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Temat na czasie
Tomasz Heryszek, wiceprezes
zarządu do spraw handlowych
Węglokoksu SA:
Dobrze zarządzane
górnictwo jest
dobrym biznesem.
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Zwalczanie zagrożeń
w kopalniach JSW.
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Referendum na
temat, którego nie ma
Nikt nie chce likwidować spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.
Trwają prace zmierzające
do możliwości zatrudnienia pracowników Oddziałów Wsparcia
Produkcji przez kopalnie JSW
SA. Celem tych prac przygotowawczych jest stworzenie
pracownikom JSW SiG równorzędnych warunków zatrudnienia, jakie posiadają pracownicy
zatrudnieni w kopalniach JSW
SA. To postulat od dawna wysuwany przez reprezentatywne
organizacje związkowe.
strona 4

Energia uśpiona
w odpadach
Przetwarzanie odpadów.
strona 8

Toyota odmładza
Yarisa

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Udar, czyli porażenie
mózgu
Zdrowie.

Trwa seria spotkań na temat połączenia PGG i KHW. W środę, 15 lutego, odbyły się kolejne rozmowy
strony społecznej Polskiej Grupy Górniczej z zarządem spółki i ministrem energii
Krzysztofem Tchórzewskim. Dotyczyły one połączenia z Katowickim Holdingiem Węglowym.
Po spotkaniu w rozmowie z dziennikarzami szef resortu energii podzielił się refleksją, że porozumienie
jest możliwe. – Podczas rozmów poruszone zostały wszystkie problemy związane z sytuacją Katowickiego
Holdingu Węglowego. Strona społeczna PGG na tę chwilę nie wprowadza żadnych swoich stanowisk,
natomiast uważnie przygląda się wszystkim działaniom. Widać zrozumienie sytuacji, którą trzeba
rozwiązać, jednak szczegóły nie zostały do końca dopracowane. Dzisiaj informowaliśmy o naszych
zamiarach i wysłuchaliśmy wątpliwości związków zawodowych. Oczekuje się od zarządów spółek,
że przedstawią dokładne wyliczenia finansowe, jak będzie funkcjonował program inwestycyjny. Jeśli te
oczekiwania zostaną spełnione, wszystko wskazuje na to, że porozumienie jest możliwe – ocenił minister.
Pytany o to, czy istnieje obecnie pole do renegocjacji porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku, które
zawiesiło niektóre świadczenia pracownicze, m.in. 14. pensję, minister stwierdził, że tego typu decyzje nie
są związane ze sprawą połączenia spółek. W najbliższy poniedziałek (20 lutego) w siedzibie PGG spotkają
się wszystkie strony prowadzące negocjacje: związkowcy z PGG i KHW, oba zarządy i przedstawiciele
resortu energii. – Będziemy rozmawiać o tym, jak sfinalizować porozumienie. Mamy mało czasu
ze względu na konieczne decyzje administracyjne i majątkowe – podkreślił minister Tchórzewski.
ANNA ZYCH
AUTORKA JEST PUBLICYSTKĄ TRYBUNY GÓRNICZEJ I PORTALU NETTG.PL
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Pięścią w stół

Dobry bajer to połowa sukcesu
Nie wiem, kto tłumaczy na ludzki język barokowe
zdania ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego. Zauważyłem, że gdy się słucha obu panów, to szybko można zgubić wątek. Słowa „synergia”, „wartość dodana”, „nałożenie na siebie
dwóch systemów” to jedne z najbardziej strawnych
ozdobników. Kiedy czytam omówienia ich wypowiedzi zredagowane przez profesjonalistów, wszystko
jest jasne. Okazuje się, że można mówić to samo, ale
nie tak samo, żeby być zrozumianym.

Ż

yjemy w czasach, w których nie liczą się racje,
ale przekaz medialny. Kto lepiej potrafi wykorzystać media, ten łatwiej dociera do społeczeństwa. Sprawdza się stare porzekadło, które głosi,
że dobry bajer to połowa sukcesu. Nie ma w tym
nic nagannego. Kiedyś trzeba było się wysilać, żeby
bajerować ludzi indywidualnie. Teraz robi się to hurtowo, za pomocą prasy, radia, telewizji i internetu.
Wiem, o czym piszę, bo przynajmniej od roku górnicy codziennie dostają porcje informacji, które
tłumaczą, o co chodzi w naprawianiu górnictwa.
„Chodzi o to, żeby było lepiej” – to główny wątek
każdej informacji. Jednocześnie wszyscy dostajemy
informację, że już jest lepiej, wkrótce będzie bardzo
dobrze, a wszystko jest zasługą rządu.
Nie mam zamiaru polemizować z tymi tezami.
Czas pokaże, jak jest naprawdę. Na razie gratuluję
tym, którzy stworzyli obraz górnictwa, które kilka
razy w tygodniu odnosi jakiś sukces. Sukcesy rządu
to w połowie efekt dobrego bajeru przygotowanego
przez fachowców współpracujących z Ministerstwem

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Każdy, kto
będzie twierdził,
że ten tekst
jest pochwałą
PiS, naraża się
na opinię łgarza.

Energii. Przy okazji proponuję już teraz zastanowić się,
co będzie za kilka miesięcy.
Do refleksji na temat propagandy skłoniła mnie
rozmowa z Januszem Piechocińskim opublikowana
na portalu wnp.pl. Miał on okazję odpowiadać za polskie górnictwo w czasach, kiedy był w poprzednim
rządzie wicepremierem i ministrem gospodarki. Moim
zdaniem powinien teraz odpowiedzieć za nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, skoro wtedy szło mu
to słabo. W rozmowie z Jerzym Dudałą były wicepremier informuje, że „W górnictwie jest gorzej, niż się
nam wszystkim wydaje”. Co oznacza taka wypowiedź?
Otóż zdaniem byłego pana wicepremiera jest gorzej,
niż nawet jemu się wydaje. Skoro Piechociński nie wie,
jak jest źle, to skąd wie, że jest jeszcze gorzej? Pytanie
tylko pozornie bezsensowne. W propagandzie takie
wyznanie dżentelmena, który przez kilka lat brał pieniądze za to, żeby między innymi sprawować nadzór
właścicielski nad spółkami węglowymi, jest niczym
publiczne samobójstwo.
Pamiętam, jak Janusz Piechociński kilka razy odgrażał się, że będzie reformował górnictwo. Ostatecznie niczego nie zreformował, PSL i PO przerżnęły
wybory i teraz mogą naprawiać branżę górniczą bez
politycznych obciążeń. No i naprawiają, informując,
że nie mają pojęcia, o czym gadają. A na koniec jedno,
prawne zastrzeżenie: każdy, kto będzie twierdził, że ten
tekst jest pochwałą PiS, naraża się na opinię łgarza.
To jedynie informacja, że lepiej jest coś robić, nawet
jeżeli to jest niedoskonałe, niż nic nie robić, nawet
jeżeli jest to leserstwo doskonałe.
l

Kij w mrowisko

Górnictwo z energetyką
Naprawa górnictwa się ślimaczy. Miało być dobrze,
a jest niepewnie. Zamiast stabilizacji mamy ciągłe
zmiany. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? To najważniejsze wątki rozmowy, jaką miałem okazję prowadzić z kilkoma liderami związkowymi z kopalń JSW.
Spotkanie było nieoficjalne, dlatego nie będę powoływał się na konkretne nazwiska.

Z

wiązkowcy spotkali się ze mną, żeby nawtykać rządowi PiS. Nawtykali i poprosili, żebym
przekazał dalej. O co mają pretensje? Jak zwykle
w takich przypadkach o wszystko. Przede wszystkim
o to, że podobno wróciła koniunktura, a pieniędzy
w górniczych kieszeniach jak na lekarstwo. Z powrotem koniunktury byłbym ostrożny. To prawda, że ceny
są lepsze niż kilka miesięcy temu, ale gorsze niż kilka
tygodni temu. W dodatku analitycy przepowiadają,
że spadki utrzymają się i nie ma co liczyć na szczyty
cenowe z późnej jesieni 2016 roku. To dotyczy węgla
energetycznego i koksowego. Rozumiem niecierpliwość liderów związkowych, bo oni z kolei obrywają
od zwykłych górników, którzy codziennie pytają: Gdzie
te sukcesy? Podobno związkowcy mają kłopot, aby
je wskazać. Kiedy to usłyszałem, poniosło mnie. Dwa
lata temu górnictwo ledwie zipało. Rok temu był dramat. Na początku 2017 roku widać pozytywne efekty
procesów naprawczych.
Podam tylko jeden przykład. W Jastrzębskiej
Spółce Węglowej górnicy dostaną premie. Rok temu
nawet nie wiedzieli, czy ich firma za parę miesięcy
nie ogłosi upadłości. I co? Nie ma efektów? Celem
naprawy górnictwa nie jest uzyskanie chwilowo dobrego wyniku albo wyjście na tak zwane „zero plus”.
Celem jest spłacenie długów, wypracowanie pieniędzy
na inwestycje i osiągnięcie stabilizacji ekonomicznej.
Działania nie są obliczone na rok czy dwa lata. Potrzeba

GRZEGORZ
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Najlepszym
pomysłem
na zreformowanie
polskiego
górnictwa jest
powiązanie
wydobycia
węgla z sektorem
energetycznym.

żelaznej konsekwencji przez wiele lat, aby doprowadzić
do sytuacji, w której górnictwo węgla kamiennego
stanie mocno na nogach. Wyzwania są gigantyczne.
Zobowiązania górnictwa to ponad 13 mld złotych.
Są sukcesy, ale są także zagrożenia. Dla JSW ważna
jest kondycja europejskiego hutnictwa. Jeśli nie będzie
hut, nie będzie potrzebny koks. Jeśli nie będzie potrzebny koks, to nie będzie potrzebny węgiel koksowy
w takich ilościach jak do tej pory. ArcelorMittal bierze
pod uwagę wygaszenie jednego z dwóch wielkich pieców w hucie w Dąbrowie Górniczej. Dla JSW oznacza
to utratę kontraktu na milion ton węgla rocznie. Zakładając, że średnia cena węgla koksowego wyniesie
ok. 150 dolarów za tonę, Spółka straciłaby ok. 600 mln
złotych przychodów tylko w jednym roku. Na pewno będzie malał także popyt na węgiel energetyczny
gorszej jakości.
Czy w takim razie działania Ministerstwa Energii
są skazane na niepowodzenie? Wszystko zależy od tego,
czy potrafimy stworzyć rynek na węgiel. Takim działaniem na pewno byłoby zgazowanie węgla. Są plany budowy takiej instalacji przy kopalni Bogdanka. To wielka
szansa, bo produkcja czystych paliw z węgla pozwoli
wykorzystać możliwości polskich kopalń. Produkt
zgazowania węgla może być także wykorzystywany
w przemyśle chemicznym. To zaś pozwoliłoby w końcu rozwinąć nową gałąź przemysłu – karbochemię.
Ostatnio wiele się mówi i pisze o Bogdance i o budowie wspólnie z Eneą grupy surowcowo-energetycznej,
mogącej skutecznie konkurować na rynku krajowym
i europejskim.
„Najlepszym pomysłem na zreformowanie polskiego górnictwa jest powiązanie wydobycia węgla
z sektorem energetycznym” – to zdanie powtarza się
od długiego czasu. Myślę, że to największe wyzwanie,
przed jakim stoją górnictwo i energetyka.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Trzeba łączyć.
Ale jak?

