
Temat na czasie

Paweł Kołodziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA: – Nad polskim 
górnictwem 
zaświeciło słońce, 
a w jego blasku  
głupota lśni tak, 
że aż oczy szczypią.
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Węglarkowy korek
Ministerstwo Energii zapewnia, 
że węgla nie zabraknie. 
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Metan – kłopotliwe 
bogactwo
Rozmowa 
z dr. inż. Krystianem 
Wierzbińskim, 
kierownikiem 
Zakładu Zagrożeń 
Gazowych 
w Głównym 
Instytucie 
Górnictwa.
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Rozszumiały 
się wierzby 
energetyczne
Uprawa roślin energetycznych.
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Opel ma stawiać 
na modele SUV
Informacje motoryzacyjne.
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Nogi jak z waty, czyli 
opuchnięte kostki
Zdrowie.
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Wzrósł poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest większa dywersyfikacja źródeł dostaw 
energii do naszego kraju. – Z sukcesem restrukturyzujemy górnictwo i modernizujemy energetykę. 
Podnosimy konkurencyjność sektora, sięgamy po nowoczesne technologie i rozwijamy innowacje. 
Nasz głos, w sprawach kluczowych dla polskiego sektora energii, jest wyraźnie słyszalny na forum 

międzynarodowym – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski 15 listopada w Warszawie 
podczas konferencji prasowej podsumowującej dwa lata działalności ME. Minister Tchórzewski 
podkreślił, że jednym z priorytetów ME w ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania resortu 

było przeprowadzenie efektywnej restrukturyzacji górnictwa. Zaznaczył, że polska energetyka jest 
i w najbliższych latach będzie oparta na węglu, a nowoczesne i zreformowane górnictwo może być 

prężnie działającą gałęzią gospodarki i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. – Udało nam 
się podźwignąć branżę z kryzysu, w którym się znajdowała, kiedy powstało Ministerstwo Energii 

– zaznaczył minister. O działaniach ME w górnictwie opowiadał uczestniczący w konferencji 
wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Powołaliśmy PGG – firmę zdolną dziś konkurować również 

poza granicami kraju. Doprowadziliśmy do tego, że wszystkie spółki górnicze poprawiają swoje wyniki 
finansowe. Uratowaliśmy miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego i na Śląsku – wymienił 

wiceminister.
więcej na s. 3

Ministerstwo energii. Podsumowanie dwóch lat

Gotowi do dalszej pracy
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B E Z  F A J R A N T U

O kulson, 
rozmawiałem 
ze związkowcami
R ozmawiałem ze związkowcami. Z tymi, którym 

hormony jeszcze buzują, dymi czacha i ręce 
świerzbią, aby komuś przykulsonić. Słuchali ministrów 
energii, którzy wystąpili z okazji dwulecia rządu PiS. 
Czytali omówienia ich wystąpień. Powiedzieli mi: „Trzeba 
będzie przykulsonić”. W ten sposób przekazali czytelną 
informację: „Będziemy domagać się nawet niemożliwego, 
bo oficjalnie jest bardzo dobrze. Może nawet jakiś 
proteścik zrobimy. Zobaczymy”.

P aliwa związkowcom zawadiakom dolali panowie 
ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz 

Tobiszowski. 15 listopada ogłosili sukces absolutny. Fakt, 
że mówili o nim z wielką ostrożnością, odrobiną lęku, 
którego nie zakryła nawet wystudiowana pewność siebie. 
Ale mówili.

Z wiązkowcy doskonale wiedzą, że sukces ministrów 
to dopiero początek drogi ku naprawie górnictwa. 

Jednak jak to powiedzieć załogom? Na przykład: „Panowie 
ministrowie przesadzili, przed nami jeszcze kilka lat 
ciężkiej pracy, aby wyjść na prostą”. Za coś takiego można 
przejechać się na taczce. Rozsądni związkowcy wolą nie 
ryzykować. Siedzą cicho. Ci, którym czacha dymi, będą 
próbować coś zorganizować. Nie powiodła się próba 
w Polskiej Grupie Górniczej, której załoga w referendum 
nie poparła pomysłu protestu. W JSW jest głośna grupa 
związkowców, którzy wymyślili sprytniejszy sposób. Chcą 
rozdysponować między pracowników po 25 tys. złotych 
i w referendum ustalić treść nowego układu zbiorowego 
pracy. Reprezentatywne organizacje związkowe 
są nazywane betonem, który idzie na układ z zarządem. 
Problem polega na tym, że układ można negocjować 
z zarządem, a nie ustalać jego treść w referendum. Ci, 
którym czacha dymi, udają, że o tym nie wiedzą. Liczą, 
że załoga też o tym nie wie.

O ptymistyczna wersja prawdy może być 
niebezpieczna. Wielu dziennikarzy ze Śląska starało 

się optymizm wiejący z Warszawy oddzielić od surowej 
prawdy. Panowie ministrowie, macie dług wdzięczności. 
Surową prawdą jest, że niebywałym wysiłkiem udało 
się ocalić górnictwo węgla kamiennego. Dwa lata temu 
wszystkie śląskie spółki były bankrutami. Prawdą jest, 
że nowoczesne, zreformowane górnictwo może być 
prężnie działającą gałęzią gospodarki i przyczyniać się 
do wzrostu gospodarczego. Prawdą jest także, że spółki 
poprawiają wyniki finansowe. Jednak optymistyczną 
wersją prawdy jest informacja, że górnictwo ma po trzech 
kwartałach 1,66 mld złotych zysku. Ten zysk to przede 
wszystkim pieniądze zarobione przez JSW. Polska Grupa 
Górnicza wciąż ma symboliczny zysk.

W ielkim sukcesem jest wypłacenie rekompensat 
za utracony deputat. Państwo wyda ponad 

2,3 mld złotych na ten cel. Jednak dla ministerstwa 
nawet ten sukces powinien być sygnałem zachęcającym 
do powściągliwości. Wystarczy przeczytać ostatni 
numer miesięcznika Solidarność Górnicza i komentarze 
krytykujące ministrów energii za to, że nie załatwili 
pieniędzy dla wszystkich, a tylko dla ponad 235 tys. osób.

D oświadczenie uczy, że nie ma takiego sukcesu 
w górnictwie, który nie wyszedłby bokiem. 

Górnictwo zostało uratowane; teraz czas na zmiany, dzięki 
którym będzie odporniejsze na kryzysy. Po co chwalić się 
zyskami jednej spółki, które są efektem przede wszystkim 
koniunktury? O kulson, nie rozumiem.  l

Zima za pasem. Będzie gorąco. Będziemy atakowani 
przez działaczy ruchu antysmogowego i przez polity-
ków, którzy uważają węgiel za zło i starają się nam do-
piec do żywego. Na razie tylko kopią nas po kostkach. 
Mamy pierwszy efekt tej kopaniny. Polska nie będzie 
mogła korzystać z funduszy europejskich na moder-
nizację energetyki węglowej. Na razie nie jest to osta-
teczna decyzja, tylko wstępne porozumienie między 
Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim. 
W tym porozumieniu wyklucza się możliwość finan-
sowania z pieniędzy unijnych modernizacji starych 
bloków węglowych i dofinansowania budowy nowych, 
bardzo sprawnych i nowoczesnych. Wyjątek zrobiono 
dla Rumunii i Bułgarii.

U rzędnicy unijni ograli nas. Biliśmy się o to, aby 
na energetykę węglową nie nakładać absurdal-
nych, niemożliwych do spełnienia limitów emi-

sji dwutlenku węgla na wytworzoną kilowatogodzinę 
energii. Urzędnicy zgodzili się z nami. Nie ma norm 
emisji. Dlaczego w takim razie nie będziemy mogli 
skorzystać z funduszy unijnych na modernizację ener-
getyki węglowej? Ponieważ na nią pieniądze unijne 
dostaną tylko kraje, które mają PKB na mieszkańca 

na poziomie niższym niż 30 lub 35 proc. średniej unij-
nej. Ostateczny próg dochodu nie został ustalony, ale 
moim zdaniem jest to ewidentna zagrywka przeciwko 
Polsce i Węgrom. Progi zostały tak ustalone, abyśmy 
nie dostali pieniędzy.

Skąd wzięła się ta magiczna granica? Obawiam się, 
że unijni urzędnicy chcieli nam pokazać, że potrafią nas 
załatwić. Pokazali. Teraz od polskiego rządu zależy, czy 
na kolejnych etapach Polska będzie potrafiła stworzyć 
koalicję, która obali bardzo nierozsądne ustalenia. Nie 
będzie łatwo. W Brukseli mamy fatalne notowania. Je-
steśmy uznawani za węglolubnych fanatyków. Możliwe, 
że to złudzenie, ale polityka unijna jest dla nas szkodli-
wa. Analitycy wyliczyli, że w zależności od ilości pracy 
i sposobu modernizacji koszty dostosowania energetyki 
węglowej w Polsce do zaostrzonych przepisów mogą 
kosztować od 10 do nawet 18 mld złotych. 

Zapowiedzi płynące z Brukseli są fatalne. Unia 
chce, żebyśmy unowocześniali energetykę, ale nie chce 
nas w tym wesprzeć. Czy to znaczy, że chce się nam 
odebrać możliwość wytwarzania energii? Wniosek 
absurdalny, ale przecież on wypływa z absurdalnych 
decyzji. Nie naszych, ale unijnych.

 l

Pięścią w stół

Unia nie da kasy?

