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Temat na czasie
Środowiskiem górniczym
podobno wstrząsnęła informacja,
że Węglokoks może importować
z Rosji węgiel. Ponoć to spisek
z udziałem PGG, która chciała
w ten sposób uzupełnić braki
we własnym wydobyciu.
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Jest dobrze, ale nie
doskonale
– Mam nadzieję, że najgorsze
mamy za sobą. W Katowicach
26 czerwca obradował Zespół
Trójstronny ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników. Górnictwo
po czterech miesiącach tego roku
miało 1,256 mld złotych czystego zysku. To robi wrażenie –
pisze poseł Grzegorz Matusiak,
uczestnik obrad w Katowicach.
strona 3
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JSW. International Mining Forum 2017

Innowacje to rozwój
RAFAŁ BILAT / JSW SA
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Doktoraty w ścianie
Współpraca Polskiej Grupy
Górniczej z Głównym Instytutem
Górnictwa.
strona 3

Wschód czeka na
kopalnię
Posłanka PiS Beata Mazurek
pytała w Sejmie 21 czerwca:
Czy będzie nowa kopalnia, czy
będzie pomoc dla inwestora?
Posłanka reprezentuje między
innymi powiat chełmski. Ma tam
powstać kopalnia Jan Karski.
strona 6–7

Lotna premia
węglowa
Podziemne zgazowanie węgla.
strona 8

Koncern Hyundaia
startuje
z SUV-ami
w segmencie B

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

W kopalni Pniówek 29 czerwca odbyła się sesja plenarna International Mining Forum 2017 zatytułowana
„Górnictwo przyszłości – problemy i rozwiązania”. Wykorzystanie najnowszych technologii jest
najskuteczniejszym sposobem zapewnienia rozwoju górnictwa. – Racjonalnie wprowadzane innowacyjne
rozwiązania pozwolą rozwijać podstawową działalność Grupy Kapitałowej JSW, czyli produkcję i sprzedaż
węgla koksowego – powiedział podczas sesji plenarnej Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW.
– Mamy 6 mld ton zasobów bilansowych i 1 mld ton zasobów operatywnych. Wkrótce będziemy jedynym
producentem węgla koksowego w UE, ponieważ Czesi kończą wydobycie. Jak sobie radzić, kiedy ceny
spadają i zbliżają się do kosztów produkcji? Musimy stawiać na innowacje, aby poprawiać efektywność.
W ciągu roku wydajność w JSW wzrosła z 630 do 710 ton na pracownika. Koszty produkcji tony węgla
spadły z 300 do 250 złotych. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy nasze nowe centrum Big Data, które
nazwaliśmy Centrum Zaawansowanej Analityki Danych. Ma to nam pomóc zdobyć maksymalną ilość
danych, przetworzyć je i wyciągnąć wnioski – powiedział prezes Ozon.
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Pięścią w stół

Za wiele wymagamy?
Za 13 lat polska gospodarka będzie potrzebowała
od 56,5 do nawet 86 mln ton węgla kamiennego. To
informacja z poważnego źródła, z Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Program
będzie jeszcze szlifowany, uaktualniany, doprecyzowywany i urealniany. Jednak rozrzut jest imponujący.
Żeby zobrazować wielkość tych widełek, posłużę się
bardziej obrazowym przykładem niż miliony ton. Otóż
z prognoz wynika, że albo będzie nam potrzebnych
pięć kopalń o wydajności Bogdanki (może rocznie
wydobywać 11 mln ton), albo osiem. Konia z rzędem
temu, kto na własną odpowiedzialność ustali prognozę, z uwzględnieniem rozsądnego marginesu błędu,
która się sprawdzi.

W

lipcu zostanie zaprezentowana wspólna
strategia dla węgla brunatnego i kamiennego. Potem zostanie ona połączona ze strategią ciepłowniczą i z prognozą miksu energetycznego
Polski. W ten sposób powstanie krajowa strategia
energetyczna.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski stoi przed
bardzo trudnym zadaniem. On i reszta osób odpowiedzialnych za sektor paliwowo-energetyczny muszą
ustalić w końcu, co będzie nam potrzebne i ile, żeby za
kilkanaście lat wciąż mieć energię elektryczną. Rozumiem, z czego wynikają takie rozrzuty w prognozach.
Wszystko zależy od tego, który z trzech scenariuszy
przyjmiemy.
Prognozę zapotrzebowania na węgiel oparto na
szacunkach ekspertów Polskiej Akademii Nauk. W tak

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Zastanawiam
się, czy jest sens
wymagać od
ministra energii,
aby przygotował
konkretny plan,
skoro mamy
równanie
z samymi
niewiadomymi.

Komentuje Paweł Kołodziej
zwanym scenariuszu niskim, który określa minimalne
zużycie węgla kamiennego w 2030 roku i zaniechanie
prac rozwojowych w tym sektorze, oszacowali roczne zapotrzebowanie na 56,5 mln ton. W scenariuszu referencyjnym, w którym przyjmuje się zużycie
na poziomie zbliżonym do aktualnego, w 2030 roku
potrzebowalibyśmy ok. 71 mln ton. W scenariuszu,
który zakłada rozwój rynku dla węgla kamiennego,
nazywanym scenariuszem wysokim, przyjmuje się,
że będziemy potrzebować 86,1 mln ton. W każdym
przypadku węgiel pozostaje podstawowym źródłem
energii w Polsce w 2030 roku.
Mam tylko jedną uwagę. Otóż udostępnione zasoby węgla brunatnego się kończą. Nie zanosi się, abyśmy
zbudowali nową kopalnię odkrywkową. Czy w tych
analizach wzięto pod uwagę ten fakt? Czy elektrownie
spalające węgiel kamienny uzupełnią braki po ograniczeniu wytwarzania energii z węgla brunatnego? Wiem,
że to uwaga niepoprawna politycznie, ale zastanawiam
się, czy jest sens wymagać od ministra energii, aby
przygotował konkretny plan, skoro mamy równanie
z samymi niewiadomymi.
Komisja Europejska naciska, abyśmy realizowali
coraz ostrzejsze plany ograniczania węgla w gospodarce. Chce nałożyć na energetykę węglową normy, jakich
nie da się spełnić, bo jest to niemożliwe technicznie.
Zanim Polska ustali ostateczny plan dla energetyki
i górnictwa, musi poczekać na konkrety z Unii Europejskiej. No, chyba że mamy taką siłę przebicia, że nie
musimy podporządkowywać się wszystkim decyzjom
wymyślonym przez unijnych urzędników. 
l

Kij w mrowisko

Nowoczesna JSW
Mam nadzieję, że górnictwo ma już za sobą najgorszy
czas. Wyniki finansowe świadczą o tym, że zaczął się
proces odbijania od dna. Jednak wciąż polskie kopalnie są uzależnione przede wszystkim od koniunktury.
Jeśli ceny są dobre, są dobre wyniki. Jeśli ceny zaczynają spadać, jeszcze szybciej spadają wyniki. Musiałbym być naiwniakiem, żebym uważał, że górnictwo
uniezależni się od koniunktury. To niemożliwe.

J

ednak może podjąć działania, dzięki którym będzie mogło znacznie lepiej wykorzystać hossę na
rynkach i w miarę łagodnie przetrwać spadki cen.
Dobrze, że tym razem o cięższych czasach zaczyna się
myśleć wtedy, kiedy ceny są przyzwoite. Dlatego zacznę
od apelu – niech nikogo nie zwiodą dobre informacje
o sporych zyskach w ciągu minionych kilku miesięcy.
Zyski są, ale potrzeby przerastają te zyski przynajmniej kilkunastokrotnie. Polska Grupa Górnicza musi
inwestować i spłacać zobowiązania. To samo musi
robić Jastrzębska Spółka Węglowa. Wciąż trzeba pamiętać, że gdyby nie gigantyczne wsparcie, górnictwo
nie przetrwałoby czasu kryzysu. Moim zdaniem nie
ma najmniejszych szans, aby po nadejściu kolejnego
kryzysu można było liczyć na podobne wsparcie.
Spółki nie mają innego wyjścia – muszą inwestować, odrabiać stracony czas w kryzysie i stawiać na
innowacje. Wiem, że słowo „innowacje” stało się zbyt
często nadużywanym sloganem. Ostatnio innowacyjne
jest wszystko, nawet odkrycie, że lepiej mieć zyski niż
straty. Jednak Jastrzębska Spółka Węglowa udowadnia,
że do tematu innowacji można podchodzić poważnie, bez zadęcia i napuszenia, za to systematycznie
i kompleksowo. Z wielką przyjemnością czytałem informacje typu: „W Grupie JSW stawiają na wdrażanie
rozwiązań innowacyjnych, które popchną Spółkę do
przodu i przełożą się na większą efektywność i redukcję
kosztów. Dlatego też powołano do życia Jastrzębskie

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Innowacje są
bardzo ważnym
elementem
budowania silnej
i nowoczesnej
polskiej
gospodarki.

Centrum Innowacji i Rozwoju – JSW Innowacje. Ta
najmłodsza spółka, wchodząca w skład Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ma stanowić kompleksowe
zaplecze badawczo-rozwojowe całej Grupy Kapitałowej
JSW”. To cytat z tekstu opublikowanego na wnp.pl.
JSW Innowacje zajmą się wprowadzaniem systemów informatycznych, nowoczesnymi metodami
wydobycia węgla i jego przeróbki, nowymi technologiami dla górnictwa i koksownictwa. JSW Innowacje
będą zajmować się tematami związanymi z ochroną
środowiska. To bardzo wyraźny krok, dzięki któremu
może JSW przestanie być postrzegana jako firma specjalizująca się w tradycyjnym kopaniu węgla. Wiem,
przesadzam. Jednak proszę mi wierzyć, że np. dla
przeciętnego posła górnictwo kojarzy się z kilofem,
taśmociągiem, czarnymi twarzami górników i przykopalnianymi hałdami.
Innowacje są bardzo ważnym elementem budowania silnej i nowoczesnej polskiej gospodarki. Zrywamy
z mitem, który głosił, że wystarczą sektor usług i handel, aby budować stabilną gospodarkę. Bez przemysłu
to się nie uda. W czasie inauguracji JSW Innowacje
padło ważne stwierdzenie – otóż kluczem do przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest odpowiedzialny
rozwój poprzez innowacje, inwestycje i edukację. To
zdanie stało się myślą przewodnią inauguracji.
Nowoczesne rozwiązania pozwolą poprawić efektywność, jakość produkcji i organizację pracy. Przyczynią się do zmniejszenia kosztów. JSW ma za sobą
długi czas prostego oszczędzania. Wszyscy widzą,
jakie są tego skutki. Zwykłe oszczędności na dłuższą
metę to za mało. Potrzebne są nowoczesna organizacja
pracy, nowoczesne maszyny i urządzenia. JSW planuje
włączyć się w finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Nie chodzi o to, żeby zastępować ośrodki
naukowe, ale żeby ich osiągnięcia stosować w praktyce.
Nie ma lepszej drogi do wzmocnienia firmy. 
l

przewodniczący FZZG JSW SA

Dla wszystkich
po 4300 złotych
netto

W

środę, 28 czerwca późnym popołudniem
reprezentatywne organizacje związkowe
(Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA,
NSZZ Solidarność i ZZ Kadra) podpisały z zarządem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej porozumienie w sprawie
wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników oraz
podwyższenia wartości tak zwanego flapsa. Od 1 lipca
nie 14, ale 19 złotych za posiłek regeneracyjny będzie
dostawał każdy uprawniony.