R

ozmawialiśmy z ministrem Krzysztofem
Tchórzewskim o połączeniu PGG z KHW. Zacznę
od tego, że chcemy, aby załoga PGG dostała premię
za ciężką i efektywną pracę. Kiedy był dramat, zrzekliśmy
się części wynagrodzeń. Teraz lepiej i, chcemy, żeby
załodze też było lepiej. Chyba jeszcze porozmawiamy
na wszystkie tematy, bo nie jest łatwo. Wyszedłem
ze spotkania skołowany. Siedzieliśmy kilka godzin
w sali konferencyjnej PGG i rozumiałem każde słowo,
ale nie potrafię powiedzieć w trzech zdaniach, czym się
to skończyło. Dlaczego? Bo dopiero teraz widać, jak wiele
problemów trzeba rozwiązać, żeby nie tylko połączyć
PGG z KHW, ale zapewnić połączonej firmie rozwój. Trzeba
także zabezpieczyć prawa pracownicze. Ogólnie wszystko
jest jasne. W szczegółach mamy sporo niewiadomych.

P

rzed rozmowami 15 lutego związkowcy przedstawili
warunki porozumienia. Potrzebne są gwarancje
zatrudnienia i działania kopalń oraz ruchów kopalń, które
do tej pory działają. Potrzebne są gwarancje inwestycji
oraz nowe ustalenia w sprawie porozumienia z zeszłego
roku o zawieszeniu między innymi na dwa lata wypłaty
czternastej pensji. Czekamy na pisemną odpowiedź.
O tym, jak poważna jest sytuacja, świadczy informacja
ministra Tchórzewskiego, który powiedział, że w latach
2017–2018 połączona firma będzie potrzebowała
3 mld złotych na inwestycje. Czekamy na konkretne
wyliczenia i plany inwestycyjne dla połączonej firmy.
Oczywiście, porozumienie jest możliwe, ale trzeba zadbać
o to, aby przy tej okazji nie stworzyć nowych problemów,
które będą rozsadzały nową spółkę.

Z

anim doszło do spotkania w PGG, odbyło się
spotkanie w KHW. Podczas rozmów w KHW
związkowcy z Holdingu przedstawili zarządowi swój
projekt porozumienia. Chodzi w nim o to, jakie mają
być zasady przechodzenia z KHW do PGG. Trudno
powiedzieć, czy jest to propozycja do przyjęcia czy tylko
do negocjacji, bo do tej pory rozmawiamy oddzielnie.
O co chodzi kolegom z KHW? Przede wszystkim
o zabezpieczenie interesów pracowniczych i o gwarancje,
że wszystkie kopalnie i ruchy będą działać. Załoga KHW
chciałaby przejść do nowej firmy na podstawie artykułu
23 (1) Kodeksu pracy. To dawałoby im gwarancje,
że przynajmniej przez rok będą mieli takie warunki płacy
i pracy, jakie mają do tej pory. Koledzy z KHW chcą też
gwarancji pracy dla wszystkich pracowników.

W

ten sposób dochodzimy do chyba
najistotniejszego elementu rozmów. Czy
połączenie PGG z KHW ma oznaczać, że zanim do niego
dojdzie, mamy podpisać oddzielne porozumienia
w sprawie PGG w dotychczasowym kształcie i KHW
w dotychczasowym kształcie czy też nie? Uważam,
że zanim firmy zostaną połączone, należy wszystko
ustalić, wyjaśnić i doprecyzować. Proszę sobie wyobrazić,
z czym mamy do czynienia. Otóż chcemy połączyć
PGG i KHW, w których jest tyle różnic organizacyjno-prawnych, że może z tego powstać niestrawny koktajl.
Uważam także, że lepiej pospierać się wcześniej,
niż później boksować się o sprawy niewyjaśnione.
Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi
podejmowanych decyzji. Na koniec przytoczę oficjalny
komunikat. Otóż Ministerstwo Energii chce, aby doszło
do zbycia zadłużonego na 2,5 mld złotych Katowickiego
Holdingu Węglowego na rzecz Polskiej Grupy Górniczej.
Ma to nastąpić 1 kwietnia. Trzeba jeszcze jakoś znaleźć
1 mld złotych na dokapitalizowanie nowej firmy, trzeba
rozłożyć na korzystne raty dług KHW i znaleźć 3 mld
złotych na inwestycje. Kończę. Głowa mnie rozbolała. l
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Porozumienie zarządu i reprezentatywnych organizacji związkowych

Załoga JSW otrzyma
jednorazową nagrodę
– Zarząd JSW długo prowadził dialog
z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Przypomnę, że pierwotnie postulaty
dotyczyły zawieszenia porozumień w sprawie
ograniczenia części dodatkowych składników
wynagrodzeń. Takie porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat i dzięki niemu Spółka
zaoszczędzi około 2 mld złotych. Po analizie
sytuacji finansowej JSW doszliśmy do wniosku, że firmę stać na jednorazową wypłatę
specjalnej nagrody i na rozpoczęcie programu
wprowadzania ścieżki kariery zawodowej dla
wyróżniających się pracowników – powiedział
Tomasz Gawlik, prezes JSW SA.
Spółka musi już teraz podjąć działania,
aby zatrzymać najlepszych pracowników, którzy są wyszkoleni i jeszcze przez wiele lat mogą
służyć swoją fachową wiedzą. Zarząd JSW dostrzega fakt, że rynek pracy zaczyna należeć

do pracowników. Pracodawcy nie mogą już
dyktować swoich warunków. – Mamy grupę
fachowców, którzy za podobne pieniądze znajdą pracę poza górnictwem. Musimy prowadzić
aktywną politykę gwarantującą możliwość
kariery. Mam na myśli awanse w strukturze
organizacyjnej, ale także awans finansowy –
powiedział prezes Gawlik.
Zdaniem zarządu wypłata jednorazowej
nagrody i aktywna polityka wytyczania ścieżek kariery nie narusza postanowień umowy
restrukturyzacyjnej zawartej z instytucjami finansowymi. – Przekazaliśmy Polskiej Agencji
Prasowej, że priorytetem zarządu JSW jest realizacja przyjętego programu restrukturyzacji
oraz wywiązanie się z zobowiązań zaciągniętych względem instytucji finansowych, przy
poszanowaniu prowadzonego w Spółce dialogu społecznego – powiedział prezes Gawlik,
odpowiadając na pytanie, jak ta decyzja została
przyjęta przez wierzycieli.
W lutym 2013 roku w JSW zostały wstrzymane przeszeregowania grupowe. Po tym, jak
załoga zrezygnowała z dodatków płacowych,
coraz liczniejsza grupa pracowników była wynagradzana w sposób nieadekwatny do swoich

umiejętności i odpowiedzialności ponoszonej
na stanowiskach pracy.
– Grupa 10 proc. załogi, która dostanie
przeszeregowanie, to pracownicy, którzy zarabiają mało, a są ważni dla firmy ze względu
na posiadane uprawnienia i doświadczenie –
powiedział prezes Gawlik.
Zarząd JSW podkreśla, że wypłata nagrody i przeszeregowania nie mają wpływu na porozumienie z września 2015 roku,
na mocy którego na trzy lata w Spółce zawieszono wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu
węglowego.
– Rokowania, które pozwoliły wypracować porozumienie, zostały zainicjowane
przez związkowców z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność
JSW SA, Federacji Związków Zawodowych
Górników JSW SA, Związku Zawodowego
Kadra JSW SA i ZOK Związku Zawodowego
Kontra JSW SA. 5 grudnia ubiegłego roku
strona społeczna wniosła o renegocjacje
porozumienia oszczędnościowego z września 2015 roku, powołując się między innymi na istotną poprawę sytuacji finansowej
JSW – informują przedstawiciele związków

zawodowych. – Po długich analizach okazało
się, że wzrost cen węgla koksowego może
nie być zjawiskiem trwałym. Ponieważ stabilność finansowa firmy jest w tej chwili
najważniejsza, uznaliśmy, że byłoby totalną
nieodpowiedzialnością eskalowanie postulatów – powiedział Nowemu Górnikowi jeden
z liderów związkowych.
Kwota „jednorazówki” będzie wyliczana
indywidualnie. Ma zależeć od różnicy pomiędzy wysokością nagrody barbórkowej liczonej
z 21 dni roboczych bez nadgodzin, 1/12 węgla
i deputatu a wysokością „barbórki” liczonej
według starych zasad. Działacze związkowi
będą informować załogę o tym, jak rozumieć
ten skomplikowany zapis.
Jeśli chodzi o przeszeregowania, w porozumieniu czytamy, że winni nimi być objęci „wyłącznie pracownicy wyróżniający się
i zasługujący w opinii kierownictwa zakładu
na to wyróżnienie, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaszeregowanych
na najniższych kategoriach”. Wykaz takich
osób zostanie sporządzony przez dyrekcje
kopalń i przesłany pracodawcy do 25 marca.
ST

Zwalczanie zagrożeń w kopalniach JSW

JSW

KRZYSZTOF LISEWSKI

Ponad sześćset milionów złotych
na bezpieczeństwo
W 2016 roku nakłady na bezpieczeństwo pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przekroczyły 643 mln złotych. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego oznaczało to wydatki
w wysokości około 26,4 tys. złotych rocznie.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono – podobnie jak w minionych latach – na zwalczanie zagrożenia metanowego, na które JSW wydała 172 mln złotych. Obejmuje ono zarówno
badania metanośności pokładów, badania skał
na iskrzenie zapalające metan, jak i wyposażenie załogi w sprzęt pomiarowy do określenia stanu zagrożenia gazowego, budowę
i utrzymanie sieci rurociągów metanowych
oraz utrzymanie centrali metanometrycznej
i zakupy czujników.
142,8 mln złotych kosztowały Spółkę
w 2016 roku profilaktyka pożarowa i budowa tam izolacyjnych. 66 mln złotych JSW
przeznaczyła na działania skoncentrowane
na zwalczaniu zagrożenia klimatycznego,
które polegają między innymi na budowie
tam wentylacyjnych oraz zakupie i remontach
urządzeń chłodniczych. Z kolei profilaktyka
w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pochłonęła w ubiegłym roku 35,8 mln
złotych – w ramach walki z tym zagrożeniem
budowane są między innymi zapory przeciwwybuchowe, kupowany jest pył do opylania
wyrobisk i środki do zraszania oraz sprzęt
do pomiarów zapylenia.

Proces przekazywania
majątku KWK
Krupiński do SRK jest
prowadzony zgodnie
z harmonogramem
Kolejnych 101 pracowników z kopalni Krupiński alokowano 10 lutego do innych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 59 pracowników
rozpoczęło pracę w kopalni Pniówek, a 42 w kopalni Budryk. Przeniesione osoby to przede
wszystkim pracownicy oddziałów przygotowawczych. Do 10 lutego z kopalni Krupiński
alokowano już 305 pracowników. Wcześniej
alokowano 120 pracowników brygad robót
przygotowawczych do ruchu Borynia i ruchu
Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
zakończono zbieranie deklaracji od pracowników, którzy wyrażają chęć skorzystania z urlopów
górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. W sumie deklarację skorzystania z pakietu
osłonowego złożyło 1716 pracowników Spółki.
324 osoby zadeklarowały chęć skorzystania z jednorazowych odpraw pieniężnych, pozostali chcą
odejść na urlopy górnicze.  MAT.PRAS.JSW SA

Kopalnie JSW ponoszą również nakłady
na profilaktykę związaną z zagrożeniem zawałami (ponad 25 mln złotych), tąpaniami
i zagrożeniem wodnym. Oprócz tego wydały
w sumie około 103 mln złotych na posiłki profilaktyczne i napoje, odzież ochronną i obuwie

robocze oraz specjalną odzież i obuwie oraz
sprzęt ochrony osobistej, które zabezpieczają
górników przed uciążliwymi warunkami pracy
i chorobami zawodowymi.
MAT.PRAS.JSW SA

JSW SA/AGNIESZKA MATERNA

Zarząd JSW SA zawarł porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
W myśl porozumienia Spółka wypłaci pracownikom jednorazowo specjalną nagrodę.
Część załogi (do 10 proc.) dostanie przeszeregowanie o jedną kategorię płacową wzwyż.
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Nikt nie chce likwidować spółki JSW Szkolenie i Górnictwo. Trwają prace zmierzające do możliwości zatrudnienia
pracowników Oddziałów Wsparcia Produkcji przez kopalnie JSW SA. Celem tych prac przygotowawczych jest stworzenie
pracownikom JSW SiG równorzędnych warunków zatrudnienia, jakie posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalniach JSW
SA. To postulat od dawna wysuwany przez reprezentatywne organizacje związkowe

Referendum na temat,
którego nie ma
Związek Zawodowy Jedność wzywa pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo
do udziału w referendum strajkowym, ponieważ spółka ma być zlikwidowana.

