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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG:
Niezadowoleni są odbiorcy,
którzy dotąd nie kupowali
węgla od PGG.
Teraz chcieliby
kupić tańsze
paliwo od nas.
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Koszty – problem
aktualny
Rozmowa z Maksymilianem Klankiem, wiceprezesem FASING
SA, byłym prezesem KHW SA
i KW SA.
strona 5
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Mamy prawo do
energetyki węglowej
Jeżeli górnictwo i energetyka
wykorzystująca węgiel będą
mogły działać na zasadach
rynkowych, to sobie poradzimy.
Energetyka
węglowa
jest
najtańsza i najbezpieczniejsza,
a to, że ma coraz większe
problemy, nie wynika z czystej
gry rynkowej.
strona 6–7

Na wikcie
u komendantki
Teresy

Goście w rubaszkach na harcerskim obozie pod Szyndzielnią.
strona 8

Toyota sprzedaje
coraz więcej hybryd
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W siedzibie spółki JSW Innowacje w Katowicach podsumowano 12 lipca Międzynarodowe Forum
Górnicze, które odbyło się w dniach 28‒30 czerwca w Jastrzębiu-Zdroju. Innowacje są jednym z filarów
strategii JSW. Potwierdzeniem ich znaczenia jest powołanie spółki JSW Innowacje, która powstała
na bazie Polskiego Koksu. Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW Innowacje) ma być zapleczem
badawczo-rozwojowym całej Grupy Kapitałowej JSW. W czasie podsumowania Międzynarodowego
Forum Górniczego (IMF 2017) Tadeusz Wenecki, prezes JSW Innowacje, powiedział między innymi:
– Kluczem do przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie odpowiedzialny rozwój poprzez
opracowywanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, realizację inwestycji, a także poprzez edukację.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Brońmy się innowacjami
Wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa wzmocniła
nasze nadzieje na utrzymanie niezależności energetycznej. To dzięki dostawom z USA skroplonego gazu.
Podkreślam – zostały wzmocnione nasze nadzieje
na utrzymanie, a nie odzyskanie niezależności.

T

o dobrze, że mamy pomysł na stworzenie
przeciwwagi dla monopolu Rosjan, którzy zaopatrują w gaz niemal całą Unię Europejską
i większość europejskich krajów NATO. Nie można
mówić o niezależności, jeżeli jest się uzależnionym
od kaprysu operatora odkręcającego i zakręcającego
kurek. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację,
że Unia Europejska i NATO będą prowadziły zdecydowaną i konsekwentną politykę, a Rosja wspaniałomyślnie nie wykorzysta gazu jako najtańszego
sposobu na wpływanie na nią. Jednak są to bardzo
teoretyczne rozważania.
Po wizycie prezydenta Trumpa liczymy na dostawy
amerykańskiego gazu. Ucieszyła mnie między innymi
wypowiedź ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który
bez zbędnej egzaltacji poinformował, że zanim zostaną
spisane kontakty, będziemy zdecydowanie negocjować cenę. Perspektywa na kontrakty z Amerykanami
nie powinna wpłynąć na naszą politykę wobec węgla.
Węgiel będzie jeszcze przez lata podstawą bezpieczeństwa energetycznego i tego nie zmienimy. Piszę
o tym, bo przyznam, że poza głosem ministra Tchórzewskiego trudno było znaleźć w relacjach na temat
tej wizyty racjonalne analizy. Możliwe, że wszystkich
przytłoczył sukces.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Nasza Spółka była
gospodarzem
Międzynarodowego
Forum
Górniczego.
Gospodarzem,
chociaż nie
organizatorem
ani fundatorem.

Sukces sukcesem, a żyć trzeba. Dlatego uważam,
że głośniej trzeba byłoby mówić o sukcesie JSW. Nasza
Spółka była gospodarzem Międzynarodowego Forum
Górniczego. Gospodarzem, chociaż nie organizatorem
ani fundatorem. Jednak to nie ujmuje nam splendoru.
W JSW przez kilka dni rozmawiano o tym, co trzeba
zrobić, aby utrzymać się w grupie poważnych firm.
Nie mamy wyjścia, musimy stawiać na nowoczesność.
To dotyczy JSW i Polskiej Grupy Górniczej. Tylko
wtedy górnictwo sprosta wyzwaniom klimatycznym
i udowodni, że korzystanie z węgla jako źródła energii
i surowca niezbędnego do produkcji stali może być
efektywne i bezpieczne dla środowiska. Mało tego,
na nowoczesność muszą stawiać energetycy i hutnicy.
Tylko działając wspólnie, będziemy mogli udowodnić,
że niskoemisyjna gospodarka nie musi oznaczać całkowitego odejścia od węgla.
Mamy przed czym się bronić. W Europie głośno
mówi się o tym, że do 2050 roku mamy wyeliminować węgiel z gospodarki. Jedynym sposobem na to,
aby branża przetrwała, jest włożenie maksymalnego
wysiłku we wdrożenie zaawansowanych technologii. Jesteśmy ofiarami myślenia, które sprowadza się
do hasła: „Górnictwo to skansen technologiczny”. Nie
jesteśmy skansenem. Europa stawia na zaawansowane
technologie. Czy to oznacza, że nie będą potrzebne
surowce, w tym węgiel? Górnictwo potrafi wykorzystać zaawansowane technologie. Nie ma konfliktu
między nami a innowacyjnością. Surowce zawsze będą
potrzebne.
l

Kij w mrowisko

Wylano dziecko z kąpielą
Trzeba zrobić wszystko, abyśmy oddychali czystym
powietrzem. Jednak straconego czasu nie da się nadrobić. Każda próba wiąże się z ryzykiem, że wylejemy dziecko z kąpielą. Tak jest w przypadku uchwał
antysmogowych przyjętych przez samorządy Śląska
i Małopolski.

P

rzez długie lata tolerowano spalanie śmieci
w starych piecach i kuchniach węglowych. Syf,
który wydostawał się z kominów, był wpisywany
na konto węgla. Gęsty i tłusty dym z kominów gryzł
w oczy i zapierał oddech. Aż nadszedł moment, kiedy
samorządowcy postanowili wprowadzić ostre regulacje. Ma się skończyć spalanie śmieci i wielu gatunków
węgla. Jaki będzie efekt? Teoretycznie sytuacja powinna
być lepsza.
Uchwały sejmików na Śląsku i w Małopolsce zakazują spalania najbardziej szkodliwych dla środowiska
paliw oraz nakazują stopniową wymianę przestarzałych kotłów. Takie obostrzenia mają poprawić jakość
powietrza. Jednak moim zdaniem brakuje w tym koordynacji działań z producentami paliwa. Z uwagą
przeczytałem relacje z konferencji prasowej zarządu
Polskiej Grupy Górniczej. Rozmawiałem na ten temat
z zainteresowanymi. Przyznam, że nie zrobiono tego
tak, jak należało.
Otóż po przeanalizowaniu skutków wejścia w życie uchwał przyjętych przez samorządowców okazuje
się, że z rynku zostanie wyeliminowanych około
2,5 mln ton węgla, i to nie tylko mułów węglowych
i tak zwanych flotokoncentratów. Najwięcej, bo około
2 mln ton, to będą dobrej jakości miały i gatunki
węgla grubego. Bardzo mnie dziwi fakt, że od razu
stawia się na ekogroszki. Pozornie to bardzo rozsądne, bo są one najmniej szkodzącym paliwem
węglowym. Jednak żeby zapewnić wystarczające
dostawy, trzeba będzie część tego paliwa importować

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Proszę
mi powiedzieć,
jaki interes
ekologiczny
i ekonomiczny
załatwiamy,
kiedy w sposób
administracyjny
poszerzamy rynek
dla importu?

albo wytwarzać z węgla, którego braki trzeba będzie
uzupełniać importem.
Nie mam nic przeciwko importowi węgla, ale powinien on mieć jakieś uzasadnienie. W tym przypadku uzasadnieniem będzie uchwała samorządów, która w sposób
pośredni wymusi ten import. Wyszło bardzo niezręcznie.
Jeszcze bardziej niezręczną sytuację stwarza porównanie
kosztów, jakie poniosą właściciele domów. Do tej pory
płacili za opał w granicach 400 złotych za tonę. Za jakiś
czas będą musieli płacić ponad dwa razy tyle. Teraz średni
koszt ogrzewania wynosi około 2,5 tys. złotych. Trzeba się
liczyć ze wzrostem tego kosztu do ponad 4 tys. złotych.
Dla Polskiej Grupy Górniczej jest także dodatkowy problem. Trzeba będzie miał i węgiel gruby przetwarzać na ekogroszek. Żeby to zrobić, PGG planuje
zmodernizować zakład przeróbki mechanicznej węgla
w ruchu Chwałowice kopalni ROW. Dzięki temu PGG
będzie mogła zwiększyć produkcję groszków. Jednak
nie jest to możliwe z kwartału na kwartał. Zdaniem zarządu PGG będzie to możliwe za półtora roku. W tym
czasie będziemy oddawać rynek importerom. Moim
zdaniem to jeden z objawów niechęci do górnictwa.
Bardzo nieracjonalnej niechęci.
Polska Grupa Górnicza to bardzo ważna firma.
W ciągu roku przepływa przez nią 10 mld złotych.
Zatrudnia ok. 40 tys. osób. To oznacza, że w tak zwanym otoczeniu górnictwa na jej rzecz pracuje grubo
ponad 100 tys. osób. Zapewne w sposób bezpośredni
albo pośredni przynajmniej część samorządowców
ma dochody dzięki PGG. Na pewno dzięki górnictwu dochody mają gminy i budżet państwa. W sumie
to około 2,5 mld złotych.
Uważam, że można było pogodzić interes firmy
górniczej z ekologią. Proszę mi powiedzieć, jaki interes ekologiczny i ekonomiczny załatwiamy, kiedy
w sposób administracyjny poszerzamy rynek dla importu? Żaden.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Ku rozwadze

G

órnictwo jest ofiarą szablonów myślowych. Ponieważ
jeszcze w czasach PRL uznano, że górników należy
się bać, w każdej kolejnej ekipie rządzących strach przed
nimi dominuje nad zdrowym rozsądkiem. Jeżeli strach
góruje nad logiką i racjonalnością, to polskie kopalnie będą
zamykane, a nie naprawiane. Dlaczego? Bo łatwiej jest
zamknąć coś, co straszy. Okna i drzwi w domach, w których
straszy, zabija się dechami. Czasem się je pali. Trzeba
odizolować albo zniszczyć to, co nam zagraża. Tak działa
logika strachu.

P

roponuję zastąpić strach rozsądkiem. Zaczął się sezon
ogórkowy. Dobrze byłoby, gdyby w wakacje wszyscy
skorzystali z okazji i otrząsnęli się ze swoich strachów,
a we wrześniu siedli i zastanowili się nad racjonalnymi
rozwiązaniami. Bez straszenia i bez zaciekłości. Bez
wypracowywania dziwnych kompromisów, których
miarą wartości jest powszechny brak zadowolenia.
Uznawanie kompromisu za dobry na podstawie możliwie
największego poziomu niezadowolenia po obu stronach
jest jedną z najgłupszych teorii logicznych, jaka powstała
w górnictwie. Podwaliny pod tę logikę ostatecznie
stworzono w latach 2011–2014. Wtedy także zaczął się
proces, dzięki któremu Spółka Restrukturyzacji Kopalń
ma szansę stać się jedną z największych firm górniczych
w Unii Europejskiej.