Polska nie będzie 
mogła korzystać 
z funduszy 
europejskich 
na modernizację 
energetyki 
węglowej

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Czy niedoinwestowane górnictwo i energetyka mogą 
funkcjonować bez zwiększenia dochodów niezbęd-
nych na odrobienie strat z lat, kiedy państwo (akcjo-
nariusz z głosem decydującym bądź właściciel) trak-
towało je po macoszemu? Czy nawet góra pieniędzy 
spowoduje natychmiastową poprawę sytuacji? Czy 
ministrowie energii powinni ponosić odpowiedzial-
ność za zaniechania swoich poprzedników? Czy moż-
na naprawiać górnictwo tak, aby załogi nie odczuły 
negatywnych skutków kryzysu w swoich kieszeniach?

J a na wszystkie te pytania odpowiadam: nie, to nie-
możliwe. Możliwe jest łagodzenie skutków działań 
naprawczych i przyspieszenie niektórych prac. 

Jednak niemożliwe jest natychmiastowe odrobienie 
strat, które narastały przez lata. Są to straty finansowe, 
straty związane z dekapitalizacją maszyn i urządzeń 
oraz straty kadrowe. Nie można oczekiwać, że tylko 
dlatego, że w końcu powstał rząd, który traktuje gór-
nictwo i energetykę węglową poważnie, szybko zostaną 
odrobione straty, jakie narastały przez wiele lat.

Redakcja Nowego Górnika kilka razy zwracała 
mi uwagę, abym przestał odwoływać się do przeszłości, 
bo to zgrana płyta. Owszem, ale żeby oceniać teraźniej-
szość, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Jest nim stan 
górnictwa z ostatniego kwartału 2015 roku i początków 
roku 2016. To był dramat. Teraz górnictwo stać na luk-
sus powolnego odtwarzania mocy produkcyjnych, 
inwestycje i systematyczne regulowanie zobowiązań. 
Przybywa optymistycznych informacji. Mówi się o zy-
skach, a nie o stratach. Wszyscy liczymy na wzrost 
cen węgla energetycznego i na ustabilizowanie się 
na wysokim poziomie cen węgla koksowego i koksu. 

Jednak nawet w optymizmie trzeba być realistą. 
Nie ma mowy o szybkim odrobieniu strat z minionych 
lat. Nieważne, z czyjej winy do nich doszło. Najważ-
niejsze, że one mają swoją wartość wyrażoną w miliar-
dach złotych, które trzeba spłacić. Mają także wyraz 
w kilometrach niewydrążonych chodników, w liczbie 
ścian, które uruchomiono z opóźnieniem, i w stratach 
części rynku krajowego.

Boję się, że tak proste prawdy nie są wystarczają-
cym argumentem przemawiającym za rozsądkiem. Mój 
lęk wynika także z tego, że części liderów związkowych 

(z tak zwanych związków populistycznych) wydaje 
się, że sami sobie jesteśmy sterem, żeglarzem i okrę-
tem. Tak nie jest. Górnictwo węgla kamiennego jest 
pod gigantyczną presją lobby antywęglowego. Naciski 
urzędników unijnych zmierzających do wyeliminowa-
nia węgla z gospodarki są wzmacniane przez ekstre-
mistyczne skrzydło ruchów ekologicznych. 

To tym groźniejsze zjawisko, że w ostatnich wybo-
rach w Niemczech ugrupowania polityczne sympaty-
zujące ze skrajnymi ekologami zdobyły wiele głosów 
i możliwe, że Niemcy zaczną prowadzić jeszcze ostrzej-
szą politykę antywęglową. Przedsmak już mamy. Eko-
lodzy na szczycie klimatycznym w Niemczech uznali, 
że trzeba stworzyć czarną listę firm, które zarabiają 
na węglu. Lista ma być wskazówką dla banków, aby 
blokowały udzielanie kredytów. Na tej liście znalazło 
się 17 polskich firm. Legalnie działające spółki nie będą 
mogły brać kredytów?

Na razie to przede wszystkim zagrywka propa-
gandowa. Kilka banków już wcześniej ogłosiło, że nie 
kończy z kredytowaniem węglowych przedsięwzięć. 
Jak to się skończy? Moim zdaniem jeżeli europejskie 
banki odmówią pieniędzy, ich miejsce zajmą banki 
z Chin i USA. Zatem niezbyt martwiłbym się tą spra-
wą. Martwi mnie natomiast poziom zidiocenia. Otóż 
na czarnej liście znalazła się między innymi JSW, która 
wydobywa przede wszystkim węgiel koksowy. Ten wę-
giel UE uznała za surowiec o znaczeniu strategicznym. 
Na liście jest także PKP Cargo, ponieważ ta spółka 
przewozi węgiel.

Wśród europejskich firm na pierwszym miejscu 
listy jest szwajcarska Glencore, która jest jednym z naj-
większych na świecie producentów i dostawców szero-
kiego asortymentu towarów oraz surowców. Na całym 
świecie grupa ta prowadzi działalność w ponad 150 za-
kładach, między innymi w branży paliwowej, hutni-
czej, górniczej i rolniczej. Już widzę, jak na przykład 
szwajcarskie banki odmawiają kredytów dla Glencore.

Wielkim nikt nic nie zrobi. Nam będą szarpać no-
gawki. Żeby wygrać, musimy działać solidarnie. Mam 
na myśli rząd, zarządy spółek i liderów związkowych. 
Jeżeli zaczniemy się kłócić, zostaniemy stłamszeni. Gra 
toczy się o wielką stawkę i jedziemy na jednym wózku. 
Nie warto wkładać kija między szprychy kół. l

Ekolodzy 
na szczycie 
klimatycznym 
w Niemczech 
uznali, że trzeba 
stworzyć czarną 
listę firm, 
które zarabiają 
na węglu.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Jedziemy na jednym wózku

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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– Nasze działania przyczyniły się do wzrostu 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego 
Polski i większej dywersyfikacji źródeł do-
staw energii do naszego kraju. Z sukcesem 
restrukturyzujemy górnictwo i modernizuje-
my energetykę. Podnosimy konkurencyjność 
sektora, sięgamy po nowoczesne technologie 
i rozwijamy innowacje. Nasz głos, w sprawach 
kluczowych dla polskiego sektora energii, 
jest wyraźnie słyszalny na forum międzyna-
rodowym – mówił minister energii Krzysztof 
Tchórzewski 15 listopada w Warszawie pod-
czas konferencji prasowej podsumowującej 
dwa lata działalności ME.

Minister Tchórzewski podkreślił, że jed-
nym z priorytetów ME w ciągu pierwszych 
dwóch lat funkcjonowania resortu było prze-
prowadzenie efektywnej restrukturyzacji 
górnictwa. Zaznaczył, że polska energetyka 
jest i w najbliższych latach będzie oparta 
na węglu, a nowoczesne i zreformowane gór-
nictwo może być prężnie działającą gałęzią 
gospodarki i przyczyniać się do wzrostu go-
spodarczego. – Udało nam się podźwignąć 
branżę z kryzysu, w którym się znajdowała, 
kiedy powstało Ministerstwo Energii – za-
znaczył minister.

Ekonomia 
i bEzpiEczEństwo

O działaniach ME w górnictwie opowia-
dał uczestniczący w konferencji wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski. – Powołaliśmy PGG 
– firmę zdolną dziś konkurować również 
poza granicami kraju. Doprowadziliśmy 
do tego, że wszystkie spółki górnicze popra-
wiają swoje wyniki finansowe. Uratowaliśmy 
miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego i na Śląsku – wymienił wice-
minister. Dodał, że o skuteczności działań 
ME świadczą liczby: – Po trzech kwartałach 
2017 roku górnictwo przyniosło prawie 1,66 
mld złotych zysku.

Minister Tchórzewski wśród priorytetów 
ME wymienił również bezpieczeństwo ener-
getyczne. – Jest ono jednym z fundamentów 
bezpieczeństwa całego kraju. Aby je zapew-
nić, konsekwentnie podejmujemy działania 
zwiększające dywersyfikację źródeł energii – 
podkreślał. – Doprowadziliśmy m.in. do uru-
chomienia terminalu LNG w Świnoujściu, 
działamy na rzecz realizacji projektu Baltic 
Pipe, dzięki któremu uzyskamy możliwość 
dostaw gazu z Norwegii – mówił. Podkreślił, 
że Polska jest i pozostanie w kolejnych latach 
niezależna energetycznie.

Szef resortu energii zaznaczył również, 
że ME konsekwentnie broni interesów Pol-
ski na arenie międzynarodowej. – Nasz głos 
w kluczowych dla naszego kraju i regionu 
sprawach jest wyraźnie słyszalny. Aktywnie 
uczestniczymy w debacie na temat przyszłości 
sektora energii w Europie – mówił minister 
Tchórzewski. Dodał, że prezentowaliśmy i pre-
zentujemy twarde stanowisko Polski wobec 
projektu Nord Stream 2 i  konsekwentnie 
podkreślamy jego niezgodność z celami Unii 
Energetycznej i strategią UE. – Z europejski-
mi partnerami toczymy również intensywne 
rozmowy na  temat ostatecznego kształtu 
przepisów tzw. pakietu zimowego. Ten do-
kument zdefiniuje warunki rozwoju energe-
tyki w UE na najbliższe lata. Walczymy o to, 
żeby uwzględniał nasze interesy i specyfikę 

sektora energii w Polsce – podkreślił minister 
Tchórzewski.

inwEstycjE 
i konkurEncyjność

Zdaniem szefa ME, żeby sektor energe-
tyczny mógł odpowiedzieć na wyzwania, jakie 
staną przed nim w najbliższych latach, ko-
nieczne są inwestycje w nowe moce wytwór-
cze i modernizację infrastruktury. – Nasze 
działania mają na celu przyciągnięcie do pol-
skiej energetyki nowych inwestorów – m.in. 
poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia 
prawnego – i podniesienie konkurencyjności 
sektora – podkreślił Krzysztof Tchórzewski. 
Zaznaczył, że ma temu służyć m.in. opraco-
wany w resorcie energii projekt ustawy o ryn-

ku mocy. Mówił także m.in. o inwestycjach 
w Ostrołęce, Opolu, Turowie, Kozienicach 
i Jaworznie.