J

ednorazowo wszyscy pracownicy dostaną na konta
po 4300 złotych netto nagrody. Ustaliliśmy także,
że bez zmian pozostają zasady obliczania i mierzenia
temperatury na stanowiskach pracy pod ziemią. W ten
sposób szybko przerwaliśmy spekulacje na temat
ewentualnych zmian, które zdaniem związków byłyby
niekorzystne dla górników.

Ż

eby zawrzeć porozumienie, potrzeba było wielu
spotkań z zarządem. Czekaliśmy na sprzyjające
warunki finansowe. Sądzę, że bardzo ciekawym
wątkiem jest postawa wiecznie niezadowolonego
lidera związku Jedność. Otóż na drugi dzień po
podpisaniu porozumienia między reprezentatywnymi
organizacjami a zarządem Jedność zorganizowała
pikietę. Przed kopalnią Pniówek domagali się tego, co
my wywalczyliśmy dla załogi dzień wcześniej. Ponieważ
przy tej okazji wiele spostrzeżeń jest istotnych, proszę
mi wybaczyć wrażenie chaosu w tym felietonie. Teraz
chciałbym zapytać: Jak wielkim komikiem trzeba być,
aby domagać się publicznie tego, co już się ma. Lider
Jedności wspiął się 29 czerwca przed kopalnią Pniówek
na szczyty komizmu. Gratuluję.

C

zy wkroczyliśmy na drogę zniszczenia firmy,
która po upadku będzie łakomym kąskiem dla
obcego kapitału? Nie. My z tej drogi zeszliśmy jesienią
2015 roku, kiedy zdecydowaliśmy się z własnej kieszeni
dołożyć prawie 2 mld złotych w ciągu trzech lat
na tacę przeznaczoną na ratowanie Spółki. Tak, wtedy
z tacą chodzili ministrowie Krzysztof Tchórzewski
i Grzegorz Tobiszowski, były prezes Tomasz Gawlik
i przedstawiciele rozsądnych organizacji związkowych.
Każdy prosił o „co łaska”. Do dziś pamiętam, jakie
emocje były przed wypłatami. Pytaliśmy: Będzie
wypłata czy nie będzie? Zawsze słyszeliśmy odpowiedź,
że będzie, jak będą pieniądze. Załoga doskonale
pamięta, jak szybko zostaliśmy zepchnięci przez
bankierów z pierwszej ligi wiarygodności do grupy
najwyższego ryzyka.

M

imo spektakularnego zysku za pierwszy kwartał
nadal nie jest różowo. Wiemy o tym doskonale,
bo wciąż każdy z pracowników odczuwa skutki rezygnacji
z części należnych składników wynagrodzenia. Jednak
mamy coś w zamian. Poczucie, że firma wychodzi
na prostą. Wychodzi, a nie wyszła!

N

iestety, obserwuję zadziwiające zjawisko. Otóż
emeryt górniczy, człowiek, który ma zapewniony
byt, zaczyna znów lansować hasła, które mogą naszej
firmie uczynić wiele szkody. Podobno robi to w imię
dobra pracowników. Czuję wielki wstręt do tych, którzy
zaczynają rozróbę w imię szczęścia powszechnego. Nie
potrzebujemy uszczęśliwiaczy. Uszczęśliwiacze na drzewo!
Potrzebujemy systematycznych i spokojnych działań
zmierzających do poprawy sytuacji.

l

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 L I P C A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

3

– Mam nadzieję, że najgorsze mamy za sobą. W Katowicach 26 czerwca obradował Zespół
Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Górnictwo po czterech miesiącach
tego roku miało 1,256 mld złotych czystego zysku. To robi wrażenie – pisze poseł G rzegorz
M atusiak , uczestnik obrad w Katowicach

Jest dobrze, ale nie doskonale
Z danych przedstawionych przez Henryka
Paszczę, szefa katowickiego oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu, wynika, że dzięki wzrostowi cen węgla na rynku światowym i podjętym działaniom naprawczym sytuacja górnictwa się stabilizuje. Zysk netto w pierwszym
kwartale to przede wszystkim zasługa JSW.
Bardzo dobre ceny na węgiel koksowy zrobiły
swoje. Martwi spadek wydobycia w górnictwie w porównaniu z tym samym okresem
zeszłego roku. Proponuję jednak zachować
umiar w krytyce. Wierzę, że to wszystko jest
do odrobienia.

Dlaczego? Bo wszyscy mieli wspólny cel –
przygotować podwaliny pod górnictwo, które
jeszcze długo będzie niezbędne polskiej energetyce i gospodarce.
To nie koniec prac. Wkrótce odbędzie
się spotkanie na temat górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego. Oba programy
sektorowe będą jednym z elementów polityki
energetycznej, gdy zostaną do nich dołączone
strategia dla ciepłownictwa i prognozowany
miks energetyczny Polski.
Realizację Programu dla sektora węgla
kamiennego w Polsce ma monitorować Komitet sterujący ds. górnictwa, działający przy
pełnomocniku rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Systematycznie, krok po kroku rząd
wprowadza zmiany, dzięki którym branża
górnicza ma szansę na trwałą stabilizację.
Bardzo tego potrzebuje polska energetyka
i gospodarka. Uważam, że propozycje przedstawione w czasie katowickiego spotkania pomogą górnictwu osiągnąć dobrą efektywność
i realizować planowane wydobycie. Są kłopoty,
ale są także inicjatywy, które mają poprawić
sytuację. Generalnie, moim zdaniem, jest dobrze, ale do doskonałości daleko. Nie możemy dać się zwieść złudzeniu, że dobry wynik
kwartalny rozwiązał jakiś problem. To dopiero sygnał, że możemy i umiemy te problemy
rozwiązywać.
GRZEGORZ MATUSIAK
NOWY GÓRNIK

Przedstawienie wyników było tylko jednym z elementów spotkania. Najważniejsza

była prezentacja Programu dla sektora węgla
kamiennego w Polsce. Co z niego wynika?
Otóż innowacyjne i efektywne górnictwo zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.
Spotkanie w Katowicach służyło wymianie
poglądów na temat przygotowanego dokumentu. Przy tej ważnej okazji każdy mógł
wnieść uwagi, które zostaną poddane analizie.
W czasie posiedzenia po raz pierwszy publicznie zaprezentowano dokument przygotowany przez przedstawicieli rządu, strony społecznej, przedsiębiorców i parlamentarzystów.
To pierwszy przypadek, kiedy tak poważny
dokument jest efektem prac dużego zespołu,
który mimo różnych partykularnych interesów
pracował w zgodzie i w pełnym zrozumieniu.

Politycy przedstawili Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce

W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spotkali się politycy, związkowcy i pracodawcy

Współpraca Polskiej Grupy Górniczej z Głównym Instytutem Górnictwa

NOWY GÓRNIK

Doktoraty w ścianie
Polska Grupa Górnicza przeznaczy jedną ścianę wydobywczą dla naukowców. Ma to być
poligon badawczy. Przewody doktorskie
otworzy 20 pracowników PGG, którzy pod
naukowym kierunkiem Głównego Instytutu
Górnictwa będą opracowywać oraz wdrażać
nowe i efektywniejsze rozwiązania w PGG.

Polska Grupa Górnicza stworzy tej grupie
doktorantów odpowiednie warunki, a Główny
Instytut Górnictwa zadba o to, aby założone
cele naukowe zostały osiągnięte. To pierwsza
taka inicjatywa w polskim górnictwie. Pracownicy PGG będą w ten sposób realizować
tak zwane doktoraty wdrożeniowe. Uczestnik
wspólnego programu PGG i GIG będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce
naukowej (GIG) i jednocześnie będzie pracownikiem PGG. Celem badań ma być rozwiązanie konkretnych problemów pracodawcy. O tej
inicjatywie poinformowali w czasie obrad International Mining Forum w kopalni Pniówek
prof. Stanisław Prusek, dyrektor naczelny GIG,
i Tomasz Rogala, prezes PGG.
ST

Prof. Stanisław Prusek (z lewej) i prezes Tomasz Rogala informują uczestników International Mining Forum o wspólnej inicjatywie
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Pracownicy JSW dostaną we wrześniu po 4300 złotych netto jednorazowej nagrody.
Wartość posiłku regeneracyjnego (tak zwanego flapsa) od 1 lipca wzrosła z 14 do 19 złotych.
Zasady mierzenia i obliczania temperatury na stanowiskach pracy pod ziemią pozostają
bez zmian. To efekt porozumienia z 28 czerwca między zarządem a reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi. Rozmowy na ten temat trwały kilka tygodni

Złotówka dla pracownika,
złotówka dla banku
Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci każdemu pracownikowi 4300 zł netto. Na ten
cel firma przeznaczy około 130 mln złotych.
Tyle samo pieniędzy Spółka musi wpłacić obligatariuszom. Skorzystają oni także na tym,
że górnicy mają podwyższoną wartość posiłków regeneracyjnych. Kwota wydana w skali
JSW na dodatkowe pięć złotych dla każdego uprawnionego pracownika za dniówkę
musi zostać także wpłacona na konta banków
zgodnie z umową zawartą z bankami, które
zgodziły się rozłożyć zobowiązania Spółki
do 2025 roku.

– W porozumieniu z ubiegłego roku między JSW a obligatariuszami jest zawarty zapis,
że kwota analogiczna do tej, którą wypłacamy
dla pracowników, będzie wypłacona obligatariuszom. Będzie to kolejna przedpłata ponad
REKL A M A

te, które już w tym roku zrobiliśmy. Dotyczy
to także tak zwanych flapsów – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW SA.
W sierpniu 2016 roku została podpisana
umowa między zarządem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej a obligatariuszami: PKO BP SA,
BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Ustalono
w niej warunki działalności Grupy Kapitałowej
JSW oraz zasady spłaty obligacji na kwotę
1,3 mld złotych wyemitowanych w 2014 roku
na zakup kopalni Knurów-Szczygłowice.
Okres spłaty wydłużono do 2025 roku. Został ustalony plan działań restrukturyzacyjnych w JSW, dzięki którym Spółka będzie
mogła spłacić zobowiązania i osiągnąć trwałą
rentowność.
W czerwcu tego roku JSW przed ustalonym terminem wykupiła obligacje o wartości 26,7 mln dolarów i 150,4 mln złotych.