– Nikt nie planuje likwidacji spółki. Chcemy, aby pracownicy wykonujący taką samą
pracę jak górnicy w kopalniach JSW zostali tak
samo potraktowani – odpowiada zarząd SiG.

J edność wzywa
Związek Zawodowy Jedność rozesłał następujący komunikat: „Informujemy wszystkich pracowników JSW SiG, że w związku
z planowaną likwidacją SiG-u przeprowadzone zostanie referendum strajkowe w dn. 22.02
celem zabezpieczenia Waszych miejsc pracy
w JSW SA.
Prosimy o uczestnictwo oraz jak największe rozgłoszenie tego wśród pracowników
SiG-u, zwłaszcza tych, którzy mają umowy
na czas określony.
REKL A M A

Referendum jest anonimowe i odbędzie się
w siedzibach Jedności na Waszych kopalniach.
Prosimy poważnie podejść do sprawy.
Jastrzębie-Zdrój; 13.02.2017 r.

Z arząd S i G odpowiada
Komunikat Zarządu JSW SiG
Szanowni Państwo; Szanowni Pracownicy
Spółki JSW Szkolenie i Górnictwo
W związku z ogłoszonym przez Związek
Zawodowy Jedność referendum strajkowym
wśród pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. stanowczo zaprzeczam podanej
przez przedstawicieli organizatorów referendum informacji o likwidacji Naszej Spółki.
Zaprzeczam również rozpowszechnianej informacji o likwidacji Waszych miejsc
pracy w ramach Grupy Kapitałowej JSW. Zarząd spółki JSW SiG nie przewiduje żadnych
zwolnień pracowniczych, wręcz przeciwnie,
uzupełniamy na bieżąco wolne miejsca pracy
w Oddziałach Wsparcia Produkcji.

Pragnę poinformować, że od początku
2017 roku trwają prace przygotowawcze dotyczące możliwości zatrudnienia pracowników
Oddziałów Wsparcia Produkcji przez kopalnie
JSW SA. Celem podjętych przygotowań jest
spełnienie stałego postulatu reprezentatywnych przedstawicieli związków zawodowych
w JSW SA dotyczących zatrudnienia pracowników JSW SiG przez kopalnie JSW SA. Celem
ww. prac przygotowawczych jest stworzenie
pracownikom JSW SiG równorzędnych warunków zatrudnienia, jakie posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalniach JSW SA.
Planowany proces przejścia pracowników
Oddziałów Wsparcia Produkcji zakłada indywidualne i dobrowolne przyjęcie pracowników
JSW SiG przez kopalnie zgodnie z potrzebami
produkcyjnymi i będzie prowadzony przez
Dyrektorów Kopalń, którzy będą decydować
o przyjęciu Naszych Pracowników w uzgodnionym terminie bez względu na rodzaj zawartej przez pracownika umowy o pracę.

Cały proces zatrudnienia pracowników
JSW SiG przez kopalnie JSW SA musi zostać
zaakceptowany przez Zarząd JSW SA, dlatego informacja o trwających pracach nie była
upowszechniana aż do czasu podjęcia wiążącej
decyzji przez Zarząd JSW SA. W tym kontekście działania Związku Zawodowego Jedność
uważam za akcję propagandową. Wszelkie
spekulacje i informacje podawane przez organizatorów akcji referendum są niepotrzebnym
rozpowszechnianiem plotek i rozsiewaniem
dezinformacji wśród pracowników JSW SiG.
Mając na uwadze w przyszłości ewentualną możliwość Waszego zatrudnienia w kopalniach JSW SA, apeluję o zachowanie spokoju
oraz przestrzeganie dyscypliny pracy.
W momencie podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej możliwości zatrudnienia w kopalniach Zarząd JSW SiG deklaruje podanie
pełnej informacji odnośnie do warunków
przejścia w kopalni JSW SA.
GABRIEL CYRULIK, PREZES ZARZĄDU JSW SIG
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Jak podwyższyć bezpieczeństwo
i żywotność taśm przenośnikowych?

Obraz online z monitora komputera ukazujący faktyczny stan taśmy przenośnikowej. Defekty są łatwe
do zidentyfikowania, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań

Skaner taśm przenośnikowych CBGuard
Taśmy przenośnikowe podlegają dużym
obciążeniom. Liczne zagięcia w kierunku
wzdłużnym i poprzecznym, ciągłe uderzenia
transportowanego medium, braki w przeglądach, eksploatacyjnie zużyte lub niepoprawnie ustawione przenośniki, a także kontakt
z ciałami obcymi negatywnie wpływają na
niezawodność i żywotność taśmy przenośnikowej. Nieprawidłowe działanie lub poważne
uszkodzenia stają się najczęściej dramatyczne w skutkach.

System nadzoru CBGuard, bazujący na
technologii promieniowania rentgenowskiego, prowadzi do zrewolucjonizowania
bezpieczeństwa i ekonomiki pracy taśm
przenośnikowych.

K orzyści
Dzięki stałej obserwacji taśmy przenośnikowej przez skaner CBGuard czasochłonne
kontrole wzrokowe przeprowadzane przez
konserwatorów stają się zbędne. W zaoszczędzonym w ten sposób czasie taśma może
nieprzerwanie pracować, a personel poświęcić
się realizacji innych, ważniejszych zadań, co
skutkuje obniżeniem kosztów.
Naprawy przeprowadzane są w optymalnym czasie – niezbyt wcześnie, ale też nie
za późno. System umożliwia stałe, dokładne pozyskiwanie informacji, jak poważne są
uszkodzenia, nieprawidłowości oraz braki.
Dzięki temu ewentualne szkody, które oceniane z zewnątrz mogłyby kwalifikować się do
natychmiastowej naprawy, mogą być usunięte
dopiero w ramach zaplanowanych przestojów.
Poprzez permanentne prześwietlanie taśmy
można precyzyjnie i jednoznacznie oszacować, czy i jak poważnie jest uszkodzony nośnik
wytrzymałości taśmy.
W zasadzie banalne uszkodzenia taśmy,
jak np. wzdłużne przecięcia spowodowane
wadliwymi lub nieprawidłowo ustawionymi
skrobakami, mogą doprowadzić do całkowitej
niesprawności taśmy, mimo że jej ogólny stan
jest jeszcze dobry. Urządzenie prześwietlające
taśmę mierzy jej grubość i dostarcza aktualnych informacji zarówno o stanie technicznym, jak i o czasie, kiedy będzie konieczna
jej wymiana.

Dokładne raporty o stanie taśmy oznaczają nie tylko korzyści finansowe, ale także
zwiększają bezpieczeństwo eksploatacyjne.
Powstałe nieprawidłowości lub wady, wciąż
niewidoczne z zewnątrz, mogą zostać w porę
usunięte. Poważne awarie, np. rozdarcie lub
korozja kilku linek stalowych, generują sygnał
alarmowy, który komunikuje operatorowi konieczność jak najszybszej naprawy. Skrajnie
krytyczne uszkodzenia, jak np. rozchodzenie
się złącza lub rozcięcie taśmy, powodują automatyczne wyłączenie napędu, co pozwala
uniknąć dramatycznych skutków – dla urządzenia i personelu.

P rzemysłowy I nternet
R zeczy (II o T)
Urządzenie rentgenowskie digitalizuje
taśmę przenośnikową. Każdy milimetr sześcienny taśmy jest rejestrowany, dzięki czemu
jest ona zintegrowana z technologią IIoT (Industrial Internet of Things). Porównanie wyników oprogramowania innych komponentów
urządzenia, a przede wszystkim pozostałych
elementów łańcucha logistycznego, umożliwia
najbardziej optymalne zaplanowanie postojów serwisowych. Stan taśmy przenośnikowej
można obserwować za pośrednictwem Internetu, w czasie rzeczywistym.

O bszar zastosowania
Zasadniczo zaleca się korzystanie z systemu rentgenowskiego przy większości urządzeń
przenośnikowych. Jednakże ekonomiczne korzyści rosną wraz z długością przenośnika,
a szczególnie przy przenośnikach pracujących
w newralgicznych, ryzykownych warunkach.
Nierzadko urządzenia naziemne przebiegają
na kozłach lub przez nieutwardzone, trudne
do pokonywania tereny.
Początkowo zapotrzebowanie pojawiło się
pod ziemią, ze strony przemysłu górniczego
– właśnie tam wizualna ocena stanu urządzeń i taśmy jest szczególnie trudna. Taśmy
są demontowane, ponieważ przypuszcza się,
że mogły stracić swoją funkcjonalność, co
groziłoby niebezpieczeństwem. W ten sposób,
poprzez niewiedzę, niszczony jest pokaźny
kapitał, a w tym czasie funkcjonują setki takich systemów.

Użytkownicy informują o wydłużeniu
żywotności o ponad 25 proc. oraz znacznych obniżkach kosztów, dzięki zredukowanym przestojom i niższym składkom
ubezpieczeniowym.
Szczególnie istotne jest wdrożenie monitoringu rentgenowskiego dla taśm o długości ok. 500 m lub więcej. Uszkodzenia na tak
długich, niejednokrotnie bardzo trudnych do
kontroli przenośnikach, a przy tym też bardzo
drogich przy zakupie taśmach, mogą mieć
katastrofalne skutki. Przenośniki tej długości stanowią często główną odstawę kopalni,
elektrowni i portów.

S posób funkcjonowania
Skaner CBGuard nieprzerwanie prześwietla taśmę przenośnikową. Wynik jest do
dyspozycji online. Oprogramowanie tworzy
inteligentne, całościowe analizy każdego zagrożenia taśmy przenośnikowej. Porównuje
w tym celu jej stan rzeczywisty z zapisanymi
danymi referencyjnymi. Każde odchylenie od
normy to odpowiednia reakcja – od ostrzeżenia do automatycznego wyłączenia urządzenia
przenośnikowego.
Skaner jest przystosowany do taśm o parametrach do 3200 mm szerokości, 60 mm
grubości i 8 m/s szybkości.