Zwrócił ponadto uwagę, że  kluczo-
wy element rozwoju energetyki stanowią 
dziś innowacje. – Z jednej strony, są one 
gwarancją bezpieczeństwa energetyczne-
go, z drugiej, warunkiem koniecznym dla 
wzrostu konkurencyjności sektora – powie-
dział minister Tchórzewski. Jako przykład 
podał zainicjowany i realizowany przez ME 
projekt upowszechnienia elektromobilności 
w Polsce. – Opracowaliśmy projekt ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych, który ma na celu stymulowanie roz-
woju wykorzystania paliw alternatywnych, 
tj. przede wszystkim energii elektrycznej 
i gazu ziemnego CNG i LNG. Powołujemy 
także Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 
(FNT). Ze środków dostępnych w Funduszu 
powstanie m.in. infrastruktura do ładowa-
nia pojazdów elektrycznych – wymienił 
minister.

odnawialnE źródła 
EnErgii

Ministerstwo wyznaczyło również nowy 
kierunek rozwoju OZE. – Dzięki nowelizacji 
ustawy o OZE stworzyliśmy możliwość pro-
dukcji i wykorzystywania energii przez oby-
wateli, szkoły, szpitale, instytucje użyteczności 
publicznej, czyli energetykę prosumencką, 
bez konieczności rejestrowania działalności 
gospodarczej – powiedział. Podkreślił, że re-
sort energii wspiera rozwój klastrów energii, 
dzięki czemu możliwy jest rozwój energetyki 
rozproszonej. Służą one poprawie lokalne-
go bezpieczeństwa energetycznego w spo-
sób przyjazny dla środowiska, zapewniając 
optymalne warunki organizacyjne, prawne 
i finansowe. – Przed nami kolejne wyzwania 
i jeszcze więcej pracy. Jesteśmy na nią gotowi 
– podkreślił minister Krzysztof Tchórzewski.

MATERIAŁY PRASOWE ME

A K T U A L N O Ś C I

Podsumowanie dwóch lat  
działalności Ministerstwa Energii

Gotowi do dalszej pracy
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Powołaliśmy PGG – firmę 
zdolną dziś konkurować 
również poza granicami 
kraju. Doprowadziliśmy 
do tego, że wszystkie spółki 
górnicze poprawiają swoje 
wyniki finansowe.

Kluczowy element rozwoju energetyki stanowią dziś innowacje. Z jednej strony, są one gwarancją 
bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej, warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności 
sektora
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Ministerstwo Energii zapewnia, że węgla nie zabraknie

Węglarkowy korek
Pierwsze informacje o problemach transpor-
tu kolejowego węgla pojawiły się w maju 
tego roku. Jesienią temat stał się gorący, nie 
pierwszy raz, ponieważ w poprzednich latach 
na przełomie września i października poja-
wiał się węglarkowy song medialny o różnym 
natężeniu. Tegoroczny jest o tyle nietypowy, 
że rozwiązaniem problemu z dostawami wę-
gla zajmuje się specjalnie do tego powołany 
zespół międzyresortowy, pod przewodnic-
twem wiceministra energii Grzegorza Tobi-
szowskiego. O interwencję rządu zabiegała 
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Kilka tygodni temu każdego dnia brako-
wało około dwóch tysięcy wagonów do prze-
wozu węgla. W składach opałowych powsta-
wały wielotygodniowe kolejki oczekujących 
na opał. W kilku elektrowniach zapasy były 
mniejsze, niż nakazuje prawo. Hutom groziło 
wygaszanie pieców. W kopalniach na Śląsku 
obawiano się, że trzeba będzie wstrzymać 
wydobycie, bo trzymanie urobku na zwałach 
jest drogie. W ocenie PKP Cargo, największe-
go przewoźnika, sytuacja została opanowana. 
Inni przewoźnicy odgrywają uzupełniającą 
rolę w tym segmencie rynku.

6 listopada br. podczas wizyty w Gilowi-
cach minister energii Krzysztof Tchórzewski 
zapewniał dziennikarzy, że węgla tej zimy ni-
komu nie zabraknie, choć występują problemy 

z jego dowiezieniem. Wynikają one z przyspie-
szenia w drugiej połowie roku robót na dro-
gach i na szlakach kolejowych. Minister mówił 
o psychozie braku węgla, która nie ma uzasad-
nienia w danych produkcyjnych: na koniec 
roku spodziewana jest nadwyżka produkcji 
w stosunku do krajowych potrzeb. Według 
raportów Agencji Rozwoju Przemysłu stan za-
pasów węgla kamiennego na koniec września 
br. wynosił 2,18 mln ton, a miesiąc wcześniej 
był na poziomie 1,96 mln ton wobec 3,43 mln 
ton w analogicznym okresie 2016 roku.

O  spokojnej produkcji jeszcze nie 
ma mowy. Jak poinformował nas Wojciech 
Jaros z Biura Prasowego Polskiej Grupy Gór-
niczej, w kopalniach tej spółki problem z ter-
minowym odbiorem węgla przez przewoźni-
ków kolejowych występuje od lipca br. Kolej 
podstawiała od kilku do kilkunastu składów 
mniej, niż PGG zamawiała. Wagonów brako-
wało najczęściej w drugiej połowie tygodnia.

– Rozumiejąc potrzebę przeprowadzenia 
remontu krajowej infrastruktury kolejowej, 
PGG bardzo ściśle współpracuje na poziomie 
operacyjnym i  decyzyjnym ze  wszystkimi 
uczestnikami procesu logistycznego w zakresie 
optymalnego wykorzystania zasobów przewo-
zowych przewoźników kolejowych. Celem jest 
terminowe zapewnienie dostaw odbiorcom. 
Obecnie dzięki wsparciu Ministerstwa Energii 
i staraniom wychodzącym także poza zakres 

PGG problem braku wagonów jest stopniowo 
rozwiązywany – zapewnia Wojciech Jaros.

Dla JSW SA doraźne działania realizowa-
ne przez PKP Cargo nie rozwiązują problemu. 
Dlatego, jak zapewnia Katarzyna Jabłońska-
-Bajer, rzeczniczka prasowa JSW, obecnie fir-
ma ta w miarę możliwości korzysta z usług 
innych przewoźników, a nawet z transportu 
samochodowego.

– Brak wagonów jest problemem dla 
wszystkich kopalń JSW. Z tego powodu Spółka 
sprzedaje mniej węgla i ponosi koszty zwało-
wania urobku. Przez brak wagonów produk-
cję ograniczają koksownie GK JSW. Z uwagi 
na reżim technologiczny w koksowniach do-
stawy z poszczególnych kopalń muszą być 

realizowane stosownie do wymogów koksow-
ni. Niewywiązywanie się z zakontraktowanych 
ilości węgla koksowego i koksu jest zagrożone 
karami. Dodatkową konsekwencją jest utrata 
gestii transportowej na rzecz kontrahenta – 
mówi rzeczniczka JSW SA.

Skutków finansowych i produkcyjnych 
dla spółek węglowych wywołanych brakiem 
wagonów na  razie nie można oszacować. 
Wszystkie nasze pytania na ten temat pozo-
stały bez odpowiedzi. Przedstawiciele PGG 
i JSW SA zastosowali w tej kwestii wymijającą 
formułę: „Z uwagi na obowiązujące zasady 
w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa i za-
pisy o poufności pozostałe pytania uznajemy 
za bezpodstawne”. (TAL)
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Kilka tygodni temu każdego dnia brakowało około dwóch tysięcy wagonów do przewozu węgla
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Rozmowa z dr. inż. Krystianem WierzbińsKim, kierownikiem Zakładu Zagrożeń Gazowych 
w Głównym Instytucie Górnictwa

Metan – kłopotliwe bogactwo
 XNowy GórNik: Jednej tonie wydobywa-

nego węgla towarzyszy obecnie ok. 15 me-
trów sześc. wydzielającego się ze  złoża 
metanu, a 20 lat temu wynik ten wynosił 
ok. 8 metrów sześc. Ze względu na bezpie-
czeństwo górników i zanieczyszczanie at-
mosfery ten gaz jest coraz bardziej kłopotli-
wy. Dlaczego zagrożenie metanowe rośnie?
krystiaN wierzbiński: 
Ponieważ metanonośność 
pokładów jest coraz więk-
sza. Powodów wzrostu 
zagrożenia metanowego 
jest kilka. Najważniejsze 
z  nich to: koncentracja 
wydobycia i zwiększenie 
głębokości robót górni-
czych, w szczególności zwiększenie głębokości 
prowadzonej eksploatacji w pokładach, w któ-
rych najczęściej wraz z głębokością rośnie na-
sycenie metanem, czyli tzw. metanonośność. 
Dotyczy to zarówno pokładów przewidzia-
nych do eksploatacji, jak i tych zalegających 
w bliskim ich otoczeniu.