Po tej operacji do wykupienia pozostały
obligacje na kwotę 701 mln złotych oraz
125 mln dolarów.
Ponieważ JSW przedterminowo wykupiła część obligacji, obligatariusze zgodzili
się na zmianę niektórych warunków, między
innymi zrezygnowali ze zobowiązania JSW
do pozyskania dodatkowego finansowania
poprzez przeprowadzenie emisji akcji.
Jednak zasada, że banki muszą dostać
tyle samo pieniędzy, ile dodatkowo dostają
pracownicy, pozostała bez zmian. I tak będzie
do 2025 roku albo do wykupienia wszystkich
obligacji i spłaty należności wobec instytucji
finansowych.
Prezes Daniel Ozon poinformował, że
nie będą zmienione zasady pracy w rejonach
zagrożonych wysoką temperaturą.
ST
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Środowiskiem górniczym podobno wstrząsnęła informacja, że Węglokoks może importować z Rosji węgiel. Ponoć to spisek
z udziałem PGG, która chciała w ten sposób uzupełnić braki we własnym wydobyciu. Pachnie mi to sezonem ogórkowym.
Czekam na informacje o kosmitach, którzy zaczną robić tajemnicze kręgi na hałdach, i o potworach grasujących
w osadnikach mułu. Tak na marginesie – nie ma informacji, która mogłaby wstrząsnąć środowiskiem górniczym

NOWY GÓRNIK

Ważna faktura, a nie paszport
W prasie ogólnopolskiej (w dziennikach:
Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) pojawiły się sensacyjne informacje o tym, że Węglokoks będzie kupował węgiel dla polskich
odbiorców między innymi z Rosji, ponieważ
Polska Grupa Górnicza nie wykonuje planów
wydobywczych. Najwięcej zamieszania wywołała informacja Rzeczpospolitej.

Zamieszanie jest bez sensu. Nawet gdyby
Węglokoks miał kupować węgiel od Rosjan,
to podejrzewam, że miałby z tym kłopoty. Spółka SUEK Polska, należąca do potężnego rosyjskiego koncernu SUEK, ma w Polsce prawie
20 terminali, w których sprzedaje każdy rodzaj
węgla – poczynając od miałów, kończąc na ekogroszku. W województwie śląskim ma dwa terminale. Sprzedają węgiel dobrej jakości, który
zawiera bardzo mało siarki i ma bardzo dobrą
kaloryczność. Czy SUEK pozwoliłby Węglokoksowi na zabranie części rynku? Wątpię.
Na wszelki wypadek rzecznik prasowy Węglokoksu zdementował informację o imporcie
węgla z Rosji. Rzecznik prasowy PGG w specjalnym komunikacie zapewnił, że Polska Grupa
Górnicza wykona roczny plan wydobycia.

O co chodzi
O tym, że Węglokoks prawdopodobnie
będzie importował węgiel, prezes spółki Sławomir Obidziński mówił w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W dodatku
wytłumaczył, dlaczego spółka się nad tym zastanawia. Otóż brakuje węgla dobrej jakości dla
ciepłowni i elektrociepłowni. Chodzi między
innymi o zawartość siarki. W wielu miastach
i gminach ciepłownie i elektrociepłownie
są stare. Nie spełniają albo z trudem spełniają
coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne. Żeby
emitować do atmosfery mniej związków siarki,
muszą spalać węgiel o jak najniższym zasiarczeniu albo inwestować w nowoczesne filtry.
Samorządy nie mają pieniędzy na modernizację
zakładów dostarczających ciepło, a kary ekologiczne byłyby duże.
Jak długo polskie kopalnie nie zapewnią
odpowiedniej ilości węgla z bardzo niską zawartością siarki, tak długo przynajmniej część
zapotrzebowania na paliwo trzeba będzie uzupełniać importem. Dla mieszkańców byłoby
dobrze, gdyby to był węgiel możliwie najtańszy.
Jeżeli Węglokoks ma importować węgiel, niech
szuka taniego dostawcy, który zagwarantuje
najwyższą jakość. To leży w interesie Polaków.
Sprawdzanie paszportów dostawom węgla,

T rochę mnie poniosło

Bardziej opłaca się sprawdzać fakturę za węgiel, a nie jego paszport
a nie faktur za te dostawy, jest pomieszaniem
z poplątaniem.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że polskie górnictwo nie może gwarantować,
że będzie wydobywać odpowiednio dużo
najlepszego węgla dla sektora komunalno-bytowego. Nawet nie ma sensu marnować
sił, czasu i pieniędzy, bo mogłoby się okazać,
że owszem, górnicy wydobędą ten węgiel, ale
koszt tego będzie olbrzymi.

S ztuczny problem
Uznanie, że import węgla jest wyłącznie szkodliwy, graniczy z absurdem. Polskie kopalnie powinny skoncentrować się
na tym, co mogą wydobyć stosunkowo tanio
i sprzedać z jak najlepszym zyskiem. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym Tomasz
Rogala, prezes PGG, przedstawił strategię
grupy do 2030 roku. Jest w niej między innymi część poświęcona zwiększeniu udziału
w rynku węgla przeznaczonego dla sektora
komunalno-bytowego. Prezes wyjaśniał, skąd
bierze się część kłopotów. Otóż sporo węgla
z niską zawartością siarki, z kopalń, które
jeszcze niedawno należały do KHW, trafiało
do elektrowni zamiast do ciepłowni. Teraz,
po przejęciu KHW, Polska Grupa Górnicza
zmienia kontrakty. Tak zwany sektor komunalno-bytowy ma dostać więcej dobrego węgla.
Na ile strategia PGG jest realna? Zarząd
zapewnia, że przyjął wersję ostrożną, bezpieczną i najbardziej prawdopodobną do zrealizowania. Jednak aby plan wykonać, trzeba
czasu i pieniędzy na inwestycje. Nie twierdzę,
że Polską Grupą Górniczą kierują geniusze

Oświadczenie PGG ws. publikacji medialnych

Zapewnimy dostawy węgla
W związku z informacjami, które ukazały się
27 czerwca br., w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, Polska Grupa Górnicza
podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że zamierza wykonać założony na ten rok plan wydobywczy w ilości nie mniejszej niż 32 mln ton
węgla i tym samym zrealizować wszystkie zawarte kontrakty na dostawę węgla.

W drugim półroczu br. przewidywany
jest znaczący wzrost wydobycia związany

ograniczenie nakładów na inwestycje w czasie
kryzysu. Szanowny panie były wicepremierze
i były ministrze gospodarki! Był pan odpowiedzialny za górnictwo. To za pana kadencji nie
podjęto żadnej decyzji, która zmusiłaby zarządy
do przygotowania spółek (wtedy Kompanii
Węglowej i KHW) do przetrwania kryzysu.
Dostawał pan aktualne raporty. Wiadomo było,
że wszystko się wali. Teraz pan jest mądry? Miał
pan okazję inwestować. Czemu nie inwestował
pan wtedy? Teraz, jak już nie może pan o niczym decydować, to chce pan rad udzielać?

z planami uruchomienia dodatkowych ścian.
Obecnie węgiel w PGG wydobywany jest na 39
ścianach, w czwartym kwartale br. Polska Grupa Górnicza będzie dysponować 47 ścianami.
Polska Grupa Górnicza podtrzymuje
wcześniejsze deklaracje, że zapewni dostawy
węgla dla energetyki zawodowej i nie planuje
w tym celu importu węgla z zagranicy. Spółka
deklaruje, że zabezpieczenie zapotrzebowania
rynku krajowego na węgiel kamienny jest dla
niej priorytetem.
l

i że nie można byłoby już teraz wydobywać
więcej węgla w sposób bardziej ekonomiczny
i produkować mieszanki idealne dla każdego
odbiorcy. Jednak diabli mnie wzięli, jak przeczytałem wypowiedź Janusza Piechocińskiego,
który stwierdził, że wszystkiemu jest winne
REKL A M A

Poniosło mnie, bo mądrali po fakcie jest
wielu. Chciałbym przypomnieć, że na łamach
Nowego Górnika przez lata koniunktury apelowaliśmy o racjonalizację kosztów, o inwestycje i walkę o utrzymanie rynku wewnętrznego.
W rozmowach z fachowcami i ekspertami
wskazywaliśmy na zagrożenia. Bez echa. Trwał
karnawał, było pasmo sukcesów i sny o potędze. Skończyło się na tym, że z trzech śląskich
spółek węglowych dwóch już nie ma.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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W S ejmie o górnictwie . Posłanka PiS Beata Mazurek

pytała w Sejmie 21 czerwca: Czy będzie nowa kopalnia, czy
będzie pomoc dla inwestora? Posłanka reprezentuje między
innymi powiat chełmski. Ma tam powstać kopalnia Jan Karski.
Jej budowę planuje australijska spółka PD Co. Wiceminister
Grzegorz Tobiszowski mówił, że trzeba czytać plany rządu
i spółek węglowych. Czytanie ułatwi inwestorom podjęcie decyzji
biznesowych. Pomoc państwa jest dozwolona tylko dla kopalń
zamykanych.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Informacja o budowie kopalni na Śląsku powoduje, że mieszkańcy szybko organizują się
w grupy sprzeciwiające się takiej inwestycji.
Na wschodzie Polski nie mogą się doczekać,
kiedy zostanie zbudowana kopalnia węgla
kamiennego. Czy wschód Polski stanie się nowym polskim zagłębiem węglowym? Niezbyt
długa wymiana poglądów między ministrem
Grzegorzem Tobiszowskim a posłanką i rzeczniczką PiS Beatą Mazurek mogłaby świadczyć,
że to bardzo prawdopodobne, ale na razie
są to tylko pobożne życzenia. Dopiero za kilka lat będzie wiadomo, co bardziej opłaca się
polskim spółkom, w których udziały ma państwo – sięgać po nowe złoża na Śląsku czy
budować nowe kopalnie na Lubelszczyźnie.

Nawet jeżeli posłanka Beata Mazurek
niewiele wie o górnictwie, to przynajmniej
powinna wiedzieć, że na razie trwa jego restrukturyzacja na Śląsku, a państwo może
wspierać tylko zamykanie kopalń. Jakiekolwiek
wsparcie państwa dla inwestycji górniczych
oznaczałoby, że Komisja Europejska mogłaby
rozpocząć postępowanie w sprawie niedozwolonej pomocy publicznej. Nie ma znaczenia,
czy ze wsparcia skorzysta prywatny inwestor
czy spółka, w której udziały ma państwo.
W australijskiej spółce PD Co. ważną rolę
pełni Mirosław Taras, były prezes LW Bogdanka i Kompanii Węglowej. Ponieważ wie on
bardzo dużo o górnictwie na Lubelszczyźnie
i na Śląsku, Australijczycy powinni iść jak
burza. Na razie czekają na kolejne decyzje i zapewniają, że nie będą konkurencją dla polskich
kopalń. Posłanka Mazurek wierzy, że w jej regionie powstanie kopalnia. Możliwe, ale mało
prawdopodobne, żeby zbudowała ją firma spoza Polski. Dlaczego? Po pierwsze, budowa
kopalni od podstaw to bardzo duży wydatek.
Australijczycy informują, że mają źródła finansowania dla swojego projektu, ale czy mają
pieniądze na budowę niezbędnych linii zasilania energetycznego, dróg i skomunikowania

kopalni z siecią kolejową? O to na razie nikt
nie pyta, bo na wschodzie Polski wydaje się,
że sprawa jest prosta: wystarczy zbudować
szyby i kopalnia będzie przynosić kokosy.
Drogi i sieć kolejowa są blisko. Ale kopalnię
trzeba też połączyć z siecią dróg i torów. Jednak nadzieja, że budowa kopalni ożywi gospodarkę regionu, może zdziałać cuda. Dlatego
posłanka Beata Mazurek szuka wsparcia dla
tej inicjatywy.

