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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes Polskiej
Grupy Górniczej:
– Wokół górnictwa
tworzy się
atmosferę
paniki.
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Załogi pracujące w kopalniach
obecnej Polskiej Grupy Górniczej
mają swój wkład we wsparciu
firmy. To 800 mln złotych. Tyle
wynoszą oszczędności wynikające przede wszystkim z zawieszenia tak zwanej czternastki.
strona 3

Dostaniemy prawie
14 mld złotych?
6 października w Katowicach
ministrowie energii Krzysztof
Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski spotkali się z liderami
górniczych związków.
strona 4

Nie będzie metrów,
nie będzie ton

Rozmowa z Danielem Ozonem,
pełniącym obowiązki prezesa
JSW SA.
strona 5

Cenny metan
z Budryka
Odmetanowywanie kopalń.
strona 8

Nowe wnętrze Range
Rovera
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Pięciu górników straciło życie po pożarze i wybuchu metanu w ruchu Wesoła kopalni
Mysłowice-Wesoła. Do katastrofy doszło 6 października 2014 roku. W jej trzecią rocznicę została
odprawiona msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Wesołej. Pod tablicą upamiętniającą
ofiary, która jest wmurowana w ścianę cechowni w Wesołej, składano wiązanki kwiatów i zapalano znicze.
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Pięścią w stół

Między plotką a obawą
Paweł Kołodziej, przewodniczący FZZG JSW, w rozmowie z redaktorem Jerzym Dudałą podzielił się obawami na temat możliwej interwencji finansowej w obronie Polskiej Grupy Górniczej. Tekst rozmowy ukazał
się na portalu wnp.pl. Kolega Kołodziej powiedział,
że są takie plotki i gdyby okazały się prawdą, to będziemy protestować, bo już raz wsparliśmy dawną
Kompanię Węglową, kupując za prawie 1,5 mld złotych kopalnię Knurów-Szczygłowice. Zakup kopalni
był bardzo dobrym pomysłem. Zła była kwota. Przepłaciliśmy. Żeby nie było na mnie – to opinia znanych
polityków Prawa i Sprawiedliwości. Gdybyśmy trochę
poczekali, mogliśmy ją kupić najwyżej za połowę tej
kwoty, a i tak pocałowaliby nas w rękę.

P

ieniądze miały iść na restrukturyzację KW. Poszły
na konsumpcję. Ta kwota była przeznaczona
na program dobrowolnych odejść, a została przeznaczona na inne cele. Zapłaciliśmy 1,5 mld złotych
i mało sami nie padliśmy w czasie kryzysu. Dlatego
załoga obawia się, że jak pojawiło się u nas trochę pieniędzy, to znajdą się chętni, żeby je zagospodarować.
Byliśmy zawieszeni między plotką a obawą.
Po wypowiedzi Pawła Kołodzieja rozpętała się burza. Posądzano go o działania na szkodę Polskiej Grupy
Górniczej. Nie. On nie działał na szkodę PGG. Powiedział to, o czym załogi kopalń JSW dyskutują od jakiegoś czasu. Ludzie najzwyczajniej w świecie boją się,
że po raz kolejny zostaną oskubani z pieniędzy. My ratowaliśmy KW, a niedługo później zrezygnowaliśmy

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Czy należy
upubliczniać
plotki? Nie
wszystkie,
ale niektóre
tak, po to, aby
zostały urzędowo
zdementowane.

z części składników wynagrodzenia, żeby ratować JSW
przed upadkiem. Przez trzy lata to kwota około 2 mld
złotych. Doskonale pamiętam złośliwości kolegów
z innych spółek węglowych (tak, wtedy jeszcze istniały:
KW i KHW), którzy wtedy opowiadali, jacy to my nadgorliwi. U nich obowiązywała zasada, że jak są zarządy,
to niech sprzedają węgiel za dobrą cenę. To miał być
kryzys zarządów, a nie górników.
JSW stanęła na nogi, bo załoga uznała, że jak jest
kryzys, to on dotyka nas wszystkich. Teraz musimy
odrabiać zaległości inwestycyjne. Na tym koncentruje się załoga i zarząd firmy. Dlatego potrzebne jest
poczucie stabilizacji i pewności jutra. Dość strachu
najedliśmy się w czasie kryzysu. Ponieważ nie tylko
ja i Paweł Kołodziej jesteśmy bombardowani plotkami,
dobrze, że temat został wyjaśniony w sposób oficjalny.
PGG nie będzie potrzebować naszych pieniędzy. Nikt
nawet nie zastanawiał się, żebyśmy w jakiś sposób
finansowali tę spółkę. To morał oficjalnych wystąpień.
I o to chodziło.
Czy należy upubliczniać plotki? Nie wszystkie, ale
niektóre tak, po to, aby zostały urzędowo zdementowane. Przecież plotki o złej sytuacji w Polskiej Grupie
Górniczej, o kłopotach z wydobyciem, presji na płace
mimo nie najlepszej sytuacji najczęściej wychodzą
ze środowiska PGG albo od osób w jakiś sposób związanych z tą firmą. Do nas pretensja, że oczernia się
PGG? Poczytajcie sobie fora internetowe i oficjalne
wypowiedzi waszych kolegów na portalach. Trzymam
kciuki, aby przed PGG były już tylko dobre lata. l

Nie ma co rozpaczać

J

eżeli powstanie elektrownia atomowa, to po to,
aby zostało jak najwięcej energetyki węglowej.
To tylko pozorna sprzeczność. Ponieważ Komisja
Europejska forsuje bardzo restrykcyjne wymagania
związane z emisją dwutlenku węgla, Ministerstwo
Energii stara się, aby tym rygorom nie podlegała każda
elektrownia, ale żeby brano pod uwagę średnią emisję
na jednostkę wytworzonej energii. Żeby nie plątać się
w fachowych wyliczeniach, posłużę się obrazowym
uproszczeniem. Elektrownia atomowa nie emituje dwutlenku węgla. Licząc średnią, wychodziłoby
statystycznie, że też emituje. To spowodowałoby,
że elektrownia węglowa statystycznie emitowałaby
mniej tego gazu.
Wiem, to brzmi zawile, ale to także klasyczny przykład, jak można manipulować statystyką. Ministerstwo
chce tak manipulować, żeby był wilk syty i owca cała.
Jeżeli się nie uda, mamy kanał, ponieważ nawet najnowocześniejsza elektrownia w Europie i na świecie nie
spełnia norm wymyślonych przez Unię Europejską.
Piszę o tym, ponieważ zaczęła panować moda na narzekanie. Modne na przykład jest narzekanie na to,
że rząd odpuszcza energetykę węglową. Nie odpuszcza.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Jeżeli Polska
miałaby nawet
100 proc.
energetyki
opartej na węglu,
a nie mogła
zapewnić
jego dostaw
z własnych
kopalń, to nie
ma mowy
o jakimkolwiek
bezpieczeństwie.

wiceprezes FASING SA, były prezes KHW i KW

Podajmy rękę
racjonalnemu
myśleniu

W

ydobywamy węgiel. Robią to kopalnie. Paliwo
produkuje spółka węglowa. Ona musi tak
gospodarować, aby sprzedawać paliwo, a nie sam węgiel.
Truizm? Tylko pozornie. Obawiam się, że polskie górnictwo
wciąż jest na etapie wydobywania i sprzedawania węgla.
Jeżeli spółka oferuje dobrej jakości paliwo dla odbiorców,
którzy mają konkretne wymagania, może dać sobie
radę nawet w trudnym czasie. Jeżeli sprzedaje węgiel
różnej, przypadkowej jakości, to nawet koniunktura nie
spowoduje, że uda się zbudować stabilną firmę.

W

ciąż mówimy o problemach węgla. Mamy
słabe górnictwo, brakuje dobrej jakości paliwa,
ciągle nie pasują nam ceny – bo są albo za niskie, albo
za wysokie. W USA, Kanadzie, Australii i w wielu innych
państwach nie ma problemu węgla, za to górnictwo
jest w dobrej formie. Powinniśmy się zdecydować – czy
chcemy wciąż rozwiązywać problem węgla, czy chcemy
mieć stabilne górnictwo, które samo będzie rozwiązywać
problemy związane z tym paliwem.

N

Kij w mrowisko

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział
kilka tygodni temu, że budowa elektrowni w Ostrołęce
będzie ostatnią wielką inwestycją w energetyce węglowej. Poinformował także, że powstanie elektrownia atomowa. To wywołało wielkie poruszenie w środowisku górniczym. – Jak to, węgiel już nie będzie
podstawą bezpieczeństwa energetycznego? Kopalnie
pójdą na zatracenie? – pytali mnie górnicy. – Nic nie
pójdzie na zatracenie. Wy postarajcie się zapewnić
systematyczne dostawy najlepszego paliwa po akceptowalnych cenach do elektrowni. Zróbcie tak, żeby
kopalnie utrzymywały się z własnej produkcji nawet
w najtrudniejszych czasach, a nikt wam nie będzie
w stanie zrobić krzywdy – tłumaczyłem.

Komentuje Maksymilian Klank

Żeby jednak ją zachować, trzeba mieć swój węgiel. Swój
to nie znaczy, że za wszelką cenę.
Jeżeli Polska miałaby nawet 100 proc. energetyki
opartej na węglu, a nie mogła zapewnić jego dostaw
z własnych kopalń, to nie ma mowy o jakimkolwiek
bezpieczeństwie. Jeżeli polskie kopalnie będą dostarczać paliwo drogie i słabej jakości, też nie ma mowy
o bezpieczeństwie. Nikt w rządzie nie przygotowuje zamachu na polskie górnictwo. Jeżeli będzie mieć kłopoty,
to tylko i wyłącznie z powodu własnych zaniechań.
Nieważne, z jakich lat są to zaniechania.
Węgiel jeszcze przez dziesięciolecia będzie podstawowym paliwem dla energetyki. Według założeń naszej polityki klimatycznej w 2050 roku połowę energii
elektrycznej w Polsce będziemy produkować z węgla.
Nasze elektrownie muszą zmierzyć się z restrykcyjnymi wymogami środowiskowymi Unii Europejskiej.
Najstarsze bloki będą wycofywane. Ich miejsce zajmą
obecnie budowane nowoczesne, wysokowydajne, ekologiczne bloki energetyczne zasilane węglem – to powtarzają ministrowie energii. Budowa nowoczesnych
bloków to zadanie energetyki. Zadaniem górnictwa
jest odzyskanie efektywności ekonomiczno-finansowej
i zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla tam, gdzie
zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną.
Górnictwo może być nowoczesną gałęzią przemysłu. Udowadnia to Jastrzębska Spółka Węglowa, która
stawia na innowacyjność. Powołała spółkę celową
JSW Innowacje. Współpraca z ośrodkami naukowymi,
realizacja programów skierowanych dla przemysłu,
koordynacja działań służących rozwojowi górnictwa,
koksownictwa, przeróbki węgla, wykorzystania metanu
do celów energetycznych, rozwój technologii służących
wykorzystaniu gazu koksowniczego, produkcja surowców dla przemysłu chemicznego – to kierunki prac,
które mogą być spożytkowane przez cały sektor górniczy. Nie ma co rozpaczać. Trzeba brać się do roboty.
l

a razie w Polsce najwięcej rozmawiamy o jakości,
cenach i deficytach na rynku. Po co? Czy ten
problem chcemy rozwiązać w demokratycznym
głosowaniu albo na podstawie badania opinii publicznej?
Mamy kopalnie, które wydobywają węgiel. Mamy spółki
węglowe, które mają wytwarzać paliwo, na jakie jest
zapotrzebowanie na rynku. Kopalnie i spółki muszą
pracować tak, aby wykorzystać potencjał rynku.
Na tym trzeba się skoncentrować, a nie na liczeniu, ile
kopalń zamknąć, ilu górnikom dać odprawy i na jakich
warunkach to robić. Mam wrażenie, że polski sektor
górniczy jedną półkulą mózgową tkwi w czasach,
kiedy podstawowymi narzędziami były kilof i łopata,
a wydobyty węgiel służył do prymitywnego spalania.
Skończmy z filozofią kilofa i łopaty. Podajmy rękę
racjonalnemu myśleniu.