P

rzed spółkami górniczymi negocjacje w sprawie
układów zbiorowych pracy. Mimo upływu czasu
niewiele się dzieje. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej
po kilku podejściach zapanowała cisza na ten temat.
W Polskiej Grupie Górniczej rozmowy miały ruszyć
z kopyta zaraz po jej powołaniu. Kolejny termin
rozpoczęcia negocjacji wyznaczono na czas po włączeniu
KHW do PGG. Na razie cisza. Zarządy spółek i związkowcy
zgadzają się, że obecne systemy wynagradzania,
w których jest kilkanaście składników, powinny być
zastąpione przez jasny system. Zarządom zależy na tym,
aby płacić więcej za efektywność. Związki chciałyby,
żeby efektywność była premiowana, ale nikt nie może
na tym stracić. „Nowe układy pracy mają powiązać zasady
wynagradzania z wynikami firmy i efektywnością pracy”
– taki był jeden z punktów porozumienia społecznego,
poprzedzającego przekazanie kopalń Kompanii
Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej. Wtedy KW padała.
Zapis powstał pod presją faktów. Teraz są pierwsze
oznaki wychodzenia na prostą. Ciekawy jestem, jak
mocno obowiązuje ten zapis w sytuacji, kiedy nie
ma bezpośredniego zagrożenia istnienia firmy. Podobna
sytuacja jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Kiedy jest
dramatycznie, można liczyć na próbę wypracowania
sensownego porozumienia. Kiedy zaczyna być trochę
lepiej, dobre chęci schodzą na dalszy plan.

J

ednak teraz sytuacja jest inna. Kończy się czas, kiedy
państwo będzie mogło wspierać restrukturyzację
górnictwa. Wkrótce nie będzie można finansować
z budżetu pakietu osłonowego, a nawet likwidacji kopalń.
Gdyby na przykład w 2019 roku powtórzył się kryzys,
z jakim mieliśmy do czynienia ostatnio, spółki musiałyby
ponosić koszty wszystkich działań. Jaki jest ratunek? Albo
kupiony czas zostanie wykorzystany na to, aby znaleźć
rozwiązania łagodzące skutki przyszłych kryzysów, albo
przy najbliższym tąpnięciu na rynku węgla górnictwo
upadnie i już się nie podniesie.

W

tym numerze publikujemy rozmowy
z Maksymilianem Klankiem i Januszem
Olszowskim. Poruszamy w nich między innymi temat
relacji związki zawodowe–zarządy i zaprzepaszczone
szanse na naprawę górnictwa. Tak przed szczytem
urlopowym, ku pamięci i rozwadze.l
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Część odbiorców węgla energetycznego przechytrzyła samych siebie. W czasie największego
kryzysu kupowali paliwo z importu, bo było najtańsze, a polskie kopalnie fedrowały na zwały
i ograniczały moce produkcyjne. Teraz chcą kupować węgiel od Polskiej Grupy Górniczej,
bo jest tańszy niż importowany. PGG zapewnia dostawy stałym klientom. Czy to dramat, że dla
odbiorców okazjonalnych może zabraknąć węgla? Takie pytanie nie ma sensu. Paliwa dla nich
nie zabraknie, bo zawsze mogą, tak jak do tej pory, kupić węgiel importowany. Jednak przez
kilkanaście dni stwarzano atmosferę, jakby miał nam grozić dramat energetyczny

NOWY GÓRNIK

Polska Grupa Górnicza
chce uporządkować rynek
Prezes PGG Tomasz Rogala nie bierze udziału w spisku mającym na celu import węgla,
w tym import z Rosji. Takiego spisku nie ma.
Nie ma też zmowy Węglokoksu z PGG mającej
na celu wspólny import węgla. Wiele wskazuje na to, że w tym roku do Polski wpłynie
dodatkowo 2 mln ton węgla z importu, ponieważ sejmiki samorządowe Małopolski i Śląska
ustaliły normy dla paliwa, których na razie
PGG nie może spełnić. Trzeba dostosować
do tych norm zakłady przeróbcze. Będzie
importowany węgiel zawierający małe ilości
siarki. Sektor ciepłowniczy potrzebuje go
więcej, ponieważ normy dopuszczające zawartość związków siarki w spalinach są coraz
ostrzejsze. Ciepłowni nie stać na modernizację filtrów a w Polsce złoża z takim węglem
są małe albo trudno dostępne.

Polska Grupa Górnicza zaplanowała,
że w 2017 roku wydobędzie nie mniej niż
32 mln ton węgla. W czasie konferencji prasowej prezes Rogala zapewnił, że plan zostanie
wykonany. Możliwe, że spółka wydobędzie
więcej węgla.

N ajważniejsza lojalność
Sensacja na temat importu węgla jest niezrozumiała. W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Rogala, prezes
PGG, zaprezentował strategię firmy. Oficjalnie poinformował, że w tym roku spółka
wydobędzie przynajmniej 32 mln ton węgla.
Firma planuje zwiększanie udziału na rynku
węgla przeznaczonego dla energetyki, ciepłownictwa i odbiorców indywidualnych. –
Zgodnie z naszą strategią priorytetem dla
PGG jest zapewnienie dostaw dla energetyki
zawodowej. Zużywa ona rocznie ok. 39 mln
ton surowca. PGG zapewnia dostawy stanowiące prawie 40 proc. zapotrzebowania,
czyli 15 mln ton. Spółka całkowicie wywiązuje
się ze swoich zobowiązań. Ciepłownictwo
i energetyka przemysłowa zużywają rocznie
ok. 10 mln ton węgla. PGG dostarcza 4,2 mln
ton. Chciałbym podkreślić, że w pierwszej
kolejności zaspokajamy potrzeby klientów,
którzy lojalnie, od lat współpracują z nami
na podstawie zawartych kontraktów. Niezadowoleni są odbiorcy, którzy dotąd nie kupowali
węgla od PGG. Ponieważ w portach ARA ceny
węgla wzrosły, chcieliby kupić tańsze paliwo
od nas – powiedział prezes Rogala.
Czy PGG chce ukarać nielojalnych klientów? Prezes Rogala zapewnia, że spółka chce
dostarczać węgiel wszystkim, ale dobrze byłoby, gdyby okazjonalni odbiorcy zdecydowali
się na nawiązanie wieloletniej współpracy.
– Chcemy nawiązać relacje handlowe
również z tymi odbiorcami, jednak oczekujemy, że podejmą długofalową współpracę
z PGG – powiedział prezes Rogala. Daje ona

Polska Grupa Górnicza zapewnia, że spółka chce dostarczać węgiel wszystkim, ale dobrze byłoby, gdyby okazjonalni odbiorcy zdecydowali się na nawiązanie
wieloletniej współpracy
korzyści obu stronom. Odbiorcy w czasie
wysokiej koniunktury mają gwarancję realizacji zamówień po cenie korzystniejszej niż
w portach ARA. Dla PGG korzystne jest to,
że w czasie dekoniunktury ma odbiorców i zagwarantowane przychody.

O dbudowa frontów
wydobywczych
W 2014 roku w kopalniach kiedyś należących do KW i KHW było 60 ścian wydobywczych. Teraz, po włączeniu kopalń obu spółek
do PGG, są 43 ściany. To oznacza, że kopalnie
wydobywają o 10 mln ton węgla mniej. Dlatego
dla firmy priorytetem jest uruchomienie nowych ścian. W tym roku spółka wydała na ten
cel 512 mln złotych. Przedstawiciele zarządu
poinformowali, że dzięki tym inwestycjom
pod koniec roku czynnych będzie 47–48 ścian.
Najważniejsze prace trwają w kopalni ROW
przy budowie nowych poziomów wydobywczych oraz przy pogłębianiu i zbrojeniu szybów. Trwa udostępnianie nowej partii węgla
w kopalniach Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła oraz zbrojenie szybu i budowa nowego
poziomu kopalni Murcki-Staszic oraz udostępnienie nowego złoża w ruchu Halemba.
W kopalni Ruda w ruchach Pokój i Bielszowice
trwa rozbudowa frontów wydobywczych.
Po długim czasie oszczędności kopalnie
PGG mają szansę jeszcze przed końcem tego
roku zniwelować część skutków kryzysu.

O Ś ląsku i  W ieczorku
Kopalnia Wieczorek, której skończyły się złoża węgla, na koniec roku zostanie
przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W czasie konferencji zapowiedziano,
że ukaże się komunikat o dalszych losach
ruchu Śląsk. Kiedy zamykaliśmy ten numer
Nowego Górnika, nie było jeszcze oficjalnego
komunikatu PGG. Wieczorek i Śląsk należały
do Katowickiego Holdingu Węglowego. Zgodnie z planami KHW miały zostać przekazane
do SRK do końca 2017 roku. Kiedy finalizowano włączenie KHW do PGG, ustalono,
że zostanie powołany specjalny zespół, który

przeanalizuje sytuację Śląska i Wieczorka oraz
zaproponuje rozwiązania.
Teraz już wiadomo, że resztki złoża
Wieczorka będą eksploatowane przez Murcki-Staszic, a majątek trafi do SRK. – Wszystkie warianty zostały przeanalizowane. Nie
pozostawiliśmy ani jednego nieprzeanalizowanego modelu, który uzasadniałby dłuższe
funkcjonowanie jednego czy drugiego ruchu. Te badania zostały wykonane w dobrej
wierze przez wszystkie strony. Ich wyniki
zostaną opublikowane – powiedział prezes
Rogala.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Do SRK tylko Rydułtowy 1

Ruch Rydułtowy będzie działał
W kopalni zespolonej ROW będzie działał
ruch Rydułtowy. – Do SRK zostanie przekazana wydzielona część, tj. Rydułtowy 1, obejmująca zakład przeróbczy wraz z bocznicą
kolejową oraz szyb Leon III wraz z pozostałą
infrastrukturą.

Wydobywany węgiel (6,5 tys. ton na dobę)
będzie kierowany dołem kopalni do ruchu
Marcel – poinformował zarząd PGG.

Szyb Leon IV będzie nadal funkcjonował
jako szyb zjazdowo-materiałowy do transportu pracowników oraz materiałów, a także jako
główny szyb odwadniający dla kopalni ROW.
Planowane zatrudnienie w ruchu Rydułtowy
po przeprowadzonej restrukturyzacji będzie
kształtowało się na poziomie ok. 2 tys. pracowników. Ruch Rydułtowy posiada bogate
złoże węgla gazowo-koksowego umożliwiające
eksploatację jeszcze przez około 25 lat.
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IMF 2017 i JSW Innowacje

Nowe pomysły
i rozwiązania dla górnictwa
Sześciuset uczestników z całego świata, dwadzieścia trzy referaty w sesji plenarnej i ponad sto trzydzieści referatów w dwunastu
sesjach tematycznych. To efekt trzech dni
obrad podczas Międzynarodowego Forum
Górniczego, jakie odbyło się w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Najważniejsze
jednak są nowe pomysły i rozwiązania dla
górnictwa, nad którymi JSW i JSW Innowacje
będą teraz pracować.