Wschó

K opalnia pobudzi
gospodarkę
Przedstawicielka powiatu chełmskiego
na wschodzie kraju chciała dowiedzieć się,
na jakie wsparcie rządu liczyć może prywatny, australijski inwestor – firma PD Co.,
spółka córka Prairie Mining. – Zwracam się
w imieniu mieszkańców Polski Wschodniej,
szczególnie ziemi chełmskiej, mojego regionu, mojej małej ojczyzny. W naszym regionie występuje bardzo wysokie bezrobocie,
w kwietniu przekraczało 15 proc. W naszej
ocenie niezbędne są zarówno publiczne, jak
i prywatne inwestycje, które stworzą nowe
miejsca pracy i pobudzą lokalną gospodarkę
– mówiła z trybuny sejmowej Beata Mazurek.
W czasie rządów koalicji PO–PSL nie było
dużej inwestycji w tej części Polski. Nawet
inwestycje drogowe były ograniczane. Przyszłość powiatu chełmskiego, włodawskiego
i łęczyńskiego zależy od zagospodarowania
surowców naturalnych. W lubelskim zagłębiu znajduje się ponad 30 proc. krajowych
złóż węgla kamiennego. Warunki geologiczne sprzyjają działalności górniczej. Podczas
kampanii wyborczej wyborcy uzyskali zapewnienie, że na terenie powiatu powstanie
nowy zakład górniczy. Rozwój Lubelskiego
Zagłębia Węglowego i budowa nowych zakładów stanowią część planu „Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju”.
– Budowa kopalni, która zapewni dobrze
płatne i stabilne miejsca pracy, jest inicjatywą
zasługującą na wsparcie. Zaawansowane prace
zmierzające do budowy nowej kopalni prowadzi PD Co. Ta firma jest obecna w regionie

Przygotowany przez
rząd program dla
górnictwa w perspektywie
zabezpieczenia
energetycznego Polski
sprawia, że inwestorzy
mogą znaleźć swoją szansę
na uzupełnienie krajowego
miksu energetycznego,
ponieważ reforma górnictwa
wchodzi obecnie w etap
inwestycyjny
od czterech lat i cieszy się silnym poparciem
społecznym, a także władz samorządowych.
Oznacza to, że istnieje inwestor, który posiada
zasoby i wiedzę umożliwiające stworzenie
tysięcy nowych miejsc pracy. Jest to szansa
na dużą inwestycję w najbiedniejszej części
kraju, w dodatku bez obciążeń dla finansów
publicznych. Nowa kopalnia w tym regionie
leży w interesie publicznym, jest potrzebna
mieszkańcom ziemi chełmskiej – mówiła
posłanka.
– Proszę uprzejmie o odpowiedź na pytania: Po pierwsze, czy Ministerstwo Energii
posiada plan – lub nad nim pracuje – rozwoju
Lubelskiego Zagłębia Węglowego? Czy takie
działania zostaną wpisane do programu dla
górnictwa na lata 2016–2030 oraz do polityki
energetycznej Polski do 2050 roku? Po drugie,
czy i jakie działania prowadzi Ministerstwo
Energii w celu wsparcia budowy nowych kopalń? Czy inwestorzy, zarówno spółki pod
nadzorem pana ministra, jak i prywatne podmioty, mogą liczyć na wsparcie ministerstwa
w tym procesie? – pytała posłanka Beata
Mazurek. Niestety, nie sprecyzowała, o jakie
wsparcie dla PD Co. chodzi. Czy ma to być
na przykład system ulg podatkowych, budowa na koszt państwa niezbędnych dróg i linii

kolejowych? A może przydział koncesji wydobywczej w tempie ekspresowym? Czy chodzi o ograniczenie ekspansji LW Bogdanka?
Przyznane do tej pory koncesje PD Co. kolidują z wcześniejszymi planami rozwojowymi
Bogdanki. LW Bogdanka i PD Co. spierały
się o koncesje na pola w rejonie planowanej
budowy nowej kopalni.

K alkulujcie i działajcie
Grzegorz Tobiszowski poinformował,
że Ministerstwo Energii w dużej części skupia
się na kopalni Bogdanka. To naturalne, ponieważ LW Bogdanka należy do grupy energetycznej Enea, w której pakiet większościowy
ma państwo. Jednak to nie oznacza, że rząd
inaczej traktuje firmy, na które ma wpływ państwo, i firmy prywatne. Bogdanka ma swoje
plany rozwoju i jest jedyną czynną kopalnią
w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Rządowi
zależy na powodzeniu inwestorów prywatnych.
Nikt nie ukrywa planów rozwojowych LW Bogdanka. Jeżeli prywatni inwestorzy chcą inwestować w tym samym zagłębiu, mogą to robić.
Transparentna polityka Ministerstwa Energii
może być ułatwieniem, a nie przeszkodą.
– Przygotowany przez rząd program dla
górnictwa w perspektywie zabezpieczenia
energetycznego Polski sprawia, że inwestorzy
mogą znaleźć swoją szansę na uzupełnienie
krajowego miksu energetycznego, ponieważ
reforma górnictwa wchodzi obecnie w etap inwestycyjny – powiedział minister Tobiszowski.
Ministrowie Krzysztof Tchórzewski
i Grzegorz Tobiszowski wielokrotnie mówili o planach budowy na wschodzie Polski
elektrowni i fabryki zgazowania węgla, która
produkowałaby czyste paliwo dla elektrowni.
Trwają analizy zapotrzebowania polskiego
rynku na węgiel. – Możemy być pomocni
przez uporządkowanie rynku energetycznego,
a także planów inwestycyjnych w ciepłownictwie. Jesteśmy w procesie przejmowania
aktywów EDF i będziemy budować plan dla
polskich elektrociepłowni, spalających węgiel w skojarzeniu z innymi paliwami. Wreszcie uporządkujemy rynek sprzedażowy dla
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ód na
czeka
kopalnię
Ważne, aby inwestorzy
prywatni umieli skalkulować
opłacalność swoich planów,
gdyż rządowi zależy na ich
powodzeniu. Pomocą
w kalkulacji może być właśnie
program energetyczny,
pokazujący, ile węgla
będzie potrzeba w naszej
energetyce, żebyśmy mogli
zabezpieczyć potrzeby kraju
indywidualnych odbiorców węgla – wyliczał
Grzegorz Tobiszowski.
– Ważne, aby inwestorzy prywatni umieli
skalkulować opłacalność swoich planów, gdyż
rządowi zależy na ich powodzeniu. Pomocą
w kalkulacji może być właśnie program energetyczny, pokazujący, ile węgla będzie potrzeba w naszej energetyce, żebyśmy mogli zabezpieczyć potrzeby kraju – dodał wiceminister.
– Dlatego też prezentujemy tak szczegółowo zarówno plany inwestycyjne Polskiej
Grupy Górniczej, jak i Bogdanki. Wszyscy będą
wiedzieć, jaki jest plan przedstawicieli Skarbu

Państwa, i sami będą mogli zacząć planować
swoje inwestycje. Jesteśmy w bardzo ciekawym,
historycznym momencie, ponieważ za trzy-cztery lata będziemy musieli rozstrzygać o nowych inwestycjach albo kontynuacji inwestycji,
jeśli chodzi o te złoża, które mamy, i kopalnie,
które nie są kopalniami nowymi. To nie dotyczy
Bogdanki, bo ona ma duże zaplecze i myślę,
że w ogóle całe zagłębie lubelskie ma duży
potencjał, co moim zdaniem jest przyszłością
szeroko rozumianej Lubelszczyzny, stąd inwestycje zagraniczne mogą być dużym wsparciem
rozwoju – powiedział wiceminister.

P osłanka nie odpuszcza
Beata Mazurek nie dała się łatwo zbyć
ogólnikami. – Panie ministrze, gdyby PD Co.
nie chciało inwestować i nie widziało w tym
możliwości ekonomicznych, to pewnie nie
byłoby zainteresowane. Jednak jest zainteresowane i chce uzyskać wsparcie polskiego rządu
dla budowy, powstania kopalni Jan Karski.
Mam pytanie uzupełniające. Panie ministrze,
zarząd Bogdanki podał do wiadomości publicznej, że planuje rozwój na obszarze na północ od Chełmszczyzny, chodzi o złoże Ostrów.
Prezes Bogdanki zapowiedział, że spółka chce
uzyskać koncesję wydobywczą na ten obszar
jeszcze w 2017 roku, podczas gdy na terenie
powiatu chełmskiego proces inwestycyjny

prowadzi firma PD Co., która zatwierdziła dokumentację i zadeklarowała budowę kopalni
Jan Karski. Ta firma jest notowana na polskiej
giełdzie, zainteresowana wydobyciem polskiego węgla i zatrudnieniem Polaków w najbiedniejszej części Polski. Czy uważa pan, że należy
wykorzystać okazję i doprowadzić do budowy
kopalni? – pytała posłanka. – Dodam, że inwestor zapewnia, że nie zamierza konkurować
o rynek zbytu z Bogdanką, a takie argumenty
często w tej kwestii padają, ani z PGG, ani
z innymi śląskimi producentami – podkreśliła
Beata Mazurek.

C hcą inwestować ,
to mamy sukces
Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego
potencjalni inwestorzy są najlepszymi recenzentami jakości rządowego planu ratowania
górnictwa.
– Myślę, że pojawiający się inwestorzy
są również dla nas, ministerstwa, pewnym
argumentem, że nasz plan ratowania polskiego górnictwa, budowania systemu energetycznego opartego na węglu kamiennym jest
racjonalny, bo inwestorzy prywatni i to nie
tylko australijscy, ale i inni rozważają inwestowanie w Polsce. Lubelszczyzna może znaleźć się w całkowicie nowej sytuacji poprzez
plan rozwoju Bogdanki, ale również poprzez

plan budowy elektrowni na tych terenach.
Jeśli byłby inwestor zagraniczny, który umiałby zbilansować przedsięwzięcie biznesowo,
to umówmy się, że te strony Polski miałyby
rzeczywiście przełomowy moment, jeśli chodzi o ich rozwój przemysłowy, gospodarczy
– powiedział wiceminister.
Oczywiście, nie była to odpowiedź na pytanie posłanki, ale co miał powiedzieć wiceminister. Najwyżej mógł powtórzyć, że rząd
może wspierać tylko zamykanie kopalń,
bo Unia Europejska nie pozwala na pomoc
publiczną dla górnictwa. Poza tym dlaczego
rząd miałby wspierać firmę, która nawet jeszcze nie wbiła łopaty w ziemię i nie ma koncesji
wydobywczej?
W sejmowej wypowiedzi wiceministra Tobiszowskiego był jeden bardzo istotny wątek.
Powiedział on między innymi: – Jeśli chodzi
o kopalnie śląskie, to one muszą się w najbliższych latach w sposób racjonalny zbilansować,
gdzie jeszcze możemy wydobyć węgiel, w jakim
złożu możemy kontynuować rozwój kopalń.
Może się okazać, że staniemy przed decyzją
o budowie nowych kopalń albo będziemy
rozbudowywać tereny zagłębia lubelskiego.
Ale to, myślę, rząd będzie musiał rozstrzygnąć
za cztery-pięć lat, bo to nam się będzie wtedy
bilansowało, jeśli chodzi o plany inwestycyjne
w Polskiej Grupie Górniczej.
l

Nowa kopalnia? Kogo na to stać?