M

ożliwe jest administracyjne wymuszenie niektórych
wskaźników. Czy jednak tak ma wyglądać naprawa
branży? Nawet najświatlejsze wytyczne nie pomogą,
jeżeli zarządy spółek będą ograniczały się do chwilowych
efektów, ponieważ są pod presją społeczną i polityczną.
Trzeba dać szansę górnictwu, aby zoptymalizowało się
rynkowo i nauczyło się budować efektywność opartą
na swoim potencjale. Spółki górnicze nie mogą wypełniać
misji. One mają produkować paliwo, utrzymywać się z tej
działalności i na jej bazie się rozwijać. Nie można tylko
oczekiwać na koniunkturę cenową. Nie można także
za wszelką cenę spełniać każdego oczekiwania. Trzeba
jasno powiedzieć, co możemy, ile możemy i za jaką cenę.

K

iedyś chłopcem do bicia była Kompania Węglowa.
Teraz jest nim Polska Grupa Górnicza. Wynikało
to z tego, że KW miała spełniać oczekiwania wszystkich
odbiorców (czasem sprzeczne), zapewniać spokój
społeczny, realizować postulaty strony społecznej,
nie sprawiać żadnych problemów swoim istnieniem.
Teraz mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem.
W PGG pojawił się symboliczny zysk. Jest problem,
bo trwa dyskusja o wypłacie dodatkowych pieniędzy,
o przywróceniu zawieszonych elementów funduszu
płac. W tunelu pojawiło się światełko. Nie wiemy tylko,
co świeci, jak długo poświeci i kiedy ten tunel się kończy.
Jeżeli teraz głównym celem dla PGG ma być zbudowanie
trwałej firmy, trzeba ostatecznie zerwać z bałamutnym
myśleniem o spółce wyłącznie przez pryzmat kopalń
i chwilowych interesów grup społecznych. 
l
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Załogi pracujące w kopalniach obecnej Polskiej Grupy Górniczej mają swój wkład we wsparciu firmy. To 800 mln złotych.
Tyle wynoszą oszczędności wynikające przede wszystkim z zawieszenia tak zwanej czternastki. Wsparcie zewnętrzne
dla górnictwa węgla energetycznego na Śląsku to 17 mld złotych. Wsparcie od emerytów i rencistów (nie pobierali
deputatów węglowych) to 1,1 mld złotych. Pretensje do liderów związkowych o to, że zgadzali się na zbyt duże
wyrzeczenia, są nieuzasadnione

Wsparcie dla PGG
od pracowników to około 4 proc.
pieniędzy, jakie uratowały
kopalnie przed upadkiem
W latach 2012–2017 śląskie kopalnie węgla
energetycznego otrzymały 17 mld złotych
wsparcia zewnętrznego. Wsparcie ze strony byłych i obecnych pracowników wyniosło 1,9 mld złotych. Na tę kwotę złożyli się
emeryci i renciści, którzy w latach 2014–2017
nie dostali deputatów węglowych wartych
1,1 mld złotych. Aktualnie zatrudnieni, którzy
mają zawieszoną przede wszystkim tak zwaną czternastą pensję, wsparli kopalnie PGG
kwotą 800 mln złotych. Całkowite wsparcie
wyniosło 18,9 mld złotych. Wliczono w to także 2,8 mld złotych przeznaczonych na wsparcie kopalń i ruchów kopalń przekazanych
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

C zteroprocentowy udział
Aktualni pracownicy ponieśli koszt 800
mln złotych. To 4 proc. kwoty, jaka była potrzebna na utrzymanie przy życiu górnictwa
węgla energetycznego na Śląsku. Nie udało się
nam dotrzeć do informacji, ile z tych pieniędzy
pracownicy już odzyskali po podwyżce tak
zwanych flapsów i wypłacie 1,2 tys. złotych
nagrody w tym roku. Trwają rozmowy o kolejnych pieniądzach dla załogi. Wyrzeczenia
były, ale pod najistotniejszym warunkiem –
zawieszone elementy wynagrodzenia zostaną przywrócone wtedy, kiedy PGG zacznie
poprawiać wyniki.
Czy PGG poprawia wyniki? Zdaniem
związkowców firma jest w fatalnej sytuacji,
ponieważ nie realizuje planów wydobywczych.
To opinie wygłaszane w dni przeznaczone
na krytykę zarządu, kierownictwa kopalń i ministrów energii. W dni przeznaczone na rozmowy o pieniądzach obowiązuje inny przekaz:
firma jest w coraz lepszej kondycji, dlatego
załoga powinna odczuć to w kieszeniach.

Ciekawa liczba

4 proc.
taki jest udział aktualnie pracujących górników
we wsparciu Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki zawieszeniu przede wszystkim czternastki spółka
zyskała 800 mln złotych.

Trzeba wypłacić pieniądze, a nawet odwiesić
wstrzymane elementy wynagrodzenia. Podstawowy argument – przecież jest lepiej, niż
zakładano. Związkowcy są skrupulatnie rozliczani z czteroprocentowego udziału pracowników w ratowaniu spółki, ale nikt nie pamięta
o ich zasługach w podwyżce flapsów (o prawie 30 proc.) i wywalczeniu wypłaty nagrody.
Krytyka związków jest bezpodstawna. Jednak
związki są zbyt przestraszone, aby przedstawiać załodze argumenty na swoją obronę.

O siem milionów niezgody
Przypomnijmy, że po pierwszym półroczu PGG miała 8 mln złotych zysku netto.
Zysk został wypracowany po wpompowaniu
w obecną PGG oraz dawną KW i KHW 17 mld
złotych pomocy zewnętrznej. Za pomoc zewnętrzną uznaliśmy także sprzedaż majątku
(2,3 mld złotych) oraz 800 mln złotych przedpłat na węgiel. Czy to manipulacja? Nie. Gdyby
kupcy majątku i kontrahenci, którzy wpłacili
przedpłaty, poczekali trochę dłużej, mieliby
to samo za kwoty symboliczne. Na przykład
JSW SA nie musiałaby zapłacić prawie 1,5 mld
złotych za kopalnię Knurów-Szczygłowice,
a Węglokoks Kraj nie wpłaciłby 138 mln złotych za nabyte kopalnie.
Wyrażanie wyłącznie w złotówkach wartości kredytów udzielonych przez instytucje
finansowe i udziałów nabytych przez spółki
energetyczne jest tak naprawdę zaniżaniem
tej pomocy. Gdyby nie wola polityczna, tych
pieniędzy w niezbędnych kwotach nigdy
by nie było. To oznacza, że nie byłoby PGG.
Zostałoby kilka najlepszych kopalń i pewnie
nie więcej niż kilkanaście tysięcy górników.
Teraz PGG zatrudnia 43 tys. osób. Na giełdzie
szyderców przyjmowane są zakłady, kiedy
PGG padnie albo zostanie podzielone między
koncerny energetyczne.
Czy jest możliwe, że presja na płace spowoduje, że PGG zacznie chylić się ku upadkowi? A może chodzi o to, żeby energetyka
dostała co lepsze kopalnie, a resztę wrzucić
do SRK? PGG ma do spłacenia przynajmniej
5 mld złotych. Zysk netto 8 mln złotych doprowadził do braku zgody na temat sytuacji
finansowej spółki.

P orozmawiają
o pieniądzach
O pieniądzach najpierw porozmawiają
członkowie zespołu monitorującego. Czy informacje zebrane przez redakcję Nowego Górnika będą tematem rozmów? Nie wiadomo.

– Zarząd PGG nie komentuje relacji między
liderami związkowymi a załogami – powiedział Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. – Nie
komentujemy także informacji, których zarząd
nie przekazywał, a powstały na podstawie obliczeń redakcji – dodał rzecznik. 16 października zespół złożony z przedstawicieli zarządu Polskiej Grupy Górniczej i związkowców,
REKL A M A

przy udziale wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego, miał ocenić wyniki spółki
za trzy kwartały br. Ocena zespołu jest konieczna, aby kontynuować rozmowy ze stroną
społeczną na temat postulatów finansowych
załogi PGG. Takie ustalenia zostały przyjęte
w połowie roku.
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6 października w Katowicach ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski spotkali się z liderami
górniczych związków

Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski poinformowali, że prawdopodobne jest
przeznaczenie 5 mld złotych na restrukturyzację regionu śląskiego w latach 2019–2023.
Ponadto resort szacuje, że na przystosowanie i rewitalizację terenów pogórniczych
i przeznaczenie ich dla inwestorów potrzebne będzie ok. 2 mld euro. Połowa mogłaby
pochodzić ze środków krajowych, a połowa
z funduszy unijnych. – Na potrzeby regionu
w ciągu kilku lat przeznaczylibyśmy około
14 mld złotych. Będziemy o tym rozmawiać
na szczeblu rządowym i na szczeblu unijnym
– powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Nie wiadomo, kto zarządzałby tymi pieniędzmi. Nie ma także konkretnej koncepcji, jak inicjatywa resortu energii zostałaby
uwzględniona w Programie dla Śląska proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju
we współpracy z władzami lokalnymi i związkami zawodowymi. – Będziemy na ten temat
rozmawiać z ministrem rozwoju, finansów
i wicepremierem Mateuszem Morawieckim
– powiedział Grzegorz Tobiszowski.
REKL A M A

W maju 2017 roku w czasie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach, kiedy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Maroš Šefčovič wspomniał o energetyce UE
bez węgla w perspektywie 2050 roku i wywołał
burzę, minister energii Krzysztof Tchórzewski
powiedział, że bezwęglowa UE w 2050 roku
może będzie, ale bez Polski. – My do tego
roku wydamy 200 mld złotych, aby ograniczyć udział węgla w miksie energetycznym
do 50 proc. – oświadczył minister. Janusz Olszowski, prezes GIPH, powiedział, że to bezczelność, aby w stolicy polskiego górnictwa
mówić o dekarbonizacji. Wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič zaproponował, aby Polska skorzystała z funduszy
unijnych na restrukturyzację gmin górniczych.
– Okazuje się, że byłaby to kwota około
100 mln euro. My chcemy negocjować na temat miliardów – powiedział Nowemu Górnikowi minister Tchórzewski po spotkaniu
ze związkowcami. – Teraz koncentrujemy
się na tym, aby wynegocjować pieniądze.
Sposób zarządzania takim funduszem zostanie ustalony później. Może to być instytucja

NOWY GÓRNIK

Dostaniemy prawie
14 mld złotych?

finansowa, możliwe, że powołana w tym celu,
a może na przykład SRK, która zyskałaby nowe
kompetencje. Nie rozstrzygniemy teraz tego,
ponieważ nie ma czym zarządzać – dodał
minister Tchórzewski.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