I nstalacja
Urządzenie dla taśmy o szerokości 1200 mm
waży 700 kg i ma wymiary 1,9 x 0,7 x 1,1 m.
Pasuje do niemalże wszystkich konstrukcji
przenośników. Zalecanym miejscem montażu
urządzenia rentgenowskiego jest dolna część
przenośnika. Taśma musi przechodzić przez
skaner płasko – bez niecki. Do obowiązków
użytkownika należy stworzenie ogrodzenia
urządzenia tak, aby dostęp do skanera miał
wyłącznie autoryzowany i wykwalifikowany
personel. Samo urządzenie wyposażone jest
w szereg zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo obsługi. Promieniowanie rentgenowskie bezpośrednio przy działającym
urządzeniu wynosi maks. 0,5 mrem/h. Odpowiada to wartościom generowanym przez
współczesne prześwietlarki rentgenowskie
na lotniskach. Poza ogrodzeniem skanera,
w odległości ok. 2 m, siła promieniowania

odpowiada normalnemu promieniowaniu
środowiska. Przed ewentualnymi pracami
przy urządzeniu rentgenowskim przechodzi
ono w tryb spoczynku. Wyłączony system nie
generuje promieniowania. Oprogramowanie
jest kompatybilne ze wszystkimi aktualnymi
systemami Windows (XP/7/10), z dostępem
przez protokół TCP/IP. Program jest intuicyjny i bardzo łatwy w obsłudze. W każdej
chwili umożliwia zdalny dostęp oraz obsługę.
System jest w zasadzie odporny na zużycie, ponieważ nie ma żadnych ruchomych
części ani kontaktu z taśmą przenośnikową.
W odpowiednim czasie urządzenie sygnalizuje
konieczność wymiany lampy rentgenowskiej,
której średnia trwałość wynosi dwa lata.

P odsumowanie
Technologia rentgenowska we współdziałaniu ze specjalistycznym oprogramowaniem
staje się zdecydowanym liderem w zakresie
monitorowania taśm przenośnikowych. Żaden inny dotychczas stosowany system nie jest
w stanie nawet po części pozyskiwać tak wielu,
istotnych dla bezpiecznej pracy taśmy informacji, a przy tym funkcjonować samodzielnie.
Zwiększenie bezpieczeństwa oraz ekonomiki przenośników taśmowych jest najbardziej przekonującym argumentem za stosowaniem CBGuard.
AUTOR: BERND KÜSEL, CBG

szczegółowych informacji
udziela:
Grzegorz Kolek 607 351 098
gkolek@transcomfort.pl
TransComfort is a Business Unit of
M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
Ul. Hutnicza 25DE
81‒061 Gdynia
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W ęglokoks . Nasza firma inwestuje w górnictwo.

To oznacza, że inwestujemy w źródło swojego utrzymania. Żeby
zwiększyć przychody, angażujemy się w przetwórstwo hutnicze
i energetykę. Wspólnie z PKP Cargo chcemy stać się liczącym
graczem na rynku logistycznym – mówi w rozmowie z Nowym
Górnikiem Tomasz Heryszek, wiceprezes zarządu do spraw
handlowych Węglokoksu SA.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Węglokoks zwiększa swoje zaangażowanie w górnictwo. Nie obawia
się pan, że możecie przeinwestować?
Tomasz Heryszek: Bardzo dokładnie, kilka razy i z każdej strony oglądamy złotówkę,
którą zamierzamy wydać. Nie stać nas na chybione inwestycje. Ponieważ naszej firmie, jak
każdej innej, zależy przede wszystkim na tym,
by generować jak największe przychody i zyski, zainwestowaliśmy w górnictwo, aby mieć
węgiel, który będziemy sprzedawać. Mówiąc
obrazowo – Węglokoks inwestuje w podstawowe źródło swojego utrzymania. Sprzyjamy
w ten sposób rozwojowi branży wydobywczej
w naszym regionie. Zwracam szczególną uwagę na słowo „rozwój”, ponieważ nie brakuje
oponentów chcących przykleić nam łatkę
firmy ratującej górnictwo wbrew ekonomii.
A my patrzymy na to jak na biznes. Jesteśmy
przedsiębiorstwem, które przez dziesiątki lat
żyło dzięki eksportowi węgla. Teraz nasze
możliwości są oczywiście inne, bo zmieniły
się przecież uwarunkowania rynkowe, a wolumen produkcji węgla w Polsce się zmniejszył. Brakuje na rynku wysokich klas węgla
poszukiwanego za granicą.
Węglokoks szukał okazji do zainwestowania nadwyżek finansowych, wykorzystano
więc sytuację, jaka nadarzyła się kilka lat temu.
Poprzez spółkę córkę Węglokoks Kraj zainwestowaliśmy w kopalnie Bobrek i Piekary.
Kiedyś przynosiły one straty. Dziś Węglokoks
Kraj kończy rok z zyskiem. Udowodniliśmy,
że można zarabiać na węglu, jeżeli wydobycie
dostosuje się do potrzeb rynku. Jesteśmy również największym udziałowcem Polskiej Grupy
Górniczej. To także decyzja biznesowa. Jeżeli
nie będzie polskich kopalń, nie będziemy mieli
węgla na sprzedaż. Mówiąc w wielkim skrócie
– inwestujemy w górnictwo, bo potrzebujemy
węgla, który sprzedajemy.
Dlaczego zwiększamy nasze zaangażowanie? Ponieważ chcemy jak najwięcej zarobić.
Węglokoksowi SA zależy na węglu, którym
są zainteresowani na przykład Czesi, Niemcy

Kierunki eksportu

czy Austriacy. Jeżeli dzięki naszym pieniądzom górnictwo dostarczy taki produkt, wszyscy na tym skorzystamy. Nie obawiamy się
przeinwestowania. Jako nowy zarząd decyzje
biznesowe opieramy wyłącznie na czynnikach
kognitywnych, wnikliwych analizach i na podstawie opinii bardzo dobrych ekspertów.

Mamy górnict

Czas na
WĘGLOKOKS

6

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –2 8 L U T E G O 2 017

XXBardzo dobrzy analitycy uważają, że górnictwo może być dobrym biznesem? Na razie jest deficytowe.
– Dobrze zarządzane górnictwo jest dobrym biznesem.
XXMówi pan o dobrym zarządzaniu. Z niego
ma wynikać dobra efektywność. To wymaga zmian w organizacji pracy i systemach
wynagradzania. Związki zawodowe są niechętne zmianom. Węglokoks będzie animatorem zmian w górnictwie?
– Węglokoks SA jest firmą typowo
handlową, w której nie występują problemy
charakterystyczne dla firm produkcyjnych
o wysokim stopniu kapitałochłonności. Dobrym przykładem może być nasza spółka
córka, Węglokoks Kraj, w której związki
zawodowe działają w sposób niezwykle odpowiedzialny. Wszyscy wiemy, że dobrem
samym w sobie nie jest tona wydobytego
węgla, która jest tylko środkiem do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej. Oczywiście, wciąż aktualne jest pytanie
zasadnicze, ile powinna kosztować wytworzona jednostka energii. Jednak to temat
na inną, długą rozmowę. Proszę pamiętać,
że bez względu na to, jak bardzo ktoś nie
lubi węgla, jest on potrzebny, żeby nasze
elektrownie zaspokoiły zapotrzebowanie
na energię. Ważne jest też, aby węgiel miał
dla energetyki akceptowalną cenę. Kopalnie
muszą zatem dbać o efektywność, a zarządy spółek węglowych podejmują działania
zmierzające do osiągnięcia tego celu.
Twierdzi pan, że związki zawodowe
są niechętne zmianom. Moim zdaniem strona
społeczna ma i powinna mieć swoje wyartykułowane racje. Związki muszą bronić pracowników. Jednak określają również swoją

Tomasz Heryszek, wiceprezes zarządu do spraw handlowych Węglokoksu SA: Dobrze zarządzane górnictwo
jest dobrym biznesem
niezwykle ważną rolę w procesie naprawy
górnictwa. Nie obwiniałbym zatem związków
o roszczeniowość. Proszę zauważyć, że na całym świecie pracownicy wolą pewność niż jej
brak oraz stabilność, a nie zmiany. Dziś jednak

żyjemy w dynamicznie zmiennym i przede
wszystkim globalnym otoczeniu rynkowym.
Dlatego zmiana, która rodzi pewne obawy, jest
niestety procesem nieuniknionym. Przedsiębiorstwa, by przetrwać i się rozwijać, muszą
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two, hutnictwo, energetykę

a logistykę
nieustannie się zmieniać, podążając za trendami rynkowymi.
Powiedział pan, że górnictwo musi być
efektywne. Zgoda. Żeby było efektywne, trzeba dostosować do współczesnych realiów rynkowych sposób zarządzania, organizację pracy
i zasady wynagradzania. Muszą to zrobić zarządy spółek węglowych. Na pewno nie uda się
to bez udziału związków zawodowych. Związki muszą brać pod uwagę oczekiwania załóg,
które są jasne: górnicy chcą godziwie zarabiać
i pracować w bezpiecznych warunkach. Nie
spełni się jednak oczekiwań górników bez
koniecznych zmian, dzięki którym branża
górnicza przetrwa. Jestem przekonany, że te
proste zależności są bardzo czytelne i załogi
górnicze mając do wyboru: przetrwać albo nie
przetrwać, wybiorą tę pierwszą możliwość.
W kopalniach pracuje wielu młodych
absolwentów szkół i uczelni. Mają kredyty,
zakładają rodziny i chcą życiowej stabilizacji.
Osiągną ją tylko wtedy, kiedy spółki górnicze
będą miały mocną pozycję ekonomiczną. Młode pokolenie górników nie będzie torpedowało zmian, dzięki którym uzyska możliwość
realizacji życiowych celów.
XXPotrafi pan powiedzieć, kiedy konieczność zmian zostanie zaakceptowana?
– Jeżeli porównamy koniec lat 90.
XX wieku i rok 2017, to zauważyć można
zmianę mentalności czy sposobu myślenia
o górnictwie. Górnictwo ma wielki bagaż zadłużenia. Nie mówimy o milionach, ale o miliardach złotych. Trzeba się zastanowić, kiedy
może zostać osiągnięta rentowność – czyli
kiedy zostaną spłacone zobowiązania i branża
zacznie przynosić zyski. Na to potrzeba lat.
To proces, o którym spółki i ich załogi muszą myśleć nieustannie. Nie wystarczy lekka
korekta cen na rynkach, by wpadać w hurraoptymizm i zapomnieć o bagażu miliardów
złotych zadłużenia. Tu trzeba systematyczności i cierpliwości. Jednak mówienie o tym nie
leży wyłącznie w kompetencjach Węglokoksu
SA, bo my jednak występujemy w nieco innej
roli – inwestora i tradera, zatem spoglądamy
na górnictwo mniej operacyjnie, a bardziej
strategicznie.
XXRzeczywiście, zarządzanie górnictwem

nie jest problemem Węglokoksu, ale tam
są wasze pieniądze. To może być problem.
– Finansując aktywa producenckie, nie
stwarzamy sobie problemów, ale zyskujemy
możliwość wpływania na podaż. Węglokoks
zarabia na węglu i jeszcze długo będzie to źródło znaczących przychodów. Minęły czasy,
kiedy dzięki pozycji monopolisty mieliśmy
wyłączność na sprzedaż węgla za granicę. Teraz musimy angażować się finansowo w wydobycie, aby przeżyć. Jednak pozostanie tylko
przy węglu oznaczałoby stagnację. Dlatego
szukamy innych pól aktywności. Jesteśmy zaangażowani w hutnictwo i energetykę. Węglokoks wciąż poszukuje możliwości zwiększenia
przychodów.