Inne istotne czynniki to zwiększenie dłu-
gości ścian oraz wybiórcze eksploatowanie 
pokładów. Aktualnie wybierane są wyłącz-
nie pokłady o odpowiednio dużej miąższości, 
najczęściej powyżej 1,5 metra, z pominięciem 
pokładów cienkich, czyli według kryterium 
efektywności ekonomicznej. Konsekwen-
cją tego jest, że w strefie odprężenia, czyli 
w której górotwór zaczyna oddawać metan 
w wyniku zmiany swoich właściwości, za-
czyna znajdować się coraz więcej niewybra-
nych pokładów węgla. To powoduje, że przy 
eksploatacji zwiększa się ilość wydzielanego 
metanu w przeliczeniu na 1 tonę wydobycia, 
dopływającego do rejonu ściany.

W latach 1995–2011 średnia długość ścian 
wzrosła o 35 proc., co skutkuje: wzrostem ob-
jętości odprężonego złoża i wzrostem liczby 
niewybranych pokładów węgla w strefie od-
prężenia, a tym samym wzrostem zagrożenia 
metanowego podczas eksploatacji.

 XUboczny produkt i cichy zabójca – tak 
mówiono o metanie. Teraz dostrzega się, 
że  jest nośnikiem energii elektrycznej 
i cieplnej. Jak zmienia się podejście do nie-
go, świadczy utworzone przy GIG Między-
narodowe Centrum Doskonałości w zakre-
sie wykorzystania metanu z kopalń węgla 
(ICE-CMM). Jakie są jego zadania i czy bę-
dzie jedynym w świecie?

– Centrum współpracuje z Grupą Eks-
percką ds. Metanu z Kopalń Europejskiej 
Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczo-
nych. Będzie wspierało budowanie potencjału 
krajów członkowskich ONZ poprzez upo-
wszechnianie najlepszych praktyk: w zmniej-
szaniu emisji metanu oraz jego wykorzystaniu 
w sposób ekonomicznie opłacalny, a także 
społecznie akceptowalnych rozwiązań w pod-
ziemnych kopalniach i przyjaznego dla śro-
dowiska zarządzania metanem. Sprowadzając 
cele do konkretnych przedsięwzięć, Centrum 
będzie zbierać i gromadzić informacje do-
tyczące studiów przypadków i doświadczeń 
w  zakresie zrównoważonego zarządzania 
metanem z kopalń oraz udzielać technicz-
nych porad dla ich rozwoju. Będzie źródłem 
informacji, a także organizatorem szkoleń 
i warsztatów prowadzonych przez praktyków 
z kopalń. Pomogą one w upowszechnianiu 

wiedzy zawartej w dokumencie „best prac-
tices” i stosowania jej w różnych regionach 
górniczych.

Ponadto ICE-CMM będzie prowadzić 
badania pod auspicjami Grupy Eksperckiej ds. 
Metanu z Kopalń i we współpracy z organi-
zacjami międzyrządowymi i pozarządowymi, 
reprezentacjami przemysłu i innymi zainte-
resowanymi stronami. Ważnym zadaniem 
Centrum będzie działalność popularyzacyjna 
za pośrednictwem mediów elektronicznych 
i społecznościowych w celu podniesienia świa-
domości społecznej, w tym decydentów poli-
tycznych, o istniejących wyzwaniach i moż-
liwościach wykorzystania metanu z kopalń.

Centrum przy GIG jest pierwszym tego 
typu w świecie, ale czy będzie jedyne, to za-
leży od  aktywności innych państw ONZ. 
W Chinach już organizowany jest ośrodek 
o podobnych zadaniach. Rosja także będzie 
o taki zabiegała.

 X Jakie są  pierwsze efekty działalności 
ICE-CMM?

– Za wcześnie, żeby mówić o efektach, 
ponieważ Centrum otwarto 8 czerwca bieżą-
cego roku. Przygotowano plan jego działania, 
który omówiono i zatwierdzono na sesji ONZ 
w Genewie 25 października.

 XOd lat 80. XX wieku wiąże się nadzieje 
na gospodarcze wykorzystanie metanu. 
Mimo to efekty wciąż są niewielkie: ujmo-
wane jest ok. 36 proc. gazu uwalnianego 
podczas eksploatacji, z tego do przemysło-
wego wykorzystywania nie trafia nawet po-
łowa. Dlaczego?

– Niska efektywność odmetanowania wy-
nika z tego, że w zakładach górniczych powiela 
się pewne ogólnie sprawdzone rozwiązania, 
a nie stosuje się podejścia indywidualnego, 
selektywnego. Najczęściej stosowany sposób 
odmetanowania wyrobisk eksploatacyjnych 
oparty jest na ujęciu metanu z pokładów zale-
gających w stropie za pomocą otworów z wyro-
bisk przyścianowych. Umożliwia to uzyskanie 
stosunkowo wysokiej efektywności, ale tylko 
przy relatywnie wysokim dopływie metanu 
z warstw stropowych oraz przy zastosowaniu 
odpowiedniego układu przewietrzania ścian, 
zapewniającego utrzymanie otworów odme-
tanowania w całym okresie ich eksploatacji. 

Przy braku możliwości utrzymania 
otworów odmetanowania z wyrobisk przy-
ścianowych należy szukać innych rozwiązań, 
np. opartych na chodnikach, a nawet otwo-
rach drenażowych. Z kolei w przypadku de-
cydującego dopływu metanu z pokładu eks-
ploatowanego do środowiska ściany i braku 
możliwości wychwycenia metanu podczas 
eksploatacji trzeba myśleć o tzw. odmeta-
nowaniu przedeksploatacyjnym, które – jak 
wiemy – jest trudne do zrealizowania z uwagi 
na niską przepuszczalność pokładów węgla.

 X Skoro każda kopalnia jest inna, to dla-
czego powielane są  te same sposoby 
odmetanowania?

– Kopalnie zlecają projekty techniczne 
odmetanowania, które są wykonywane ru-
tynowo. Powiela się te same układy dla róż-
nych ścian, które się na ogół sprawdzają, lecz 
z różną skutecznością. Ten model jest ogól-
nie przyjęty w kopalni i powtarzalny. Obawa 
przed ryzykiem zastosowania nowatorskiej 

7 listopada 2017 roku wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski rozmawiał z mieszkań-
cami oraz władzami Złoczewa na temat per-
spektyw dla węgla brunatnego.

– Węgiel brunatny w polskiej energetyce 
od lat pełni strategiczną rolę. Niezaprzeczal-
nym faktem jest kluczowy wpływ tego surowca 
na rozwój gospodarczy państwa – powiedział 
wiceminister Tobiszowski podczas spotka-
nia. Dodał, że obecnie eksploatowane złoża 
umożliwiają utrzymanie stabilnego poziomu 
wydobycia i pracy kompleksów tylko do około 
2030 roku i dlatego niezbędne jest poszuki-
wanie nowych rozwiązań.

Zagospodarowanie nowych złóż węgla 
brunatnego to szansa na wypełnienie luki po-
wstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracu-
jących kompleksów energetycznych, opartych 
na tym surowcu. Dlatego, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania techniczno-ekonomiczne, 

społeczne, a także stan zaawansowania prac 
koncepcyjno-projektowych, szczególnie 
przyciągają uwagę dwa złoża: Złoczew oraz 
Ościsłowo.

* Kilkuset górników z kopalń węgla bru-
natnego zorganizowało 8 listopada pikietę 
przed Sejmem. Bronili przyszłej odkrywki 
Ościsłowo. Mieli transparenty z hasłami: „Nie 
dla likwidacji górnictwa węgla brunatnego 
w regionie konińskim” i „Nie zabierajcie na-
szym dzieciom chleba naszego powszedniego”.

W tym czasie w Sejmie odbywało się po-
siedzenie Komisji Energii i Skarbu Państwa 
poświęcone problemom związanym z decyzją 
środowiskową niezbędną dla budowy odkryw-
ki węgla brunatnego Ościsłowo. Wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski zapewnił, 
że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby pro-
blem jak najszybciej rozwiązać.

ME, ST

Wiceminister Tobiszowski spotkał się z mieszkańcami 
Złoczewa

Potrzebne odkrywki węgla brunatnego

metody wynika z niepewności, czy z uwagi 
na zagrożenie metanowe nie ograniczy ona 
zakładanego wydobycia węgla ze ściany. 

Pocieszające jest to, że w ostatnich latach 
podejmowane są próby zastosowania nowa-
torskich rozwiązań, ale przeważnie mają one 
finansowanie zewnętrzne lub przy nikłych 
środkach własnych. Przykładem może być 
projekt badawczy „Poprawa bezpieczeństwa 
pracy w  kopalniach”, sfinansowany przez 
NCBiR. Obecnie widać też pierwsze jaskółki 
nowego podejścia do odmetanowania, ale nie 
mogę ujawniać zakładu górniczego i wyko-
nawcy, ponieważ wiąże mnie klauzula o za-
chowaniu poufności.

 X Jaka efektywność odmetanowania 
w polskim górnictwie byłaby satysfakcjo-
nująca dla pana jako specjalisty zagrożeń 
gazowych?