* 12 października w Warszawie spotkali się

przedstawiciele Komisji Europejskiej i resortu energii.
Rozmawiano o unijnym Projekcie Wsparcia Regionów
Górniczych. Komisja Europejska ma zająć się m. in.
Funduszem dla Śląska – lekarstwem na znikające
kopalnie. Jego budżet może sięgnąć 9 mld złotych.
Ma być finansowany w połowie ze środków krajowych
i europejskich.
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Rozmowa z D anielem O zonem , pełniącym obowiązki prezesa JSW SA

Nie będzie metrów, nie będzie ton
XXNowy Górnik: JSW ma prawie 1,5 mld
złotych zysku po pierwszym półroczu.
Niedawno musiał pan dementować plotki o tym, że Spółka będzie ratować swoimi
pieniędzmi Polską Grupę Górniczą. Niebezpiecznie jest mieć pieniądze?
Daniel Ozon: Nie zgadzam się z takim twierdzeniem. Ta suma ma pomóc Spółce przetrwać trudne momenty w przyszłości. Nikt nie
wie, kiedy one będą, ale będą na pewno. Rynek
surowcowy charakteryzuje się cyklicznością
– są okresy świetnej koniunktury i głębokich
kryzysów. Na rynkach finansowych jest wiele
ryzyk makroekonomicznych. Bilanse banków centralnych są zdecydowanie większe
w tym roku niż w 2008 roku, kiedy wybuchł
wielki kryzys. Wyceny spółek na giełdach
światowych są jednymi z najwyższych w historii. Jest wiele elementów ryzyka w świecie
finansowym i w przypadku jakiegoś kryzysu
odczuje to także gospodarka realna, w tym
firmy surowcowe. Potrzebujemy tego zysku
w wysokości ok. 1,5 mld złotych, żeby stworzyć
poduszkę finansową na gorszy czas.
XXInformacje o tym, że JSW ma pieniądze, elektryzują otoczenie i elektryzują
pracowników.
– Mnie to nie elektryzuje.
XXWiem, że półtora miliarda złotych nie
wpływa specjalnie na pańską psychikę. Ale
wpływa na psychikę innych. Jak realne było
zagrożenie, że JSW znów będzie wspierać
górnictwo węgla energetycznego?
– Trudno mi analizować plotkę. Zdementowaliśmy ją i tyle.
XXUnia Europejska sklasyfikowała 27 surowców jako krytycznego znaczenia i węgiel
koksujący znalazł się na tej liście. Czy miejsce na niej ułatwi Spółce rozmowy z bankami? JSW przestanie być traktowana jak
grupa kopaczy węgla, którego UE nie lubi?
– Zmiana świadomości wśród instytucji
Unii Europejskiej i w środowisku finansowym nie następuje szybko. Potrzeba czasu,
aby finansiści i urzędnicy unijni zrozumieli,
że jeszcze przez dziesięciolecia nie będzie innej technologii produkcji stali w procesach
wielkopiecowych poza technologią z wykorzystaniem koksu. Żeby był koks, musi być węgiel
koksujący. Sądzę, że tę świadomość udało się
nam w znacznym stopniu zbudować. Świadczy
o tym wpisanie węgla koksowego na unijną

listę surowców krytycznych. Jestem przekonany, że nasze relacje z bankami będą bardzo
dobre. Przedstawiciele banków kontaktują się
z nami i proponują swoje usługi. Jeszcze nie
tak dawno to JSW musiała zabiegać o to, aby
ich przedstawiciele chcieli z nami rozmawiać.
XXJSW ma pieniądze, ale jest pod nadzorem instytucji finansowych. Czy będą one
miały wpływ na strategię firmy? Czy załoga wie, że nie wszystko zależy od zarządu?
– Fakt, że jesteśmy pod nadzorem instytucji finansowych, nie jest niczym strasznym.
Biorąc pod uwagę stan finansów JSW, nadchodzi moment, w którym należy porozmawiać
o refinansowaniu zadłużenia Spółki z aktualnymi wierzycielami i nowymi bankami.
Zgłaszają się do nas banki, które chciałyby
zaangażować się w krótko-, średnio- i długoterminowe finansowanie JSW. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy szukać źródła
długoterminowego finansowania, pozwalającego Spółce na elastyczność na wypadek
spadku cen węgla koksowego na rynkach
światowych.
Naszym atutem jest surowiec potrzebny
do produkcji stali. Europa importuje około
30 mln ton węgla koksowego, a my za kilka
lat będziemy monopolistą na rynku europejskich producentów tego węgla. Żeby czerpać
korzyści z tej pozycji, musimy mieć dostęp
do wysokiej jakości węgla typu 35. Dlatego inwestujemy w budowę i rozbudowę poziomów
wydobywczych i zagospodarowanie nowych
złóż. Żeby spełnić wymagania jakościowe
stawiane przez kontrahentów, musimy inwestować w unowocześnianie zakładów przeróbczych. Chcemy wydać na ten cel kilkaset
milionów złotych.
Trzeba modernizować infrastrukturę kopalń. Jeżeli chcemy rozwijać Spółkę, musimy
inwestować w roboty przygotowawcze. Jeżeli nie wykonamy dziś planowanych metrów
robót przygotowawczych, to za dwa lata nie
będzie wydobycia. To stara, górnicza prawda, która sprawdza się zawsze. Jeszcze nie
tak dawno na 1000 ton wydobytego węgla
wykonywaliśmy trochę ponad 3 metry robót
przygotowawczych. Obecnie podnieśliśmy ten
wskaźnik do poziomu 5 metrów. Do 2030 roku
chcemy go utrzymać na poziomie powyżej
4 metrów. W perspektywie 2030 roku wydobycie JSW ma wzrosnąć z obecnych 14,8 mln ton
rocznie do 18 mln ton węgla. Węgiel koksowy
ma stanowić 85 proc. rocznego wydobycia.

Produkcja koksu utrzyma się na poziomie
powyżej 3,4 mln ton rocznie.
XXSpółka chce odłożyć ok. 1,5 mld złotych,
które mają być rezerwą na trudniejszy czas.
Ma zostać stworzony fundusz stabilizacyjny. Te pieniądze będą kusić. Będzie presja płacowa.
– Nie powinny kusić. Musimy mieć rezerwy finansowe, aby w sytuacji spadku koniunktury nie przerywać albo nie ograniczać
zaplanowanych inwestycji. Ograniczanie
i przerywanie inwestycji w poprzednich latach
zawsze powodowało, że w czasie koniunktury
nie osiągaliśmy odpowiednich mocy produkcyjnych, aby czerpać maksymalne korzyści.
Pomysł stworzenia funduszu stabilizacyjnego wynika z faktu, że kondycja JSW jest
uzależniona od światowych cen węgla koksowego i koksu. Nie mamy na nie żadnego wpływu. Nie mamy wpływu na cykle koniunktury.
Spółka narażona jest na kryzys, kiedy ceny
spadają. Jeżeli nie będziemy mieli rezerw, już
nikt nam nie pomoże. Wybierzemy fundusz
gwarantujący pewność inwestycji. Będzie
inwestował w lokaty gotówkowe, obligacje
i bony skarbowe. Istotnym warunkiem jest,
abyśmy mieli dostęp do zgromadzonych pieniędzy wtedy, gdy będziemy ich potrzebować.
JSW potrzebuje miesięcznie około 300 mln
złotych na wypłaty i inne bieżące płatności.
Fundusz będzie pod naszym pełnym nadzorem, będziemy wiedzieli o wszystkich operacjach. Pełną informację o zasadach i efektach
osiąganych przez fundusz będzie miała także

rada nadzorcza JSW. Na listę przygotowaną
przez doradcę trafią Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych odpowiednie pod względem
wielkości aktywów, wyników zarządzania, historii zarządzających czy braku kwestii spornych w Komisji Nadzoru Finansowego. Sądzę,
że nasza oferta trafi najwyżej do 10 instytucji
finansowych. Zależy nam na tym, aby wybrać
partnera z dobrą historią wyników finansowych. Efektem ma być stworzenie FIZ-u, czyli
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, przeznaczonego tylko na potrzeby JSW.
XXPrzed JSW coraz intensywniejsze rozmowy na temat zbiorowego układu pracy. Uda
się go wynegocjować?
– Rozmawiamy w grupach roboczych
z przedstawicielami strony społecznej na temat formuły układu. Chcemy uprościć system
płacowy. Zminimalizować różnice w systemach płacowych w kopalniach. Uelastycznić
na przyszłość zasady włączania, ograniczania
lub zawieszania niektórych elementów wynagrodzenia w przypadku radykalnych zmian
na rynku węgla koksowego. Uważam, że związki zawodowe i załoga są świadomi znaczenia,
jakie ma nowoczesny układ pracy dla Spółki.
Zarządzanie firmą i planowanie jej rozwoju
nie polega na bezrefleksyjnym cięciu funduszu
płac. Trzeba znaleźć punkt równowagi między
nakładami na rozwój, inwestycjami, płacami,
korzyściami dla akcjonariuszy i instytucji finansujących Spółkę. Wspólnie ze stroną społeczną
szukamy rozwiązań, dzięki którym określimy
taki punkt. Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Grupa JSW SA na modernizację koksowni w latach 2018–2020 i 2023–2025 planuje wydać 1,5 mld złotych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na kontynuację modernizacji koksowni Radlin I Jadwiga. W Przyjaźni będą odtwarzane baterie nr 3 i 4

Kręgosłup przemysłu
Bez koksu nie byłoby stali. Nie byłoby koksu
bez węgla koksowego. Świat bez stali byłby
zupełnie innym światem. – Koksownictwo
tworzy kręgosłup przemysłu – mówił w czasie
konferencji Koksownictwo 2017 Daniel Ozon,
pełniący obowiązki prezesa JSW SA.