Naszą szansą jest między innymi logistyka. Posiadamy spółkę Inter Balt, która działa od 13 lat. Powstała ona na bazie dwóch
samodzielnych oddziałów morskich, wraz
z czterema biurami portowymi w Gdańsku,
Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Biura były
zlokalizowane blisko nabrzeży portowych
Portu Północnego w rejonie Basenu Górniczego w Gdańsku oraz na terenie terminali
masowych w tych miastach.
Ponieważ jednak transport węgla drogą
morską nie jest już tak dobrym biznesem,
spółka w krótkim czasie znacząco zdywersyfikowała zakres oferowanych usług i umocniła swoją pozycję także na innych rynkach.
Do dotychczasowych usług dodano krajową i międzynarodową obsługę spedycyjną
różnorodnych towarów masowych i drobnicowych w eksporcie, imporcie, obrocie
wewnątrzwspólnotowym i tranzycie. Spółka
poszerzyła zakres działalności o agencyjną
obsługę statków w portach morskich, czarterowanie statków, handel węglem na rynku
krajowym oraz prowadzenie punktu sprzedaży
węgla grubego. Warto podkreślić, że kilka
tygodni temu właśnie Inter Balt został wyróżniony przez renomowane pismo International Bulk Journal jako najlepszy operator
portowy na świecie. Taka nagroda stawia
nasze bałtyckie aktywo w gronie najlepszych
spółek tej branży. Teraz wspólnie z PKP Cargo
staramy się o przejęcie nabrzeża portowego
w Gdańsku.
XXWęglokoks wywalczy dla Śląska dostęp
do morza?
– Na Śląsku mamy świetną infrastrukturę
drogową, tu leży najważniejszy węzeł autostradowy w tej części Europy, śląski Węglokoks
od lat jest największym akcjonariuszem okna
na świat regionu, czyli lotniska w Pyrzowicach,
dlaczego zatem, nieco żartobliwie mówiąc, nie
moglibyśmy mieć również dostępu do morza?
Logistyka i masowy obrót towarowy i surowcowy jest naszym czwartym filarem, który –
mam nadzieję – stanie się źródłem sporych
przychodów.
XXWęglokoks weźmie udział w nowoczesnej reindustrializacji Śląska?
– Na pewno nie będziemy jedyną firmą,
której zależy na tym, aby śląski przemysł stał
się bardziej nowoczesny, innowacyjny i konkurencyjny. Śląsk musi mieć do zaoferowania
coś więcej niż tylko górnictwo i węgiel. Węglokoks od lat jest liderem polskiego eksportu
węgla. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,
znajomości rynku i wypracowanych relacjach
biznesowych często uzyskujemy za granicą
znacznie wyższe ceny, niż obecnie są możliwe do uzyskania w kraju. Chcielibyśmy stale
poszerzać grono klientów, zwłaszcza na rynkach chłonnych – czeskim i niemieckim, ale
także na rynkach niszowych w basenie Morza
Śródziemnego.
Wartość Węglokoksu dla całej branży
górniczej jest nie do przecenienia.

W zeszłym roku wyeksportowaliśmy
nieco ponad 4 mln ton węgla. Naszymi
głównymi odbiorcami pozostają kraje Unii
Europejskiej, ale coraz większe znaczenie
miał również eksport poza Europę – głównie do Azji i Afryki Północnej. W tym roku
chcemy utrzymać eksport na co najmniej
poziomie zeszłorocznym, ale widzimy też
szanse na zwiększenie wolumenu sprzedaży. Na połowę lutego mamy wyższą niż
rok temu kontraktację. Problemem może
być jednak niedobór podażowy, dlatego
jako grupa kapitałowa skupiamy się również na dywersyfikacji produktowej i osiąganiu efektu synergii w wielu obszarach
biznesowych.
Nowocześnie pojmowana reindustrializacja to powrót do korzeni Śląska, prężnego
i rentownego przemysłu będącego podstawą

rozwoju całego regionu. Reindustrializacja
to nie tylko nowe pomysły na biznes, modne
w ostatnich latach start-upy czy branża technologiczna. To przede wszystkim przemysł
ciężki. Widać to na przykładzie górnictwa,
gdzie na jedno miejsce w branży przypada
również kilka dodatkowych miejsc pracy
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających dzięki branży węglowej. Pieniądze Węglokoksu zainwestowane
w górnictwo są zatem przykładem naszego
wkładu w reindustrializację Śląska. Proces
odtwarzania majątku produkcyjnego będzie,
miejmy nadzieję, owocował zwiększaniem
wartości przemysłu w regionie, w tym oczywiście górnictwa, dzięki czemu zarobią zarówno producenci węgla, jak i my. O to przecież
chodzi w dobrym biznesie.

l

REKL A M A

Wiosna
w dobrej cenie!
góry

morze

Hotel*** Jagiellonka Krynica Zdrój

Hotel*** Jawor Sarbinowo

ul. Piłsudskiego 24 - Termin: od 25.02.2017

ul. Nadmorska 65 - Termin 14.01-29.04.2017

FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni

Pakiety specjalistyczne:
Dziecko i wypoczynek - 940 zł (zniżka 10%) 846 zł
Wczasy dla Diabetyków - 840 zł (zniżka 20%) 672 zł
Wczasy dla Amazonek - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Dla Stomatologów - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Odchudzający slim&fit - 880 zł (zniżka 20%) 704 zł
Pokonaj ból kręgosłupa - 940 zł (zniżka 20%) 752 zł

OLW Smrek Piwniczna Zdrój
ul. Kosarzyska 1 - Termin: od 25.02.2017

FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni
OW Morskie Oko Bukowina Tatrzańska
ul. Olczański Wierch 7 - Termin: od 03.03.2017

HB od 499 zł / 7 dni
Hotel*** Ogrodzisko Wisła
ul. Malinka 8 - Termin: od 10.03.2017

FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni
Hotel*** Ziemowit Ustroń
ul. Szpitalna 88 - Termin: od 26.02.2017

FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni,
FB od 490 zł / 5 dni, HB od 430 zł / 5 dni
OWR Relax Szczytna

Hotel*** Rybniczanka Świnoujście
ul. Kasprowicza 14 - Termin: od 04.02.2017

FB od 699 zł / 7 dni
Hotel*** Górnik Kołobrzeg
ul. Kościuszki 3 - Termin: od 04.02.2017

FB od 699 zł / 7 dni
Uwagi:
FB - śniadanie (bufet), obiad (serwowany), kolacja (bufet),
w OLW Smrek kolacja serwowana, w Hotelu***Jawor
i w Hotelu*** Rybniczanka obiad w formie bufetu
HB - śniadanie (bufet), obiadokolacja (obiad serwowany + bufet)

Promocja trwa do odwołania.
Szczegóły w biurach sprzedaży i na ulotkach.

ul. Robotnicza 23 - Termin: od 23.02.2017

FB od 520 zł / 7 dni, HB od 430 zł / 7 dni

CENTRALNA REZERWACJA: 32 326 23 50-51 | 32 661 12 74 | 32 325 04 80 - 81 | 500 608 229
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Przetwarzanie odpadów

Z roku na rok rosną w Polsce ilości odpadów
komunalnych, maleje liczba i pojemność składowisk odpadów, co przy coraz większym
poziomie konsumpcji i zużywania zasobów
naturalnych stanowi duże wyzwanie ekologiczne. Wydajnym rozwiązaniem tego problemu może być spalanie odpadów, które
nie tylko usuwa zalegające śmieci, ale też
dodatkowo wytwarza energię, którą można wykorzystać. Spalanie odpadów od lat
budzi kontrowersje, które biorą się głównie
z nieznajomości przebiegu procesów ich
termicznej likwidacji. Demonstracyjna instalacja, wykorzystująca do produkcji energii proces zgazowania paliwa z odpadów
i osadów ściekowych, działa od niedawna
w Świętochłowicach.

O czyszczanie przez
spalanie
Śmieci nie muszą trafiać na wysypiska,
niestety na razie w Polsce jedynie 7–8 proc.
odpadów komunalnych ulega utylizacji termalnej – głównie w cementowniach. Przykład
możemy brać ze Szwedów, którzy spalają tyle
śmieci w instalacjach, że muszą je importować. W Europie Północnej odpady traktowane
są jako paliwo proekologiczne – wytwarza się
z nich prąd i ciepło. Ponad 10 proc. energii
cieplnej w Szwecji pochodzi ze spalarni śmieci, a dzięki przychodom z jej sprzedaży cena
dostarczania do niej odpadów oraz koszty ich
składowania zmniejszają się.
Termiczna utylizacja może pomóc w rozwiązaniu problemu ok. 2,5 mln ton odpadów,
które co roku trafiają na polskie wysypiska,
ale nie nadają się do recyklingu, a których
od tego roku nie będzie już wolno składować.
Proces spalania odbywa się w spalarniach odpadów, czyli zakładach TPO (Termicznego
Przekształcania Odpadów). Obecnie w Polsce
działa tylko jedna spalarnia odpadów komunalnych – w Warszawie – lecz niedługo mają
powstać następne. Spalarni ogólnych (niekomunalnych) jest więcej, ale są to obiekty
przeznaczone do utylizacji odpadów przemysłowych lub szpitalnych. Bezpieczeństwo sanitarne to jedna z mocnych stron tych zakładów
– pozostałe to zmniejszenie masy odpadów
oraz możliwość odzysku energii. W związku
z tym spalarnie odpadów można postrzegać
jako elektrociepłownie wykorzystujące odpady
jako paliwo.

Instalacje spalające śmieci składają się
z wielu linii technologicznych i mogą osiągnąć przerobowość nawet miliona ton rocznie. Odpady przed spaleniem są poddawane
sortowaniu w celu wydzielenia frakcji niepalnych – mineralnych i metali. Następnie
dochodzi do spalenia, które odbywa się
na kilka sposobów, w zależności od rodzaju
pieca spalarni. Najpopularniejsze są spalarnie
rusztowe, w których odpady trafiają na ruszt,
gdzie ulegają spaleniu. Dwa inne powszechnie stosowane typy pieców to bębnowe i fluidalne. Spalanie jest najbardziej sprawdzoną
i najlepiej poznaną metodą termiczną, jest
więc niezawodne i potwierdzone ekonomicznie. Zawsze też towarzyszy każdej metodzie
termicznej, chociażby poprzez bezpośrednie
spalanie produktów wcześniejszego przetworzenia (np. pirolizy).
Proces spalania nie jest jednak doskonały,
ponieważ generuje odpady w formie żużli
i popiołów, a powstałe spaliny muszą zostać
oczyszczone. Stałe pozostałości można wykorzystać w recyklingu, co musi być poprzedzone obróbką i waloryzacją. Może to być
np. sezonowanie, czyli magazynowanie żużla,
który w wilgotnych warunkach z czasem poprawia swoje właściwości. Powstające spaliny
(gazy odlotowe) oczyszcza się w systemach,
w które wyposażone są nowoczesne spalarnie – najważniejsze składniki gazów odlotowych to: tlenki węgla (CO, CO2), para wodna,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory,
dioksyny, chlorowodór i metale ciężkie.

E nergetyczne osady
ściekowe
Osady ściekowe są efektem ubocznym
procesu oczyszczania ścieków w komunalnych
i przemysłowych oczyszczalniach. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie,
które zabrania składowania ich oraz wykorzystywania ich w celach rolniczych (były cennym
źródłem azotu, fosforu, węgla i makroskładników niezbędnych do prawidłowego rozwoju
roślin). Osady ściekowe znajdują nowe zastosowanie – dzięki swej wartości energetycznej stanowią atrakcyjne paliwo alternatywne,
z którego można wyprodukować prąd i ciepło.
Polska stoi przed wyzwaniem zagospodarowania i utylizacji ok. 3 850 000 Mg osadów
ściekowych rocznie. Działa już kilka instalacji
sfinansowanych ze środków unijnych, które
są przeznaczone do spalania tego typu osadów.