Na razie budujemy kopalnie w PowerPoincie
Po 1989 roku nie rozpoczęto w Polsce budowy żadnej kopalni węgla kamiennego.
Ostatnimi wybudowanymi kopalniami są kopalnie Budryk i Bogdanka. Kopex miał jeden
z najbardziej zaawansowanych projektów
budowy nowej kopalni koło Oświęcimia.
Miała ją budować spółka Kopex Ex Coal. Planowano wydobycie od 3 do 4 mln ton węgla rocznie przeznaczonego dla energetyki
i ciepłownictwa. Koszt budowy prognozowano na ok. 1,5 mld złotych. Projekt budowy
kopalni został przejęty wraz z grupą Kopex
przez Famur. Famur nie chce go realizować.
Chce sprzedać projekt Kopeksu. Nie wiadomo, czy będą chętni.

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Michal Herman, prezes kopalni
Silesia, zwrócił uwagę, że bardziej opłaca się
sięgać po nowe złoża z kopalń już istniejących,
niż budować nowe. Krzysztof Szlaga, prezes
zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, uważa,
że nie ma co liczyć na nowe kopalnie węgla
kamiennego na Lubelszczyźnie, wybudowane
przez prywatnych inwestorów.

– Nie ma żadnego inwestora, który posiada koncesję na wydobycie węgla na Lubelszczyźnie. Tylko Bogdanka ją ma. Planujemy,
aby w 2032 roku uruchomić wydobycie z pola
Ostrów – dodał Krzysztof Szlaga. Będzie to samodzielna kopalnia albo drugi ruch kopalni
Bogdanka. – Proszę zwrócić uwagę na czas
trwania całego procesu. W 2017 roku mówimy
o inwestycji, która da efekty w 2032 roku –
podkreślił prezes Szlaga.
Kopalnia Jan Karski ma być tuż przy
Bogdance. Inwestor zakończył program
rozpoznawczy, a sporządzona dokumentacja geologiczna została zatwierdzona przez
ministra środowiska i dlatego Australijczycy
mają pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Planowana roczna produkcja węgla handlowego w kopalni Jan Karski ma wynieść 6,3 mln ton. Łączne nakłady
inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na ok. 2,5 mld złotych. Australijczycy
w październiku 2016 roku przejęli zlokalizowany na Górnym Śląsku projekt Dębieńsko
dysponujący zasobami węgla koksującego
typu 35 oraz posiadający 50-letnią koncesję

wydobywczą. Zapowiadają, że uruchomią
zamkniętą kilkanaście lat temu kopalnię.
Innym projektem z udziałem kapitału australijskiego jest kopalnia w Nowej Rudzie,
w dawnym Zagłębiu Wałbrzyskim. Na razie,
mimo szumnych zapowiedzi, mamy do czynienia z etapem załatwiania formalności.
Dość głośno było na temat wydobycia węgla
koksowego w sąsiedztwie kopalni Krupiński.
Niemiecki inwestor chciał współpracować
z JSW i korzystać z infrastruktury kopalni
Krupiński. Nie ma zamiaru budować własnej
kopalni. Ponieważ Krupiński trafił do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, a to oznacza likwidację kopalni, pomysł niemieckiego inwestora
raczej nie wypali. Przed laty w to samo złoże
mieli inwestować Hindusi, a potem spółka należąca do grupy Jana Kulczyka. Czescy inwestorzy mieli inwestować w złoże po zamkniętej
kopalni Morcinek. Skończyło się na planach.
Na planach skończyły się też inicjatywy reaktywowania wydobycia w dawnej kopalni Jan
Kanty i Niwka-Modrzejów. Mimo zapowiedzi
nie znalazł się żaden wiarygodny inwestor, który mógłby kupić kopalnię Makoszowy, która

od kilku miesięcy jest w SRK. Jedyny duży
inwestor, który dotrzymał swoich obietnic,
to czeski koncern EPH, który zainwestował
w upadającą kopalnię Silesia. Nawet Kompania
Węglowa, która chciała budować kopalnię
koło Chełma na Lubelszczyźnie, musiała zamrozić swoje plany na czas nieokreślony. KW
miała większy problem – groził jej upadek.
Największą spółkę górniczą w Europie przed
bankructwem uchroniło powołanie Polskiej
Grupy Górniczej.
Okazuje się, że inwestycja w budowę kopalni jest lukratywna tak długo, jak długo nie
wykracza poza ramy w prezentacji PowerPoint. Czy jest inwestor, który zbuduje kopalnię
na podstawie własnej prezentacji? Wszystko
wskazuje, że jeżeli taki się znajdzie, to może
być to tylko firma powiązana z polskim górnictwem i polską energetyką. Jedynie spółki
z udziałem Skarbu Państwa mogą zaangażować się w inwestycję potrzebną państwu, która
może zwrócić się w najlepszym przypadku
za 15–20 lat, pod warunkiem że przez cały
czas będzie koniunktura.
ST
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podziemne zgazowanie węgla

Lotna premia węglowa
Proces zgazowania węgla jest technologią stosowaną już od dawna. W pierwszej połowie
XX wieku większość gazu używanego do oświetlania ulic czy zasilania piekarników gazowych
była pozyskiwana właśnie z nadziemnego zgazowania węgla. Pierwsza koncepcja podziemnego zgazowania węgla (PZW) została rzucona
w latach 60. XIX wieku przez niemieckiego inżyniera Williama Siemensa. Prace nad PZW prowadzono przed drugą wojną światową, m. in.
w ZSRR. Od lat 50. taka instalacja działa w Uzbekistanie, a uzyskiwany tam gaz wykorzystywany jest w elektrowni. Dzisiaj, w dobie kurczących się zasobów węgla i coraz trudniejszego
dostępu do tego surowca, coraz głośniej o tej
technologii. Nie bez znaczenia są też jej walory ekologiczne, choć na ten temat wciąż toczą
się dyskusje.

Podziemne zgazowanie węgla (ang. Underground Coal Gasification) polega na kontrolowanym wypalaniu pokładów węgla pod
ziemią, wskutek czego w złożu powstaje syngaz. Gaz syntezowy, który jest mieszaniną metanu, wodoru i tlenków węgla, jest następnie
wydobywany na powierzchnię i dostarczany
do elektrowni i zakładów chemicznych. Mogą
go one wykorzystywać np. do produkcji paliw
płynnych czy gazowych oraz energii elektrycznej i cieplnej. Procesowi podziemnego zgazowania poddawane są przede wszystkim odpady węglowe, muły i zanieczyszczone miały.
Według raportu Światowej Rady Energetycznej tylko 15–20 proc. światowych zasobów
węgla (zdaniem Międzynarodowej Agencji ds.
Energii wynoszą one 18 000 mld ton) można
wydobyć dotychczasowymi metodami konwencjonalnymi. Jego podziemne zgazowanie
umożliwiłoby wykorzystanie reszty światowych złóż, odpowiadających tysiącowi lat
obecnego wydobycia.
Tym tematem żywotnie zainteresowana
jest również Polska, ponieważ prawie cała
energia elektryczna produkowana w naszym
kraju pochodzi z węgla. Wydobywany w sposób tradycyjny wystarczy jeszcze na 50 lat,
z kolei zgodnie z szacunkami jego podziemne
zgazowanie wydłuży jego dostępność dziesięciokrotnie. Specjaliści twierdzą, że gdyby
Polska chciała opracować swoją technologię
i infrastrukturę podziemnego zgazowania węgla na dużą skalę, mogłaby ona być gotowa

za ok. 15 lat. Na temat podziemnego zgazowania węgla wciąż trwają zażarte dyskusje –
jedni uważają tę technologię za ekologiczny
sposób na zaspokojenie potrzeb energetycznych świata, drudzy przekonują, że jest ona
nieopłacalna ekonomicznie i przyczyni się
do zanieczyszczenia środowiska.

S ame plusy ?
Zwolennicy podziemnego zgazowania węgla podnoszą, że ta technologia jest pod wieloma względami wygodniejsza od wydobycia
surowca metodą głębinową lub odkrywkową.
Umożliwia sięgnięcie do złóż, które leżą zbyt
głęboko (do 1400 metrów pod ziemią) lub
są zbyt drogie albo niebezpieczne w wydobyciu zwykłymi metodami. Prowadzenie odwiertów w celu zgazowania węgla jest szybsze
i tańsze niż budowa kopalni, a popiół, który
zawiera szkodliwe substancje, pozostaje pod
ziemią i nie trzeba go utylizować. Klasyczną
kopalnię trzeba najpierw zbudować, a potem w jej głąb muszą zjechać tysiące ludzi.
W porównaniu z tym zgazowanie wypadnie
zdecydowanie taniej – proces jest zdecydowanie prostszy, nie buduje się reaktorów, tylko
tworzy go w złożu, i nie trzeba wyciągać węgla na powierzchnię. Zamiast infrastruktury
kopalnianej wystarczy wydrążyć dwa otwory
w dziewiczym terenie. Jeśli na miejscu stoi
stara kopalnia, można wykorzystać istniejące
szyby i chodniki, by doprowadzić do wydobycia gazu z węgla. Nie naraża się zdrowia i życia
pracowników, czego nie można przeliczyć
na pieniądze.
Innym argumentem przemawiającym
za inwestowaniem w podziemne zgazowanie węgla jest jakość wytwarzanego paliwa.
W procesie PZW z tony węgla uzyskuje się
tyle samo energii, ile przy tradycyjnym fedrunku. Co prawda gaz jest niskokaloryczny
(4 MJ/m sześc., metan ma 35–36 MJ/m sześc.),
ale nie znaczy gorszy, ponieważ jest go więcej.
Specjaliści przekonują, że można go spalić
z większą sprawnością niż węgiel z kopalni,
więc proces jest równie wydajny. Poza tym
spalanie gazu jest łatwiejsze niż ciała stałego.
Istotnym atutem nowej technologii jest
też jej czystość i to, że nie zagraża środowisku naturalnemu. W procesie zgazowania
węgla nie emituje się zanieczyszczeń do atmosfery. PZW to złożony zespół procesów

WFOŚiGW w Katowicach

Trzy nowe
ekopracownie
20 czerwca 2017 roku w trzech szkołach w gminie Będzin uroczyście otwarto nowe pracownie.
W II edycji konkursu Zielona Pracownia 2016
Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa
nr 4 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 otrzymały
nagrody finansowe za przygotowane projekty
o wysokości ponad 20 000 złotych, a następnie dofinansowanie w formie dotacji do kwoty
ok. 90 000 złotych.

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane środki na odremontowanie sal lekcyjnych oraz

wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne,
sprzęt multimedialny oraz meble. Uczniowie mogą teraz uczyć się za pomocą tablic
interaktywnych, projektorów multimedialnych i mikroskopów z wizualizerami. Oprócz
pomocy naukowych zakupiono też nowoczesne gabloty, szafy oraz wielofunkcyjne meble.
Nowo otwarte ekopracownie pomogą podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, a przede wszystkim zainteresować ich
problemami ochrony środowiska.
l

chemicznych i fizycznych, które prowadzą
do zamiany paliwa stałego na paliwo gazowe,
w wyniku czego zamiast „brudnego” węgla
kamiennego uzyskujemy gaz, który jest surowcem bardzo czystym. Z syngazu możemy
produkować energię elektryczną w sposób
ekologiczny, z kolei wykorzystanie węgla
kamiennego w dotychczasowy sposób, czyli
poprzez spalanie w elektrowniach i elektrociepłowniach, stwarza duże zagrożenie dla
środowiska.