– Dziewięćdziesięcioprocentowa, ale 
na dziś dla całego polskiego górnictwa to ra-
czej marzenie. Jednak pułap ten może być 
realny do  osiągnięcia, chociażby dlatego, 
że znane są przypadki z polskich kopalń, gdzie 
w okresie krótkoterminowym osiągnięto tak 
wysoką efektywność. To punkt docelowy, 
do którego kopalnie będą docierały w swoim 
tempie. Jak wiemy, o efektywności odme-
tanowania decydują indywidualne warunki 
geologiczne i gazowe w rejonie prowadzonej 
lub projektowanej eksploatacji. A decyzje 
o zastosowaniu odpowiedniego sposobu od-
metanowania muszą poprzedzać dokładne 
indywidualne analizy bilansu dopływu metanu 
w środowiska projektowanych ścian oraz moż-
liwości jego wychwycenia przez sieć otworów 
odmetanowania.

Jednym z celów ICE-CMM jest zmiana 
wizerunku polskiego górnictwa. Już sam fakt 
przyznania Polsce przez ONZ możliwości 
utworzenia pierwszego na świecie centrum 
tego typu świadczy o dostrzeganiu wiodącej 
roli naszej techniki górniczej w skali globalnej. 
ICE-CMM oprócz wspierania Komisji Eks-
perckiej ONZ będzie promować polską naukę 

górniczą i myśl techniczną. Bardzo liczymy 
na wsparcie naszego rządu, ponieważ będzie 
to też promocja naszego kraju. ICE-CMM 
będzie ambasadorem Polski w tej dziedzinie. 
Wiele ciekawych doświadczeń w tym zakresie 
ma JSW SA, której wieloletnia polityka ener-
getyczna przynosi efekty.

 XOdmetanowanie złóż przed rozpoczę-
ciem fedrunku byłoby epokowym wyda-
rzeniem w poprawie bezpieczeństwa pra-
cy polskich górników. PGNiG prowadzi taką 
próbę w Gilowicach, a wcześniej podobny 
eksperyment był w kopalni Mysłowice-We-
soła. Jakie są szanse na upowszechnienie 
tej technologii?

– W  odmetanowaniu wyprzedzają-
cym pokładów węgla kamiennego otwora-
mi wierconymi z powierzchni w ostatnich 
dwóch dekadach nastąpił olbrzymi postęp. 
Największe sukcesy odnoszą Amerykanie. 
Polska stawia dopiero pierwsze kroki w sto-
sowaniu technologii wierceń kierunkowych. 
Warunki geologiczne europejskich zagłębi 
węgla kamiennego są znacznie trudniejsze 
niż w USA. Chodzi tu głównie o ich niższą 
przepuszczalność. Wiemy, że  elementem 
decydującym o skuteczności tej technologii 
w Polsce jest upodatnienie naszych węgli. Jak 
pokazują doświadczenia, amerykański sukces 
wymaga czasu i cierpliwości. Dopiero wykona-
nie serii otworów badawczych może przynieść 
powodzenie na skalę przemysłową.

W pełni świadomy tych uwarunkowań jest 
prezes PGNiG Piotr Woźniak,  który od dawna 
wspiera te działania. Odmetanowanie wy-
przedzające pokładów węgla kamiennego 
jest procesem długofalowym, wymagającym 
odpowiednich nakładów finansowych. Za-
angażowanie się PGNiG w takie próby wraz 
z pozostałymi partnerami współtworzący-
mi Centrum ICE-CMM, czyli Państwowym 
Instytutem Geologicznym PIB, Instytutem 
Nafty i Gazu PIB oraz GIG, znacznie zwiększa 
szanse powodzenia tego projektu.

Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK
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PAWEŁ KO ŁODZIEJ

Na portalu wnp.pl przeczytałem: „Nad pol-
skim górnictwem zaświeciło słońce. Są twar-
de dane”. Ze słońcem jest tak, że jak wzejdzie 
i zaświeci, to na pewno zajdzie i zgaśnie. Trze-
ba przygotować się na czas, kiedy polskie 
górnictwo zacznie ogarniać mrok. Nieste-
ty, promienie słońca świecącego chwilowo 
nad górnictwem spowodowały, że zakamarki 
naszej rzeczywistości zaczęły jaśnieć bez-
wstydną głupotą, a samobójcze treści walą 
po oczach. Rozum został zagłuszony przez 
jazgot wulgarnej bezmyślności. Rozsądek 
tratują idiotyczne pomysły. Nastał sprzyjający 
czas dla wszystkich, którzy chcą kupić ludzką 
przychylność za plewy.

Czy załoga naszej firmy da się nabrać 
na bajki z mchu i paproci? A może zechce 
pracować za pieniądze, które przyśniły się 
znanym zbawcom naszej Spółki skupionym 
w malutkich związkach? W kopalniach JSW 
rozpowszechniana jest informacja o  tym, 
że grupa występująca pod nazwą Wspólna 
Reprezentacja Związków Zawodowych zała-
twia po 25 tys. złotych dla każdego pracownika 
i po 10 tys. złotych dla byłych pracowników, 
którzy nie dostali rządowej rekompensaty 
za deputat węglowy. To będzie firmę kosz-
towało miliard złotych ze sporym okładem. 
Później wyjaśnię, dlaczego pomysł planktonu 
kosztuje ponad miliard złotych.

Zdaniem pseudodziałaczy te pieniądze 
są i można je wydać. Przeszkodą są jedynie 
reprezentatywne organizacje związkowe. In-
formuję oszołomionych panów z planktonu 
związkowego, że o przelewach na takie kwoty 
decyduje wyłącznie zarząd. Możliwe, że ostat-
nio coś się zmieniło, że związki obiecujące wy-
płatę mają swoje środki i decyzję o przelewie 
może na przykład podjąć związek Jedność. 
Jeżeli tak jest, to wielce szanowni i bardzo 
oszołomieni panowie – przelewajcie! Na ra-
zie zamiast przelewów mamy ulotkę, która 
zastępuje ponad miliard złotych.

Kupa Kasy dla Każdego

Panowie napisali coś takiego: „Z uwagi 
na fakt wejścia w życie i realizację ustawy 
o wypłacie rekompensat za utracony deputat 
węglowy, a co za tym idzie brak dalszej po-
trzeby utrzymywania rezerw przeznaczonych 
na przegrane sprawy sądowe z emerytami, 
którzy utracili prawo do deputatu węglo-
wego, Wspólna Reprezentacja Związków 
Zawodowych działających w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej wnosi o wypłatę wszystkim 
pracownikom JSW SA premii jednorazowej 
w wysokości po 25 tys. złotych na każdego pra-
cownika; wypłatę wszystkim byłym pracowni-
kom JSW SA, którzy nie zostali objęci ustawą 
o wypłacie rekompensaty za utracony deputat 
węglowy, jednorazowej premii w wysokości 
po 10 tys. złotych oraz dalszą realizację węgla 
deputatowego dla osób uprawnionych zgodnie 
z ZUZP. Premie pochodziłyby ze środków 

uzyskanych z likwidacji wyżej wymienionych 
rezerw i stanowiłyby rekompensatę za wyrze-
czenia załogi poniesione w ostatnich trzech 
latach, w których to znacznie ograniczono jej 
zarobki. Wyżej wymienione kwoty stanowi-
łyby jedynie część środków zgromadzonych 
jako rezerwa na poczet przegranych spraw, 
a w znacznym stopniu poprawiłyby już ogrom-
nie nadszarpnięte budżety domowe naszych 
pracowników”.

Jedna wypłata i zero 
problemów

Jeżeli Spółka wypłaciłaby pieniądze, 
wkrótce pracownicy nie mieliby problemów 
z nadszarpniętymi budżetami domowymi. 
Wcale nie mieliby domowych budżetów. Re-
zerwy stworzone przez zarząd JSW są tylko 
zapisami księgowymi. To nie są pieniądze 
odłożone na  kupkę. Wypłata dla każde-
go pracownika po 25 tys. złotych oznacza, 
że naprawdę trzeba wypłacić 50 tys. złotych. 
To musiałyby być prawdziwe pieniądze, a nie 
zapisy księgowe. 

Dlaczego 50 tys. złotych? Ponieważ zgod-
nie z umową restrukturyzacyjną z bankami 
każda dodatkowa złotówka wypłacona pra-
cownikowi powoduje, że bankowi trzeba także 
wypłacić złotówkę. My wciąż mamy długi, 
a kilku panów mami gigantycznymi wypła-
tami. Oznaczałyby one, że z kasy JSW w jed-
nej chwili wypływa ponad miliard złotych. 
To byłyby prawdziwe pieniądze. Nie zapisy 
księgowe pod tytułem „rezerwy”.

inteleKt na czole

Oglądam zdjęcie. Jest lato. Parking przed 
kopalnią Pniówek. Banery informujące o mię-
dzynarodowej konferencji organizowanej 
w JSW. Na zdjęciu lider grupy, która teraz 
chce, aby firma wydała ponad miliard zło-
tych. Wtedy walczył o pieniądze, które dzień 
wcześniej wynegocjowały reprezentatywne 
organizacje związkowe. Jest dumny z sukce-
sów. Świadczy o tym wysiłek intelektualny, 
który odcisnął piętno na jego czole. Wygląda 
to tak, jakby pojedyncza myśl przebiła przód 
czaszki, żeby poczuć się wolną i nieskrępo-
waną. Usta poszerzone do granic możliwości 
przez okrzyk, który składa się na wspaniałe 
hasło „brawo ja”.