ARCHIWUM

Energia uśpiona w odpadach

Właściwie obrobiony osad ściekowy (odwodniony i osuszony) może być też współspalany
w instalacjach termicznego przekształcania
odpadów komunalnych.

L aboratorium
w  Ś więtochłowicach
Dzięki projektowi LIFECogeneration. pl
w Świętochłowicach powstała instalacja demonstracyjna zlokalizowana na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego INVESTEKO
SA, który uzyskał na nią 14 mln złotych unijnego dofinansowania. Zakład ma zagospodarować energetyczne paliwo formowane
na bazie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych, czyli śmieci, które pozostają niezagospodarowane po selekcji w Regionalnych
Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, i osadów ściekowych z dodatkiem
odpadowych tworzyw sztucznych. Instalacja
nie jest klasyczną spalarnią, wykorzystuje proces termicznego przekształcania odpadów,
podczas którego w procesach wysokotemperaturowych, rzędu 900–1000 stopni Celsjusza, jest wytwarzany tzw. syngaz. Jego główne
składniki to wodór i tlenek węgla, czyli gazy,
które się dobrze, ekologicznie spalają.
Instalacja składa się z pięciu węzłów
technologicznych: przygotowania paliwa

formowanego, jego zgazowania, oczyszczania uzyskanego gazu syntezowego, jego
spalania i produkcji energii oraz węzła
odprowadzania gazów odlotowych wraz
z układem monitoringu spalin. Powstający
syngaz jest podobny do wysokozaazotowanego gazu ziemnego, a proces jego spalania
jest wydajniejszy niż przy klasycznym spalaniu, gdzie najpierw materiał przekształca
się w ciepło, które dopiero potem jest przetwarzane na energię elektryczną. Z odpadów
poprocesowych powstaje tu popiół, ale nie
ma żużli.
Wykonawcy instalacji demonstracyjnej
mogą się pochwalić osiągniętymi następującymi parametrami pracy: moc w paliwie:
1,3 MW, moc elektryczna brutto w układzie
kogeneracyjnym: 300 W, moc cieplna w układzie kogeneracyjnym: 400 kW i wydajność
– 300 kg/h. Docelowo ma przerabiać około
2,4 tys. ton odpadów rocznie, wytwarzając –
dzięki procesom termicznym – gaz służący
do produkcji ciepła i prądu. Będzie też samowystarczalna energetycznie (wytworzy ok. 300
kW energii elektrycznej), a nadwyżka prądu
trafi do sieci energetycznej. W przyszłości
inwestor planuje budowę kolejnej instalacji
w skali przemysłowej.
l

Kalendarz ekologiczny
17 lutego – Światowy
Dzień Kota

18 lutego – Dzień
Baterii

Człowiek udomowił miauczącego czworonoga 10 tysięcy lat temu, ale dopiero w 1990
roku we Włoszech koty doczekały się swojego święta. Właścicieli mruczków zachęcamy, by tego dnia szczególnie je rozpieszczali.
Światowy Dzień Kota to okazja, by pomóc
kotom wolno żyjącym i podopiecznym schronisk i przytulisk dla kotów. W Polsce żyje ok.
17 tys. bezdomnych kotów. Akcje charytatywne na ich rzecz prowadzą schroniska oraz
rozmaite organizacje na rzecz zwierząt.

Dzięki bateriom korzystamy z urządzeń
elektrycznych z dala od gniazdka. Towarzyszą nam w codziennych czynnościach:
budzimy się dzięki budzikowi, rozmawiamy
przez telefon komórkowy, sprawdzamy godzinę na zegarku i robimy zdjęcia aparatem
fotograficznym. Niewłaściwie składowane
baterie potrafią skazić otoczenie metalami
ciężkimi – pochodnymi węgla, cynku, rtęci,
ołowiu, niklu i kadmu. Ze względu na trujące właściwości tych składników zużyte

baterie muszą być właściwie utylizowane.
Warto kupować te, które można użyć wielokrotnie – akumulatory ze stacją ładującą. Zniknie potrzeba kupowania kolejnych
paluszków i wygenerujemy o wiele mniej
odpadów.

27 lutego – Dzień
Niedźwiedzia
Polarnego

Niech nie zwiedzie nas łagodne spojrzenie i puszyste jak u przytulanki białe futro

– niedźwiedź polarny to największy lądowy
drapieżnik, przystosowany do skrajnych warunków. Co roku 27 lutego obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego, którego celem jest zwrócenie uwagi
na wpływ działań człowieka na populację tego
gatunku, zwłaszcza w kwestii globalnego ocieplenia. Niedźwiedź polarny nie jest zagrożony
wyginięciem, a jego populacja się powiększa,
jednak problemem jest zmniejszająca się pokrywa lodowa Arktyki, przez co zwierzęta te
nie mogą zakładać stałych legowisk. Obecnie
na świecie żyje ok. 25 000 osobników tego
gatunku.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Toyota odmładza Yarisa

Kosztem 90 mln euro przeprojektowano 900 części. To znacznie więcej niż typowy facelifting

Stylistyczne zmiany miały nadać nadwoziu Yarisa bardziej dynamiczny wygląd

Podczas salonu w Genewie Toyota zaprezentuje odmłodzonego Yarisa – oprócz poprawek
stylistycznych auto dostanie nowy, półtoralitrowy silnik benzynowy.

a nie przebudowy konstrukcji, więc wysokość
i szerokość pozostały bez zmian.
Przy okazji do gamy kolorów dodano
Zieleń Kiwi, a do oferty alufelg nowe piętnastocalowe, wykończone w kolorze srebrnym
i antracytowym, przeznaczone dla wersji wyposażenia Style.
We wnętrzu pojawiła się nowa, wielofunkcyjna kierownica, a za nią przeprojektowany
zestaw zegarów na desce rozdzielczej, który
jest dostępny w dwóch wersjach. W ramach
wzbogacania wyposażenia w ramach programu Simply Clever dodano umieszczoną pod
siedzeniem parasolkę.

P oprawianie Š kody C itigo
Najmniejszy miejski model Škody został
poddany liftingowi. Zmieniono wygląd nadwozia i wnętrza. Poprawiona Citigo debiutuje
w Genewie, a pojawi się na rynku latem.
Zmiany są głównie kosmetyczne – przeprojektowana maska, grill oraz zderzak
z wbudowanymi światłami przeciwmgielnymi, opcjonalnie wyposażonymi w funkcję
doświetlania zakrętów. Sprawiły one, że Citigo
będzie o 34 milimetrów dłuższe. Zmiany wynikają jednak z kosmetyki (nowego zderzaka),

BMW 5 kombi
Nowe BMW 5 dopiero co wyjechało
na nasze drogi, a już w Genewie ma debiutować Touring, czyli wersja kombi. Auto jest nieco większe od poprzednika i oferuje odczuwalnie więcej miejsca dla pasażerów i na bagaż.
Zoptymalizowano również akustykę i komfort
podróżowania na tylnych miejscach.
Bagażnik nawet przy wykorzystaniu
wszystkich miejsc ma pojemność 570 litrów,

a więc o 10 litrów więcej niż poprzednik.
W zależności od potrzeb można ją zwiększyć
nawet do 1700 litrów (przyrost 30 litrów).
Ładowność jest znacznie większa niż w poprzednim modelu. Wiele praktycznych rozwiązań zwiększa wszechstronność. Kieszenie
w drzwiach mieszczą teraz butelki o pojemności 1 litra, większe są uchwyty na napoje
w konsoli środkowej. Oparcie kanapy tylnej
dzielone w proporcjach 40:20:40 można
składać naciśnięciem przycisku w bagażniku. Opcjonalnie oparcie może mieć regulację
nachylenia. Osłona przestrzeni bagażowej
i siatka oddzielająca bagażnik umieszczone
są w oddzielnej kasecie, którą można schować
pod podłogą bagażnika. Oprócz oddzielnie
otwieranej tylnej szyby wyposażenie standardowe obejmuje też automatyczną obsługę
pokrywy bagażnika. W połączeniu z opcjonalnym dostępem komfortowym możliwe jest
bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy
bagażnika.
Nowe BMW serii 5 Touring będzie dostępne w sprzedaży od czerwca 2017 roku.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Kosztem 90 mln euro przeprojektowano
900 części. To znacznie więcej niż typowy
facelifting. Stylistyczne zmiany miały nadać
nadwoziu Yarisa bardziej dynamiczny wygląd,
a także unowocześnić wnętrze. Zmieniono
m.in. obudowy zintegrowanych świateł przeciwmgielnych i światła do jazdy dziennej, które wyposażono w światłowody, a także tylne
światła, które rozciągają się od błotników aż
na pokrywę.
Poprawiono także właściwości jezdne,
pewność prowadzenia i izolację dźwiękową.
Standardowe wyposażenie uzupełniono o pakiet
systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense.
Nowe kolory i rozwiązania stylistyczne nadają kabinie nowoczesny wygląd. Większość
wersji wyposażenia zyskała wielofunkcyjny wyświetlacz TFT pomiędzy przeprojektowanymi
zegarami. Pojawiły się nowa kierownica i nawiewy, błękitne podświetlenie wskaźników oraz

łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu sterowanie
różnymi funkcjami za pomocą ekranu multimedialnego i przycisków na konsoli centralnej.
Nowy silnik 1,5 l, który zastąpi silnik
1,33 l, ma o 10 proc. więcej mocy i momentu
obrotowego, jest przy tym o 12 proc. oszczędniejszy i ma najniższą w tej klasie emisję CO2
(od 75 g/km).
Dysponuje mocą 111 KM i momentem
obrotowym 136 Nm przy 4400 obr./min. Rozpędza się od 0 do 100 km/h o 0,8 sekundy
szybciej niż poprzednik (11,0 zamiast 11,8).

Do gamy kolorów dodano Zieleń Kiwi, a do oferty alufelg nowe piętnastocalowe

Poprawiona Citigo debiutuje w Genewie, a pojawi się na rynku latem
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Dla rodziny Luboniów zaręczyny Marka, niegdyś pierwszego dziecka w rodzinie, a teraz ostatniego, który się nie ustatkował, były
sporym zaskoczeniem. Bawidamek, lawirant
i imprezowicz, ale dobry chłopak – tak zwykło się o nim myśleć. Marek, który nigdy nie
był w związku dłuższym niż dwa weekendy,
pewnego lata stracił jednak całkiem głowę dla
Anki, która ku zdziwieniu wszystkich nie tylko
całkiem odbiegała od typu kobiet, w których
gustował wcześniej, ale na dodatek była najzwyczajniej fajna, inteligentna, wygadana
i bardzo ładna.