S zansa dla P olski
Orędownicy nowej metody podkreślają, że powszechnie stosowana zapewniłaby
suwerenność energetyczną Polski na następne kilkaset lat. Na Śląsku dużo węgla
znajduje się w tzw. resztkach, które nigdy
nie będą wybierane tradycyjnie. Używając
technologii wykorzystywanych przy PZG,
można dostać się do nich oraz zamienić
je w gaz. Po drugie, wydobywanie tradycyjnymi metodami na dużych głębokościach,
poniżej 1,2 tys. metrów, jest nieopłacalne
ekonomicznie. Oblicza się, że z 1 mln ton
węgla można uzyskać 0,5 mld metrów sześc.
gazu. Rocznie Polska sprowadza niemal 9
mld m sześc. węgla, zatem wystarczyłoby
zgazować ok. 18 mln ton węgla, aby stała
się samowystarczalna. Biorąc pod uwagę,
że mamy największe zasoby węgla w Europie,
przy obecnym zużyciu gazu moglibyśmy
wytwarzać je z węgla przez przynajmniej
500 lat. W przyszłości tak samo można też

wykorzystać nieeksploatowane odkrywkowo
pokłady węgla brunatnego.

P oważna opozycja
Nie wszyscy jednak widzą w podziemnym
zgazowaniu węgla rozwiązanie energetycznych bolączek świata. Organizacja Friends of
the Earth International w raporcie „Fuelling
the Fire” analizuje próby wykorzystania technologii podziemnego zgazowania węgla w Australii, USA, Chinach, RPA i Wielkiej Brytanii,
realizowane w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy
raportu uważają, że PZW powoduje poważne
straty w środowisku naturalnym m.in. przez
skażenie wody. Dodają, że emisje dwutlenku
węgla związane z produkcją prądu przy wykorzystaniu PZW są o dziesięciokrotnie wyższe
niż w przypadku energetyki słonecznej i blisko
czterdziestokrotnie wyższe niż w energetyce wiatrowej. Zwracają też uwagę na aspekt
ekonomiczny – dotychczasowe technologie
związane ze zgazowaniem węgla u źródła
w kopalniach pod powierzchnią ziemi okazały
się biznesowo nieopłacalne i technologicznie
trudne do przeprowadzenia. Z tego powodu
tego typu projekty są najczęściej odrzucane
przez inwestorów. Przeciwnicy PZG dodają,
że może być ono przyczyną zanieczyszczeń
wód gruntowych i wiąże się też z niebezpieczeństwem osadzania się gruntu. Ich zdaniem
Polska powinna szukać swej szansy w odnawialnych źródłach energii i poprawie efektywności energetycznej.
l

Kalendarz ekologiczny
1 lipca
– Dzień Psa

2 lipca – Dzień
Wypadów do Parku

W tym roku dziesiąty raz swoje święto
obchodzi najlepszy przyjaciel człowieka.
Święto ma polski rodowód – powstało z inicjatywy polskiego czasopisma „Przyjaciel
Pies”. Data jest nieprzypadkowa, właśnie latem najwięcej psów trafia do schronisk, ponieważ ich nieodpowiedzialni opiekunowie
nie mają pomysłu ani wyobraźni, co z nimi
zrobić, gdy wyjeżdżają na wakacje. Tego dnia
warto zastanowić się nad tym, jak traktuje
się psy w naszym społeczeństwie, zwłaszcza
podczas sezonu urlopowego. Podczas Dnia
Psa organizowane są też akcje adopcyjne
i pomocowe prowadzone przez organizacje
prozwierzęce.

W pierwszą sobotę lipca każdy
mieszczuch, który nie wyjechał na urlop, powinien wyjść z domu i udać się do najbliższego
parku. Tam przekona się, że zieleń, słońce
i śpiew ptaków to właśnie to, czego mu brakuje
do szczęścia. Życie w mieście nie oznacza,
że nie możemy mieć kontaktu z przyrodą.
Już w XVII wieku władze miast wiedziały,
że zieleń jest niezbędna mieszkańcom, i zaczęły tworzyć pierwsze publiczne tereny zielone. Parki dotleniają i oczyszczają miejskie
powietrze, a mieszkańcom dają wytchnienie
i przyjemność. Służą rekreacji i wypoczynkowi
oraz sprzyjają uprawianiu sportów na świeżym
powietrzu.l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Koncern Hyundaia startuje
z SUV-ami w segmencie B

Hyundai Kona ma charakterystyczny kaskadowy grill
Obydwie należące do tego koncernu marki,
Hyundai i Kia, pokazały swoje nowe modele
w tej grupie.

jest bardzo dobrze czytelny nawet w świetle
dziennym. Na liście wyposażenia są także liczne
systemy wspomagające bezpieczeństwo, m.in.
system wykrywania pojazdów w polu martwym
lusterek i układ hamowania z opcją autonomicznego hamowania awaryjnego.
Podstawą gamy silników w obydwu
modelach ma być jednolitrowy silnik t-GDI
o mocy 120 KM, który ma palić 5,3 l/100 km.
W gamie Hyundaia następny silnik T-GDI
ma pojemność 1,6 litra i moc 177 KM (spalanie 7,3 l/100 km). Kia zapowiada silniki wolnossące MPI o pojemnościach 1,25 i 1,4 litra.
Do gamy obu aut ma dołączyć turbodiesel
o pojemności 1,6 litra.
Samochody mają trafić na rynek jesienią
tego roku.

P ięciomilionowy
V olkswagen z B ratysławy
Z zakładów Volkswagena w Bratysławie wyjechał pięciomilionowy samochód.

Jubileuszowy samochód to Touareg, który
pojechał do Australii.
Pięciomilionowy słowacki Volkswagen,
biały Touareg, miał silnik o pojemności
4,2 litrów i mocy 340 KM, ośmiostopniowy
automat Tiptronic, 21-calowe felgi Mallory
i dwukolorową tapicerkĘą ze skóry Nappa.
Kiedy w roku 2003 fabryka w Bratysławie
wyprodukowała milionowy samochód, także
był nim Touareg. Zakład Volkswagena w Bratysławie rozpoczął seryjną produkcję w lutym
1992 roku od Volkswagena Passata.
Dziś produkuje się tam sześć modeli,
a w przyszłym roku z taśmy produkcyjnej zakładu zacznie zjeżdżać siódmy, którym będzie
nowe Audi Q8. Słowacy produkują już Audi Q7,
Volkswageny Touareg i up! (ten ostatni także z napędem elektrycznym), Skodę Citigo i Seata Mii.

K olejne elektryczne A udi
Audi zapowiada kolejny samochód
elektryczny typu e-tron. Tym razem

to Sportback, którego produkcja rozpocznie się w zakładzie koncernu w Brukseli,
w roku 2019. Rok wcześniej ma z niej wyjechać pierwsze elektryczne auto tej marki:
SUV e-tron.
– Podejmując decyzję o produkcji Audi
e-tron Sportback, pokazujemy, że Audi podchodzi bardzo poważnie do zagadnień mobilności elektrycznej. Drugi w naszym portfolio całkowicie elektryczny model sprawi,
że moce produkcyjne naszej fabryki w Brukseli
będą optymalnie wykorzystane – powiedział
prof. dr Hubert Waltl, członek zarządu Audi
AG ds. produkcji i logistyki.
Bazą do wersji produkcyjnej nowego
elektrycznego samochodu jest pojazd koncepcyjny Audi e-tron Sportback, pokazany na wystawie Audi Shanghai 2017. Ten
wszechstronny samochód to czterodrzwiowe gran turismo z napędem elektrycznym
o mocy 320 kW.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Hyundai Kona ma charakterystyczny kaskadowy grill – element stylistyczny w modelach marki Hyundai. W samochodzie zastosowano nowe, podwójne reflektory przednie,
a światła LED do jazdy dziennej umieszczono
na górze reflektorów.
Kia Stonic ma nieco inne wykończenie
blach nadwozia, z przednim pasem charakterystycznym dla tej marki. Będzie dostępny
w 20 dwukolorowych wersjach wykończenia.
Pod względem technicznym obydwa samochody raczej się nie różnią. W wyposażeniu
dostępny jest np. wyświetlacz typu HUD (head-up display) oferowany zazwyczaj w modelach
z wyższych segmentów. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się bezpieczeństwo kierowcy
podczas jazdy, ponieważ kluczowe informacje
wyświetlane są na linii jego wzroku – obraz

Kia Stonic ma nieco inne wykończenie blach nadwozia

Jubileuszowy samochód to Touareg, który pojechał do Australii

Audi zapowiada kolejny samochód elektryczny typu e-tron
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Dobro
Jasiek przyszedł na świat o wiele za wcześnie i dużo mniejszy, niż powinien. I w sumie
to miało się nie zmienić przez resztę jego życia
– zawsze był drobniejszy od najdrobniejszej
dziewczynki w klasie i ledwo dosięgał do ramion kolegom. Od początku rozpierała go
jednak energia, którą można byłoby rozdzielić
między cztery osoby. Był dobrym chłopcem
– ale w sposób, który nikogo nie wkurzał,
bo nawet największe łobuziaki wolały mieć
w nim swojego sojusznika. Lubił się uczyć, ale
nie był kujonem, nie był aniołkiem, ale nigdy
go nie przyłapano na żadnym poważniejszym
występku, poza tym zawsze zachowywał się
tak, żeby nikogo nie skrzywdzić.

Janek od zawsze myślał dużo o innych,
zgarniał wszystkie zwierzęta potrzebujące
pomocy i chętnie pomagał każdemu, także
osobom, które myślały zupełnie inaczej niż on.
I właśnie robiąc coś takiego, wpadł na pomysł,
który miał zmienić życie wielu osób. Chłopak
obmyślił plan, którego założenia były banalnie
proste, choć wymagały pokonania pewnych
oporów. Chodziło w nim o to, żeby w każdym
miesiącu pomóc choć odrobinę zmienić życie
jednej osoby, której z jakiegoś powodu było
źle. Może zabrzmiało to dość wyniośle, ale
chodziło o proste rzeczy – o pomoc nowemu koledze w klasie, który przeprowadził się

z innego kraju, o zrobienie komuś zakupów,
o spędzenie z kimś popołudnia, o zabraniu
kogoś na wycieczkę rowerową… Nie miało być
to jednak wykonane zupełnie za darmo – taka
osoba miała przez kilka dni sama pomyśleć
o kimś innym, komu też mogłaby pomóc.
Rodzice Janka, mimo że zawsze przychylni
pomysłom swojego dziecka, tym razem odrobinę się wahali. Tym bardziej że na pierwszy
Jankowy ogień poszła sąsiadka-dziwaczka. Kobieta mieszkała pod lasem, w oddalonym, niewielkim, rozpadającym się domku, który od lat
prosił się o remont. Starsza pani była zawsze
sama, przygarbiona, ubierała się w wiele warstw
kolorowych chust i szmatek, które wzmacniały
wrażenie, jakie miały wszystkie dzieci w okolicy
– czyli to, że jest wiedźmą. Janek nie miał jednak pomysłu, jak bez problemu zagadać do kobiety, więc wziął ją podstępem – zaprzyjaźnił
się z jej wolno żyjącymi kotami. To jednak nie
spowodowało, że od razu ją do siebie przekonał,
i za pierwszym razem go przegoniła. Wrócił
więc kolejnej soboty – z kosiarką, grabiami
i nożycami i bez pytania ani pozwolenia zabrał
się do roboty z porządkowaniem jej ogródka.
Starsza pani początkowo z zaciekawieniem
przyglądała mu się zza firanek, ale gdy on drugą
godzinę kosił, przycinał i pielił, wyszła do niego
z herbatą i rogalikami. Godzinę później byli
dobrymi znajomymi.