Wokół naszej firmy jest grupa ludzi, któ-
rzy noszą mózgi tylko po to, aby mieć balast 
na wypadek silnych wiatrów. Mamy do czy-
nienia z tym etapem ewolucji, kiedy matka 
natura niektórych pozbawia zdolności my-
ślenia jako niepotrzebnej w ich codziennym 
funkcjonowaniu. Brawo On! Egzemplarz wart 
oklasków w cyrku!

Jastrzębska spółka WęgloWa. Nad polskim 
górnictwem zaświeciło słońce, a w jego blasku głupota lśni tak, 
że aż oczy szczypią. Jej bezwstydny blask unosi się nad Spółką. 

Modlę się, aby wkrótce nie okazało się, że to już nie blask głupoty, 
tylko łuna pożaru. Wszystko zależy od załogi. W kopalniach JSW 
rozpowszechniana jest informacja o tym, że grupa występująca 

pod nazwą Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych 
załatwia po 25 tys. złotych dla każdego pracownika i po 10 tys. 
złotych dla byłych pracowników, którzy nie dostali rządowej 

rekompensaty za deputat węglowy. To będzie firmę kosztowało 
miliard złotych ze sporym okładem. 

Głupota w słońcu tak lśni,
że aż oślepia

reKlama dźwignią KlęsKi
Mam nadzieję, że pomysł wypłaty po 

25 tys. złotych dla każdego pracownika nie 
zostanie rozreklamowany. Panowie już roz-
reklamowali w Polsce dane, z których wy-
nika, że górnicy z JSW zarabiają średnio po 
13 tys. złotych. Dziękuję wam, zacni panowie, 
za wielki wkład w umacnianie pozycji polskie-
go górnictwa w oczach obywateli Rzeczypo-
spolitej. Załoga pewnie będzie potrafiła od-
wdzięczyć się wam za bardzo dobry wizerunek 
nakreślony w sposób subtelny i stonowany. 
Reklama w waszym wykonaniu jest dźwignią 
klęski naszej firmy. Waszym zdaniem pławimy 
się w luksusie. Zarabiamy po 13 tys. złotych 

miesięcznie, dostaniemy 25 tys. ekstra i Bóg 
wie co jeszcze.

Jak będzie źle, nawet pies z kulawą nogą 
się nad nami nie zlituje. Najwyżej nas obsika, 
szczeknie na do widzenia i pokuśtyka dalej. 
Już teraz w Warszawce krąży dowcip: „Dla-
czego oddychamy smogiem? Żeby jakiś hajer 
mógł dostać czternastkę”. Albo taki: „Zamożni 
mieszkańcy z najbiedniejszych gmin w Polsce 
postanowili dotować górników i emerytów 
górniczych. Ostatnio zrzucili się na wypłatę 
po 10 tys. złotych dla biednych rodzin eme-
rytów górniczych”. To prostackie poczucie 
humoru, ale jest ono bardziej niebezpieczne 
niż kilku Balcerowiczów. Jak Polska zacznie 
się z nas masowo śmiać, nikt i nic nam nie 
pomoże.

negocJuJemy uKład

Reprezentatywne organizacje związkowe 
wciąż negocjują zapisy nowego zbiorowego 
układu pracy. Kiedy zostanie uzgodniona jego 
treść, zwrócimy się do załogi z prośbą o akcep-
tację. Dopiero po jej uzyskaniu układ zostanie 
podpisany. W rozmowach na temat układu 
nie biorą udziału ci, którzy swoimi podpi-
sami obiecują wypłatę po 25 tys. złotych dla 
każdego. To im nie przeszkodziło, aby orga-
nizować referendum, w którym proszą załogę 

W rozmowach na temat układu nie biorą udziału ci, którzy swoimi podpisami obiecują wypłatę po 25 tys. złotych dla każdego. To im nie przeszkodziło, aby organizować referendum, 
w którym proszą załogę o to, aby opowiedziała się za ich propozycją ZUZP. Ta propozycja to kilka tabelek, trochę komunałów i fragmenty układów przedstawianych od 2011 roku, które 
były odrzucane przez związki zawodowe, bo były antypracownicze

Reprezentatywne organizacje 
związkowe wciąż negocjują 
zapisy nowego zbiorowego 
układu pracy. Kiedy zostanie 
uzgodniona jego treść, 
zwrócimy się do załogi 
z prośbą o akceptację. 
Dopiero po jej uzyskaniu 
układ zostanie podpisany. 

Wokół naszej firmy jest 
grupa ludzi, którzy noszą 
mózgi tylko po to, aby mieć 
balast na wypadek silnych 
wiatrów.
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o to, aby opowiedziała się za ich propozycją 
ZUZP. Ta propozycja to kilka tabelek, trochę 
komunałów i fragmenty układów przedstawia-
nych od 2011 roku, które były odrzucane przez 
związki zawodowe, bo były antypracownicze. 
Jeżeli oni uważają, że układ pracy ma składać 
się z tabelek i antypracowniczych zapisów, 
to trzeba zacząć się bać. 

Z wielką wirtuozerią prowadzone były 
także rozmowy na temat propozycji plank-
tonu. Zamieszczono ją na portalach społecz-
nościowych, nawet jednego zdania nie zamie-
niono z zarządem i ogłoszono referendum. 
Czy finał będzie taki, że plankton związko-
wy podpisze sam ze sobą własny ZUZP? Czy 
jakikolwiek wynik tak przeprowadzonego 
„referendum” będzie miał wpływ na zarząd? 
Oczywiście, że nie!

Czas na morał

Morał może być tylko taki jak początek. 
Nad polskim górnictwem zaświeciło słońce, 
a w jego blasku głupota lśni tak, że aż oczy 
szczypią. Jej bezwstydny blask unosi się nad 
Spółką. Modlę się, aby wkrótce nie okazało się, 
że to już nie blask głupoty, tylko łuna pożaru. 
Wszystko zależy od załogi.

l
Paweł Kołodziej jest przewodniczącym FZZG JSW SA

Głupota w słońcu tak lśni,
że aż oślepia
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W rozmowach na temat układu nie biorą udziału ci, którzy swoimi podpisami obiecują wypłatę po 25 tys. złotych dla każdego. To im nie przeszkodziło, aby organizować referendum, 
w którym proszą załogę o to, aby opowiedziała się za ich propozycją ZUZP. Ta propozycja to kilka tabelek, trochę komunałów i fragmenty układów przedstawianych od 2011 roku, które 
były odrzucane przez związki zawodowe, bo były antypracownicze

Z uwagi na fakt wejścia w życie i realizacji 
ustawy o wypłacie rekompensat z tytułu utra-
conego deputatu węglowego, a co za tym 
idzie braku podstaw do dalszego utrzymy-
wania rezerw przeznaczonych na przegra-
ne sprawy sądowe z emerytami, Wspólna 
Reprezentacja Związków Zawodowych JSW 
SA wystąpiła z pismem do zarządu i do rady 
nadzorczej o wypłatę premii dla pracowni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz 
emerytów nieobjętych ustawą o rekompen-
sacie utraconego deputatu. Pracownicy mie-
liby dostać po 25 tys. złotych, a emeryci po 
10 tys. złotych.

 Xnowy Górnik: Między innymi Związek 
Zawodowy Jedność domaga się wypłaty 
po 25 tys. złotych dla każdego pracownika 
i po 10 tys. złotych dla byłych pracowników, 
którzy nie dostaną rekompensaty z budże-
tu państwa za deputat węglowy. To kosz-
towny pomysł?
robert ostrowski: 
Razem z  podatkiem 
i ze składką na ZUS kosz-
towałoby to  nas około 
1,4 mld złotych. Koszt 
wypłat dla pracowników 
to około 640 mln złotych. 
Tyle samo musielibyśmy 
przeznaczyć na wykup obligacji od banków, 
z którymi zawarliśmy umowę restrukturyza-
cyjną. Wypłata po 10 tys. złotych dla byłych 
pracowników razem ze wszystkimi narzutami 
oznaczałaby, że musielibyśmy wydać prawie 
55 mln złotych. Tyle samo musielibyśmy wy-
płacić bankom.

 X Spółka nie wymigałaby się? Przecież eme-
ryci i renciści to nie pracownicy? Wypłatę 
dla załogi moglibyście przedstawić jako 
zwrot pożyczki udzielonej przez pracow-
ników, którzy zrezygnowali z części skład-
ników wynagrodzenia, żeby ratować Spół-
kę. Tak przynajmniej sugerują związkowcy.

– Wypłacilibyśmy pieniądze, które nie 
były ujęte w umowie restrukturyzacyjnej. 
Zresztą do tej pory też tak było, że nagrody, 
a nawet podwyżka wartości flapsów, wypła-
cane w tym roku wiązały się z podwójnym 

kosztem – wypłatą dla pracowników i wypłatą 
dla banków.

 X Spółka przecież nic by nie straciła. Za-
płaciłaby rezerwami, które rozwiązujecie. 
Tak twierdzą związkowcy, którym przewo-
dzi Jedność.

– Pan żartuje. Rezerwy są zapisem księ-
gowym. To nie są pieniądze odłożone na kon-
cie. Jest to tylko informacja, że należy brać 
pod uwagę możliwość wypłacenia pieniędzy 
na cele, dla których tworzy się rezerwę. Robie-
nie takich zapisów wynika z zasad księgowo-
ści, w tym z zasady narzuconej przez giełdę, 
która wymaga, abyśmy stosowali międzyna-
rodowe standardy księgowości.

 X Nie możecie płacić zapisem księgowym? 
Proporcjonalnie dla każdego pracownika?