Od dawna są prowadzone prace nad
ograniczeniem, a nawet wyeliminowaniem
koksu z procesu produkcji stali. Jednak proces
wielkopiecowy, w którym koks jest niezbędny,
dominuje i będzie dominował w globalnym

i europejskim hutnictwie. Dlatego węgiel
koksowy wciąż będzie niezbędnym surowcem, dzięki któremu można produkować koks
i stal. W Unii Europejskiej około 60 proc. stali
wytwarza się w wielkich piecach z użyciem
koksu.
– W 2016 roku zużyto w hutach Unii
Europejskiej 42 mln ton koksu i ok. 66 mln
ton węgla koksowego. Z 42 mln ton koksu
około 38 mln ton zużyto w wielkich piecach.
Najwyżej 4 mln ton koksu wykorzystano w pozostałych sektorach, np. hutnictwie metali

nieżelaznych, w odlewnictwie, wytwarzaniu
żelazostopów, przemyśle chemicznym i materiałów budowlanych, a nawet w przemyśle
spożywczym – mówił w swoim wystąpieniu
Janusz Adamczyk, prezes JSW Koks.
Koksownie z Grupy Kapitałowej JSW wytwarzają około 44 proc. krajowej produkcji
i 10 proc. produkcji unijnej. W skali globalnej
stanowi to 1 proc.
Wciąż rosną wymagania jakościowe producentów koksu i stali. Dlatego węgiel koksowy musi być także coraz lepszej jakości. JSW

będzie inwestować w udostępnienie nowych
złóż, a spółka koksowa będzie unowocześniać
koksownie. Rosną także wymagania ekologiczne stawiane koksowniom. Ponieważ koksownia Dębieńsko nie ma szans na spełnienie oczekiwań jakościowych i ekologicznych,
najprawdopodobniej jej przyszłość zostanie
przesądzona w przyszłym roku. Grupa JSW
chciałaby tam kosztem około 100 mln złotych uruchomić produkcję adsorbentów, które
znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.
ST
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P olska G rupa G órnicza . PGG jest niczym chłopiec

do bicia. Kiedyś tę rolę pełniła Kompania Węglowa. Jeśli ktoś
ma ochotę przyłożyć górnictwu, wali w PGG. Bardzo często
ma rację, bo w kopalniach dawnej Kompanii i Katowickiego
Holdingu Węglowego zaniedbań jest co niemiara. Zarząd PGG już
tak bardzo przyzwyczaił się do tego, że każdy może znaleźć coś
negatywnego, że nie zawsze reaguje. Czy Polska Grupa Górnicza
jest firmą, która miała ochotę na pieniądze JSW?
Czy w kopalniach wydobywa się węgiel? Czy zostaną w tym roku
wykonane plany restrukturyzacyjne? Czy zarząd ma pieniądze?
Czy to prawda, że energetycy chcą zmian w zarządzie PGG,
bo jako udziałowcy są niezadowoleni z wyników górniczej
spółki? Czy to prawda, że związkowcy z PGG będą protestować
w obronie zarządu? Między plotkami a faktami trudno wyznaczyć
jasną granicę. – Niestety, środki masowego przekazu często biorą
udział w manipulacji mówi Tomasz Rogala w rozmowie
z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Paweł Kołodziej, przewodniczący FZZG JSW SA, zapowiada protesty,
jeżeli JSW zostanie zmuszona do dofinansowania Polskiej Grupy Górniczej. Jest tak
źle, że PGG potrzebuje gotówki?
Tomasz Rogala: Chodziło o atrakcyjność
i sensacyjność wypowiedzi. Z żadnych dokumentów nie wynika, że jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Moim zdaniem to skandaliczna
i nielogiczna wypowiedź.
Nie wiadomo, czy to była
świadoma manipulacja.
To było skrajnie złośliwe, na poziomie górniczego Pudelka. Nie chcę
zajmować się plotkami
prasowymi, reakcjami na te plotki i na ich
prostowanie.
Wokół górnictwa tworzy się atmosferę
paniki. W mediach nadciąga zima stulecia.
Dziennikarze informują, że dla indywidualnych odbiorców nie ma węgla w składach
węglowych. Wystraszeni właściciele domów
przychodzą, wykupują na pniu to, co leży
na placach składowych. Takie pseudoinformacje powodują, że ludzie są gotowi zapłacić każdą cenę za węgiel. Składy mają zyski,
pozbywają się towaru i place świecą pustkami. To z kolei nakręca jeszcze większą falę
informacji o tym, że nie ma węgla. Niestety,
środki masowego przekazu często biorą udział
w manipulacji. W większości przypadków
najpewniej nieświadomie, ponieważ polegają na wiadomościach sensacyjnych. Zachęcam do sięgania do informacji pewnych
i logicznych.
XXPrzewodniczący FZZG JSW SA tłumaczy,
że górnicy JSW znów będą musieli wspierać finansowo obcą firmę, bo strach często
jest nielogiczny.
– Dlatego apeluję, aby przy formułowaniu
takich poglądów weryfikować je z faktami.
Ceny węgla energetycznego wzrastają. Polska Grupa Górnicza stabilizuje swoją pozycję
finansową.
XXMa do oddania około 5 mld złotych zobowiązań, jest presja na wypłatę premii,
trzeba będzie wypłacić barbórkę, możliwe, że dać podwyżki płac, a nawet przywrócić część zawieszonych składników
wynagrodzenia.
– Miesza pan fakty z nieprawdą. Faktem jest, że trzeba będzie wypłacić barbórkę. Faktem jest, że toczą się rozmowy
na tematy, o których pan mówi. Jednak nie

ma ostatecznych decyzji. Pan przedstawia
wszystko jako fakt i zapewne za chwilę powie, że będziemy potrzebować wielu setek
milionów w ciągu miesiąca, żeby zaspokoić
oczekiwania załogi. Chciał pan pokazać, jak
można tworzyć fake news, czy pan go właśnie
tworzy?
XXFake newsem jest też informacja, że energetykom nie podoba się zarząd PGG?
Że chcą zmian? Słyszałem, jak związkowcy
z PGG obiecali ministrom energii, że skoro
energetycy chcą zamieniać zarząd w ich firmie, to oni będą domagać się zmian w zarządach spółek energetycznych.
– Nie będę komentował wypowiedzi, które powstały na podstawie plotek albo specjalnie tworzonych fałszywych informacji.
Jesteśmy w zasadzie pod ciągłą presją fake
newsów.
XXJednak na informację o tym, że JSW mogłaby być zaangażowana w dofinansowanie PGG, odpowiedzieli wszyscy zainteresowani – Ministerstwo Energii, PGG i JSW.
– Przedstawiliśmy fakty dementujące
tę plotkę. Pan oczekuje, że zamiast wydobywać węgiel i zarządzać potężnymi firmami,
wszyscy skoncentrują się na dementowaniu
wszystkich plotek?
XXOczekuję, że przestaniecie pozwalać
na to, aby ogrywano was jak małe dzieci.
– Przesadza pan.
XXNie przesadzam. W czasie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego przedstawił pan
założenia strategii PGG do 2030 roku. Nawet najbardziej optymistyczne dane wskazywały na to, że PGG będzie realizować nie
więcej niż czterdzieści parę do niespełna
pięćdziesięciu procent zapotrzebowania
na węgiel każdego z sektorów – energetyki zawodowej, sektora komunalno-bytowego i odbiorców indywidualnych. Teraz sypie
się na PGG fala krytyki za to, że nie zrealizuje wszystkich zamówień. W odpowiedzi
wymyśla się dziwne konstrukcje propagandowe, zamiast powiedzieć jasno: Tyle możemy dać; cena jest taka; realizujemy naszą
strategię; dla nas priorytetem jest stabilizacja finansowa; jeżeli komuś brakuje węgla,
niech kupi u innego dostawcy, bo my nie jesteśmy monopolistą.
– Polska Grupa Górnicza realizuje kontrakty podpisane z odbiorcami. Nie możemy
realizować wszystkich zamówień spływających
od odbiorców, którzy są naszymi partnerami
tylko wtedy, gdy ceny na rynkach światowych są wyższe niż ceny w Polsce. Jesteśmy

Pod p
na zaawansowanym etapie zawierania umów
wieloletnich z klientami. Dzięki nim będziemy
mieli pewność, że węgiel zostanie sprzedany,
a klienci będą mieli gwarancje dostaw.
XXPrzez lata spółki węglowe nie działały
tak, jakby produkowały paliwo. Były firmami, które coś wykopały, czasem sprzedały w sezonie, czasem poza sezonem.
Bywało, że i w sezonie, i poza nim marnie
sprzedawały.
– Myślę, że jesteśmy ofiarami euforii. Gdy
były bardzo korzystne ceny, powstawały wielkie plany rozwoju. Budowa kopalni, budowa
elektrowni, masowe zakupy sprzętu, wydobywanie ton za wszelką cenę. Nie chcę bawić się
w krytykanctwo, ale w czasie ostatniego kryzysu zobaczyliśmy skutki tej polityki. Mamy
niezunifikowany sprzęt. Wydobywaliśmy węgiel, na który nie było zbytu. Część zakładów
przeróbczych nie może uzdatniać węgla tak,
żeby produkować paliwo potrzebne na rynku.
Obecny zarząd robi coś, co można nazwać kontrą. Trzeba unifikować maszyny
i urządzenia, aby zmniejszyć koszty serwisu
i magazynowania części zamiennych. Musimy
odtworzyć fronty wydobywcze. I najważniejsze – skończyliśmy ze snami o potędze. Zarząd
PGG nie dostaje zawrotu głowy z powodu
korzystnych cen, ponieważ one spadną. Nie
wiemy, czy za dwa miesiące, czy wcześniej, czy
później. Musimy przygotować firmę do działania w warunkach, kiedy ceny światowe będą
niższe.
XXCo to oznacza?

– Musimy poprawić efektywność i wydajność. Mieć przygotowane fronty wydobywcze
i odrobić zaległości w robotach przygotowawczych. Zakończyć proces podpisywania
umów długoterminowych, bo dzięki temu
zbilansujemy zapotrzebowanie i nasze zdolności produkcyjne. Musimy wiedzieć, komu
sprzedajemy węgiel. To oznacza, że trzeba
mieć kontrolę nad ciągiem logistyki handlowej. Musimy rozwinąć produkcję węgla potrzebnego sektorowi komunalno-bytowemu.
Zaniechanie procesów restrukturyzacji
mści się zawsze w czasie kryzysu. Wystarczy, że w roku zostanie nam kilka milionów
ton węgla na zwałach. To oznacza, że wpływy
spadną na przykład o około miliard złotych.
Szybko kończą się pieniądze na utrzymanie
rozbuchanej struktury produkcyjnej. Rozpocznie się proces obniżania cen, bo ktoś wpadnie
na pomysł, żeby organizować wielką wyprzedaż, aby ratować płynność finansową, która
i tak w końcu się skończy. W historii polskiego
górnictwa po 1989 roku mieliśmy do czynienia
z taką sytuacją kilka razy.