Podczas obrad pojawiły się aż czterdzieści
trzy propozycje wniosków innowacyjnych.
– Wszyscy wiemy, że innowacje w branży
wydobywczej są niezwykle trudne do wprowadzenia, ale konieczne, więc podejmujemy
ten temat. IMF 2017 doskonale wpisuje się
w strategię rozwoju całej grupy kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – powiedział
Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW
do spraw technicznych.
Najważniejsze projekty rekomendowane
przez naukowców do dalszych prac dotyczą
rozwoju podziemnej eksploatacji złóż, systemu telekomunikacji i monitoringu pracy
REKL A M A

maszyn. Wszystko po to, aby wydobycie było
jeszcze bardziej wydajne i bezpieczne dla
załogi.
Kolejny wniosek dotyczy nowych technik i technologii wykorzystywanych podczas
wydobycia. Ściślej – chodzi o automatyzację
ciągów technologicznych, rozwój systemów
napędowych przenośników taśmowych i ich
odpowiedniego sterowania, aby w przyszłości osiągnęły wyższą sprawność i zmniejszyły
energochłonność całego układu.
Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń
to następne zagadnienie, które spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem uczestników
Forum. Spółka JSW Innowacje zaangażuje
się w prowadzenie badań nad obniżeniem
kosztów klimatyzacji i wydłużeniem czasu pracy górników w wyrobiskach, przez
zapewnienie im właściwych warunków
klimatycznych. Badania będą również dotyczyć poprawy efektywności schładzania
powietrza w rejonie ścian eksploatacyjnych
i pracach przygotowawczych na dużych
głębokościach przy wysokiej temperaturze
skał. Ciekawym rozwiązaniem może się też

okazać wiercenie otworów metanowych
w pokładzie węgla przed rozpoczęciem
eksploatacji pokładów.
Ponadto naukowcy i praktycy zwrócili
uwagę na nowatorskie technologie głębienia
szybów, a także rewitalizację terenów pogórniczych i przekształcenia ich w obiekty
przemysłowe. JSW Innowacje rozpocznie
również prace w kierunku nowoczesnej konstrukcji aparatów ucieczkowych albo innego
skutecznego rozwiązania dla pracowników
podziemnych.
Wszystkie tematy poruszane podczas
IMF 2017 wpisują się w priorytety rozwoju
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Spróbujemy tematy, które były prezentowane, przekuć
w programy badawcze, ustalić główne kierunki, którymi będziemy się zajmować i aplikować
o środki na ich realizację. Pierwsze kroki zostały już podjęte. Teraz musimy zorganizować
odpowiednie zespoły robocze. Pamiętajmy,
że to są na razie koncepcje, natomiast wszyscy wiemy, że musimy realnie na nie spojrzeć
pod kątem finansowym – podsumował Artur
Dyczko.

Podczas International Mining Forum
podpisano dwanaście listów intencyjnych,
które zapoczątkowały współpracę pomiędzy
JSW a firmami oraz uczelniami mogącymi
wnieść nowe pomysły i rozwiązania technologiczne do górnictwa. Uczestnicy tegorocznego Forum zgodnie stwierdzili, że bez
informatyzacji, innowacji i nowoczesnych
technologii nie ma mowy o rozwoju jakiejkolwiek branży, w tym również górniczej. Dlatego ogromną rolę odegra teraz spółka JSW
Innowacje, która została powołana do tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań,
poprzez współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Uczestnicy Forum pokładają
nadzieję, że zdobytą wiedzę uda się przełożyć
na konkretne rozwiązania i kolejne projekty.
International Mining Forum to impreza
cykliczna, która odbywa się w różnych miejscach na całym świecie. Jastrzębska Spółka
Węglowa po raz pierwszy była gospodarzem tej
prestiżowej i ważnej konferencji. Została ona
zorganizowana pod honorowym patronatem
Ministerstwa Energii i Ambasady Australii.
MAT. PRAS JSW SA
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Rozmowa z Maksymilianem Klankiem, wiceprezesem FASING SA, byłym prezesem KHW SA i KW SA

Koszty – problem aktualny
XXNowy Górnik: Górnictwo nie splajtowało. Ma szansę złapać oddech finansowy.
Skończyły się problemy?
Maksymilian Klank:
Górnictwo to bardzo złożony organizm gospodarczy. W różnej skali i zakresie będą występowały
różne problemy, co nie
oznacza, że poprzez racjonalną politykę gospodarczą nie można ich
rozwiązywać. Więcej energii trzeba jednak
poświęcać działaniom ex ante. To bardzo
istotne, aby nie dawać się zaskoczyć poprzez
otoczenie gospodarcze czy brak konstruktywnych rozwiązań w układzie organizacyjnym
firm górniczych.
Wciąż aktualnym problemem w górnictwie są koszty stałe, których poziom wywiera
istotny wpływ na efektywność ekonomiczną. Problem ten dostrzegany jest najczęściej
w okresach kryzysowych. Wtedy też najczęściej rozwiązywano go, ograniczając wszystkie
możliwe wydatki na odtwarzanie mocy produkcyjnych. Takie działania poprawiają doraźnie sytuację, jednak w stosunkowo niedługim
czasie mamy do czynienia z sytuacją braku
frontów eksploatacyjnych i w konsekwencji
wzrostu kosztów jednostkowych wydobycia.
Doraźność działań musi być zastąpiona
ciągłą racjonalizacją wydatków niezależnie
od koniunktury. Logistyka organizacji pracy
ruchu górniczego musi zmierzać do eliminacji
tzw. kosztów pustych. Taka polityka wymaga
rzetelnej wiedzy górniczej i ekonomicznej,
a przede wszystkim przewidywalności i konsekwencji w budowie efektywnego ekonomicznie modelu firmy. W przeciwnym razie
będziemy mieć do czynienia z powracającą
retoryką kopalń nierentownych i ograniczeniami poziomu konkurencyjności polskiego
górnictwa.
XXPodstawowym zmartwieniem zarządów
jest spokój społeczny. Wiele lat temu grupa menedżerów, którym zależało na górnictwie, pytała: spółki górnicze mają być firmami rynkowymi czy socjalnymi? Politycy
zawsze chcieli, żeby górnictwo koncentrowało się na misji socjalnej. Jaka część kosztów stałych jest przeznaczana na kupowanie spokoju społecznego?
– Nadużywamy pojęcia spokoju społecznego. Niepotrzebnie także straszymy się
wzajemnie związkami albo się ich panicznie
boimy.
XXBył pan prezesem KHW i Kompanii Węglowej. Co polityków w tamtym czasie bardziej
interesowało – efektywność czy spokój społeczny w firmach, którymi pan kierował?
– W sytuacjach kryzysowych spokój społeczny był bardzo istotny. Jednak proszę pamiętać, że mówi pan o sytuacji sprzed kilkunastu lat. Realia się zmieniły. Wtedy można było
wiele wystrajkować i wyprotestować. Teraz
możliwości są bardzo ograniczone. Strasząc
niepokojami, można wymusić decyzje, które
utopią firmę. Czy upadek spółki ma być ceną
za spokój? Uważam, że najlepszym sposobem na utrzymanie spokoju społecznego jest
wspólna strategia utrzymania firmy. To oznacza, że załoga, liderzy związkowi i zarządy
firm mają wspólny cel i stosują te same środki
służące jego osiągnięciu. Celem jest stabilność

i ciągłość funkcjonowania firmy. Czy dla spokoju społecznego mamy podejmować decyzje,
które zagrażają bytowi firmy?
XXWyobraża pan sobie, że po wakacjach
zarząd PGG i związki ogłaszają wspólny
program stabilizacji spółki? Czy zarząd
JSW i organizacje związkowe ogłoszą także wspólny program? Mówię o wspólnym
programie, a nie o porozumieniu, które zostanie nazwane: „kompromis ratujący spokój społeczny”.
– Proszę zauważyć, że czas upływa,
a my tych relacji między wydajnością, efektywnością i płacą nie potrafimy powiązać.
XXW ciągu minionych kilkunastu lat wydano miliony złotych na opracowania, dzięki
którym miał powstać najbardziej efektywny sposób organizacji pracy. Okazywało
się, że optymalne rozwiązania są społecznie niebezpieczne. Czy ekonomia i logika
są społecznie niebezpieczne?
– Jakość tych opracowań była różna. Nie
rozumiem, dlaczego pracę, którą powinny
wykonać zarządy firm i służby je wspierające,
wykonywał ktoś inny. Przecież w spółkach
węglowych pracują specjaliści. Ja ich nazywam
autochtonami. Mają wiedzę techniczną i ekonomiczną. Doskonale znają specyfikę swojej
firmy, wiedzą, jak można osiągnąć zakładane
cele i potrafią to zrobić, biorąc pod uwagę
konkretne warunki w konkretnych kopalniach.
Oni nie są teoretykami. Opracowania teoretyków są kosztowne i często mało użyteczne.
XXGdyby fachowcy z biura zarządu czy z kopalń podpisali się pod społecznie wrażliwymi koncepcjami, naraziliby się wszystkim
stronom. Mogliby stracić pracę. Mam rację?
– Jeżeli chcemy stworzyć model firmy,
która ma reagować na sygnały z otoczenia
i pogodzić ekonomię ze specyfiką charakterystyczną dla górnictwa, to nie możemy
tego robić w oderwaniu od społeczności firmy
i od opinii zatrudnionych w niej fachowców.
Musimy też wyzbyć się zachowań asekuracyjnych, bo to nie jest sposób ani na zachowanie
miejsc pracy, ani na właściwe zarządzanie. Pełną wrażliwość należy skupiać na przyszłości
firmy i jej efektywności ekonomicznej. Niepodejmowanie odpowiednich decyzji we właściwym czasie nie rozwiązuje problemów, wręcz
przeciwnie – one coraz bardziej narastają.
Bardzo cenię dyscyplinującą rolę, jaką pełnią
związki wobec zarządów. Jednak stawianie
wygórowanych żądań po to, aby dostać trochę
więcej, niż się oczekuje, nie ma racjonalnego
uzasadnienia.
XXCzy związki, zarządy i politycy nie wpadli
w pułapkę? Wszyscy wiedzą, że jak zostaną
spełnione maksymalne oczekiwania, to firma padnie. Jednak związki muszą iść na całość, bo podobno tego oczekuje od nich załoga. Zarządy muszą dawać więcej, niż stać
na to firmę, żeby był spokój. Politycy rozgrzeszają członków zarządów, bo „nie było
wyjścia”, „mogły być protesty”. Jednocześnie wszyscy wiedzą, że gdyby ktoś miał
odwagę powiedzieć „nie” i wytrwał w tej
decyzji, to można byłoby inaczej rozwiązać sytuację konfliktową.
– Wszyscy wpadają w taką pułapkę,
bo jest sponsor w postaci Skarbu Państwa
i wszystko załatwi, w tym spokój społeczny.

Muszą być też precyzyjne
kryteria określające, ile
i za co można podnosić
płace. Obecność na liście
płac to za mało. Wydawanie
pieniędzy, które
prawdopodobnie, ale nie
na pewno się zarobi, jest
nieroztropne.
Chyba przyzwyczailiśmy się do sponsoringu.
Mamy wielki kapitał materialny i intelektualny, ale nie potrafimy go wykorzystać. Samo
wydobywanie węgla nie ma żadnego sensu
ekonomicznego. Dopiero powiązanie działalności wydobywczej z otoczeniem powoduje,
że górnictwo jest pożyteczne. Kto ma tworzyć
strukturę łączącą kapitał materialny z intelektualnym? Dla mnie to oczywiste, że przede
wszystkim pracownicy górnictwa.
XXNa ostatniej konferencji prasowej dziennikarze pytali przedstawicieli zarządu PGG
o przewidywany zysk. Nie uzyskali odpowiedzi. Prezes Tomasz Rogala w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego poinformował, że PGG może zakończyć ten
rok zyskiem około 400 mln złotych. Zaraz
zaczęły się naciski płacowe. Zarząd zgodził
się podnieść o ponad 30 proc. wartość posiłków regeneracyjnych. Teraz prezes Rogala nie będzie informował o prognozach,
bo nauczył się rozumu.
– Przykład PGG świadczy o tym, jak ważne są precyzyjne kryteria, które określałyby,
z czego można finansować wzrost wynagrodzeń. Muszą być też precyzyjne kryteria
określające, ile i za co można podnosić płace.
Obecność na liście płac to za mało. Wydawanie pieniędzy, które prawdopodobnie, ale
nie na pewno się zarobi, jest nieroztropne.
A prognozy muszą się trzymać obiektywnych
uwarunkowań i być weryfikowane wraz z ich
zmianami.
XXCo poradziłby pan członkom zarządu
i przedstawicielom właściciela górnictwa
na podstawie własnych doświadczeń?
– Nie należy kierować się emocjami. Trzeba tworzyć integralność odpowiedzialności
wszystkich za firmę. W naprawie i restrukturyzacji górnictwa zbyt dużo eksperymentujemy. Ulegamy wizjom i modom, które
są chwilowe. Raz twierdzimy, że węgiel jest
potrzebny, innym razem jest on nam niepotrzebny. Raz go mamy za dużo, a szybko okazuje się, że za mało. Restrukturyzacja kojarzy
się z uszczuplaniem potencjału górnictwa. Czy
ktoś zastanawia się poważnie, co zrobić, aby
ten potencjał maksymalnie wykorzystać, a nie
uszczuplać go? Jeżeli odpowiedzią na sytuację
rynkową zawsze będzie ograniczenie eksploatacyjnych możliwości górnictwa, to moim
zdaniem nie jest to dobra droga, która ma prowadzić do naprawy branży.
XXZawsze było tak, że jak mieliśmy za dużo
węgla, to szybko zaczynało go brakować. Jak go brakowało, to wiadomo było,
że wkrótce będzie go za dużo. Dlaczego
nie można powiedzieć uczciwie, że polskie kopalnie mogą w sposób efektywny