– Tak, wydrukujemy ten zapis, a pracow-
nicy oprawią go w ramki i powieszą na ścianie. 
Równie dobrze mogę panu przesłać faksem 
banknoty. Będą miały taką samą wartość jak 
zapłata rezerwami z zapisu księgowego.

 X Związkowcy twierdzą, że  jak rezerwy 
będą rozwiązane, to będą pieniądze. Związ-
kowcy, a przede wszystkim liderzy Jedno-
ści, przy każdej okazji zapewniają, że nie 
oszukują załogi. Teraz kłamią? Może wte-
dy kłamali?

– Związkowcy zapewne wiedzą, że rezer-
wa na potencjalne zobowiązania nie oznacza, 

że są konkretne pieniądze. To są ludzie cza-
sem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
związkowym, którzy bardzo często biorą 
udział w spotkaniach, na których tłumaczymy 
sytuację firmy i wszelkie zależności związane 
z finansami.

 X Specjalnie wprowadzają w błąd załogę?
– Konkurują z innymi związkami, może 

chcą przekonać, że warto się do nich zapisać. 
Traktuję to jako dęty marketing.

 XDlaczego reprezentatywne związki za-
wodowe nie wystąpiły z żądaniem wypła-
ty z zapisu księgowego?

– Nie chciały wystawić się na pośmie-
wisko. Pan z  tego samego powodu nie 
przyjął banknotów, które chciałem wysłać 
faksem.

 X Co by się stało, gdyby pan przelał z kon-
ta firmy około 1,4 mld złotych, realizując żą-
danie między innymi Jedności?

– Firma mogłaby przestać istnieć. Mamy 
pewne rezerwy gotówki, ale przecież musimy 
płacić za dostawy i usługi, płacimy pensje i fi-
nansujemy inwestycje we wszystkich kopal-
niach i koksowniach.

 X Co zrobiłby akcjonariusz większościowy?
– Zarząd zostałby odwołany. Jeżeli nasta-

łyby trudne czasy, pewnie nikt nie chciałby 
nam udzielić kredytu. W czasie kryzysu Spół-
ka najprawdopodobniej byłaby restrukturyzo-
wana przez upadłość.

 X Bankierzy uznaliby, że reprezentuje pan 
szaleńczą firmę?

– Proponuję, abyśmy pozostali przy pań-
skich dość łagodnych określeniach. Płacenie 
zapisami księgowymi, przelewanie na konta 
pracowników rezerw celowych i wysyłanie 
banknotów faksem tworzą wystarczająco wiel-
kie rozlewisko absurdu, aby załoga wyrobiła 
sobie zdanie na temat żądań i proponowanych 
źródeł ich finansowania. Nie rozmawialiśmy 
tylko o skanowaniu monet i wysyłaniu ich 
mailem. Dziękuję panu, że nie poruszył pan 
tego tematu.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z RobeRtem ostRowskim, wiceprezesem do spraw 
ekonomicznych JSW SA

O wysyłaniu banknotów 
faksem i monet mailem

Ciekawa liczba

1,4 mld
ZŁOTYCH

kosztowałby pomysł liderów związków zawodo-
wych, które nie mają statusu organizacji reprezen-
tatywnych. Czy brak reprezentatywności usprawie-
dliwia brak myślenia? 
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wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uprawa roślin energetycznych

Rozszumiały się wierzby 
energetyczne

Aby ludzka cywilizacja funkcjonowała, nie-
zbędna jest energia. Istnieje wiele jej rodza-
jów – cieplna, elektryczna, jądrowa. Państwa 
rozwinięte są obecnie uzależnione od paliw 
konwencjonalnych, jak ropa, węgiel i gaz 
ziemny – 80  proc. zużywanej na  świecie 
energii pochodzi z  tych źródeł. Ponadto 
zużycie tych paliw ma niekorzystny wpływ 
na stan powietrza i zasobów wody. Równo-
legle promuje się energię odnawialną, która 
często bywa droga i zawodna. Odpowiedzią 
na to może być biomasa, zwłaszcza upra-
wa roślin energetycznych. W tym procesie 
koszty wytworzenia energii nie są wysokie, 
a do jej wykorzystania nie są wymagane 
nowe technologie.

Rośliny energetyczne uprawia się w celu 
pozyskania biomasy przeznaczonej do pro-
dukcji energii cieplnej, energii elektrycznej 
oraz paliwa gazowego lub ciekłego. Za uprawy 
energetyczne uznaje się te uprawy, które nie 
wytwarzają żywności. Wytwarzanie energii 
tą metodą niesie ze sobą wiele korzyści – 
np. rośliny energetyczne nie emitują dwu-
tlenku węgla, czyli wytwarzają tylko tyle tego 
gazu podczas spalania, ile pobrały z powietrza 
podczas wzrostu. Po ich spaleniu zostaje bar-
dzo mało popiołu, który można wykorzystać 
jako nawóz. Rolnicy nie ponoszą opłat za emi-
sję zanieczyszczeń do powietrza, mogą zago-
spodarować grunty wyłączone z produkcji 
żywności i otrzymują dopłaty bezpośrednie 
do gruntów rolnych. 

Nie można lekceważyć też gospodarczego 
znaczenia upraw energetycznych – im wię-
cej dostępnych źródeł energii, tym większa 
niezależność energetyczna państw i takich 
organizacji jak Unia Europejska. Znaczenie 
dywersyfikacji źródeł będzie z roku na rok 
rosnąć, ponieważ zasobów węgla nie będzie 
przybywać, ropy naftowej starczy na 60 lat, 
a gaz ziemny jest dostępny w ograniczonych 
ilościach.

Rośliny energetyczne muszą się charakte-
ryzować dużym przyrostem rocznym, wysoką 
wartością opałową, odpornością na choroby 
i szkodniki oraz niewielkimi wymaganiami 
glebowymi. Niezwykle ważną kwestią jest 
też możliwość mechanizacji prac agrotech-
nicznych związanych z zakładaniem plantacji 
oraz zbieraniem plonu. Średnio uprawa roślin 
energetycznych może być użytkowana przez 
15–20 lat. Uprawy są wykorzystywane przez 
zakłady tłuszczowe, gorzelnie i cukrownie, 
które wytwarzają z nich biopaliwo, oraz cie-
płownie i elektrociepłownie, które przerabiają 
je na ciepło i energię elektryczną.

W Unii i W Polsce

W  dokumentach Unii Europejskiej 
za rośliny energetyczne uważa się te, które 
uprawiane są na gruntach rolnych i które 
zostają przetworzone na biopaliwa i biokom-
ponenty, energię cieplną lub energię elek-
tryczną. W wielu krajach Unii prowadzi się 
programy stymulujące uprawy energetyczne. 
W Szwecji realizowany jest rządowy projekt 
Energy Forestry, dzięki któremu plantacje 
wierzby krzewiastej powiększają się rocz-
nie o  16 tys. hektarów, a plany zakładają 

prowadzenie uprawy na 800 tys. hektarów. 
Walijski program Salix Project ma doprowa-
dzić do zmiany użytkowania gleb z pastwi-
skowego na energetyczne. W Danii, Niem-
czech i Austrii prowadzone są prace nad 
produkcją alkoholu metylowego z biomasy 
wierzbowej, który byłby dodatkiem do paliw 
płynnych zmniejszającym zanieczyszczenie 
środowiska, a w najbliższej przyszłości alter-
natywnym paliwem dla silników.

W Polsce biomasa jest teraz najważniej-
szym źródłem energii odnawialnej – jej udział 
w strukturze wykorzystania OZE przekra-
cza 98 proc. Do niedawna zasadnicza część 
biomasy pochodziła z lasów, jednak przez 
wzgląd na potrzebę prowadzenia racjonalnej 
gospodarki leśnej zasoby drewna na cele ener-
getyczne są ograniczone. W związku z tym 
stopniowo rośnie zainteresowanie plantacjami 
energetycznymi, zakładanymi na terenach rol-
niczych, które mogą być obsadzane gatunkami 
jednorocznymi i wieloletnimi. W pewnym 
sensie jest to powrót do przeszłości, ponieważ 
człowiek od tysięcy lat używał traw, patyków 
czy drewna jako paliwa. Okazuje się, że nowo-
czesny Homo sapiens, kierując się przesłan-
kami ekonomicznymi i ekologicznymi, wraca 
do tego pradawnego źródła energii.

energiczni imigranci

Rośliny uprawiane w celach energetycz-
nych w Polsce dzielą się na trzy typy – rośli-
ny o dużym przyroście biomasy (jak wierzba 
energetyczna, miskantus i topinambur), rośli-
ny jednoroczne o dużej zawartości cukru lub 
skrobi (buraki, ziemniaki, zboża), z których 
można wytwarzać etanol, oraz rośliny oleiste, 
z których otrzymujemy olej roślinny (np. rze-
pak). Najczęściej uprawiane na plantacjach 
energetycznych są szybkorosnące odmiany 
wierzby wiciowej. Uprawę tej krzewiastej ro-
śliny prowadzi się w cyklu jedno-, dwu- lub 
trzyletnim, na różnych typach gleb, z dobrym 
nawodnieniem. Zbioru dokonuje się od poło-
wy listopada do końca marca. Pędy wierzbo-
we są rozdrabniane i przyjmują kilka posta-
ci – zrębków, czyli pędów rozdrobnionych 
na kilkunastocentymetrowe kawałki, brykietu, 
to jest rozdrobnionych, sprasowanych pod 
ciśnieniem trocin o wilgotności ok. 10 proc., 
peletu – małych wałeczków, i korków, które 
wyrabia się z jednorocznych pędów pociętych 
na kawałki o długości 203 centymetrów.