Jedynym lekarstwem jest restrukturyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych.
Na to potrzeba pieniędzy i czasu. Unifikacja maszyn i urządzeń to proces trwający
przynajmniej trzy lata. Odrabianie zaległości
w robotach przygotowawczych to podobny
czas. Przygotowanie nowych ścian to najkrócej trzy lata. Oczywiście, w niektórych
przypadkach można ten czas ograniczyć,
ale bądźmy realistami – nie da się przez kilka lat pracować ponad normy techniczne.
Jeżeli ktoś ma do nas pretensje, musi brać
pod uwagę wszystkie ograniczenia, w tym
te wynikające z trudności geologiczno-górniczych i zagrożeń naturalnych. Tąpnięcia,
pożary endogeniczne, niespodziewane zagrożenie metanowe – tych problemów w stu
procentach nie przewidzimy.
Jest czas medialnej euforii: Brakuje węgla!
Czy zarząd ma podjąć decyzję, że teraz inwestujemy, bo brakuje węgla? Czy rzeczywiście
tego węgla brakuje? Mamy pod jednorazową
potrzebę przeorientować spółkę? Po pierwsze:
to jest niemożliwe. Po drugie: co będzie, kiedy
zapotrzebowanie się zmniejszy, a ceny spadną
do ok. 50 dolarów za tonę? Czy zarząd ma prowadzić politykę zmierzającą do powtórki historii z lat 2014–2015 i początku 2016? PGG
musi rozwijać się systematycznie i stabilnie.
Możliwe są małe korekty, ale nie można wpaść
w huśtawkę.
XXPGG nie zaspokoi wszystkich potrzeb.
Sprawia kłopoty politykom, bo nastroje
społeczne nie są najlepsze. Do czego potrzebna jest PGG?
– Na początku jesieni ceny w najważniejszych portach światowych oscylowały w granicach 90–100 dolarów za tonę. My sprzedajemy
węgiel do polskich odbiorców taniej, ale na zasadach długoterminowych. Załóżmy, że nie
ma polskich kopalń. Wtedy polska energetyka
płaci ponad 90 dolarów za tonę paliwa plus
koszty transportu do swojego składowiska.
Mówiłem o kontraktach długoterminowych.
Otóż dają one gwarancję, że nie będziemy
zmuszeni do wyprzedaży węgla poniżej jakichkolwiek rozsądnych cen w czasie kryzysu,
ale także nie będziemy maksymalnie zarabiać
w czasie najwyższej koniunktury. Gwarantujemy dostawy po cenach akceptowalnych dla nas
i energetyki w każdej fazie koniunktury. Proszę
zauważyć, że za gaz ziemny płacimy tyle, ile
zażądają dostawcy. W przypadku kiedy nie
byłoby polskiego górnictwa węgla energetycznego, płacilibyśmy też zgodnie z cennikiem
dostawców, a nie możliwościami energetyki.
My i energetyka żyjemy w symbiozie. Bez nas
zagraniczni dostawcy żerowaliby na polskiej
energetyce.
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fake newsów
XXBył pomysł, aby importować bardzo dobry jakościowo węgiel z Rosji i wykorzystywać go jako komponent do produkcji paliwa
przez PGG. Powstał wielki szum, bo węgiel
miał złe pochodzenie. Co złego jest w sprowadzaniu z Rosji komponentów do produkcji paliwa? O co ta granda?
– Granda jak granda, natomiast istotniejsze było coś innego. W minionych latach
bardzo często nie wiedziano, kto jest końcowym odbiorcą, a nasza poprzedniczka, KW,
była słabą firmą. Nie potrafiła zbilansować,
ile węgla jest na rynku i jakie będzie zapotrzebowanie. Nie miała kontroli nad ciągami
logistyczno-handlowymi. Nasz węgiel był kupowany, mieszany z innym węglem, często importowanym, i sprzedawany znacznie drożej.
Odpowiadając na pańskie pytanie – informacja o imporcie węgla z Rosji posłużyła do ataku na ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego
i Grzegorza Tobiszowskiego. Czyniono im
zarzut, że nie potrafią wyegzekwować od górnictwa pełnego zaopatrzenia w węgiel. Jednak
proszę pamiętać, że jeszcze niespełna dwa lata
temu ci, którzy krytykują ministrów, mieli pretensje, że Ministerstwo Energii nie ogranicza
o połowę górnictwa węgla energetycznego.
Mieliśmy mieć za dużo kopalń, za dużo węgla
i gigantyczny kłopot z nadprodukcją. Do ataku
są dobre nawet skrajnie sprzeczne argumenty.
Jednak wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić do tego, że Polska Grupa Górnicza jest

spółką, która została stworzona z trudnych
aktywów– Kompanii Węglowej i Katowickiego
Holdingu Węglowego. Dostaliśmy długi i zaległości w odtwarzaniu mocy produkcyjnych.
PGG przez wielu ekspertów była skazywana
na śmierć, zanim jeszcze powstała. Wydawało
im się, że po tak wyniszczającym kryzysie
i latach zaniedbań nie da się nic zrobić.
Oczywiście, nie jesteśmy doskonałą firmą.
Potrzebujemy czasu i wielu miliardów złotych
na inwestycje, aby spokojnie pracować. Zaczęliśmy proces naprawy ponad rok temu. Czy zna
pan firmę złożoną z tak trudnych aktywów, która
poradziłaby sobie na rynku tak dobrze jak PGG?

XXW tym numerze Nowego Górnika jest komentarz prezesa Maksymiliana Klanka, który apeluje, aby zacząć myśleć o PGG jako
o producencie paliwa, a nie sprzedawcy
węgla.
– To bardzo trafna uwaga. Weszliśmy
na tę drogę, jednak wciąż musimy walczyć
z negatywnymi stereotypami. Przyklejono
nam łatkę trucicieli. Pisze się o setkach miliardów dotacji dla górnictwa. Jedno i drugie
to nieprawda. Zapomina się jednocześnie
o tym, że mamy ponad 10 mld złotych obrotu rocznie. Te pieniądze zasilają gospodarkę
regionu i Polski. Proszę mi pokazać drugą
firmę, która ma takie znaczenie dla regionu.
Jeszcze kilka zdań o uchwałach antysmogowych. Nam samorządy niemal z dnia na dzień

zlikwidowały sprzedaż około 2 mln ton węgla,
bo wprowadzono przepisy, które z rynku odbiorców indywidualnych eliminują nie tylko odpady z produkcji węgla, ale także miał opałowy
i węgle grube. Gdybyśmy dostali czas na dostosowanie się do nowych przepisów z produkcją
odpowiedniego paliwa, zrobilibyśmy to. Teraz
na rynek wchodzi paliwo rosyjskie. Uchwały
samorządów utorowały mu drogę.
XXZnów muszę powiedzieć, że dajecie ogrywać się jak małe dzieci.
– Zbyt długo nie potrafiliśmy określić
swojej pozycji na rynku. Kompania Węglowa
przez kilka lat miała coś w rodzaju wielkopańskiej manii. Wydawało się, że może wszystko,
a mogła bardzo niewiele. Zdaję sobie sprawę
z tego, że nie wszystko mogę, dlatego muszę maksymalnie wykorzystać to, na co mam
wpływ. Muszę wiedzieć, jakie będzie zużycie
węgla. Do tego dostosuję produkcję. Podpisujemy umowy wieloletnie z odbiorcami
na korzystnych warunkach, ponieważ wyszliśmy z dołka cenowego. Nie robię niczego odkrywczego. Nie ma w tym nic z megalomanii.
To elementarz działań biznesowych.
XXDlaczego normalność zaskakuje?

– Nie wiem.

XXDlaczego 8 mln złotych zysku wystarczyło, aby rozgorzała dyskusja o wzroście płac

i o odwieszeniu części składników wynagrodzenia górników? Nie ma dyskusji, jak
oddać 5 mld złotych zobowiązań. To jakieś
oderwanie od rzeczywistości?
– W pańskim pytaniu jest także
odpowiedź.
XXTrzeba podnieść efektywność i wydajność. Trzeba usprawnić system produkcji i unowocześnić zakłady przeróbcze.
To wszystko oznacza, że pracuje mniej
osób, które wydobywają więcej węgla,
a zarobki będą wyższe dopiero po osiągnięciu zamierzonych celów. Związki zawodowe będą miały cierpliwość, żeby czekać na profity?
– Mam nadzieję, że tak. Nie ma innego
wyjścia. Trwają rozmowy na temat układu
zbiorowego pracy. Nie chcę złamać umowy
o zachowaniu poufności, dlatego nie powiem
o szczegółach.

``Fake news na podstawie Wikipedii – forma
przekazywania informacji, która opiera się
na celowej dezinformacji lub oszustwie,
rozprzestrzeniana poprzez drukowane i nadawcze
serwisy informacyjne, media elektroniczne czy
serwisy społecznościowe. Informacje te są pisane
i publikowane w celu wprowadzenia w błąd albo
w celu uzyskania finansowych lub politycznych
korzyści. Często stosują chwytliwe nagłówki
w celu zwrócenia możliwie dużej uwagi.

12 października Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Pieniądze (10 tys. złotych) są przeznaczone dla ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych za utracony deputat
węglowy. Do końca roku będą trwały wypłaty

Rekompensaty za deputat
Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą uprawnieni do świadczenia są emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub
renty i pobierali deputat węglowy na podstawie układów zbiorowych pracy oraz rozmaitych innych regulacji, a utracili deputaty przed
wejściem w życie ustawy. Na rekompensatę
mogą także liczyć wdowy, wdowcy i sieroty,
otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych
do deputatu górnikach. W przypadku dziedziczenia praw kwotę 10 tys. złotych dzieli się
przez liczbę osób uprawnionych do świadczeń
po zmarłym górniku.

Jestem w grupie parlamentarzystów,
którzy starali się jak najszybciej naprawić

to, co zostało zepsute kilka lat temu. Wielkimi zwolennikami rozwiązania problemu
deputatów są ministrowie energii Krzysztof
Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski. Bez ich
osobistego zaangażowania, w tym bez presji
na wicepremiera Mateusza Morawieckiego,
nic by z tego nie było. Jeżeli komuś się wydaje, że łatwo wyrwać pieniądze z budżetu
(pieniądze ponadplanowe!), to jest w błędzie.
Nie ja ani nie rząd Prawa i Sprawiedliwości pozbawialiśmy emerytów i rencistów
górniczych deputatu. Nie my doprowadziliśmy do sytuacji, że kilkanaście tysięcy osób
rzeczywiście może poczuć, że zostało pominiętych. Chcemy, aby 235 tys. osób dostało
po 10 tys. złotych. Czy można było to zrobić

lepiej? Można było. Można było tego też nie
robić. Przecież to nie rząd wywołał kryzys
w górnictwie, nie rząd PiS dopuścił do dramatycznej sytuacji w spółkach górniczych.
Na budżet państwa zostały przeniesione
zobowiązania spółek węglowych. To ewenement, aby rząd bezpośrednio interweniował
w sprawach, które dotyczą relacji były pracownik–spółka prawa handlowego. Rekompensaty będą finansowane z dotacji celowej
przyznawanej firmom górniczym przez ministra energii. Minister dostanie odpowiednią pulę pieniędzy z Ministerstwa Finansów.
Bardzo mnie dziwi krytyka ze strony związków zawodowych. Wiem, oczekiwania były
wyższe, bo na przykład rekompensatą nie

jest objęta grupa około 12 tys. osób, która
przechodziła na emerytury i już w chwili
odejścia nie miała prawa do deputatu. Jednak
trzeba było, ze względów choćby prawnych,
przyjąć jasne kryteria.
Przyjęta ustawa została skierowana do Senatu. Jeżeli zostanie przegłosowana bez poprawek, trafi do prezydenta. Po podpisaniu przez
prezydenta wejdzie w życie następnego dnia
po ogłoszeniu. Wtedy uprawnieni będą mieli
21 dni na złożenie wniosków o rekompensatę.
Dokładne informacje uzyskają w swoich zakładach pracy, z których odeszli na emeryturę
lub rentę.
GRZEGORZ MATUSIAK

Autor jest posłem sprawozdawcą projektu ustawy
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odmetanowywanie kopalń

Cenny metan z Budryka
W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
rocznie wychwytuje się 180 mln m3 niebezpiecznego, łatwopalnego metanu, co daje
ok. 40-proc. efektywność odmetanowania.
Wchodząca w skład JSW KWK Budryk jest
najgłębszą kopalnią węgla kamiennego
w Europie. W 2019 roku ma w niej ruszyć
wydobycie węgla koksowego z głębokości
1290 metrów, a na takich głębokościach
temperatura skał przekracza nawet 50°C.
Zgodnie z przepisami w takich warunkach
praca załóg jest wykluczona. Rozwiązaniem
problemu ma być wykorzystanie ujętego
metanu do produkcji chłodu. To jedno z wielu możliwych zastosowań tego gazu – już
od dłuższego czasu zagrażający górnikom
metan, kiedyś traktowany jako odpad, wykorzystywany jest jako paliwo.