wydobywać na przykład 50 mln ton węgla,
a resztę trzeba importować?
– Wciąż aktualne jest pytanie o to, czego
oczekujemy od polskiego górnictwa węglowego. Jaką widzimy jego rolę w systemie energetycznym i gospodarczym? Jeśli potrafimy
sprecyzować te oczekiwania, to łatwiej będzie
oszacować założenia dla strategii branży i jej
przyszłości. Wciąż pojawiają się wręcz już
standardowe opinie, że w przeszłości nie doinwestowano górnictwa bądź nie wykorzystano
szans na jego rozwój.
Wyciągajmy wnioski z przeszłości, by lepiej
budować przyszłość. Pozostawanie tylko przy
ocenie zdarzeń to nie wyzwanie dla przyszłości. Nie upowszechniajmy stereotypu myślenia o kopalniach w kategorii rentownych bądź
nie. Istnieje zbyt wiele uwarunkowań, które
mogą mieć charakter przejściowy, wpływający
na efektywność ekonomiczną. To jest bardzo
wrażliwa sytuacja ekonomiczna i społeczna.
Minęło ćwierć wieku od czasu, kiedy
skończyła się samodzielność kopalń. Są spółki węglowe, które mają być rentowne. Będą
rentowne wtedy, kiedy będą efektywnie wykorzystywać złoża. Czekanie na kryzys, żeby
mieć okazję do restrukturyzacji, jest nieporozumieniem. Do tej pory było tak, że jak mijał
kryzys, wszyscy zapominali o restrukturyzacji
i znów zaczynała się gospodarka złożem na tej
zasadzie, że fedrujemy, a jak już nafedrujemy,
to badamy, co wyciągnęliśmy na powierzchnię,
i zastanawiamy się, komu to zbyć. Tak nie
można. Przecież są konkretni odbiorcy, którzy
mają określone potrzeby i górnictwo musi
je zaspokajać. Mam nadzieję, że po ostatnim
kryzysie górnictwo zrozumiało, że nie może
powtarzać tego błędu.
XXPowinniśmy importować węgiel?

– Jeżeli nam go brakuje, to naturalne,
że musimy ten brak uzupełniać. Import jest
odpowiedzią na potrzeby rynku. Przedsiębiorcy górniczy powinni skupić się na tym,
aby sprostać wymaganiom odbiorców. Do tej
pory import był efektem niekonkurencyjności
polskiego górnictwa. Ostatnie informacje prasowe wskazują, że import może być efektem
braku węgla z polskich kopalń. Jak zareagują
na tę sytuację producenci? Nie wiem.
XXSkąd wzięło się u polityków takie rozdygotanie po informacjach o tym, że trzeba
będzie importować węgiel?
– W ocenie tej sytuacji należy zachować
rozsądek. Trzeba też odpowiedzieć na pytanie,
czy jedynym rozwiązaniem dla efektywności
polskiego górnictwa było ograniczanie mocy
eksploatacyjnych? Należy zbudować stabilną
strategię energetyczną z miejscem dla węgla i zadaniem dla górnictwa. Nie ulegajmy
modom wróżącym zmierzch przydatności
energetycznej węgla. Oceniajmy tę sytuację
realnie, a wtedy nie będziemy wpadać w stany
„rozdygotania”.
Wiele wysiłku i pieniędzy kosztuje zmniejszenie wydobycia. Potem węgla brakuje. Raz
importujemy węgiel, bo jest tańszy, innym
razem – ponieważ go nie mamy. Polskie górnictwo nie obroniło rynku wewnętrznego,
zmniejszyło moce produkcyjne i teraz zobaczymy, czy węgiel z importu będzie tańszy
czy droższy.
A o tym decyduje już rynek i podstawowe
prawo ekonomii traktujące o podaży i popycie.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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O górnictwie i energetyce . Jeżeli górnictwo

i energetyka wykorzystująca węgiel będą mogły działać
na zasadach rynkowych, to sobie poradzimy. Energetyka węglowa
jest najtańsza i najbezpieczniejsza, a to, że ma coraz większe
problemy, nie wynika z czystej gry rynkowej. Unia Europejska
dotuje energię odnawialną i administracyjnie zwiększa obciążenia
dla górnictwa i energetyki węglowej. Chcemy zasad gospodarki
wolnorynkowej. Chcemy, aby paliwa były traktowane jednakowo.
Musimy walczyć z pomysłami ciągłego podnoszenia w sposób
administracyjny cen emisji dwutlenku węgla i z ustalaniem norm
emisji dla elektrowni węglowych, których z punktu widzenia
technicznego nie da się spełnić – mówi w rozmowie
z Nowym Górnikiem Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej i wiceprezydent Euracoal.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Opłaca się walczyć o zachowanie pozycji węgla w polskiej gospodarce? Wydajemy dużo pieniędzy, poświęcamy wiele czasu i wysiłku. Może się okazać,
że to wszystko pójdzie na marne, bo zduszą
nas Komisja Europejska i ekonomia.
J anusz O lszowski :
Węgiel jest najtańszym
źródłem energii. W dodatku bardzo bezpiecznym i pewnym dla Polski
i dla wielu krajów Unii
Europejskiej. Dopływ
gazu z Rosji można odciąć, zakręcając kilka zaworów. Węgiel jest dostępny w wielu krajach
na wszystkich kontynentach. Nie można zablokować jego dostaw. Jest paliwem odpornym
na geopolityczne napięcia. Potrafimy z węgla
wytwarzać czystą energię. Warto o niego walczyć, bo może on stanowić podstawę bezpieczeństwa energetycznego jeszcze przez
dziesięciolecia.
Wiele mówi się o transformacji energetycznej. W skrócie oznacza to, że świat chce
w coraz większym stopniu korzystać z energii
odnawialnej. Jednak kiedy słońce nie świeci
i wiatr nie wieje, energia jest także potrzebna.
To oznacza, że potrzebne są stabilizatory, czyli
elektrownie, które w czasie pochmurnej i bezwietrznej pogody dadzą nam energię. Elektrownie węglowe świetnie nadają się do takiej
roli. Szczególnie w Polsce, ponieważ mamy
własne złoża węgla kamiennego.
XXTo, że węgiel jest potrzebny na świecie
i świat zwiększa zużycie węgla, nie oznacza, że w Polsce ta zasada się sprawdzi. Jeżeli nasze kopalnie będą wydobywać drogo, to padną.
– Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym. To oznacza, że musimy brać pod
uwagę koszty, a nie wyłącznie zyski. Poza tym
rozmawiamy o sektorze gospodarki, który daje
zatrudnienie około 500 tys. osób. To są górnicy, pracownicy firm usługowych, dostawcy
maszyn i materiałów. Naukowcy w wyższych
uczelniach kształcą kadry dla górnictwa i przemysłu okołogórniczego. To oznacza, że oni
także zarabiają dzięki górnictwu. Jednostki
naukowo-techniczne opracowują nowoczesne
technologie służące wydobyciu i przetwórstwu
węgla. To także oznacza strumień pieniędzy
dla takich instytucji. Nie można znaczenia kopalń ograniczać wyłącznie do ich zysku netto.
W Unii Europejskiej jest wiele gałęzi gospodarki, które są dotowane. Tylko górnictwo
węglowe zostało wyłączone z tego mechanizmu.
Mało tego – niedawno z systemów wsparcia
wyłączone zostało polskie górnictwo. Na dostosowanie się do bardzo drastycznych dla nas
decyzji dano nam zaledwie osiem lat w sytuacji,

Mamy
do ener

gdy kraje „starej piętnastki” dotowały u siebie
produkcję węgla przez ostatnich 50 lat.
XXNam też opłaca się utrzymywanie kopalń,
ratowanie ich przed plajtą w czasie kryzysu?
– Górnictwo zasila rocznie budżet centralny i budżety lokalne kwotą 6–6,5 mld złotych. To oznacza, że oprócz bezpieczeństwa
energetycznego mamy i wpływy do budżetu.
Górnicy dostają pensje i robią zakupy. Płacą
VAT wliczony w cenę każdego artykułu kupionego w jakimkolwiek sklepie. Liczmy w ten
sposób znaczenie górnictwa i wtedy okaże się,
że warto ten sektor utrzymywać.
Nawet gdyby węgiel z importu był przez
jakiś czas tańszy, nie opłaca się nam likwidować górnictwa, bo zlikwidujemy roczne
wpływy 6–7 mld złotych do budżetu centralnego i budżetów lokalnych oraz utracimy 0,5
mln miejsc pracy. Proponuję, aby zastanowić
się, co jest bardziej opłacalne – wspieranie
górnictwa w czasie krótkotrwałego kryzysu
czy strata na zawsze wielu miliardów złotych
rocznie i setek tysięcy miejsc pracy. Dla mnie
rachunek jest prosty – nam opłaca się nawet
wspieranie górnictwa węgla kamiennego,
bo to jest korzystne dla gospodarki.
XXBezpośrednie wsparcie jest niemożliwe.
Nie można dotować wydobycia.
– To prawda. Jednak powinniśmy mieć
możliwość wspierania inwestycji początkowych, które umożliwiają dostęp do zasobów.
Podkreślam – nie chodzi o pomoc publiczną
dla wydobycia. Chodzi o wsparcie inwestycji
udostępniających złoża, dzięki którym nasze
elektrownie będą miały paliwo. Moim zdaniem to nienormalne, że można udzielać pomocy wszystkim innym gałęziom gospodarki,
a górnictwu węgla kamiennego nie można.
XXŻeby doprowadzić choćby do dyskusji
na ten temat w UE, potrzebny jest duży wysiłek dyplomatyczny. Jest szansa, żeby nasza dyplomacja zaczęła walczyć o węgiel?
– To już się zaczęło. Polski rząd znalazł
sojuszników w walce o zachowanie węgla
w gospodarce. Na razie nie ma konkretnych
efektów, bo zabrakło nam ułamka procenta
głosów, dzięki którym mogliśmy na przykład
zablokować dokument referencyjny LCP BREF.
Unijni urzędnicy chcą wprowadzić próg emisji dwutlenku węgla na poziomie 550 gramów
na kilowatogodzinę. Przyjęcie takiego limitu
emisyjnego oznacza w praktyce koniec energetyki węglowej. Nawet najnowocześniejsze
technologie nie pozwolą bowiem spełnić takich
norm. Polska domaga się modyfikacji tych planów. Nasz kraj nie zrezygnuje z prawa do kształtowania polityki energetycznej opartej na węglu.
XXJest szansa, że wygramy?