Ślub miał być kameralny i szybko,
bo za niecałe trzy miesiące. Na dodatek narzeczeni postanowili zająć się absolutnie wszystkim sami, a imprezę zrobić dość skromną,
wbrew rodzinnym zwyczajom. No i może gdyby było tak, jak chcieli Luboniowie, czyli gdyby
to oni zajęli się wszystkim, łącznie z hucznym
przyjęciem zaręczynowym z poznaniem się
obu rodzin – cała późniejsza sytuacja nigdy
by się nie wydarzyła.
Tymczasem cały pomysł doprowadzał Luboniów do rozpaczy. „Mała chatka
za miastem zamiast opływającej bogactwem

Awantura

sali w centrum miasta, kto to w ogóle mógł
wymyślić, wstyd i hańba!” – grzmiał z wściekłością ojciec Marka za każdym razem, gdy
przypominał sobie o zbliżającej się rodzinnej kompromitacji. Do tego luźne podejście
do menu i ubioru młodych, jakby na złość
chcieli mu pokazać, że nieważne jak bardzo się
zaharowuje – i tak sąsiedzi wezmą go za biedaka. I najgorsze – na weselu miało być samo
wino, żadnej wódki. Dramat.
Finalnie na uroczystości pojawiła się
garstka z rodzin z każdej strony, żadnych
ciotek i pociotek. Choć Luboniowie w dalszym ciągu nie wiedzieli, jak będą się z tego
tłumaczyć, postanowili udawać, że sytuacja
sama ich zaskoczyła. Atmosfera na weselu
była luźna, a jedynym niezadowolonym był
od początku ojciec Marka, choć nie było
to dla nikogo specjalnym zaskoczeniem.
Mężczyzna zawsze miał wszystko pod kontrolą, a tego dnia, tak ważnego dla podkreślenia jego ego, nie miał wpływu praktycznie na nic. Swoje frustracje wylewał więc
od rana na swoją żonę, a ta jak zazwyczaj
znosiła to ze stoickim spokojem. I pewnie
przez całą imprezę nie zdarzyłoby się nic
niezwykłego, gdyby w pewnym momencie

nieszczęśniczki robiącej cały wieczór wbrew
sobie dobrą minę, matki Marka, nie porwał
do tańca ojciec Anki. Wdowiec, lekarz i niepokorny flirciarz. Luboń może by to wszystko
jeszcze zniósł, gdyby skończyło się na jednym
tańcu, ale tak się nie stało. Nie skończyło się
ani na drugim, ani na trzecim, ale na tym,
że Marek nakrył własną matkę cichaczem
całującą się w ogrodzie z ojcem nowo poślubionej żony. I rozpętała się burza.
Najpierw w zęby dostał ojciec Anki, później doszło do szamotaniny, a w awanturę stulecia zostali wplątani już absolutnie wszyscy,
oprócz ojca Marka, który we wzbierającej złości wybrał się taksówką po wódeczkę do najbliższego, ale oddalonego o 15 kilometrów,
jedynego otwartego sklepu. Gdy wrócił, tornado powoli ustępowało – co prawda doszło
do regularnej bójki i kolejnej kłótni, ale główni
zainteresowani, matka Marka i ojciec Anki,
zdołali zbiec. Reszta wesela skupiła się na szukaniu zbiegów i łagodzeniu sporu między
nowożeńcami, którym groziło lada moment
zostanie rozwodnikami.
Gdy następnego ranka pył opadł, nic już
nie było takie samo. Podczas śniadania nikt
z nikim nie rozmawiał, wszyscy się poobrażali,

a jedyną osobą, która zupełnie nie wiedziała,
o co chodzi, był ojciec Marka leczący kaca.
Koło południa pojawiła się matka Marka z nowym chłopakiem, oznajmiając mężowi, że odchodzi i lada moment wyjeżdża na dłużej,
bo musi wiele rzeczy przemyśleć. Z kolei Marek nie mógł dojść do porozumienia z Anką,
co doprowadziło do tego, że po kolejnej kłótni
miesiąc poślubny postanowili spędzić osobno.
I pewnie tak by się stało, gdyby do gry nie
weszła znowu matka Marka. Kobieta wzięła
syna na bok i opowiedziała mu historię dziewczyny, która robiła dokładnie to, czego od niej
oczekiwano, miała ślub, jaki jej zaplanowano, z mężczyzną, którego sama nie wybrała
i przez 25 lat tkwiła w nieswoim życiu i która
poprzedniej nocy postanowiła po raz pierwszy
zachować się w sposób, którego nikt się nigdy
nie spodziewał. I poprosiła, żeby postarał się
ją zrozumieć.
I w taki sposób w dwa dni życie kilku osób stanęło na głowie. Niepoukładany
imprezowicz stał się przykładnym mężem
i niebawem ojcem, a przykładna żona i matka
– szaloną podróżniczką i wreszcie zakochaną,
szczęśliwą kobietą.
l

Zdrowie

Udar mózgu, z łaciny Insultus cerebri, jest
trzecią, po chorobach serca i nowotworach,
przyczyną śmierci i pierwszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób powyżej 40.
roku życia. Jego przyczynami są zaburzenia
czynności mózgu wywołane zakłóceniami
przepływu krwi przez naczynia mózgowe
albo zmiany zakrzepowo-zatorowe i pęknięcia naczynia. Co roku w Polsce udar przechodzi 70 tys. osób, z czego 30 tys. umiera. 50 proc. pacjentów, którzy przeżyli ostrą
fazę choroby, wymaga stałej opieki (30 proc.)
lub pomocy w codziennych czynnościach (20
proc.). Szanse ofiar udaru na dalsze zdrowie
zależą od szybkości reakcji otoczenia na jego
objawy, kluczowa jest więc umiejętność ich
rozpoznawania.

O bjawy
Symptomy udaru mózgu mogą pojawić
się nagle, ale często też występują objawy
ostrzegawcze. Tak zwany mały udar, znany
też jako przemijające niedokrwienie mózgu,
trwa ok. 15–60 minut do maksymalnie doby
i objawia się asymetrycznym drętwieniem
kończyn, trudnościami w mówieniu i pogorszeniu widzenia. Co piąty chory ma objawy
ostrzegawcze, zanim zachoruje na udar ostry.
Objawy ostrej fazy udaru mózgu są motoryczne, czyli niedowłady kończyn, ręki lub nogi,
albo jednocześnie górnej i dolnej kończyny po
tej samej stronie. Częstym objawem jest również asymetria (wykrzywienie) dolnej części
twarzy – kącik ust obniża się po jednej stronie.
Ofiara udaru odczuwa zaburzenia czucia
po jednej stronie ciała, nagłe zawroty głowy
z zaburzeniami w utrzymaniu równowagi,
nagłymi upadkami i czasami z podwójnym
widzeniem. Charakterystyczne podczas
udaru jest niedowidzenie na jedno oko lub

niedostrzeganie połowy pola widzenia (prawej lub lewej). Zaburzenia mowy objawiają
się nie tylko niewyraźnym mówieniem czy
całkowitą jego utratą, ale też trudnościami
w zrozumieniu mowy.

Z awał i wylew
Udar mózgu przebiega na dwa główne
sposoby, oba związane z zaburzeniami krążenia krwi. 80 proc. chorych ulega udarom
niedokrwiennym (zwanym zawałami mózgu), których przyczyną jest niedokrwienie,
czyli nagłe zatrzymanie dopływu krwi do
mózgu. Do udaru niedokrwiennego dochodzi, gdy skrzep krwi lub blaszka miażdżycowa zatka wnętrze naczynia, które
doprowadza krew do mózgu. Łagodniejszy
przebieg ma miniudar – co prawda jego
objawy ustępują dość szybko i sam w sobie
jest on niegroźny, jednak często zwiastuje
duży udar niedokrwienny. U co piątej osoby
po miniudarze prawdziwy udar występuje
w ciągu kilku dni lub tygodni.
O wiele groźniejszą odmianą udaru jest
udar krwotoczny (znany jako wylew), który dotyka 20 proc. chorych. W jego trakcie
z uszkodzonych naczyń krwionośnych krew
wylewa się bezpośrednio do mózgu lub przestrzeni pomiędzy mózgiem a czaszką. Krew
poza naczyniami całkowicie niszczy tkanki,
z którymi się styka. Krwotok śródmózgowy
oznacza krwawienie bezpośrednio do mózgu,
a krwotok podpajęczynówkowy – wynaczynienie krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej,
najczęściej związane z pęknięciem tętniaka.

L eczenie pacjentów
po udarze
Niedokrwione neurony obumierają
w tempie 1,8 mln na minutę, dlatego osoba
po udarze mózgu powinna jak najszybciej

trafić na oddział neurologiczny. Powinien
on być wyposażony w tomograf komputerowy – badanie nim pozwala zobaczyć obszar mózgu dotknięty chorobą i określić jej
rodzaj. W razie braku tomografu wykonuje
się punkcje lędźwiową, czyli specjalną igłą
pobiera płyn mózgowo-rdzeniowy. Badanie
USG dopplerowskie umożliwia ocenę stanu
tętnic szyjnych, które mogą być zablokowane przez zator. Jeżeli chory jest przytomny,
wykonuje się badanie neurologiczne (ocenia
się poprawność odruchów, siłę i sprawność
mięśni, bada reakcje źrenic na światło).
W przypadku udaru krwotocznego nie
ma wiele metod skutecznego leczenia. Jeśli
wylew krwi spowodował groźny wzrost ciśnienia wewnątrz czaszki, konieczny bywa
zabieg neurochirurgiczny. Kiedy przyczyną
krwawienia śródczaszkowego jest naczyniak mózgu, czasami wykonuje się zabieg
wewnątrznaczyniowy.
Na więcej sposobów można leczyć udar
niedokrwienny, pod warunkiem że pacjent
szybko trafi do szpitala. Podaje mu się wtedy
lek, który rozpuszcza skrzeplinę. Szybka interwencja daje choremu szanse na odzyskanie
mowy i siły mięśniowej w porażonych kończynach. Jeżeli otrzyma on lek w ciągu trzech
godzin od wystąpienia objawów udaru, istnieją
duże szanse na zminimalizowanie neurologicznych powikłań choroby, czyli niedowładów i zaburzeń mowy. Przeważnie pacjent leży
w szpitalu trzy tygodnie – ten okres decyduje
o przyszłości, czyli sprawności intelektualnej
i fizycznej. Wtedy też najszybciej przebiega
regeneracja organizmu. Lekarz może zdecydować o podłączeniu kroplówki, podaniu
tlenu do oddychania przez maskę (w celu
zwiększenia zaopatrzenia mózgu w tlen) lub
podłączeniu respiratora, jeżeli chory ma trudności z oddychaniem.