W 2016 roku Jastrzębska Spółka Węglowa
uruchomiła na terenie kopalni Budryk układ
kogeneracyjny – wytwarzający energię elektryczną i ciepło – o mocy 2 x 4 MW zasilany
metanem. Gaz jest pozyskiwany w procesie
odmetanowywania kopalni przez stację odmetanowywania, uruchomioną w szybie VI
w Chudowie w 2016 roku. Metan jest wychwytywany ze zrobów, w których stężenie
gazu wynosi 70–90 proc. Następnie długim
na 10 kilometrów rurociągiem wyprowadzany
jest szybem VI i prowadzony do stacji odmetanowania, do której trafia 70–80 metrów sześc.
gazu na minutę. Silnik kogeneracyjny spala
32–35 metrów sześc. gazu – zimą powstałe
z niego ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania szybu, jednak latem wypuszczane jest
w powietrze.
W 2018 roku wytworzone w jednostce
kogeneracyjnej ciepło zostanie wykorzystane do produkcji chłodu w Centralnej Stacji
Klimatycznej, potrzebnego do klimatyzacji

miejsca pracy w wyrobiskach dołowych.
Zastosowanie ciepła do produkcji chłodu
umożliwi całoroczne zastosowanie wyprodukowanego ciepła w układzie kogeneracyjnym
i przyniesie kopalni dodatkowe korzyści finansowe. W planach Spółki produkcja energii elektrycznej oparta na gazie ma wynieść
5 tys. MWh na miesiąc, czyli 30 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną kopalni
Budryk. Miesięcznie przyniesie to redukcję
kosztów energii elektrycznej rzędu ok. 850
tys. złotych, co rocznie da 10 mln złotych
oszczędności.
Jednostki kogeneracyjne jako pierwsze w Europie zabudowano w kontenerach,
co znacznie ograniczyło koszt inwestycji. Zaletą instalacji jest mała powierzchnia, część
urządzeń zamontowano bowiem na dachu
kontenera. Montaż całości trwał dwa i pół
miesiąca, a w razie konieczności kontenery
można rozmontować i zainstalować w innej
kopalni w podobnym czasie. Układ kogeneracyjny składa się z dwóch jednostek o mocy
elektrycznej 4035 kW i mocy ciągłej 3746 kW
każda. Jednostka składa się z silnika spalinowego firmy GE Jenbacher z Austrii oraz
generatora firmy Leroy-Somer. Całkowita
sprawność urządzeń wynosi ponad 84 proc.

D ofinansowanie
WFOŚ i GW w K atowicach
W czasie pracy układu kogeneracyjnego przy szybie VI wytwarza się ok. 7,5 MW
energii cieplnej. W związku z tym władze
kopalni Budryk chcą rozbudować instalację
o kolejny silnik 2 MW, dzięki któremu ilość
ciepła odpadowego produkowanego przez
wszystkie silniki wzrośnie do 9 MW. Ciepło
ma być doprowadzane do Centralnej Stacji
Klimatycznej, gdzie poprzez zastosowanie
sprężarek absorpcyjnych uzyska się 4,5 MW

chłodu. Łącznie stacja klimatyzacji będzie
dysponowała ok. 11,5 MW chłodu. Budowa
nowego silnika zostanie dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na inwestycje związane z kogeneracją w Budryku przeznaczono w sumie 15 mln złotych
niskooprocentowanego kredytu. To bardzo
korzystny sposób finansowania, ponieważ
po spłacie 40 proc. kredytu połowa jego
kwoty zostanie umorzona. Nowe urządzenie
ma rozpocząć pracę w połowie 2018 roku.
Silniki, które już pracują przy szybie VI kopalni Budryk, kosztowały 19 mln złotych.
Ich budowa była sfinansowana ze środków
własnych kopalni i ma się zwrócić w ciągu
20 miesięcy.

S przedaż metanu
Przechwycony przez instalację odmetanowywania gaz można wykorzystać jako
kapitał i sprzedać. Pierwszym klientem została sąsiadująca z Budrykiem miejscowość
Gierałtowice, której samorządowcy chcą wykorzystać w dwóch sołectwach metan do produkcji prądu i ciepła na potrzeby budynków
użyteczności publicznej. Władze gminy już
zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową w tej
sprawie porozumienie, w którym kopalnia
zobowiązała się dostarczać gminie ze stacji
odmetanowywania 10 metrów sześc. metanu
na minutę. Wcześniej gmina musi wybudować
kilkusetmetrowy rurociąg doprowadzający
gaz, a dzięki porozumieniu z JSW może podjąć
starania o dofinansowanie budowy gazociągu
i układu kogeneracyjnego.

W spółpraca z  PGN i G
T ermika
JSW jest liderem spółek węglowych
w zagospodarowaniu pozyskanego metanu,

wykorzystywanego później do produkcji prądu, ciepła i chłodu. Specjalizuje się w tym
Spółka Energetyczna Jastrzębie, która od ubiegłego roku należy do PGNiG Termika. SEJ jest
również krajowym liderem w redukcji emisji
metanu do atmosfery – rocznie wykorzystuje ponad 70 mln metrów sześc. gazu, dzięki
czemu ogranicza emisję dwutlenku węgla
o ponad 900 tys. ton. SEJ świadczy też usługi
przemysłowego outsourcingu energetycznego
dla JSW.
W marcu 2017 roku JSW i PGNiG Termika podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy projektach z zakresu energetyki,
zagospodarowania kopalin oraz lepszego
wykorzystania posiadanych zasobów. Część
planowanych przez firmy nakładów inwestycyjnych ma być przeznaczona na projekty
związane z pozyskaniem metanu z obecnych
i przyszłych obszarów eksploatacji węgla
kamiennego.
Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW, uważa,
że zakres planowanych działań wpisuje się
w strategię JSW tworzoną na lata 2018–2030.
Jej celem ma być budowanie pozycji Spółki
jako europejskiego lidera w swojej branży odpornego na wahania rynku. – Zainicjowana
współpraca będzie skutkować konkretnymi
rozwiązaniami, na których skorzystają nie
tylko sygnatariusze listu, ale także społeczeństwo i krajowa gospodarka – powiedział prezes JSW. Dodał, że wspólne projekty obydwu
spółek przyczynią się do wzrostu wartości
firm poprzez m.in. efektywne wykorzystanie
posiadanych zasobów i najlepszych kompetencji spółek. – Pozyskany metan chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne.
W sferze naszych zainteresowań pozostaje
również gaz koksowniczy – dodał prezes
Ozon.
l

WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz
z Bankiem Ochrony Środowiska i Krakowskim
Bankiem Spółdzielczym ruszył z preferencyjną ofertą wspierającą m.in. wymianę kotłów
i modernizację systemów grzewczych na terenie województwa śląskiego. W ramach walki
ze smogiem uruchomiono linię kredytową
o symbolu LKD_2017, która pochodzi ze środków WFOŚiGW, a jej wyróżnikiem jest dotacja
w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu.
Preferencyjne kredyty WFOŚiGW będą dostępne w oddziałach BOŚ w listopadzie br.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot podkreślał, że negocjacje z bankami toczyły się kilkanaście miesięcy, dzięki
czemu porozumienie jest satysfakcjonujące
dla wszystkich stron. Dodał, że Fundusz spodziewa się dużego zainteresowania, zwłaszcza
ze strony tych klientów, którzy planują modernizację systemu grzewczego. Te przedsięwzięcia są szczególnie ważne w walce ze smogiem,
który coraz częściej przeszkadza i obniża jakość życia mieszkańcom polskich miast.

Beneficjentami kredytów będą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Współpraca
z bankami w ramach utworzonej linii kredytowej ma na celu głównie dotarcie do osób
fizycznych i pomóc w eliminacji niskiej emisji,
poprzez preferencyjny kredyt przeznaczony
na zadania związane z wymianą źródła ciepła
czy termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenia do kanalizacji.
W roku 2017 Fundusz przeznacza do dyspozycji banków kwotę 8 mln złotych z przeznaczeniem na udzielenie kredytów oraz 1,6
mln złotych na wypłatę dotacji stanowiących
uzupełnienie kredytu. Banki zobowiązane
są uruchomić nabór wniosków nie później
niż 30 dni po podpisaniu umowy.
Dostępne w BOŚ w listopadzie kredyty
pozwolą na sfinansowanie do 75 proc. nakładów brutto przedsięwzięcia (do 300 tys.
złotych) oraz na uzyskanie dotacji w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu, co łącznie
pozwala pokryć 90 proc. kosztów kwalifikowanych. O preferencyjne kredyty przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń

NOWY GÓRNIK

Umowa z bankami przeciwko smogowi

do atmosfery mogą ubiegać się klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe, natomiast kredyty na przydomowe oczyszczalnie

i przyłącza do kanalizacji przeznaczone są wyłącznie dla klientów indywidualnych.
l
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Nowe wnętrze Range Rovera

P400e zapewnia ekonomikę i osiągi, łącząc dwulitrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym

Dla osób podróżujących biznesowo zaprojektowano punkty dostępowe do Internetu Wi-Fi 4G

Range Rover z rocznika 2018 będzie nieco
inny niż dotąd. Firma delikatnie uatrakcyjniła
i przemodelowała wnętrze. Nowe przednie
fotele o regulacji w 24 kierunkach zyskały
nową konstrukcję oraz szersze i grubsze wypełnienie, nowe są ponadto podgrzewane
podłokietniki.

S-Design, wchodzą do podstawowej gamy
barw. Zwiększył się zakres dostępnych możliwości indywidualizacji samochodu, dzięki
nowym, specjalnym pakietom oferowanym
na zamówienie.
System nowej generacji UconnectTM
z siedmiocalowym ekranem dotykowym
wysokiej rozdzielczości jest kompatybilny
ze smartfonami, poprzez Apple CarPlay
oraz Android Auto. Zaawansowany technologicznie system jest również wyposażony
w interfejs systemu głośnomówiącego Bluetooth, funkcję strumieniowej transmisji audio,
czytnik tekstu i system rozpoznawania mowy,
porty AUX i USB z integracją z odtwarzaczem iPod, przyciski sterowania na kierownicy oraz, na zamówienie, kamerę cofania
oraz nowy wbudowany system nawigacji
TomTom 3D.

F iaty retuszowane
Delikatny retusz i trochę nowych elementów wyposażenia to podstawowe zmiany, jakie
w gamie 500X Fiat wprowadza na nowy rok
modelowy.
Brązowy kolor nadwozia Donatello
Bronze i zielony Alpi Matte Green, oferowane wcześniej jedynie w serii specjalnej

V olkswagen T-R oc
wchodzi do sprzedaży
Na 76 490 złotych Volkswagen wycenił
podstawową wersję crossovera T-Roc napędzaną jednolitrowym, 115-konnym silnikiem
wyposażonym w turbosprężarkę. Sprzedaż
właśnie ruszyła.
T-Roc to pierwszy crossover Volkswagena, którego można zamówić z dwubarwną
karoserią – z dachem malowanym w jednym

z czterech kontrastowych kolorów (lakierowanym włącznie z przednimi słupkami i z obudowami lusterek zewnętrznych).
Wyposażenie seryjne T-Roca obejmuje,
między innymi, nowoczesne systemy asystujące – Front Assist (monitorowania przestrzeni
przed autem z funkcją awaryjnego hamowania w mieście City), Lane Assist (utrzymania
pasa ruchu) oraz wykrywania pieszych, światła
do jazdy dziennej w technologii LED, klimatyzację, czujnik deszczu, radio, elektrycznie
sterowane szyby z przodu i z tyłu, lusterka
zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane oraz automatycznie przyciemniane
lusterko wsteczne.
Nowy T-Roc jest dostępny z czterema
turbodoładowanymi silnikami do wyboru:
oprócz podstawowego 1.0 TSI (moc 115 KM)
w ofercie znajdują się także benzynowe jednostki napędowe 1.5 TSI o mocy 150 KM
i 2.0 TSI o mocy 190 KM (seryjnie współpracująca z siedmiostopniową przekładnią dwusprzęgłową i oferowana wyłącznie
z napędem na cztery koła 4MOTION) oraz
wysokoprężny silnik 2.0 TDI osiągający moc
150 KM (również seryjnie współpracujący
z siedmiostopniową skrzynią biegów DSG
i dostępny wyłącznie z napędem na cztery
koła 4MOTION).