– Rezygnacja z węgla oznaczałaby
koniec naszej gospodarki. Jeżeli chodzi

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Janusz Olszowski (drugi od prawej) bronił roli węgla w p
o politykę energetyczną, mamy do czynienia
z walką ogromnych grup nacisku i biznesu. Jeszcze 10 lat temu Komisja Europejska
wciąż ostrzegała przed zwiększającym się
uzależnieniem od dostaw surowców energetycznych. Były wytyczne, co należy robić, aby
zmniejszyć uzależnienie, a kraje UE musiały
składać raporty z podejmowanych działań.
Ten czas minął. Teraz możemy walczyć
o to, aby zgodnie z traktatami decydować
o tym, z jakich paliw korzystamy. Oczywiście, Komisja Europejska będzie starała się
torpedować nasze działania, ale z punktu
widzenia prawnego mamy rację i mamy
do tego prawo.
XXW Berlinie spotkali się przedstawiciele
Euracoal. Minister Grzegorz Tobiszowski
wiązał z tym spotkaniem wielkie nadzieje.
Mówił, że będzie pan tam walczył o polski
węgiel. Co pan wywalczył?
– Zostało przyjęte bardzo ważne stanowisko. Euracoal zdecydowanie sprzeciwia się

forsowaniu przez Komisję Europejską koncepcji energetyki opartej wyłącznie na źródłach
odnawialnych. To wiąże się z rocznymi dotacjami liczonymi w dziesiątkach miliardów złotych. Rada Europejskich Regulatorów Energii
CEER obliczyła, że megawat energii z odnawialnych źródeł korzysta ze wsparcia publicznego nawet do 145 euro. Międzynarodowa
Agencja Energii informuje, że dotacje dla OZE
w 28 państwach UE wyniosły w 2015 roku 60
mld dolarów. Temu Euracoal się sprzeciwia.
Sprzeciwia się także zaproponowanej przez
Komisję Europejską normie emisji 550 gram
CO2 na kWh. Żadna elektrownia spalająca
węgiel nie może jej spełniać, chyba że będzie
wyposażona w CCS, a technologia ta to melodia odległej przyszłości.
Gra toczy się o to, czy będziemy mogli
utrzymywać elektrownie węglowe, które
mają pełnić rolę rezerwowych źródeł energii w czasie, gdy nie wieje wiatr i nie świeci
słońce. Propozycja Komisji Europejskiej zmierza do tego, żeby rolę stabilizatora pełniły
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yrgetyki
prawo
węglowej
XXWstrząsnęła panem informacja, że Węglokoks będzie importował węgiel? W dodatku
miałby kupować paliwo w Rosji?
– Węgiel importujemy od wielu lat. Rocznie od kilku do nawet 10 mln ton. To zależy
od popytu. Robią to firmy prywatne. Spółka
państwowa nie może zarabiać?
XXDlaczego od kilkunastu dni temat importu stał się powodem do gorących komentarzy z politycznym podtekstem?
– Nie wiem. Jeżeli w Polsce mamy zbyt
mało złóż z węglem o bardzo niskim zasiarczeniu, to ten węgiel trzeba kupić za granicą. Jeżeli wydobycie węgla o unikalnych
parametrach byłoby absolutnie nieopłacalne,
to także musimy zdać się na import. Z moich
informacji wynika, że Węglokoks nie importowałby węgla po to, żeby konkurować
z polskimi kopalniami. Importowałby węgiel,
którego natura nam nie dała, albo uzupełniałby braki. Na przykład w Polsce brakuje węgla,
który byłby dobrym dodatkiem do produkcji
opału ekologicznego dla sektora komunalno-bytowego albo dla indywidualnych odbiorców. Niech między innymi taki węgiel
sprowadza Węglokoks, bo państwowa firma
także ma prawo zarabiać. Gdyby na przykład
kopalnie rosyjskie złożyły najlepszą ofertę
cenową i jakościową, kupujmy potrzebny
węgiel od Rosjan. Nie ma w tym żadnej polityki. Jest tylko biznes.
XXKiedy zaczniemy myśleć racjonalnie,
a przestaniemy reagować emocjonalnie?
– Nie wiem.

polskiej gospodarce
elektrownie gazowe i nuklearne. Polska sprzeciwia się administracyjnemu wykluczaniu naszej energetyki. Przedstawiliśmy argumenty
i opracowane w Euracoalu dokumenty prawne
rządom krajów UE, że głosowanie w sprawie
przyjęcia dekarbonizacyjnych propozycji Komisji Europejskiej było niezgodne z prawem
unijnym. To bardzo ważne stanowisko. Sądzę,
że wszystko skończy się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, a nasze stanowisko
będzie jednym z elementów w toczącym się
procesie.
Ponadto w Berlinie Euracoal po raz kolejny podtrzymał swoje zaangażowanie w trzyetapową strategię czystego węgla. Pierwszy
etap – modernizacja i wymiana starych,
nieefektywnych elektrowni węglowych. Drugi
etap – wykorzystanie efektów prac badawczo-rozwojowych nad bardzo sprawnymi, elastycznymi elektrowniami węglowymi. Trzeci
etap – wychwytywanie i magazynowanie CO2
lub jego wykorzystanie w projektach demonstracyjnych spalania węgla.

XXMoże i wygramy batalię o węgiel i energetykę węglową, ale nasze górnictwo nie
wytrzyma finansowo. Co wtedy?
– Co to znaczy, że nie wytrzyma
finansowo?
XXZbankrutuje. Na przykład Polska Grupa
Górnicza ogłosi upadłość.
– Jeżeli górnictwo i energetyka wykorzystująca węgiel będą mogły działać na zasadach
rynkowych, to sobie poradzimy. Energetyka
węglowa jest najtańsza i najbezpieczniejsza,
a to, że ma coraz większe problemy, nie wynika
z czystej gry rynkowej. Unia Europejska dotuje
energię odnawialną i administracyjnie zwiększa
obciążenia dla górnictwa i energetyki węglowej. Chcemy zasad gospodarki wolnorynkowej.
Chcemy, aby paliwa były traktowane jednakowo.
Musimy walczyć z pomysłami ciągłego podnoszenia w sposób administracyjny cen emisji
dwutlenku węgla i z ustalaniem norm emisji
dla elektrowni węglowych, których z punktu
widzenia technicznego nie da się spełnić.

XXDwie informacje o imporcie węgla spowodowały poruszenie na szczeblu rządowym. Czemu nikt nie miał odwagi powiedzieć, że jest to zbyt emocjonalna reakcja
na informacje prasowe?
– Nie będę komentował reakcji polityków,
ponieważ GIPH nie zajmuje się polityką.
XXJest ryzyko, że związki zawodowe mogą
pokrzyżować plany ustabilizowania sytuacji w górnictwie? Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie o górnictwie wprost
stwierdziła, że w minionych latach naciski płacowe związków były jedną z przyczyn pogarszania się kondycji sektora
węglowego.
– Takie ryzyko wciąż istnieje. Od lat stanowisko związkowców jest takie samo – nie
zgadzają się na wiele rozwiązań systemowych,
które zmniejszyłyby koszty pracy i powiązały
wynagrodzenia z efektywnością. Przepisy prawa pracy, zakładowe układy zbiorowe pracy
w górnictwie i ustawa o związkach zawodowych
są sprzed kilkudziesięciu lat. Wtedy wiele z tych
zapisów miało uzasadnienie, bo na przykład
w sposób szczególny trzeba było chronić ruch
związkowy na początku przemian w Polsce.

Teraz okazuje się, że część tych zapisów
jest archaiczna. Przez lata ukształtował się
bardzo zły stan. Związki mają często zbyt wielki wpływ na kształtowanie kosztów pracy,
na sposób organizacji firmy i skład zarządów
spółek, a także na strategię firmy. Ten wpływ
nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością.
To bardzo niedobrze.
Podam kolejny przykład. Przez wiele lat
pracowaliśmy, żeby zmienić część niezasadnych, a kosztotwórczych przepisów dotyczących pracy w kopalniach. Mam na myśli
między innymi przepisy regulujące zasady
pracy w szczególnych warunkach cieplnych.
Ledwo nowe zasady weszły w życie, a już zostały oprotestowane przez niektórych związkowców, bez sprawdzenia, jaki wpływ mają
na pracę górników.
XXZmiany, o których pan mówi, były przygotowywane przez kilka lat. Były gotowe
w 2015 roku. Opracowania kosztowały sporo wysiłku wielu ludzi. I co teraz?
– Musimy czekać, bo Izba nie ma wpływu
na decyzje polityczne.
XXPamięta pan raport firmy Roland Berger
sprzed kilku lat? Były to propozycje rozwiązań, które mogły złagodzić skutki ostatniego kryzysu. Opracowanie kosztowało ponoć
1,5 mln złotych. Fragmenty krążą w internecie, całość leży w archiwach po dawnym Ministerstwie Gospodarki.
– Pamiętam ten raport. W siedzibie GIPH
w ostatnich 20 latach nagromadziliśmy wiele
podobnych opracowań. Pełną szafę.
XXKażde z nich kosztowało około
1,5 mln złotych?
– Wiele z nich jest efektem pracy społecznej różnych zespołów i komisji. Dziś po wielu
latach mogę powiedzieć, że w górnictwie nie
ma takich koncepcji, które kiedyś nie zostałyby
wymyślone. Ponieważ górnictwo jest państwowe, musi być wola polityczna ekipy rządzącej
w danym czasie, aby jakieś rozwiązanie wprowadzić. Jak nie ma takiej woli, praca kończy
się na etapie opracowania i ląduje na półce.
Zawsze tak było.
XXNa początku rozmowy był pan optymistą. Kończymy rozmowę w nastroju pesymistycznym. Kiedy pan nie ma racji: gdy
jest pan optymistą czy wtedy, gdy ogarnia
pana pesymizm?
– Musimy walczyć o utrzymanie roli
rodzimego węgla w polskiej gospodarce
i o poprawę efektywności naszego górnictwa.
Na pewno łatwo nie będzie, ale mamy duże
szanse, by się obronić.
XXPolska Grupa Górnicza wyjdzie na prostą?

– Musi wyjść.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Goście w rubaszkach na harcerskim obozie pod Szyndzielnią

– Pani Teresa bardzo smacznie nas karmi. A już
jej ciasto z marchewką to absolutny rarytas –
zachwalała dziewięcioletnia Bożenka. – Z panią
Teresą piekliśmy wczoraj chleb i bułki – sekundowała jej rówieśniczka Ania. – Ale pani Teresa
lubi też trzymać rygor. – Łobuzersko łypie okiem
ośmioletni Daniłło.

Wiedziony tymi pochwałami oraz zapachami roznoszącymi się z kuchni właśnie tam
szukam pani Teresy. Pudło.
– Pani Teresa…?! To harcmistrz Teresa Knura, komendantka naszego ośrodka.
– Ubrana w fartuch szefowa kuchni łagodzi
moją konfuzję, krojąc natrętowi słuszną pajdę
chleba i obficie smarując ją masłem.

N iecodzienni goście
Ten szczególny chleb, samodzielnie upieczony przez dzieci, był tradycyjnym poczęstunkiem, jakim spędzający na przełomie
czerwca i lipca wakacje w – należącym do rybnickiej Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego – wapienickim Domu Zucha witali niecodziennych gości tutejsi obozowicze.
Do ośrodka, położonego pośród lasu u stóp
szczytów Beskidu Śląskiego, zjechali w piątek, 30 czerwca: Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bernard
Błaszczak, regionalny dyrektor Ochrony Środowiska oraz Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
Goście zostali usadzeni w centralnym
miejscu ustawionego na łące okręgu z ławek.
Wokół siedziało ponad 70 dzieciaków w wieku
6–16 lat. W młodszej grupie były niezrzeszone dzieci z Rybnika i okolic. Nieco starszą
stanowili ich rówieśnicy z Iwano-Frankiwska
(dawnego Stanisławowa) oraz Baru. Ukraińscy obozowicze oprócz języka odróżniali się
od reszty gromady przede wszystkim strojem:
białymi sukienkami lub rubaszkami z lnu bądź
bawełny z przebogatą ornamentyką ręcznego haftu. Prawdziwie ręcznego, wykonanego przez mamy i babcie. W harcerskich mundurach paradowała zatem jedynie szesnastka
opiekujących się obozowiczami instruktorów
z rybnickiej Komendy ZHP.

