Piwna eurokronika
Wszyscy widzowie piłkarskich mistrzostw Europy biorą jednocześnie udział w kilkutygodniowym eksperymencie na przekaz podprogowy. Francuskie restrykcyjne ustawodawstwo
zabrania reklamowania marek alkoholowych,
w tym piwnych, na stadionach i w ich okolicy. Szkopuł w tym, że oficjalnym sponsorem
Euro jest koncern Carlsberg, który wyłożył
łącznie 120 mln euro na promocję. Jego logo
i nazwy nie uświadczymy więc na bandach
wzdłuż linii autu i za bramkami ani na telebimach i billboardach. Wystarczy jednak, że zauważymy charakterystyczną ciemną zieleń
i pierwsze słowo znanego hasła – „Probably…”,
a wyobraźnia podpowie nam resztę. Wielu polskim kibicom takie fortele przypomną słynną
kampanię z „łódką” w roli głównej.

Z łe i dobre procenty
Według badań przeprowadzonych wśród
Polaków przed Euro spośród przedstawicieli
wszystkich dyscyplin sportowych panowie
najchętniej wypiliby piwo z reprezentantami
w piłce nożnej (37 proc.). Panie wolą siatkarzy – tylko co piąta wybrała piłkarzy – ale
zrobiłyby wyjątek dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry mógłby też liczyć
na darmowe piwo od 27 proc. fanów brzydszej
płci. Ankietowani wskazują, że piłkarze byliby dobrymi kompanami do kufla ze względu
na ich poczucie humoru (55 proc.) i towarzyskie usposobienie (52 proc.). Na pewno statystyki te jeszcze się poprawią po trwającym
wciąż turnieju.

Kadra Adama Nawałki bije we Francji historyczne rekordy, polscy fani na drogach też
– niestety te niechlubne. W dzień pierwszego
meczu Polaków na Euro policjanci w całym
kraju zatrzymali rekordową liczbę 629 pijanych
kierowców. To najwyższy wynik w tym roku,
wliczając w to Sylwestra, święta i majówkę. Podchmieleni kierowcy jak Polska długa i szeroka
częściej niż zwykle wsiadali też za kółko w dniu
meczu z Niemcami (217 zatrzymanych) i Ukrainą
(179). Mamy nadzieję, że biało-czerwoni rozegrają jeszcze trzy mecze (ćwierćfinał, półfinał
i finał), a polscy kibice wykażą się podobną odpowiedzialnością w życiu jak ich idole na murawie.

I rlandczyk , P olak – dwa
bratanki
Mimo że obie reprezentacje grały w jednej
grupie i starły się w pierwszym meczu, ich fani
we Francji znaleźli wspólny język. W strefie
kibica w Nicei, do której przyjechało 10 tys.
Irlandczyków i kilkuset Polaków, wspólnie
oglądali inauguracyjne spotkanie mistrzostw
– Francja vs. Rumunia. Stara kultura picia piwa
Wyspiarzy musiała się też udzielić Polakom,
ponieważ ze strefy przedstawiciele obu nacji
przenieśli się do nicejskich pubów, gdzie kontynuowali dyskusje o szansach swoich drużyn
i przewidywali wynik bezpośredniej konfrontacji. Wygrała Polska, ale nie przeszkodziło
to Irlandczykom wyjść z grupy.

E migrujący H olender
Zupełnie inne sportowe emocje odczuwał Kunst Smith, holenderski właściciel pubu

w Maastricht na granicy belgijskiej. Nieprzywykły do nieobecności swojej drużyny na wielkiej
imprezie piłkarskiej, postanowił zmienić barwy,
by mieć komu kibicować. Na czas Euro tak
przesunął granice swojego kraju, przestawiając
słupy graniczne, że jego przybytek znalazł się
w Belgii. Lokalne władze obu państw z wyrozumiałością zareagowały na jego wybryk, a pomysłowy restaurator zapowiedział, że w trakcie
meczów będzie oferował tylko belgijskie piwo
i frytki okolicznym 1400 fanom, których bez
ich wiedzy też objęła zmiana granic.

S cysja browarowa
Zacięty mecz piłki nożnej kilkadziesiąt lat
temu doprowadził do wojny Hondurasu z Salwadorem. W tym roku po jednej ósmej finału
Polska kontra Szwajcaria mieliśmy powtórkę
tego zdarzenia w miniaturze, a zarzewiem
niezgody było… piwo. Po szczęśliwej dla nas
serii rzutów karnych Polacy pobiegli świętować przed sektor zajmowany przez kibiców
rywali. Trudno powiedzieć, czy przyczyną były
podobne barwy obu drużyn czy może kilka
okrzyków dobiegających z sektora Szwajcarów
w trakcie meczu uraziło dumę naszych piłkarzy. Helweccy kibice nie dołączyli do świętowania i obrzucili Polaków kilkudziesięcioma
plastikowymi kubkami z piwem. Jeden z nich
złapał niegrający w spotkaniu Wojciech Szczęsny i wychylił kilka łyków, pokazując uniesiony
kciuk pokonanym. Reprezentanci obu krajów
wymienili kilka słów, ale sprawę załatwiono
dyplomatycznie, bez wypowiadania wojny.

MAREK KOWALIK

nych zadeklarowało, że w ostatnim czasie nie
zmieniło sklepu, w którym kupują takie produkty. Do zmiany miejsca zakupów skłania nas
głównie atrakcyjniejsza oferta innego sklepu,
dlatego kupowanie przez Internet jest coraz
popularniejsze. Polacy są trzeci w Europie pod
względem częstotliwości robienia zakupów
w sieci. Znajdują się zaraz za Wielką Brytanią
i Niemcami.
Amerykańska analityczna firma Mercer
ogłosiła coroczny ranking najdroższych do życia dla cudzoziemców miast
świata. Porównała koszty utrzymania się

przyjezdnych (wydatki na żywność, transport, mieszkanie, rozrywki) w 209 krajach.
Hongkong, stolica Angoli Luanda, Zurych,
Singapur i Tokio to najdroższe miasta. Najtańszym do życia dla obcych miastem Europy
jest stolica Białorusi. Mińsk zajął piąte miejsce
od końca (204), wyprzedzony jedynie przez
kilka miast afrykańskich.
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