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Przekonstruowanie kabiny i układu siedzeń tylnego rzędu pozwoliło stworzyć istną
oazę spokoju bez uszczerbku dla przestrzeni
ładunkowej. Szersze i bardziej miękkie siedzenia oferują wspaniały komfort. Odchylane
o maks. 40 stopni fotele pozwalają w pełni
wykorzystać dodatkowe 186 milimetrów
przestrzeni na nogi (teraz łącznie 1206 milimetrów). W celu uzyskania wzorcowego
komfortu zastosowano też podgrzewane
i wentylowane siedzenia oraz podgrzewane
podłokietniki i podnóżki. Luksusowe fotele
oferują 25 programów masażu dzięki zastosowanej w oparciach technologii masażu Hot
Stone.
Pasażerowie podczas jazdy mają dostęp
do nawet 17 złączy, w tym do gniazdek o napięciu 220 V, USB, HDMI czy gniazdka 12 V.
Dla osób podróżujących biznesowo zaprojektowano punkty dostępowe do Internetu
Wi-Fi 4G dla maksymalnie ośmiu urządzeń
oraz wygodne schowki.

Nowa wersja P400e zapewnia ekonomikę i osiągi, łącząc dwulitrowy czterocylindrowy silnik benzynowy Ingenium o mocy
300 KM z silnikiem elektrycznym o mocy
116 KM. Łączna moc zestawu wynosząca
404 KM — dostępna za pośrednictwem
stałego napędu na cztery koła — zapewnia przyspieszenie 0–100 km/h w zaledwie 6,8 sekund oraz maksymalną prędkość
220 km/h. Maksymalny moment obrotowy
wynosi 640 Nm.
Range Rover P400e emituje tylko 64 g/ km
w cyklu mieszanym NEDC i oferuje zasięg
do 51 kilometrów przy wyłączonym silniku
benzynowym. Szybkie ładowanie litowo-jonowego akumulatora o pojemności 13,1 kWh
trwa 2 godziny i 45 minut, a standardowe –
7 godzin i 30 minut.
Pierwsze dostawy do polskich salonów
Land Rover przewidziano na początek 2018
roku.

Delikatny retusz i trochę nowych elementów wyposażenia to podstawowe zmiany w gamie Fiata 500X

T-Roc to pierwszy crossover Volkswagena, którego można zamówić z dwubarwną karoserią
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Peryferia

Przyjaciele
Kazka coś zakłuło w piersiach. Co prawda tylko
trochę i tylko na chwilę, jak twierdził, ale wystarczyło, żeby nie chciał dalej grać w brydża.
To była dla jego kolegów jasna informacja,
że coś się dzieje i trzeba jak najszybciej jechać
do szpitala. Kazek jednak stwierdził, że jest
starym chłopem, a nigdy w szpitalu nie był,
to teraz też nie pojedzie. I nie pojechał. Ale
następnego dnia skoro świt pobiegł do swojej
przychodni, a za radą lekarki, która na skierowaniu napisała „pilne”, pojechał na konsultację
kardiologiczną. Po wielu badaniach okazało
się, że nic mu nie jest, pewnie tylko naciągnął
sobie mięsień ramienia i to poskutkowało nerwobólem, ale Kazek i tak wrócił do domu z sercem walącym jak dzwon. Wpadł po uszy. Pani
kardiolog, całkiem wiekowa, bo może nawet
w jego wieku, zupełnie zawróciła mu w głowie.
Kazek cały wieczór cmokał i zachwycał się, jaka
mądra, a jaka powabna, urocza i piękna. Nie
miał jednak większych powodów, by do niej
niebawem wracać, ani pomysłu, jak się z nią
skontaktować.

Z pomocą przyszedł Adaś. Znali się z Kazkiem od zawsze, grywali w brydża co wtorek,
chodzili też na ryby, na piwko do pobliskiego

baru, oglądali razem mecze, a ostatnio nawet
zapisali się na Uniwersytet Trzeciego Wieku,
żeby poznać jakieś nowe koleżanki. Pomysł był
taki, że Adaś pójdzie niby na konsultację, a tak
naprawdę wybada tę panią doktor i umówi
ją z Kazkiem na kolację. Cały tydzień byli podekscytowani jak małe dziewczynki. Chichotali,
snuli plany, jak to będzie, wybierali ubranie
dla Adasia i dopracowywali plan.
No i stało się. Adaś, który też nie za często
się badał, bo odkąd żona zmarła, ciągle mu się
zapominało, także wpadł jak śliwka w kompot.
Ale zupełnie inaczej, bo na badaniach okazało
się, że nie dość, że ma chorobę niedokrwienną
serca, to jeszcze jakąś wadę i w ogóle przyszedł
w ostatnim momencie. Tak go to wszystko
zszokowało i zestresowało, że zupełnie zapomniał o pani doktor i całym planie. Zapamiętał
jednak, że ani ona piękna, ani powabna, no
ale jednak życie mu uratowała, więc w sumie
całkiem miła.
Plan trzeba było więc całkiem pozmieniać,
ale w sumie Kazek także odetchnął, bo w końcu z powodu choroby Adasia na pewno uda mu
się bliżej poznać panią doktor. Tym bardziej
że Adaś strasznie się bał, bo zapowiadał się
także na dłuższy pobyt w szpitalu. Adasiowi

jednak nie w głowie były już jakiekolwiek plany. On całkiem zafiksował się na tym, że umiera i może to jego ostatni brydżyk, ostatnie
zimne piwko i precelki i za każdym razem, jak
o tym myślał, zaczynał głośno płakać. Kazek
co prawda był od zawsze kawalerem, ale Adaś
był od wielu lat wdowcem i teraz poczuł, jak
bardzo jest samotny. Zawsze sobie obiecywał, że jeszcze się zakocha, jeszcze pojedzie
do Japonii, na pewno będzie na wszystko czas.
Operacja się jednak powiodła, okazało się,
że czasu jednak będzie miał więcej, niż już sobie
zaplanował (liczył góra tydzień, jeśli przeżyje
operację), więc znowu wpadł w panikę. Ale
wtedy też wszystko sobie uświadomił. Przecież
los zesłał mu to całe choróbsko, wadę serca
i nie wiadomo co jeszcze, żeby wreszcie znalazł
swoją miłość! Bez chwili wątpienia zamówił
największy bukiet czerwonych róż, wydając
na to prawie całą emeryturę (a niech to, raz się
żyje) i postanowił oświadczyć się pani doktor.
Gdy ta zjawiła się na obchodzie, żeby
skonsultować jego stan, wyskoczył z łóżka
i na kolanach poprosił o jej rękę. Pech chciał,
że w tym momencie pojawił się też Kazek,
wciąż przecież pewny, że pani kardiolog
jest tylko jemu pisana. Zobaczył całą scenę,

przeklął głośno Adasia, splunął i uciekł. Cała
scena najbardziej zdziwiła panią doktor. Żaden
z mężczyzn wcześniej nie założył, że ona sama
może być całkiem nimi niezainteresowana,
szczęśliwie zamężna od prawie pięćdziesięciu
lat, a teraz na dodatek zezłoszczona, że pacjent
po operacji pada przed nią na kolana.
Adaś wszystko przemyślał. Był już prawie
całkiem zdrowy, ale nie miał już z kim zagrać
w brydża ani iść na piwko. Myślał, że przyjaciel
nie wybaczy mu całej tej farsy. I wtedy zupełnie znienacka odwiedził go Kazek, który był
co prawda bardzo rozżalony, ale na korytarzu
na kardiologii poznał przecudowną panią Marię, no i zakochał się od pierwszego wejrzenia.
Tym razem jego wybranka była całkiem wolna,
a że niebawem wychodziła ze szpitala, to Kazio sam ją odebrał i od razu zabrał na kolację.
I tak się w tym wszystkim rozpędzili, że postanowili jechać razem do Łeby. No ale pani
Maria się trochę opierała, bo ona zawsze jeździła ze swoją przyjaciółką, a teraz tak głupio
ją wystawić… No i Kazek pomyślał o Adasiu,
Adaś raz dwa się zgodził (Łeba to nie Japonia,
ale od czegoś trzeba zacząć), a wakacje okazały
się niezwykle udane.
l

Zdrowie

Częściej z chorobą żylaków zgłaszają się do lekarza kobiety, ale nie znaczy to, że mężczyzn
to schorzenie nie dotyczy. W Polsce na przewlekłe schorzenia żylne (w tym żylaki) choruje
36 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn. Panowie
cierpiący na żylaki rzadko idą z nimi do lekarza, ponieważ myślą, że to tylko defekt kosmetyczny. Jednak żylaki to choroba – u mężczyzn
są znacznie większe i mogą nieść poważne
powikłania, jak owrzodzenia, zakrzepicę czy
zapalenie tkanki podskórnej.

Żylaki są najczęstszą formą przewlekłej niewydolności żylnej – to poszerzone, wydłużone,
kręte żyły, które powstają głównie w wyniku
cofania się i zalegania krwi. Żylaki kończyn dolnych u mężczyzn to efekt niewydolności żylnej,
jednak są one zwykle bagatelizowane – mimo
że choroba ta dotyka ok. 37 proc. mężczyzn.
Oprócz widocznych zmian w naczyniach
krwionośnych problemy objawiają się również
poprzez uczucie ciężkości nóg (przede wszystkim wieczorem), obrzęki i ból nóg, bolesne skurcze łydek i drętwienie nóg. W zaawansowanych
stadiach na skórze kończyn dolnych pojawiają
się brązowe przebarwienia. Charakterystyczne
dla żylaków jest to, że objawy z nimi związane
zmniejszają się po wypoczynku z uniesionymi
nogami. Przynosi to chorym ulgę i znosi uczucie
ciężkich nóg.
W trwającym kilka lat okresie przedżylakowym chorzy mogą zaobserwować tzw.
pajączka. Pod koniec dnia nogi puchną w okolicy kostek (np. po ciepłej kąpieli) i przez skórę
widać wyraźnie prześwitujące żyły. Wzdłuż
zmienionej chorobowo żyły pojawiają się
miękkie uwypuklenia, których wielkość zależy od położenia nóg. U mężczyzn stają się
one bardziej widoczne wtedy, kiedy podnoszą
większe ciężary.