C hleb , miód , basen ,

królewskie komnaty …
Wprawdzie ognisko o tej porze nie płonęło, niemniej po dziesięciu dniach obozu było
już o czym opowiadać.
Bożena z przejęciem opowiadała o wizycie
w Domu Chleba.
– Z polskimi przyjaciółmi własnoręcznie miesiliśmy ciasto, dodając miodu, formowaliśmy bochenki, po czym wsuwaliśmy
je do pieca. Uczyliśmy się też robić masło.
Zrobiłam niezliczoną ilość zdjęć, które po powrocie do domu pokażę rodzicom i kolegom.
– Spodziewa się zadziwić swoimi wrażeniami
ze Śląska.
– Pani Zosia uczy nas polskiego. Nieźle sobie radzę, bo trochę znam wasz język
z domu – chwali się Ania.
Ola i Natalia bardzo chciałyby, aby polscy
koledzy mogli przyjechać na Ukrainę.
– Też mielibyśmy im wiele ciekawych
miejsc do pokazania – zapewnia.

WFOŚIGW W KATOWICACH

Na wikcie
u komendantki Teresy
Bogdan śmieje się, opowiadając o harcach
na basenie.
– No, i byliśmy podejmowani przez pana
prezydenta Rybnika – zaraz potem odzywa się
w nim zmysł dyplomaty.
– Fajnie było pójść na Szyndzielnię i podziwiać górskie krajobrazy – mówi Daniłło.
Bogdan napomyka jeszcze o wyprawie
do muzeum w Bielsku-Białej.
Prawie w każdej z tych opowieści wracają
nadzwyczajne wrażenia z królewskiego Krakowa oraz zapewnienie, że Polacy są dla nich
bardzo przyjaźni.
Po tych osobistych zwierzeniach góry
niosły już, śpiewany przez dzieci obu nacji,
nieśmiertelny szlagier: – Hej, hej, hej sokoły…!

S zkockie świadectwo
Czas na obozie w Wapienicy gna więc
niebywale szybko. Prawie co drugi dzień
wycieczka plus mnóstwo zajęć na świeżym
powietrzu. Komendantkę nie zdumiewa więc
pochwała kuchni i marchewkowego ciasta.
– Bywa, że nawet w nocy co większe głodomory kręcą się koło kuchni. Zawsze coś tam
dla nich trzymam. – Śmieje się.
Zważywszy na gości z Katowic, harcmistrz
Teresa Knura akcentuje, że dzieci odpoczywają w Wapienicy w naprawdę najzdrowszym
otoczeniu. I przywołuje nie lada argument:
środowiskowe walory tej podgórskiej enklawy
potwierdziła specgrupa badaczy… ze Szkocji.
Było tak. Tutejszy ośrodek ma dwie
„twarze”. Jedna to siermiężne, acz już niewykorzystywane, domki z drewna i papy.
Druga natomiast to pyszniący się opodal
elegancki Dom Zucha. Budowę tego drugiego finansowo w poważnym stopniu wsparli
właśnie Szkoci. I to dobrodzieje zza Kanału
sprowadzili do Wapienicy grupę specjalistów, którzy wykazali, że ośrodek spełnia
najwyższe standardy środowiskowe. Tym
sposobem do skarbu rządu Jej Królewskiej
Mości w Londynie nie trzeba było wnieść
kilkudziesięciu tysięcy funtów podatku
od darowizny.

N ajlepiej wydane
pieniądze
Za tę właśnie dawaną dzieciom radość
w zdrowych warunkach dziękował gospodarzom ośrodka, komendantce Śląskiej Chorągwi ZHP, Annie Peterko oraz samorządowi
i prezydentowi Rybnika, Piotrowi Kuczerze,
prezes WFOŚiGW, Andrzej Pilot.
– Rok w rok czekam na moment, kiedy
mogę przyjechać do takiego ośrodka jak wasz,
ale też innych, pozostających pod harcerską
opieką. Czuję miód na sercu, kiedy przekonuję się, że pieniądze Funduszu, dedykowane na profilaktykę zdrowotną i realizowane
w trakcie wakacji, zimowych ferii oraz tak
zwanych zielonych szkół, programy edukacyjne są wykorzystywane w tak fantastyczny
sposób. To, co tu zastajemy, przekonuje nas,
że podobne przedsięwzięcia warto kontynuować i rozwijać. Tym bardziej że z roku
na rok dzieci korzystających z takiej formy
wypoczynku jest coraz więcej. To z kolei potwierdza jego proekologiczne i prozdrowotne
wartości – z satysfakcją mówił przyjaciel
harcerzy.

Obozowicze przywitali gości samodzielnie upieczonym chlebem i solą
Andrzej Pilot przypomniał, że na ten
rok WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył
na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej
dzieci, zwłaszcza z obszarów, na których
występują przekroczenia standardów jakości
środowiska, aż 5,5 mln złotych. Największym

beneficjentem tych dotacji jest właśnie Śląska
Chorągiew ZHP, ale też szkolne kluby sportowe, ogniska parafialne oraz organizujące letni
wypoczynek dzieci fundacje.
JERZY CHROMIK

Rozmowa z Majją Kryvitską, pediatrą
i alergologiem dziecięcym w szpitalu w Barze

Leczę…
przytulaniem
XXSprawuje pani opiekę lekarską nad, przebywającą na obozie w Wapienicy, gromadką
46 dzieci z Iwano-Frankiwska i Baru. To sporo pracy?
M ajja K ry vitsk a :
Och, nie, wydaje mi się,
że sama jestem na urlopie, a nie w pracy.
XXŻadnych dolegliwości?
– Brzuszek i główka
bolą zazwyczaj, kiedy trzeba iść do szkoły.
Ale na wakacjach?! Niemożliwe. A, pozostawiając już na boku lekki ton, dzieci nie
cierpią na żadne poważniejsze dolegliwości.
Są pierwszorzędnie karmione, przebywają
w przyjaznym klimacie, a przy tym obóz
jest świetnie zorganizowany. Nakładają się
na to pozytywne emocje. Wreszcie – wracając
do pytania o opiekę lekarską – nad zdrowiem
obozowiczów czuwają także mój polski kolega
oraz bardzo kompetentna pielęgniarka.
XXLekarstwa niepotrzebne?

– Potrzebne, a jakże. Najczęściej ordynowanym dotąd przeze mnie było… przytulanie.

XX…?!

– Proszę nie zapominać, że najmłodsze
z naszych ukraińskich dzieci mają po osiem-dziewięć lat i po raz pierwszy w życiu znalazły
się tak daleko od domu. Bywało więc – zdarzało się to zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu w Wapienicy – że wieczorem, tuż przed
zaśnięciem, po niejednej buzi popłynęły łzy
z tęsknoty za mamą. Przytulenie i pogłaskanie
po głowie przynosiło w takich sytuacjach doskonały rezultat terapeutyczny. Słowem, musiałam łączyć rolę pediatry z matkowaniem.
XXWspomniała pani o pozytywnych emocjach, a od samych obozowiczów usłyszałem, gdzie byli, co widzieli i przeżyli. Pytanie już nie do lekarza: bariera językowa nie
przeszkadzała?
– Być może troszeczkę w pierwszych
dniach, ale dzieci z dziećmi szybko łapią
zdumiewający kontakt. Chcę przy tym zauważyć, że większość spośród naszych dzieci ma, wprawdzie odległe, polskie korzenie.
Na dodatek przechodziły intensywną, choć
dostosowaną do dziecięcej percepcji, szkołę
polszczyzny u pani Zosi. Reasumując: żadnych
problemów.l
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Toyota sprzedaje
coraz więcej hybryd

Po trzech latach od premiery druga generacja Qashqaia przeszła gruntowną modernizację

Bardziej intuicyjne w obsłudze elementy sterowania wyświetlaczem na tablicy rozdzielczej i tempomatem

W pierwszym półroczu 2017 roku Toyota Motor Europe dostarczyła klientom 527 000 aut
marek Toyota i Lexus, o 11 proc. więcej niż
w tym samym okresie 2016 roku.

przeprojektowanego przodu jest najnowsza
wersja motywu litery V na kracie wlotu powietrza, otaczającego nowy emblemat Nissana.
Nowe są także światła.
Samochód ma nową, spłaszczoną w dolnej
części kierownicę, z mniejszą częścią centralną
i węższymi ramionami, co o 17 proc. poprawiło
widoczność tablicy rozdzielczej. Nowe i bardziej intuicyjne w obsłudze są umieszczone
na niej elementy sterowania wyświetlaczem
na tablicy rozdzielczej i tempomatem. Zmodernizowano także wiele innych elementów
w kabinie, np. kratki nawiewów i wewnętrzne
klamki, które zostały wykonane z lepszych
gatunkowo i przyjemniejszych w dotyku
materiałów.
Gama silników pozostała niezmieniona,
ale poprawiono wyciszenie i wytłumienie
wibracji. W skład wyposażenia weszły nowe,
elektroniczne systemy wspomagania kierowcy, np. inteligentny system hamowania
awaryjnego z rozpoznawaniem pieszych.
Jeszcze w tym roku Qashqai zyska także
technologię autonomicznej jazdy ProPILOT,
dającą kierowcom większą swobodę dzięki
możliwości zautomatyzowania najbardziej

N issan rozpoczyna
produkcję nowego
Q ashqaia
W fabryce Nissana w Sunderland rozpoczęła się produkcja zmodernizowanego
modelu Qashqai, który w przyszłym miesiącu
wejdzie na rynek w Europie.
Po trzech latach od premiery druga generacja Qashqaia przeszła gruntowną modernizację. Zmiany dotyczą czterech obszarów
i obejmują: uatrakcyjnioną stylistykę nadwozia, wyższą jakość wykończenia wnętrza,
jeszcze lepsze właściwości jezdne oraz nowe
technologie inteligentnej mobilności Nissana,
poprawiające komfort i pewność prowadzenia.
Przód nowego Qashqaia został gruntownie przeprojektowany. Głównym elementem

nużących czynności związanych z prowadzeniem samochodu, jeżeli tylko tego zechcą. ProPILOT będzie kontrolował pracę układu kierowniczego, przyspieszenie
i hamowanie na jednym pasie autostrady
zarówno przy dużym natężeniu ruchu, jak
i w czasie szybkiej jazdy.

M łodsza Š koda C itigo
Škoda optycznie i technicznie odmłodziła
swój najmniejszy model. Przód samochodu
i maska Citigo mają nowy kształt, światła
dzienne reflektorów głównych są teraz wykonane w technologii LED. Oprócz tego auto
można obecnie zamówić z reflektorami przeciwmgłowymi z funkcją doświetlania zakrętów, z przyciemnionymi kloszami lamp tylnych oraz z czujnikiem oświetlenia i deszczu.
Auto ma nowy design przodu z maską
o innym kształcie i atrapą chłodnicy, zmodyfikowany zderzak, zmienione reflektory
przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów. Nowościami we wnętrzu są skórzana
kierownica wielofunkcyjna i nowy wygląd
zestawu wskaźników.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Samochodów z napędem hybrydowym
było w tej liczbie 208 300 egzemplarzy,
o 44 proc. więcej niż przed rokiem. Hybrydy
stanowią obecnie 40 proc. całkowitej sprzedaży Toyota Motor Europe, zaś w Europie
Zachodniej aż 50 proc. (w Europie Wschodniej tylko 9 proc.). To w dużej mierze zasługa
nowego modelu Toyota C-HR, który zadebiutował w salonach na początku bieżącego
roku. Hybrydową wersję wybiera 80 proc.
nabywców tego modelu i jest to obecnie najpopularniejszy samochód hybrydowy w Europie. Sprzedano w tym okresie 52 400 takie
samochody. Dobre wyniki uzyskał także Yaris
Hybrid (47 500 sztuk, wzrost o 7 proc.), Auris
Hybrid (sprzedaż 43 100) oraz RAV4 Hybrid
(29 900 sztuk i wzrost o 75 proc.).
– Europejski rynek nadal notował wzrosty w drugim kwartale roku, a wyniki Toyoty
po raz kolejny przewyższały wskaźniki rynkowe. Nasza sprzedaż wzrosła aż o 11 proc.