Za kolejny cel Janek obrał sobie mieszkającą na górce młodą kobietę, którą w okolicy
wszyscy nazywali „starą panną”. Wytykano jej,
że przybyła znikąd, nie ma rodziny i pracy,
nie wiadomo, z czego żyje i z nikim prawie
nie rozmawia, a wszyscy ludzie, którzy u niej
bywali, uciekli i nigdy nie wrócili. Ze zdobyciem zaufania tej osoby poszło jednak trochę trudniej – Janek najpierw postanowił
upiec jej ciasto. Gdy to nie pomogło, zrobił
jej zakupy. Trzeciego dnia – przyniósł swoją
ulubioną książkę. I to zupełnie otwarło mu
jej drzwi. Dziewczyna okazała się nie być
starą panną, lecz rozwódką po bardzo ciężkich przejściach. Nie była też bezrobotna.
Okazała się poczytną pisarką, która od przeszło roku pracowała nad kolejną powieścią,
ale przeszkodziła jej w tym pogłębiająca się
depresja. Janek przychodził do niej od tego
czasu przynajmniej raz w tygodniu, a po jakimś czasie zabrał ją na pierwszy jej dłuższy
spacer po okolicy. Kobieta zaczęła wracać
do normalnego życia.
Trzecia osoba, którą wybrał Janek, nawinęła się przypadkowo. I to był zdecydowanie
najtrudniejszy jego cel. Chodziło o Mirka
– lokalnego zbira bez zębów, którego nikt
nie chciał spotkać na swojej drodze. Nikt nie
pamiętał, kim kiedyś był Mirek ani skąd się
wziął. Była to typ, który zawsze przyciągał

kłopoty. Janek znalazł go pewnego dnia zalanego w trupa leżącego na chodniku. Niewiele myśląc, zgarnął go z ziemi i zaprowadził
do niewielkiego domku działkowego, który
mieli jego rodzice. Umył go, ogolił i przebrał.
Ku jego zdumieniu okazało się, że Mirek jest
dość młodym facetem. Gdy przetrzeźwiał
i zobaczył, jak wyglądał, rozpłakał się. Janek
dał mu większość swoich oszczędności i stare
ubrania swojego ojca. Mirek odwdzięczył się
swoją smutną historią – mężczyzny, któremu
zawsze wszystko szło jak trzeba. Aż w wypadku samochodowym stracił wszystko –
mądrą i piękną żonę i dwie córeczki. Później
się rozpił, stracił dobrze prosperującą firmę,
a później szybko stał się tym Mirkiem, którego
wszyscy znali jako żula…
Pewnego dnia Jasiek zachorował na zapalenie płuc. Z dnia na dzień jego wątłe ciało
coraz gorzej dawało sobie radę z chorobą, ale
wtedy stało się coś, co pokazało wszystkim,
ile mimo młodego wieku już zrobił. Drzwi
jego domu prawie się nie zamykały – o jego
zdrowie martwiło się całe miasteczko. Akcja niesienia pomocy zatoczyła coraz szersze
kręgi, a wszystkie osoby, którym on pomógł,
pomogły innym, a tamte kolejnym. Niedługo
później chłopiec całkiem wyzdrowiał, a jego
plan żył już własnym życiem.
l

Zdrowie

Gdy ból zapuszcza korzenie
Potoczna nazwa „korzonki” określa pęczki
włókien nerwowych, które odchodzą od rdzenia kręgowego pomiędzy poszczególnymi
kręgami. Występują symetrycznie i parami
– dwa z prawej i dwa z lewej strony rdzenia.
Przez to są wrażliwe na zmiany stanu zdrowia
zarówno samego kręgosłupa, jak i jego najbliższej okolicy. Korzonki zaczynają dokuczać
nagle, np. podczas gwałtownego ruchu. Mimo
że wyróżnia się kilka rodzajów schorzeń korzeniowych, zawsze wiążą się one z dolegliwościami bólowymi krzyża spowodowanymi
przez zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

Gdy „łupią” korzonki, najczęściej oznacza to, że korzenie nerwowe są uszkodzone.
W trakcie tej choroby, zwanej też zespołem
korzeniowym, korzeń nerwowy jest uciskany
przez kręgi. Prawie zawsze powodem dolegliwości jest choroba kręgosłupa, np. wypadnięcie dysku, gruźlica kręgosłupa, nowotwory
i zapalenia oraz wiąd rdzenia.
Choroby korzeniowe dzielą się na kilka
rodzajów. W pierwszym, tzw. bólach rzekomokorzeniowych, o najłagodniejszym przebiegu, układ nerwowy jest nienaruszony.
Spowodowane są przez nacisk części miękkich – więzadeł, mięśni i ścięgien kręgosłupa.
W tym przypadku choremu nie grożą objawy
neurologiczne, jak zaburzenia czucia, porażenia czy kłopoty z trzymaniem moczu. Drugi
rodzaj korzonków to rwa ramienna, która
obejmuje wyższe partie kręgosłupa. W jej
przebiegu ból zaczyna się od szyi i promieniuje w kierunku barku i ręki. Najmocniej jest
to odczuwalne w nocy, również pod postacią mrowienia palców dłoni oraz przykurczy

mięśniowych. Objawy zanikają dopiero, gdy
wstajemy z łóżka i rozruszamy się.
Gdy odczuwamy ból w dolnej części kręgosłupa, to wyraźny sygnał, że zaatakowała
nas albo rwa kulszowa, albo wypadł nam dysk.
Często ból ten jest napadowy i tak mocny,
że uniemożliwia wykonywanie jakiegokolwiek
ruchu. Ból może zejść jeszcze niżej, z krzyża do przedniej ściany uda. Towarzyszą mu
niedowłady, przykurcze mięśni i parestezje
(mrowienie, drętwienie).

P rzyczyny
Dolegliwości korzonków pojawiają się nagle, ale rozwijają się latami. Przeważnie występują w postaci bólu karku oraz okolic łopatki.
Często bóle te występują w trakcie przeziębienia, ochłodzenia lub przeciążenia, czasem gdy
przyjmujemy złą pozycję siedzenia lub snu
albo po nagłym ruchu głową. Zespoły korzeniowe kończyn górnych występują w obrębie
trzech dolnych korzeni szyjnych, a w przypadku
kończyn dolnych – umiejscowione są głównie
w obrębie jednego korzenia nerwowego, a ich
przyczyną jest przepuklina krążka międzykręgowego. Najwyraźniejszymi objawami są ból oraz
neurologiczne objawy ubytkowe – chorzy odczuwają mrowienie, odrętwienie albo niedowład
odpowiednio kończyn górnych lub dolnych.
Głównymi przyczynami bólów korzonkowych są zwyrodnienia i urazy kręgosłupa.
Gdy w kręgach wypada galaretowate jądro
lub wybrzusza się włóknisty pierścień, dyski zaczynają wystawać poza oś kręgosłupa
i uciskają na korzonki nerwowe, powodując
przeszywający ból, który promieniuje z miejsca ucisku do nóg lub rąk. Najczęściej ulega

uszkodzeniu lędźwiowy odcinek kręgosłupa,
wtedy ból dochodzi do pośladków, a czasem
schodzi poprzez udo aż do łydki i stopy.
Atak korzonków może też być rezultatem zbyt intensywnego wysiłku fizycznego.
Dotyczy to zwłaszcza osób prowadzących
siedzący tryb życia, które zaczynają forsownie
ćwiczyć. Nieprzywykłe do nadmiernego wysiłku mięśnie pleców i brzucha nie są w stanie
podtrzymywać kręgosłupa, wskutek czego
krążki międzykręgowe się wybrzuszają. Może
do tego dojść również przy każdym przeciążeniu kręgosłupa, np. nieprawidłowym dźwiganiu ciężaru.
Na korzonki można zapaść także z przyczyn niezwiązanych z kręgosłupem, np. dość
często ataki mają osoby, które stosują dietę
ubogą w wapń, sole mineralne i witaminy.
Dolegliwości tego typu są też wywoływane
przez gwałtowne oziębienie ciała, np. wejście
do zimnej wody w upalny dzień. Przyczyną
ataku korzonków mogą być również miejscowe stany zapalne oraz niektóre choroby
zakaźne.

L eczenie
Objawy korzonków łagodzi się za pomocą lekarstw i rehabilitacji. Skuteczne
są trzy rodzaje leków przyjmowane równolegle: przeciwbólowych, przeciwzapalnych
i rozluźniających mięśnie. Ich dawki zależą
od wieku i stanu zdrowia pacjenta i muszą
być skonsultowane z lekarzem. Gdy chory
odczuwa silne bóle, ulgę przynosi ułożenie
go na twardym podłożu w pozycji, która odciąża kręgosłup i nie naciska na korzenie.
Następnym elementem kuracji powinno być

poddanie się manipulacji, trakcji, delikatnym
masażom i poizometrycznej relaksacji mięśni,
aby poluźnić uciśnięte korzenie. Pomocne
są też takie zabiegi jak krioterapia, pole magnetyczne, laseroterapia, ultradźwięki czy nagrzewanie lampą. W ciężkich przypadkach
(np. niedowładów) konieczne jest leczenie
operacyjne, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych porażeń mięśni.

P rofilaktyka
Kłopotów zdrowotnych związanych z korzonkami możemy w dużej mierze uniknąć,
ponieważ zazwyczaj są one efektem ubocznym
siedzącego trybu życia. Trzeba więc wstać
i zacząć się ruszać, np. codziennie spacerować,
biegać, jeździć na rowerze, pływać (najlepiej
na plecach) albo pracować w ogrodzie. Aktywności te wzmacniają mięśnie, poprawiają wydolność oraz nie obciążają nadmiernie stawów.
Należy też wyrobić w sobie nawyk regularnej
gimnastyki wzmacniającej oraz rozciągającej
mięśnie kręgosłupa oraz dbać o wyprostowaną
postawę ciała również w pozycji siedzącej.
Przed zapaleniami uchroni nas dieta bogata
w warzywa i owoce.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Duża dynamika wydatków konsumenckich daje Polsce drugie miejsce w Europie pod względem rozwoju rynku.
Polska już kilka lat temu błyszczała na arenie
europejskiej, jeśli chodzi o dynamikę wydatków konsumenckich, ale w ostatnim roku
wzrost dynamiki sięgnął 4,4 proc. W pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce rynek dóbr
szybkozbywalnych nadal rośnie szybciej niż
europejska średnia, zyskał 0,5 proc., podczas
gdy Europa o 0,2 proc. Wysoki poziom wydatków to doskonała informacja dla firm. Optymistyczne nastawienie konsumentów do zakupów i finansów osobistych ma przełożenie
na handel oraz pozostałe sektory gospodarki,
takie jak produkcja czy usługi.
Niemal 30 mln ludzi na całym świecie,
czyli 0,6 proc. dorosłych, cierpi na zaburzenia powodowane przez narkotyki lub
jest już od nich uzależnionych – wynika

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pełnia czerwcowa, burza gotowa”.
Nagrodę wylosował: Andrzej Rudnicki z Zabrza.