C zynniki ryzyka
Ryzyko powstawania żylaków jest w dużej
mierze uwarunkowane genetycznie – można
je odziedziczyć nie tylko po rodzicach, ale nawet po dziadkach czy pradziadkach. Z drugiej
strony, żylaki są też ceną, jaką płacimy za bierny
tryb życia – siedzenie po kilkanaście godzin
dziennie, z nogą założoną na nogę, i złe odżywianie – dietę ubogą w błonnik i braki witaminy C. Częściej chorują na nie kobiety niż
mężczyźni, zwłaszcza po przebytych ciążach
i w przypadku zaburzeń hormonalnych. Nie
tylko siedzenie, ale także długotrwałe stanie
zwiększa ryzyko pojawienia się żylaków – muszą na nie uważać np. fryzjerzy, chirurdzy czy
kelnerzy. Nieodpowiedni ubiór, np. noszenie
obcisłych ubrań, skarpet czy podkolanówek,
też może się przyczynić do powstania żylaków.
Podobnie jak w wielu chorobach, ryzyko żylaków zwiększa niezdrowy styl życia, jak palenie
papierosów, nadużywanie wysokoprocentowego alkoholu czy znaczna nadwaga.
P rzyczyny
Krew w tętnicach płynie szybko i pod dużym ciśnieniem, rozprowadzając tlen do komórek. Żyłami porusza się wolniej, bo płynie
pod górę. Nie cofa się dzięki zastawkom –
fałdkom wewnętrznej błony naczyń – które
zamykają się, gdy krew płynąca w górę do serca próbuje zawrócić. Jeżeli mamy słabe mięśnie, zastawki są uszkodzone i krew zaczyna
się cofać. Wzrasta jej ciśnienie i z coraz większą siłą naciska na ściany żył w nogach, które
rozszerzają się i nie wracają już do swego pierwotnego kształtu. Tak powstają żylaki, czyli
nieprawidłowe poszerzenia żył. Wypełniony
niedotlenioną krwią żylak widoczny jest pod
skórą jako niebieska kręta linia. 95 proc. przypadków to żylaki pierwotne, które tworzą się
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Żylaki – także męski problem
w żyłach powierzchownych, którymi płynie
ok. 10 proc. krwi żylnej z nóg.

L eczenie
Najczęściej stosowaną metodą leczenia
przewlekłej niewydolności żylnej jest farmakoterapia. Stosowane leki są dostępne bez
recepty, doustnie lub jako preparaty działające miejscowo, do smarowania nóg. Jednak
środki farmakologiczne nie usuną już istniejących żylaków –wzmacniają one jedynie
śródbłonek naczyń i powodują, że stają się
one mniej przepuszczalne. Najpopularniejszym lekiem bez recepty stosowanym przeciwko żylakom jest diosmina, która zwiększa
napięcie ścian naczyń żylnych i przywraca
naczyniom włosowatym prawidłową przepuszczalność, co działa przeciwobrzękowo
i przeciwkrwotocznie.
Innym sposobem leczenia żylaków nóg
jest leczenie uciskowe, zwane też kompresjoterapią. Polega ona przede wszystkim na stosowaniu odpowiednio dobranych pończoch
uciskowych. W tym celu codziennie rano
trzeba mierzyć obwód nogi – nie może być
obrzęknięta. W leczeniu niewielkich żylaków i tzw. pajączków stosuje się obarczoną
niskim ryzykiem metodę skleroterapii, czyli
nastrzykiwania żylaków środkami chemicznymi w celu wywołania efektu zamknięcia
naczynia. Nowoczesną metodą, wykorzystywaną w walce z większymi żylakami, jest terapia laserowa, która nie pozostawia blizn. Jest
bezpieczna i nie powoduje powikłań, a chorzy nie muszą po niej przechodzić długiej
rehabilitacji. W najcięższych przypadkach
jedynym możliwym sposobem leczenia jest
operacja – najczęściej stosowaną operacją
jest tzw. stripping, który polega na usunięciu żylaków i przecięciu niewydolnych żył

przeszywających, łączących układ żył powierzchownych i głębokich.

P rofilaktyka
Powstawaniu żylaków można zapobiegać
zarówno przez zmianę stylu życia, jak i warunków wykonywanej pracy. Ruch poprawia
krążenie, a utrata wagi zmniejsza ciśnienie
w nadwyrężonych żyłach. W miarę możliwości
należy unikać długiego trwania w pozycji stojącej – chodzić, unosić nogi do góry. W przypadku pracy siedzącej lepiej nie krzyżować
nóg, ponieważ wtedy zaburzony jest przepływ
krwi z kończyn do serca. W wolnym czasie,
gdy pojawia się uczucie ciężkich nóg, należy
przyjąć pozycję półleżącą lub leżącą i unosić
nogi powyżej poziomu serca. Lekarze zalecają
uprawianie sportu (bieganie, pływanie), jednak
szczególnie mężczyźni powinni uważać, by nie
wybierać dyscyplin zbyt obciążających organizm, jak np. podnoszenie ciężarów. Powinniśmy też rzucić palenie, ponieważ nikotyna
przyspiesza postępy przewlekłej niewydolności żylnej.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy mają bardzo niewielką wiedzę
finansową – wynika z badania przygotowanego przez firmę Maison & Partners.
W teście średnia ocena to 3 minus, co oznacza,
że nasza wiedza jest nikła. Co drugi badany
nie potrafił prawidłowo odpowiedzieć na połowę pytań. Mimo deklarowanego przez trzy
czwarte badanych poczucia wysokich kompetencji z zakresu finansów osobistych wyniki
testu pokazują, że potrzebne są skuteczne
i długofalowe działania z edukacji finansowej.
Największy problem sprawiło badanym pytanie dotyczące opłacalności nabywania produktów w wielopakach. Wyniki testu pokazały,
że 72 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy,
że kupowanie ich nie zawsze musi być opłacalne. Wykazujemy się także brakiem wiedzy
na temat mądrego planowania wydatków. Aż
67 proc. z nas nie jest świadoma, ile wynosi
rekomendowana wartość poduszki finansowej.
Ponad połowa badanych ma problem z udzieleniem poprawnych odpowiedzi na 50 proc.
pytań testowych z zakresu kredytów.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesień wokół nas”.
Nagrodę wylosowała: Eugenia Węglorz z Cieszyna.

Piwo przez wieki

Polskie ale na chmielu z USA

Nowy trunek od Okocimia jest warzony
na bazie czterech słodów – pilzneńskiego,
Pale Ale, karmelowego i monachijskiego.
Za goryczkę odpowiadają chmiel goryczkowy i amerykański chmiel Cascade. Ten drugi
stosowany jest do produkcji piw rzemieślniczych i jemu Okocim Polskie Ale zawdzięcza delikatnie cytrusowe nuty. Ma równie
delikatną goryczkę, odmienną od typowych
mocnych ale. W smaku tego złocistego, klarownego, zwieńczonego obfitą pianą piwa
dominują słodowość i karmel. Po otwarciu
butelki wyczuwalny jest przede wszystkim
delikatny zapach karmelu i chmielu. Browar
zaleca serwowanie zawierającego 5,1-proc.
alkoholu Okocimia Polskie Ale w temperaturze 10°C i podawanie go do potraw
z wołowiny i czerwonych mięs, ziołowych,
pikantnych sosów i tłustych ryb, jak również
do sałat.

ARCHIWUM

Piwna planeta dzieli się na dwie półkule –
lagery i ale. W Polsce o wiele popularniejsze
są te pierwsze, warzone przy użyciu drożdży dolnej fermentacji w temperaturach od
6 do 12°C – czyli tzw. jasne pełne. Niszowe ale
to najstarszy rodzaj piw na świecie, do warzenia których używane są szczepy drożdży
górnej fermentacji i które fermentują w wyższych temperaturach – 18–25°C. Dzięki temu
wyróżniają się głębszym, bardziej treściwym
smakiem i aromatem, w którym wyczuwalne
są nuty cytrusowe i owocowe. Ostatnio Browar Okocim wzbogacił nieco ich wybór na naszym rynku, wypuszczając na rynek Okocim
Polskie Ale.

P iwo tylko po 23?
Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która dopuszcza
reklamowanie piwa w telewizji tylko między
23 a 6, czyli trzy godziny krócej niż obecnie.
Ministerialny projekt zawiera też m.in. zakaz
wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci
proszku, kryształu, żelu lub pasty, zwiększenie uprawnień gmin dotyczących decydowania o liczbie całodobowych sklepów
z alkoholem oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (poza do tego
przeznaczonymi).
Związek Browary Polskie, zrzeszający
największych producentów piwa, odniósł
się krytycznie do projektu nowelizacji.

W swoim stanowisku zwrócił uwagę, że polskie ustawodawstwo w zakresie reklamy piwa
należy do jednych z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Przedstawiciele
branży piwnej odwołali się też do tradycji –
piwo jest obok chleba jednym z najstarszych
produktów spożywczych, a piwowarstwo
to zawód, rzemiosło i sztuka.
Według nich kolejne obostrzenia w kwestii reklamy piwa nie rozwiążą problemów
osób, które nadużywają alkoholu. Rozwiązaniem powinny być raczej kampanie edukacyjne tłumaczące, że alkohol nie załatwia
problemów, oraz wsparcie dla poszkodowanych przez alkohol. Autorzy stanowiska ZBP
podkreślają, że problem osób nadużywających alkoholu dotyczy kilku procent dorosłej populacji, która sięga przede wszystkim
po alkohole mocne, a nie piwo.
Branża piwowarska nie zgadza się też
z opinią, że reklamowanie piwa w telewizji
wiąże się z wyższym poziomem jego konsumpcji. Pomimo dłuższego czasu emisji
reklam, spowodowanego również większą
liczbą programów TV, konsumpcja piwa
w Polsce pozostaje od lat na niezmienionym
poziomie – między 97 a 99 litrów na osobę. Zdaniem piwowarów ograniczenie byłoby też krokiem wstecz w kształtowaniu
pozytywnej kultury picia i umiarkowanej
konsumpcji, którą promują reklamy. Duże
koncerny od lat dobrowolnie umieszczają
na etykietach informacje dla konsumentów
o składzie, wartościach odżywczych i wartości energetycznej piw.

MAREK KOWALIK

Wenezuela ma najwyższą inflację
na świecie. W tym roku ceny wzrosną tam
o 653 proc., a w przyszłym o ponad 2300 proc.
PKB kraju zmniejszy się w tym roku o 12 proc.,
a w przyszłym roku kryzys się pogłębi. Główne
problemy Wenezueli to brak towarów, spadek
wydobycia i eksportu ropy – głównego źródła dochodów kasy państwa, a także protesty
społeczne przeciwko prezydentowi Nicolasowi
Maduro i jego ekipie, która zupełnie nie radzi
sobie z wywołanym przez siebie kryzysem.
Pomimo zapaści w Wenezueli gospodarka
Ameryki Łacińskiej wzrośnie o 1,2 proc., jest
to bowiem jedyne państwo pod kreską w regionie. W minionym roku PKB zmniejszył się też
w Argentynie, Brazylii i Ekwadorze, ale w tym
roku kraje te będą miały wzrost gospodarczy.
G iełda singapurska przygotowała
ofertę dla bogaczy szukających bezpiecznej lokaty środków finansowych.
Dotąd inwestorzy wskazywali jako bezpieczne inwestycje złoto i amerykańskie obligacje
skarbowe, teraz dołączą jeszcze diamenty.
Singapore Diamond Investment Exchange
przygotowała produkt zwany Diamond Bullion w wersji za około 100 tys. i 200 tys. dolarów za zestaw diamentów. Założyciel singapurskiej giełdy przekonuje, że diamenty mają
zerową korelację z innymi klasami aktywów,
są przechowalnią zamożności i zabezpieczeniem przed zmiennością. Jednak notowania
diamentów od szczytu w 2011 roku spadły
o ponad 30 proc. W tym okresie ceny złota obniżyły się w tej samej skali, gdyż akcje
zaczęły drożeć na fali globalnego ożywienia.
Singapore Diamond Investment Exchange
działa od maja 2016 roku.
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