Gama hybryd Toyoty i Lexusa obejmuje 15
modeli, więcej niż u jakiegokolwiek producenta. Szeroka i różnorodna oferta napędza
dwucyfrowy wzrost. Hybrydy stanowią już
40 proc. sprzedaży samochodów naszej firmy,
co pokazuje, że europejscy kierowcy przekonali
się do tej technologii – powiedział Johan van
Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

Škoda optycznie i technicznie odmłodziła swój najmniejszy model

Nowością we wnętrzu jest skórzana kierownica wielofunkcyjna i nowy wygląd zestawu wskaźników
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R O Z M A I T O Ś C I
Peryferia

Barbara
Po dwunastu długich latach Barbara była wolna. Dosłownie. Pewnego wiosennego popołudnia po prostu wypuszczono ją po odsiadce w więzieniu słynącym z najgorszych
warunków i najostrzejszych strażników. Był
to dom dla zwyrodnialczyń, morderczyń
i przestępczyń wszelkiej maści. Wśród nich
ona – co prawda prawie od zawsze umoczona
w lewe interesy, machloje, powiązana z drobniejszymi i większymi przestępstwami, ale
jednak piękna i zadbana. Teraz wychodziła wychudzona, pomarszczona i zmęczona.
Paczka papierosów dziennie kupowana zamiast kremu pod oczy zrobiła swoje. Była
ledwo po czterdziestce, wyglądała na sporo więcej, choć dawniej zawsze uważano
ją za młodszą, niż była.

Na dodatek Baśka wyszła z jedną torbą starych, niemodnych ubrań i właściwie
to było wszystko, co wtedy miała. Nikt na nią
nie czekał, od dłuższego czasu nikt do niej
nie pisał ani jej nie odwiedzał. Ale wiele osób
doskonale wiedziało, kiedy wychodzi. A ona
wiedziała, że nie przepuści wszystkich tych
niegodziwości i upokorzeń, które spotkały
ją przez ostatnie lata.

Kiedyś miała wszystko. Była cichą postacią wielkiego, smutnego miasta. Prowadziła
niewielki bar, bez szyldu, bez charakterystycznego wejścia, ale kto go miał znaleźć,
ten go znalazł. Baśka była w stanie załatwić
wszystko – od każdego rodzaju narkotyków
po broń. I oczywiście dziewczyny. Znajdowała
takie, które potrzebowały pomocy, zgarniała
je z ulicy, czasem same się do niej zgłaszały.
Baśka miała w kieszeni prawie każdą liczącą
się personę tego miasta. Wiele osób z pierwszych stron gazet gdzieś kiedyś przewinęło
się przez jej lokal. Mimo to zbyt wielu z nich
było na rękę, żeby poszła siedzieć.
Pierwszym miejscem, do którego się udała po wyjściu z odsiadki, była kosmetyczka.
Potem fryzjer i zakupy. Pieniędzy miała tyle
co kot napłakał, ale nie mogła wyglądać jak
łachmaniara. Później poszła na obiad do niegdyś najlepszej knajpy w mieście, która stała
się dość obskurnym lokalem, do którego zaglądali nieliczni starzy bywalcy. Poszła tam zjeść
pierwszy od dawna porządny posiłek i śledzia
z buraczkami, który śnił jej się po nocach.
I poszła tam także po to, żeby się pokazać –
wiedziała, że ta półgodzinna wizyta już sama
w sobie załatwi wiele.

Nie myliła się. I tak też powoli przystąpiła do snutego w jej głowie przez lata planu
zemsty. W pierwszej kolejności odwiedziła
prokuratora, niegdyś jednego z jej najwierniejszych klientów, a później jedną z osób,
która ją pogrążyła. Nie zastała go jednak
w domu, więc pozwoliła sobie na niego poczekać i w tym czasie pobawić się z dwójką
jego dzieci, bo opiekunka zapewniała, że wróci
za moment. Gdy stanął w drzwiach, upuścił
z przerażenia zakupy. Rozmowa była krótka,
wyszli razem do kuchni, w której Baśka jednym ruchem przytknęła go do ściany, ścisnęła
za przyrodzenie i drugą ręką przycisnęła mu
do niego nóż. Na nic więcej się nie zdecydowała – patałach rzadkiej wody, ale był jej jeszcze
potrzebny cały.
Później po kolei odwiedziła wszystkich
dawnych wspólników i wiernych klientów.
Większość z nich wyszła z więzienia z krótkimi wyrokami albo nie poszła do niego wcale.
Niemal wszyscy za to sypali i ją pogrążyli.
Nie była już tak łaskawa jak w przypadku
prokuratora, który był jej jeszcze potrzebny.
Korzystała z pomocy dwóch przypakowanych
ochroniarzy, którzy bez zastanowienia na jej
rozkaz wywlekali nieszczęśników z domu.

Kilka pobić, okaleczeń, wybitych zębów czy
posiniaczonych twarzy nie wyrównało jej
rachunków, ale na trochę zaspokoiło żądzę
zemsty.
Po tym wszystkim Barbara postanowiła
zadbać o swoje interesy i odzyskać to, co utraciła. W kilka dni odnalazła swoją dawną najlepszą pracownicę – bystrą, bardzo ładną,
z której postanowiła zrobić swoją asystentkę.
Dziewczyna w tym czasie dorosła, skończyła
studia, wypiękniała i dojrzała, a na dodatek
zgodziła się bez zająknięcia. Tym bardziej
że Barbara nie chciała mieszać się już w brudne sprawy – oprócz planów zemsty miała
w więzieniu wystarczająco dużo czasu, żeby
opracować biznesplan.
Zainwestowała w markę odzieżową, którą
rozkręciła tak, że po niespełna roku otwierała
czwarty sklep. Wtedy też ruszyły jej sklepy
jubilerskie. W planach miała też kilka innych
pomysłów, ale nie chciała przedobrzyć. Nie
uciekła z miasta, chodziła po nim z podniesioną głową, wreszcie z dobrą fryzurą i makijażem. Kto wie, gdzie by była, gdyby nie odsiadka – teraz, gdy zaczęła wszystko od nowa,
była naprawdę dumna. Miasto znów było jej.
l

Zdrowie

Niewiele chorób ma tak charakterystyczne
i wyraźne objawy jak schorzenia tarczycy.
Przerośnięte wole, czyli pogrubienie szyi,
jednoznacznie wskazuje, że działanie tego
gruczołu jest zaburzone, podobnie jak ostra
wysypka informuje o ospie, a żółty odcień
cery o żółtaczce. To, co widziane przez zewnętrznego obserwatora, jest też groźne
od wewnątrz, ponieważ wole może powodować uczucie ucisku na szyi oraz utrudniać
oddychanie i połykanie. Wielu chorych dowiaduje się o kłopotach z tarczycą, dopiero
gdy pojawia się ten późny objaw, dlatego
statystyczne występowanie np. niedoczynności tarczycy może być zaniżone.

Tarczyca to niewielki gruczoł wydzielania
wewnętrznego, który znajduje się w przednio-dolnej części szyi. Ważący 15–30 gramów
organ odpowiada za wytwarzanie hormonów
kontrolujących ciepłotę ciała i właściwą przemianę materii. Wpływa również na funkcjonowanie układu nerwowego, pokarmowego
i rozrodczego. Tarczyca wytwarza trzy hormony: trójjodotyroninę (T3), tyroksynę (T4)
i kalcytoninę, które odgrywają bardzo ważną
rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego,
krążenia oraz ruchu. Decydują również o poziomie syntezy białek oraz stopniu zużywania
tlenu w komórkach i gospodarce wapniowo-fosforanowej organizmu.

N ie ( do ) czynna
do odwołania
Gdy tarczyca wydziela niedostateczną
liczbę hormonów, rozwija się ogólnoustrojowa choroba zwana niedoczynnością tarczycy (hypothyreosis). Według badań niedoczynność tarczycy dotyka aż 1–6 proc. osób
do 60. roku życia, a częstość występowania

wzrasta z wiekiem. W pewnych regionach
około 5 proc. populacji cierpi w jakimś stopniu
na tę chorobę. Siedem razy częściej występuje
ona u kobiet, czego przyczyną może być m.in.
ciąża, która chwilowo zmienia funkcjonalność
tarczycy.
Przyczyny niedoczynności tarczycy mogą
być rozmaite – od choroby autoimmunologicznej, przez zabieg operacyjny lub leczenie
radiojodem, po uraz mechaniczny. Również
przebyta choroba Hashimoto (przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) może
skutkować niedoczynnością, ponieważ powoli
niszczy tarczycę i prowadzi do zmniejszenia
produkcji hormonów. Okresowa niedoczynność tarczycy może być komplikacją po przebytym zapaleniu tarczycy. Również leczenie
nowotworów poprzez napromienianie okolicy
szyi może po wielu latach skutkować rozwojem tej choroby.
Oddzielnie klasyfikowana jest pierwotna
niedoczynność tarczycy, która jest spowodowana uszkodzeniem gruczołu tarczowego.
Jeśli przyczyną jest niedobór hormonów tarczycy wynikający ze zmniejszonej stymulacji
ze strony przysadki mózgowej, ten rodzaj
niedoczynności tarczycy nazywamy wtórnym.

O bjawy
Niedoczynność tarczycy pociąga za sobą
spowolnienie metabolizmu, co objawia się
przede wszystkim przyrostem masy ciała.
ale też innymi symptomami, m.in. sennością,
osłabieniem, marznięciem oraz pogrubieniem
głosu. Spadek tempa metabolizmu powoduje
też nasilające się osłabienie, senność, apatię
oraz szybsze męczenie się nawet po niewielkim wysiłku. Włosy stają się bardziej łamliwe, wysuszone oraz zaczynają wypadać.
Ze względu na zmniejszony przepływ krwi

i zahamowanie czynności gruczołów łojowych
oraz potowych skóra staje się sucha, szorstka,
blada. Występuje również nadmierne rogowacenie skóry – tzw. objaw brudnych kolan lub
łokci. Chorzy z niedoczynnością często skarżą
się na bóle i skurcze mięśni oraz obrzęki, które
są wynikiem zatrzymania wody w organizmie.
Rzadziej oddają mocz, a w stawach kolanowych, na twarzy, rękach i powiekach pojawia
się opuchlizna, przez co rysy twarzy są zniekształcone. Obrzęk strun głosowych i języka
skutkuje ochrypłym, zmienionym głosem.
Chorzy na niedoczynność tarczycy uskarżają się też na zmiany w samopoczuciu psychicznym i formie intelektualnej. Odczuwają
objawy depresji, a także pogorszenie sprawności intelektualnej, trudności w skupieniu
uwagi, zaburzenia pamięci oraz nastroju.
Nieleczona niedoczynność tarczycy może
prowadzić do chorób serca i układu krążenia, niepłodności, a w skrajnych przypadkach
do przełomu tarczycowego i śpiączki hipometabolicznej, które bezpośrednio zagrażają
życiu.

L eczenie
Walka z niedoczynnością tarczycy polega na regularnej suplementacji brakujących
hormonów tarczycy, czyli na przyjmowaniu
preparatów tyroksyny (lewotyroksyny). Tyroksyna podlega przemianie w organizmie
w inny hormon, trójjodotyroninę. Na początkowym etapie choroby ważne są regularne
pomiary stężenia hormonu TSH, wykonywane
co 6–12 tygodni. Gdy niedoczynność tarczycy
zostanie wyrównana, badania są prowadzone
co 6–12 miesięcy. Terapia lekowa i okresowe
badania są konieczne przez całe życie. Ważne
jest regularne przyjmowanie lewotyroksyny
– najlepiej o tej samej porze, zwykle rano,
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Kapryśna tarczyca

koniecznie na czczo, 30–60 min przed posiłkiem. Właściwe rozpoznanie niedoczynności
tarczycy i podjęcie systematycznego leczenia
pozwala nieomal całkowicie zlikwidować objawy niedoczynności gruczołu tarczowego.