Piwo przez wieki

Potrzeba jest matką wynalazku – tak pokrótce można podsumować fenomen piw
warzonych w Belgii przez kilkanaście klasztorów trapistów. Zakon powstał w połowie
XVII wieku we Francji, jednak 150 lat później, na fali rewolucji francuskiej i związanymi
z nią represjami, mnisi uciekli do Belgii. By się
utrzymać, musieli sprzedawać warzone przez
siebie piwo. Mieli w tym doświadczenie – nazwa ich zakonu wywodzi się wszak od normandzkiego klasztoru La Trappe, w którym
od 1685 roku wytwarzali złoty trunek. Dziś
piwa trapistów są cenione przez piwoszy
na całym świecie.

Pełna nazwa zakonu – Zakon Cystersów
Ściślejszej Obserwancji – dużo mówi o podejściu mnichów do życia doczesnego. Życie zakonników jest podporządkowane regule opartej
na surowych zasadach św. Benedykta. Wymaga
ona całkowitej izolacji od świata, milczenia,
postów, oddania się modlitwie i pracy fizycznej.
Nie stoi to w sprzeczności z piwowarstwem,
które również jest ujęte w ścisłe zasady. Żeby
piwo zostało uznane przez trapistów za swoje,
musi spełniać cztery warunki: być warzone
w murach klasztoru trapistów, praca w browarze nie może być głównym zajęciem mnichów
(w związku z tym popyt na piwo zawsze przewyższa podaż), piwo musi być warzone przez
zakonników lub pod ich okiem, dochód uzyskany z jego sprzedaży musi być wykorzystany
na pokrycie kosztów życia mnichów, utrzymanie budynków, a nadwyżka przekazywana
na cele charytatywne, np. pomoc biednym czy
prace misyjne.

ARCHIWUM

Piwo z Belgii dla strapionych

T rapist ale
Trapiści przenosząc swą posługę do Belgii, trafili do kraju o bogatych piwowarskich
tradycjach – pierwsze piwa w Belgii warzono
w czasie pierwszej krucjaty do Ziemi Świętej (1095 rok). Wtedy też Kościół zezwolił
flamandzkim opactwom na produkcję piw.
W pierwszym opactwie na gościnnej ziemi,
Westmalle, trapiści zaczęli warzyć piwo według własnej receptury. Trunki ich produkcji,
zwane trapist ale, mają kilka wspólnych cech
– wszystkie są piwami górnej fermentacji,
fermentują drugi raz w butelce, mają niską
goryczkę, bogaty aromat owocowy oraz gęstą
pianę. Niektóre marki (np. Achel z Limburgii) z logo mnichów muszą leżakować 15 lat,
by uzyskać pełnię smaku i aromatu.
Trapiści szeregują swoje piwa zgodnie
ze sposobem nasłodzenia. Najlżejszy rodzaj,
patersbier, jest warzony na potrzeby samych
zakonników i dostępny tylko w klasztorze, najpopularniejszy jest enkel (blonde), dubbel jest
lekki i słodki, mocny i słodki tripel (potrójnie
fermentowany) ma zawartość 8–10 proc. alkoholu, a najrzadszym stylem piwnym trapistów
jest quadrupel (poczwórnie fermentowany),

ciemny i mocny ale (8–12 proc.). Są one warzone w kilkunastu klasztorach rozsianych
po Belgii oraz w Koningshoeven w Holandii i w austriackim Engelszell. Największy
i najbardziej rozpoznawalny z nich, belgijski
Chimay, słynie też z produkcji sera. Znakiem
szczególnym warzonych w nim piw są kapsle – czerwony zamyka najłagodniejsze z piw
Chimay, biały oznacza piwo z goryczką, a niebieski – piwo ciemne, mocne i owocowe.

B elgijski import
Polskie supermarkety i specjalistyczne
sklepy coraz częściej sprowadzają najsłynniejsze piwa belgijskich zakonników. Zdecydowany prym wiedzie Chimay blue, które kiedyś warzone było tylko na Boże Narodzenie.
Teraz 30 proc. jego produkcji przeznaczone
jest na eksport. Ma złożony smak z nutami
orzechów, lukrecji, anyżu i owoców. Trzymane w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu po roku staje się jedwabiste i mocniejsze
– 9 proc. Najlepiej smakuje w temperaturze
10–12°C i nie z kufla, tylko z kielicha. Nalewając piwo, należy lekko przechylić kielich
i nie przerywając, przelać wolno zawartość
butelki w taki sposób, aby pozostawić na dnie
butelki ok. 1 cm. Pozostałą część piwa z osadem drożdżowym należy zamieszać i wlać
do kielicha. Chimay blue sprzedawany jest też
pod nazwą Chimay Grande Réserve i w rodzimych sklepach stacjonarnych i internetowych
kosztuje ok. 30 złotych. Wydatek ten będzie
mniej bolał, gdy przypomnimy sobie, że nasze
pieniądze idą na zbożny cel.

MAREK KOWALIK

z ostatnio opublikowanego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) za 2015 rok. Najbardziej
szkodliwe są opioidy. Ich stosowanie przynosi
70 proc. negatywnych skutków dla zdrowia.
Na zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków cierpi dwukrotnie więcej mężczyzn niż
kobiet, a 5 proc. ludzi na świecie co najmniej
raz w roku nadużyło narkotyków. Coroczna
liczba zgonów z tego powodu rośnie, przy
czym jedna czwarta z nich (ponad 52 tys.) miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Niemal
12 mln ludzi stosuje narkotyki dożylnie; z tego
1,6 mln jest zarażonych wirusem HIV, 6,1 mln
ma żółtaczkę typu C, a 1,3 mln cierpi z powodu obu. Ponad 100 krajów zgłosiło od 2009
do końca 2015 roku pojawienie się na rynku
739 nowych substancji psychoaktywnych,
których stosowanie zmienia funkcjonowanie
mózgu i przynosi zmiany percepcji i nastroju.
Planując zagraniczne wojaże, dobrze
pomyśleć o właściwym ubezpieczeniu turystycznym. Nie odkładajmy zatem zakupu
ubezpieczenia na ostatnią chwilę, bo większość towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega, że polisa turystyczna zacznie działać
dopiero dzień po zakupie. Dajmy sobie czas
na spokojne przeczytanie warunków ubezpieczenia i sprawdzenie, czy jest to oferta,
która nas zadowala. Nie zatajmy informacji
o stanie zdrowia czy chęci uprawiania sportów
ekstremalnych. Wprawdzie ujawnienie tych
informacji spowoduje naliczenie dodatkowych
opłat, ale niewykupienie tych zwyżek oznacza
brak ochrony ubezpieczeniowej. Zróbmy rozeznanie, jakie koszty leczenia obowiązują
w kraju, do którego planujemy wyjazd. Nie
opłaca się kupować polisy już za granicą, gdyż
w takim przypadku obowiązuje karencja (najczęściej siedem dni).
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębskie Centrum Zaawansowanej Analityki Danych uruchomione

W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej otwarto Centrum
Zaawansowanej Analityki Danych. Nowoczesny system oraz
specjalny zespół stale monitoruje parametry pracy najważniejszych maszyn, urządzeń i procesów niezbędnych podczas
wydobywania, transportu i przeróbki węgla.

Nowe Centrum Zaawansowanej Analityki Danych to element kompleksowego planu zwiększenia efektywności zarządzania produkcją, który systematycznie wdraża zarząd Spółki.
Na potrzeby centrum powołano specjalny zespół, którego
zadaniem jest poprawa efektywności zarządzania środkami
produkcji oraz wsparcie działań mających kluczowe znaczenie
dla prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego i zarządzania przedsiębiorstwem, przy wykorzystaniu dostępu do pełnej
informacji zawartej w systemach biznesowych i technicznych.
Systemy te w czasie rzeczywistym monitorują parametry
pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach
urabiania węgla, odstawy, transportu i przygotowania frontu
robót oraz innych istotnych procesach zwiększających bezpieczeństwo pracy załóg górniczych.
Obecnie zespół testuje również nową platformę integracyjną, która, gromadząc, przetwarzając i analizując dane
pochodzące z monitoringu pracy maszyn i urządzeń różnych
dostawców, pozwoli połączyć je z informacjami zawartymi
w biznesowych systemach informatycznych Spółki, przez
co możliwe będzie uzyskanie pełnego obrazu stanu technicznego kluczowych maszyn i urządzeń.
– Jastrzębska Spółka Węglowa, widząc coraz większą ilość
danych pozyskiwanych w sposób automatyczny z procesu
produkcji (kilkadziesiąt GB na dobę) oraz bacznie obserwując
trendy światowe w dziedzinie Big Data, wprowadza do Spółki
REKL A M A
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zaawansowane narzędzia analityczne w celu zwiększenia efektywności procesu podejmowania
decyzji biznesowych, a co za tym
idzie poprawy organizacji pracy
oraz właściwego wykorzystania
maszyn – mówi Artur Dyczko,
pełnomocnik zarządu ds. technicznych. – Zdajemy sobie sprawę,
że wspólnym mianownikiem dla
większości dzisiejszych trendów
technologicznych są dane oraz
ich właściwa analiza. Umiejętność
wielowymiarowego wnioskowania
oraz praktycznego wykorzystania dostępnej wiedzy są jednymi
z istotniejszych czynników wpływających na kondycję przedsię- W czasie obrad International Mining Forum w kopalni Pniówek wiele mówiono o szczególnym
biorstwa i jego pozycję na trud- znaczeniu technologii informatycznych dla górnictwa
nym, konkurencyjnym rynku.
Operacyjnie centrum zarządzania i kontroli danych proz możliwością dowolnego skalowania i wzajemnego ułożenia
dukcyjnych (control room) zostało wyposażone w profesjonalposzczególnych obrazów. Sygnały wideo dostarczane są przez
ny sprzęt do wizualizacji umożliwiający prezentację danych
terminale komputerowe łączące się z wybranymi zakładami
na ekranach wielkoformatowych. W tym celu zabudowano
górniczymi i pobierającymi stamtąd odpowiednie dane.
tzw. ścianę wideo złożoną z czterech bezszwowych moniPrace wdrożeniowe związane z uruchomieniem i oddatorów wielkoformatowych. Takie rozwiązania zastosowano
niem do użytkowania centrum zarządzania i kontroli danych
również w innych dyspozytorniach mieszczących się w zaprodukcyjnych w budynku biura zarządu Jastrzębskiej Spółki
kładach górniczych JSW. Do zarządzania wyświetlaną treścią
Węglowej pod względem technicznym były koordynowane
zastosowano specjalistyczny procesor wideo pozwalający
i realizowane przez firmę Advicom, należącą do Grupy Kana wyświetlenie do ośmiu źródeł sygnału w pełnej rozdzielpitałowej JSW.
czości HD na ścianie wideo złożonej z czterech monitorów,
MAT. PRAS JSW SA
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