ARCHIWUM

Udar, czyli porażenie mózgu

P rofilaktyka udarowa
Niektóre czynniki ryzyka udaru mózgu są
niezależne od naszych działań – im człowiek
jest starszy, tym zachodzi większe ryzyko tej
choroby (szczególnie powyżej 55. roku życia).
Udar dotyka też częściej mężczyzn niż kobiety, ważną rolę grają też czynniki genetyczne
(przypadki tej choroby w rodzinie). Mamy za
to wpływ na swoje ciśnienie tętnicze, które jest
najważniejszym i najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Systematycznie je kontrolujmy – idealny poziom wynosi 120/80 mm Hg
i obniża ryzyko udaru aż o 30–40 proc. Aby
zbliżyć się do tej wartości, powinniśmy rzucić
palenie papierosów i ograniczyć alkohol (do
jednego piwa dziennie), zwiększyć aktywność
fizyczną (codzienny umiarkowany wysiłek
przez pół godziny – np. jogging i jazda na
rowerze). Na nasze ciśnienie nie jest też obojętne to, co jemy – warto zmienić dietę na
ubogą w sód i bogatą w potas, często spożywać
owoce i warzywa oraz ograniczyć tłuszcze
zwierzęce.l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
19 proc. Polaków codziennie paliło papierosy lub inne wyroby tytoniowe;
13,8 proc. ankietowanych twierdziło,
że nie piło alkoholu, przy czym 11,6 proc.
nigdy nie sięgnęło po trunek – wynika z badania
GUS za 2015 rok. Badanie dotyczyło osób, które
ukończyły 16 lat. Z raportu wynika, że prawie
co trzeci mieszkaniec Polski w ciągu 12 miesięcy
przed badaniem pił alkohol co najmniej kilka
razy w miesiącu, 5,6 proc. przyznało, że spożywało alkohol co najmniej trzy-cztery dni w tygodniu. Z kolei 27 proc. w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających badanie wypijało jednorazowo większą ilość alkoholu, ale rzadziej niż raz
w miesiącu. Prawie 53 proc. osób nie spożyło
przy jednej okazji dużej ilości alkoholu. Na pytanie o korzystanie z innych używek co czwarty
ankietowany odpowiedział, że palił papierosy
lub inne wyroby tytoniowe, przy czym 19 proc.
osób robiło to codziennie. Prawie trzy czwarte
osób zadeklarowało, że nie pali, przy czym jedna
osoba na cztery stwierdziła, że paliła papierosy
w przeszłości, lecz obecnie nie pali.
Na wysokość wynagrodzenia wpływają: wykształcenie pracownika, wielkość
i rodzaj firmy, branża i wielkość miejscowości, w której działa, oraz pochodzenie
jej kapitału, a także płeć. Potwierdza to Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń za 2016 rok
firmy Sedlak & Sedlak, w którym uwzględniono
informacje uzyskane od ponad 115 tys. Polaków.
Z badania wynika, że osoby z wykształceniem
wyższym magisterskim i inżynierskim zarabiają
ponad dwa razy więcej (5,3 tys. złotych) niż
osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2,6 tys. złotych). Liczy się także tryb
studiów – absolwenci studiów stacjonarnych
zarabiali przeciętnie ponad 600 złotych więcej
niż ich koledzy po studiach niestacjonarnych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Podatki górnicze”.
Nagrodę wylosował: Janusz Zimny z Katowic.

Piwo przez wieki

Piwny prymus z Wrocławia
Nowo otwarty wrocławski Browar Stu Mostów działa na wielu frontach i odnosi już
pierwsze sukcesy – na początku lutego warzone w nim piwo otrzymało nagrodę prestiżowego amerykańskiego portalu RateBeer,
we wrześniu ubiegłego roku warzelnia wprowadziła na rynek legendarne piwo Schöps,
a prowadzoną przez niego na wrocławskim
rynku restaurację nagrodzono prestiżową
Żółtą Czapką. W tak krótkim czasie tyle osiągnął browar założony przez małżeństwo,
które wcześniej nie miało do czynienia
z piwowarstwem.

Arletta i Grzegorz Ziemianowie całe
zawodowe życie spędzili, pracując w międzynarodowych korporacjach. Do koncepcji
założenia własnego browaru we Wrocławiu
dochodzili powoli, w końcu jednak oboje rzucili intratne posady i zaczęli myśleć
nad nazwą nowego przedsięwzięcia. Uznali, że Browar Stu Mostów idealnie oddaje
charakter nadodrzańskiego miasta. Powstał
dokładnie 10 lat po zamknięciu Browaru Piastowskiego, ostatniej warzelni rzemieślniczej
we Wrocławiu.
Działalność rozpoczął od wypuszczenia
sześciu rodzajów piw pod markami WRCLW
i Salamander. WRCLW Roggenbier/żytnie
to wyraziste w smaku, gęste piwo górnej
fermentacji. Dominujący słodowy smak
przełamany jest łagodną goryczką z chmieli niemieckich. W tle wyczuwalne są nuty
goździkowe. Treściwe Salamander AIPA
to wariacja stylu American IPA z dużą zawartością goryczki. Wyróżnia się tropikalnym

aromatem chmieli. Z kolei Salamander Wheat Porter to odmiana brytyjskiego portera,
bazująca na słodzie pszenicznym. Jego cechy szczególne to gładkość w smaku, zapach
czekolady i świeżo pieczonych ciastek oraz
stonowana goryczka.

R estauracja z  Ż ółtą
C zapką
Te i inne piwa można wypić między innymi we wrocławskiej restauracji mieszczącej się
na antresoli wewnątrz browaru. Browar Stu
Mostów może warzyć 30–40 tys. litrów piwa
miesięcznie, z czego 1/4 będzie sprzedawana
na miejscu. Anonimowi inspektorzy, którzy
brali pod uwagę takie kryteria jak świadomość produktu, obsługę klienta, atrakcyjność
miejsca i sposób łączenia jedzenia z napojami,
przyznali jej prestiżową Żółtą Czapkę, odpowiednik Gwiazdki Michelin, gwarantującą
wzmiankę o lokalu w tzw. Żółtym Przewodniku. Przed całym zespołem stoi ambitne zadanie, żeby przy następnej edycji przewodnika
nie stracić przyznanej raz Czapki.

S chöps po 250 latach
Cała piwowarska społeczność Wrocławia, historycy, lokalni patrioci i zagraniczni
goście wzięli udział we wrześniowej premierze piwa Schöps, które nawiązuje do legendarnego regionalnego trunku. Schöps
(z niem. baran) warzony był już ponad 500
lat temu, rozsławiając miasto daleko poza
granicami Śląska. Pierwszy raz jego nazwa pojawiła się w źródłach w 1553 roku,
kiedy rada miasta w Brzegu zakazała jego

wwozu. Było warzone do połowy XVIII
wieku. Zachowały się entuzjastyczne opisy
smaku pszenicznego piwa, ale niestety nie
receptura. Mimo to od 2015 roku międzynarodowy zespół piwowarów, technologów
i historyków pracował nad odtworzeniem
zapomnianego przepisu. Postanowili metodą prób i błędów uzyskać smak, którym
zachwycano się w księgach znalezionych
głównie w berlińskich bibliotekach. Znaleźli w nim także informację, że piwo ze słodu
pszenicznego trudniej się filtrowało, więc
by wspomóc ten proces dawni wrocławscy
piwowarzy układali w zbiornikach suchą
słomę. Uczestnicy wrześniowego spotkania
naukowców i technologów piwowarstwa, które odbyło się we Wrocławiu, byli zadowoleni
z efektów historycznej rekonstrukcji.

Każdy szef chce, aby jego pracownicy
byli kompetentni, znali zakres swojej
pracy, ale też aby posiadali kilka cech
ułatwiających efektywną współpracę.
Do cech najwyżej ocenianych przez pracodawców należą: niezawodność (wiedza, punktualność, obowiązkowość), zdolność tworzenia prezentacji z informacji pochodzących
z różnych źródeł, umiejętność rozwiązywania
problemów (zdolność szczególnie wysoko
ceniona w firmach o dużym tempie pracy),
bycie pomocnym dla innych współpracowników, dopasowanie pracownika do panującego
w miejscu pracy klimatu (uznanie podobnych
wartości, jak pracodawca i inni pracownicy
firmy), elastyczność (dostosowanie do zmian
terminów i zakresu pracy), kreatywność, innowacyjność (umiejętność tworzenia nowych,
bardziej wydajnych metod pracy) oraz podejmowanie inicjatywy i miłe usposobienie.
D W U T Y G O D N I K

L aury w  USA
Największy amerykański serwis
RateBeer nagrodził piwo ART#9 Oatmeal Hoptart wrocławskiego browaru tytułem
Najlepszego nowego piwa na świecie. Owoc
współpracy z amerykańskim browarem Bristol
Brewing Company polecany jest jako napój
w sam raz na letnie upały, a jurorzy zachwycili się jego delikatnym chmielowym smakiem
i bogatym aromatem. Swój nietuzinkowy smak
zawdzięcza dodanym do niego płatkom owsianym, które nadają mu lekki, trochę kwaśny
i bardzo orzeźwiający posmak. Piwo z wrocławskiego browaru otrzymało jeszcze dwa złote
medale – w kategorii piw niskoalkoholowych
oraz za wybitne osiągnięcia w ramach stylu
Berliner Weisse.
MAREK KOWALIK
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A K T U A L N O Ś C I

Średnioterminowy Raport Międzynarodowej Agencji Energii na temat Rynku Górniczego.
Perspektywa do 2021 roku

Nieoczekiwany wzrost światowych cen węgla pozwolił
na chwilę oddechu dla sektora górniczego. Po okresie nieustannych spadków przez ostatnie cztery lata notowania
węgla zwiększyły się znacząco w 2016 roku.

Dyscyplina podażowa, wysokie koszty zamykania kopalń
i redukcja nakładów kapitałowo-inwestycyjnych wyłączyły
część potencjalnej podaży surowca ze światowego rynku. Jednakże główną rolę w procesie wzrostu cen węgla na światowych
rynkach nie należy przypisywać zmianom w światowym bilansie podaży i popytu na surowiec. Duże znaczenie odgrywała
zmiana polityki Chin związana z ograniczeniem wydobycia
węgla, co wywołało wzrost cen surowca na krajowym rynku
i przełożyło się na zwyżkę notowań na rynku globalnym. Ceny
spotowe węgla skoczyły z poziomu 45 dolarów za tonę w styczniu 2016 roku do 90 dolarów za tonę w listopadzie 2016 roku
(cena węgla energetycznego w imporcie z Europy). Podobne
tendencje miały miejsce w odniesieniu do węgla koksowego,
tyle że w tym sektorze wzrost cen był nawet większy, bo aż
czterokrotny, a jego notowania podniosły się z 77 dolarów
za tonę w styczniu 2016 roku do ponad 300 dolarów za tonę
w listopadzie 2016 roku (cena węgla koksowego w eksporcie
z Australii).
Chiny w dalszym ciągu kreują tendencje na światowym
rynku węgla. Zgodnie z powtarzającymi się wnioskami
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

z poprzednich edycji Średnioterminowego Raportu na temat
Sektora Górniczego dynamika rynku węgla jest uzależniona
od wydarzeń w Chinach. Stwierdzenie to ponownie okazało się
uzasadnione w 2016 roku, kiedy to środki przedsięwzięte przez
chiński rząd w celu ograniczenia nadpodaży surowca (w szczególności poprzez ograniczenie roboczodniówek) spowodowały wystrzelenie w górę notowań węgla na nieprzewidywane
przez sektor poziomy (wzmocnione dodatkowo zaburzeniami
w dostawach z Australii i Indonezji). Jednak zmiany w polityce
Chin następują w bardzo szybkim tempie: już kilka miesięcy
po wprowadzeniu ww. polityki rząd ChRL zdecydował o jej
złagodzeniu w celu schłodzenia rynku. Wolumeny importu
surowca odzwierciedlały trajektorię notowań – wzrost cen
surowca i ograniczenie jego produkcji wywołały nieoczekiwane zwiększenie poziomu importu do Chin. Powyższe skłania
do tezy, że polityki oraz tempo rozwoju makroekonomicznego
w Chinach kształtują poziom popytu i podaży na węgiel, niosąc
ze sobą implikacje dla sektora górniczego na całym świecie.
– Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spodziewa się
w 2017 roku stabilizacji cen węgla koksowego na poziomie
średniorocznie 130–140 dolarów za tonę. JSW musi dostosować się do rynku albo padnie – powiedział prezes JSW
Tomasz Gawlik.
– Boom cenowy ma charakter krótkoterminowy i to, co się
dzieje na rynku, potwierdza nasze przewidywania. Następuje

DAWID LACH / JSW SA

Chiny wciąż kreują tendencje
na światowym rynku węgla.
JSW musi dostosować się albo padnie

zrównoważenie popytu z podażą. Z analiz przeprowadzonych
przez specjalistów JSW wynika, że w 2017 roku ceny będą
na poziomie bezpiecznym dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej
– dodał prezes Tomasz Gawlik.
HK