P rofilaktyka
W przypadku niedoczynności tarczycy
ważne jest wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie
leczenia. Można zapobiegać tylko niektórym
postaciom tej choroby, przede wszystkim
wynikającym z niedoborów jodu. Obecnie
takie przypadki zdarzają się rzadko ze względu
na wzbogacanie w jod soli kuchennej dostępnej w sklepach. W zapobieganiu niedoczynności wrodzonej istotne znaczenie mają badania
przesiewowe (oznaczanie poziomu hormonu
TSH u wszystkich noworodków zaraz po urodzeniu). Pomóc może też właściwie zbilansowana dieta, która dostarcza odpowiednią
ilość jodu. Przed jego niedoborem chroni nas
spożywanie soli kuchennej jodowanej i wprowadzenie do diety ryb morskich, a w przypadku niemowląt wzbogacanie jodem mieszanek
mlekozastępczych.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Wiarygodność kredytowa Polski jest
oceniona na poziomie A-. Agencja ratingowa Fitch podtrzymała ocenę wiarygodności
kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie. To siódmy stopień na 24 możliwe. Nie
zostały zmienione tzw. perspektywy polskiego
ratingu – pozostaje on stabilny. To oznacza,
że prawdopodobieństwo zmiany oceny wiarygodności kredytowej Polski w najbliższych
latach jest niewielkie. Na początku 2016 roku
rating Polski z A- do BBB+ (z siódmego
na ósmy stopień) niespodziewanie obniżyła
agencja Standard & Poor’s, dodatkowo nadając
nowej ocenie ujemną perspektywę. W grudniu zmieniła jednak tę perspektywę na stabilną, sugerując, że kolejne obniżki są mało
prawdopodobne.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Lipiec potrafi przypiec”.
Nagrodę wylosowała: Jadwiga Wandzik z Rudy Śląskiej.

Piwo przez wieki

Wyprzedzająca z reguły wszystkie trendy Warszawa przespała pierwszych kilka lat piwnej
rewolucji – co prawda działają tu liczne multitapy i knajpy z regionalnym i zagranicznym
piwem, ale przez lata w stolicy Polski brakowało rzemieślniczych browarów. Funkcjonują
wprawdzie prowadzone przez zapaleńców
mikrobrowary kontraktowe, ale warzą one
piwa w większych browarach w różnych polskich miastach. Dopiero rok temu powstał
Browar Palatum, w którym wszystkie procesy
– od koncepcji, przez produkcję i marketing
– przebiegają w granicach administracyjnych
stolicy Polski.

Właściciel i główny piwowar warszawskiego browaru, Łukasz Kojro, na co dzień
pracuje w międzynarodowym koncernie kosmetycznym. Domowym warzeniem piwa
zainteresował się w 2006 roku i od tego czasu uwarzył ok. 200 piw. Zdobywał nagrody na ogólnopolskich konkursach, został
też sędzią piwnym. Jego pierwszą przygodą
z komercyjnym piwowarstwem był Browar
Faktoria, w którym odpowiadał za opracowanie receptur i nadzór produkcji.
Postanowił otworzyć własny browar, gdy
jego ojciec przeszedł na emeryturę, zostawiając po zamkniętym warsztacie elektrycznym
pusty parter w rodzinnym domu w Marysinie
Wawerskim. Do spółki weszła też żona Łukasza, Ania, która prowadzi w firmie księgowość.
Przeprawy z urzędami trwały łącznie cztery
lata, najdziwniejszym wymogiem okazała się
konieczność zainstalowania na posesji miejsc
parkingowych dla trzech rowerów.

ARCHIWUM

Stołeczne podniebienie

Nazwa Browaru Palatum pochodzi
z łaciny, w której oznacza górną część jamy
gębowej, czyli podniebienie. Nawiązuje też
do rodzinnej tradycji, ponieważ w rodzie Kojrów jest wielu farmaceutów i weterynarzy.
W położonym kilkanaście minut od ścisłego
centrum Warszawy browarze na powierzchni
70 metrów kw. działa pięć 25-hektolitrowych
tankofermentatorów oraz warzelnia o wybiciu
13 hektolitrów.
Piwowar chce warzyć takie piwa, jakie
sam lubi, np. piwo pszeniczne w stylu niemieckim, którego uwarzenie jest trudne i pracochłonne. Właścicielowi Palatum nie zależy
na eksperymentalnych smakach, w jego wizji
piwo ma być znaczącym, ale tylko dodatkiem
do spotkania towarzyskiego. Nie powinno
stawać się luksusowym dobrem pożądanym
przez snobów, którzy gotowi są zapłacić za nie
grube pieniądze. Kierując się tymi zasadami,
13 maja 2016 roku Łukasz Kojro rozlał pierwsze piwo z Palatum – Primus.

P rimus inter piwes
Piwa Browaru Palatum na razie sprzedawane są głównie w knajpach i multitapach,
prawie wyłącznie na terenie Warszawy. Piwosze

z innych stron Polski na portalu ontap.pl mogą
znaleźć informacje o miejscach, gdzie są rozlewane. Do ich warzenia stosowane są składniki z całego świata – słód na ogół z polskich
słodowni, a chmiele z USA, Australii i Nowej
Zelandii. Pierwszy trunek browaru, Primus,
to piwo w stylu West Coast IPA, dosyć mocne
(6,3 proc. alkoholu). To nieco mętne, złote piwo
pachnie chmielem i cytrusami. W smaku wytrawne, ze sporą goryczką i nutą karmelu. Hołdem dla belgijskich mnichów z zakonu trapistów jest Illusio. To mocne (8,3 proc.), owocowe
piwo jest klasycznym belgijskim stylem Abbey
Tripel. Do jego uwarzenia użyto orientalnych
przypraw: kolendry i aframonu madagarskiego.
Klasyczny styl IPA (India Pale Ale) też ma swojego reprezentanta w ofercie warszawskiego
browaru – Brittanicę. W smaku tego jasnozłotego piwa dominują aromaty owoców tropikalnych, cytrusy i nuty żywiczno-leśne. Wieńczy
je gęsta, śnieżnobiała piana. Swojski z nazwy
Chmielus z rodziny APA (American Pale Ale)
chmielem stoi – i w smaku, i w zapachu – zza
którego przebijają się zioła. Piwo to ma złocisty
kolor, a jego piana znika tak szybko jak ledwo
wyczuwalne aromaty żółtych owoców i mięty.

MAREK KOWALIK

W Polsce pracuje mniej kobiet niż mężczyzn. Aktywizacja pań potrzebna jest,
by zmniejszyć wpływ zmian demograficznych
na rynek pracy. Z informacji GUS wynika,
że pracuje 93 proc. panów w wieku 25–29 lat,
a w tym samym wieku aktywnych zawodowo
jest 78 proc. pań. Podobna różnica utrzymuje
się w kolejnych grupach wiekowych. W całym
życiu zawodowym (15–64 lata) współczynnik
aktywności zawodowej mężczyzn to 76 proc.,
a kobiet – 62 proc. Ekonomiści i demografowie zwracają uwagę na to, że zwiększenie
aktywności zawodowej kobiet jest jednym
z podstawowych sposobów na złagodzenie
skutków starzenia się społeczeństwa. Jedną
z przyczyn niskiej aktywności zawodowej
kobiet są trudności w łączeniu obowiązków
zawodowych z rodzinnymi, szczególnie z opieką najpierw nad małymi dziećmi, a w późniejszych latach – nad rodzicami. Również szeroki
dostęp do relatywnie wysokich (w porównaniu
z płacami) świadczeń finansowych ma duży
wpływ na decyzje zawodowe dla kobiet gorzej
wykształconych, z mniejszym doświadczeniem
zawodowym oraz (potencjalnie) mało zarabiających. Dodatkowo jeżeli ciężar opieki nad
dziećmi będzie dzielony równo przez kobiety
i mężczyzn, to zmniejszy się luka płacowa
między ich zarobkami.
A ustralia zainstaluje największy
na świecie magazyn energii. W projekt
zaangażowana jest Tesla oraz firma energetyczna Neoen. Gigantyczny akumulator będzie chronił stan Australia Południowa przed
kryzysami energetycznymi. System ma mieć
moc 100 MW (lub 129 MWh pojemności)
i będzie to największy na świecie magazyn
energii oparty na ogniwach litowo-jonowych.
Australijska instalacja ma działać całą dobę
i być gotowa dostarczyć dodatkową moc podczas problemów z dostawami prądu. Będzie
mogła zasilić 50 tys. domów. Instalacja powinna służyć około 15 lat.
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
Konkretne inicjatywy IMF 2017

Jastrzębska Spółka Węglowa, PG Energy Capital Management
i JSW Innowacje podpisały list intencyjny w sprawie możliwości realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego
na produkcji pelletu opartej na technologii spółki CoalTech
oraz koksu, mułów, pyłów i odpadów węglowych dostarczanych przez JSW. To kolejny pomysł na zagospodarowanie terenów po byłej kopalni Krupiński w Suszcu.

List intencyjny został podpisany podczas obrad International Mining Forum 2017, które odbywało się od 28 do 30 czerwca br. w Jastrzębiu-Zdroju.
JSW, PG Energy oraz JSW Innowacje zamierzają przystąpić do wspólnego przedsięwzięcia polegającego na produkcji
pelletu przy użyciu nowoczesnych technologii opracowanych
przez CoalTech, którego jedynym polskim partnerem technologicznym i kapitałowym jest PG Energy.
– JSW stawia na działalność innowacyjną, dlatego w ramach naszej grupy kapitałowej została utworzona nowa
spółka JSW Innowacje, która będzie poszukiwała rozwiązań
i technologii służących poprawie efektywności naszych kopalni i koksowni. Jesteśmy zainteresowani wykorzystywaniem
nośników energii w postaci mułów węglowych do produkcji
pelletu, przy czym musi się to odbywać w sposób opłacalny
i bezpieczny dla środowiska – mówi Daniel Ozon, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Cieszę się, że IMF –
JSW 2017 był nie tylko platformą wymiany myśli naukowej
i praktycznych inżynierskich rozwiązań w międzynarodowym
gremium, ale stał się także początkiem wielu ważnych przedsięwzięć biznesowych.
W celu ustalenia możliwości realizacji wspólnej inicjatywy
strony zobowiązały się do zweryfikowania kompatybilności
REKL A M A
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technologicznej i technicznej zaangażowanych podmiotów w zakresie możliwości produkcji pelletu opartej
na połączeniu zasobów
wszystkich współpracujących ze sobą stron.
PG Energy, kontrolowana przez Pawła Gricuka, jest wyłącznym polskim
przedstawicielem i partnerem CoalTech z siedzibą
w Republice Południowej
Afryki i podmiotów z nią
powiązanych w innych krajach, która specjalizuje się
w przekształcaniu koksu
węglowego, mułów, py- Spotkania International Mining Forum 2017 były nie tylko platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych
łów i odpadów węglowych inżynierskich rozwiązań w międzynarodowym gremium, ale także początkiem wielu ważnych przedsięwzięć
w granulat (pellet) za po- biznesowych
mocą technologii opracowanej w RPA, gdzie wybudowano i gdzie funkcjonuje pierwszy
Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jazakład produkcyjny.
kości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu
JSW Innowacje stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe
w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Poddla całej Grupy Kapitałowej JSW. Działalność Spółki obejmuje
stawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż
wszystkie fazy działalności o charakterze badawczo-rozwęgla koksowego i do celów energetycznych oraz produkcja
wojowym Grupy, aż po analizy wykonalności i nadzór nad
i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany
realizacją projektów i wdrożeń. Strategia JSW Innowacje
przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykozakłada rozwój działalności badawczo-rozwojowej, w tym
rzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące
rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał
do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedi możliwości polskiego przemysłu wydobywczego.
siębiorstwa użyteczności publicznej.
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Produkcja i sprzedaż pelletu