Bardzo dobrze przyjął się w Polsce pocho-
dzący ze stref podzwrotnikowych ślazowiec 
pensylwański, który tworzy kępy o silnym 
systemie korzeniowym i wykształca od kil-
ku do kilkunastu łodyg o średnicy 5–35 mi-
limetrów i wysokości ponad 3,5 metra. Jego 
plantacje mogą być eksploatowane przez 
około 15–20 lat. Ślazowiec może być upra-
wiany na glebach wszystkich klas z wyjątkiem 
VI i słabych klas V, o odczynie obojętnym, 
dopuszczalnie lekko kwaśnym. Jego plonem 
użytkowym, który pozyskuje się co  roku, 
są zdrewniałe i zaschnięte łodygi. Zbioru bio-
masy dokonuje się w zależności od regionu 
od lutego do kwietnia.

Zza Oceanu Atlantyckiego przybył do nas 
słonecznik bulwiasty, bliski krewniak ro-
dzimego słonecznika zwyczajnego. Rośnie 

w postaci pojedynczych łodyg i ma do 4 me-
trów wysokości. Może być uprawiany na jed-
nym stanowisku przez 15–20 lat. Zebrany 
pod koniec zimy plon w formie bulw może 
być wykorzystywany do produkcji etanolu 
lub biogazu, zaś zeschnięte na pniu części 
nadziemne mogą być spalane bezpośrednio 
albo stosowane do produkcji brykietów lub 
peletów. Niestety bulwy słonecznika są przy-
smakiem dzików i czasami wskutek ich inten-
sywnego żerowania dochodzi do znacznego 
zniszczenia łodyg.

Z drugiej strony świata, bo zza Uralu, 
polscy plantatorzy sprowadzili miskant 

olbrzymi – odporny gatunek trawy. Ma małe 
wymagania glebowe i wyróżnia się produkcją 
suchej masy. Miskant rozrasta się w formie 
dużych kęp, z których wyrasta kilkadziesiąt 
łodyg trzcinowych o wysokości do 3,5 me-
tra. Jego biomasa może służyć jako źródło 
energii, surowiec do produkcji materiałów 
budowlanych, papieru i materiałów rolni-
czych. Dodatkowo uprawiany na terenach 
skażonych przemysłowo rekultywuje glebę, 
chroni ją przed wymywaniem składników 
pokarmowych i wypłukiwaniem związków 
próchnicznych.
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Zrębki, czyli pędy wierzby wiciowej rozdrobnione na kilkunastocentymetrowe kawałki

Wierzba wiciowa osiąga do 10 metrów wysokości
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Koncern PSA zdradził, co będzie chciał zrobić 
z Oplem. W ciągu najbliższych trzech lat PSA 
chce wprowadzić na rynek dziewięć nowych 
modeli tej marki. Stawia na SUV – w roku 2021 
mają one stanowić do 40 proc. sprzedaży Opli.

Do 2024 roku wszystkie modele Opla 
będą budowane na bazie dwóch platform 
i czterech rodzin silników, które wykorzystuje 
do produkcji swoich aut koncern PSA. Obec-
nie Opel korzysta z dziewięciu platform i 10 
rodzin silników. Francuzi zapowiadają jednak, 
że będą je projektowali niemieccy inżyniero-
wie w centrali Opla w Russelsheim. W zasa-
dzie nie będzie to nic nowego, bo Crossland 
i Grandland to także modele oparte na podze-
społach PSA. Wspólne podzespoły będą jed-
nym ze sposobów na obniżenie kosztów – PSA 
szacuje, że synergie będą dawały 1,1 mld euro 
w roku 2020, a w roku 2026 już 1,7 mld euro.

W przyszłym roku ma się pojawić nowa 
generacja Combo, oparta już na francuskich 
podzespołach, a w 2019 nowa Corsa. Roz-
wój samochodów dostawczych to, obok SUV, 
jeden z priorytetów PSA – do 2020 roku 
sprzedaż dostawczych Opli ma się zwiększyć 
o 25 proc.

Będzie też więcej aut elektrycznych. 
Do roku 2020 cztery modele Opla, m.in. Gran-
dland X i następna generacja Corsy, mają mieć 
wersje elektryczne, a cztery lata później już 
każdy model ma oferować przynajmniej jedną 
taką wersję – bateryjną lub hybrydę plug-in.

Carlos Tavares, szef koncernu PSA, za-
powiedział, że nie będzie zamykania fabryk 
i masowych zwolnień. Przypomniał, że fran-
cuski koncern przeszedł niedawno drogę 
od strat do rentowności, unikając tego typu 
posunięć.

ElEktrycznE porozumiEniE 
ponad podziałami

Wiadomo, że era samochodów elektrycz-
nych nadchodzi. Według wielu zbyt wolno. 
Co może już przyspieszyć? Rozwój infrastruk-
tury do szybkiego ładowania – to jedna z od-
powiedzi. Na razie każdy koncern samocho-
dowy i energetyczny, który się za to zabierał, 
robił wszystko po swojemu.

Teraz Audi i Porsche w ramach Volkswa-
gen Group oraz BMW Group, Daimler AG 
i Ford Motor Company postanowiły stwo-
rzyć joint venture IONITY, którego zada-
niem będzie zaprojektowanie, zbudowanie 

i uruchomienie na terenie całej Europy sieci 
stacji ładowania wysokiej mocy (HPC) dla po-
jazdów elektrycznych. Jeszcze w tym roku po-
wstanie 20 stacji na terenie Niemiec, Norwegii 
i Austrii. Zlokalizowane będą w odstępach 
ok. 120 kilometrów na stacjach Tank & Rast, 
Circle K i OMV. W roku 2018 sieć rozrośnie 
się do ponad 100 stacji ładowania. Do 2020 
roku ma ich powstać około 400. – Pierwsza 
ogólnoeuropejska sieć HPC odgrywa kluczo-
wą rolę w tworzeniu rynku dla pojazdów elek-
trycznych. Celem IONITY jest zapewnienie 
klientom możliwości szybkiego ładowania 
akumulatorów i cyfrowych płatności, by ich 
dalekodystansowe podróże odbywać się mo-
gły łatwiej i bez stresu – podkreślił Michael 
Hajesch, który został prezesem nowego joint 
venture.

piErwszE zdjęcia nowEgo 
jEEpa wranglEra

Podczas targów w Los Angeles w końcu li-
stopada Jeep pokaże kolejną generację modelu 
Wrangler. Pierwsze zdjęcia już ujawnił. Widać, 
że nowy model mocno trzyma się sprawdzo-
nej stylistyki. Modernizacja linii miała nie 
tylko unowocześnić wygląd, ale i poprawić 

aerodynamikę. Wśród wielu wersji i odmian 
będzie także najbardziej przemawiająca do mi-
łośników terenowej klasyki otwarta wersja 
ze składaną przednią szybą. Będzie idealna 
„dla purystów samochodów terenowych, 
z autentycznymi wrażeniami jazdy pod go-
łym niebem z jeszcze większym poczuciem 
wolności, wieloma różnymi rozwiązaniami 
i kombinacjami szyby przedniej i zdejmowa-
nego dachu” – zapowiada Jeep w informacji 
towarzyszącej pierwszym zdjęciom.

Wyjątkowe wzornictwo nowego Jeepa 
Wranglera wyróżnia się nowym grillem przed-
nim, zaokrąglonymi reflektorami przednimi 
i kwadratowymi lampami tylnymi. Według 
zapowiedzi nowy Wrangler będzie oferował 
różnorodne funkcje bezpieczeństwa oraz no-
woczesne technologie.

We wnętrzu ma dominować komfort, wy-
goda i nowoczesność. Jej przykładem może 
być duży wyświetlacz umieszczony między 
tradycyjnymi „zegarami” prędkościomierza 
i obrotomierza. Kolejny znajduje się w cen-
trum deski rozdzielczej. Należy on do wyra-
finowanego systemu multimedialnego, oferu-
jącego możliwość podłączenia kilku urządzeń 
zewnętrznych.  PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Opel ma stawiać na modele SUV

Carlos Tavares, szef koncernu PSA, zapowiedział, że nie będzie zamykania fabryk i masowych zwolnień W roku 2018 sieć rozrośnie się do ponad 100 stacji ładowania

Wzornictwo nowego Jeepa Wranglera wyróżnia się nowym grillem Nowy model mocno trzyma się sprawdzonej stylistyki
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Peryferia

Miasteczko

Zdrowie

Nogi jak z waty, czyli opuchnięte kostki
Każdemu z nas czasem się zdarza, że po dłu-
gim, ciężkim dniu spędzonym na stojąco lub 
w biegu wracamy do domu ze spuchniętymi 
nogami. Nie ma w tym nic dziwnego – to sku-
tek ruchu i zmęczenia. Na zwykłe zmęczenie 
stóp pomaga odpoczynek z uniesionymi wy-
soko nogami albo ich kąpiel w letniej wodzie. 
Jednak obrzęk nóg może być też objawem 
wielu chorób, czasem poważnych – nerek, 
żył czy serca. Wtedy konieczna jest wizyta 
u lekarza.

Jeśli zbyt długo stoimy lub siedzimy w jed-
nej pozycji, źle działa tzw. pompa mięśniowa, 
czyli pracujące mięśnie nóg, które kurcząc się, 
uciskają żyły głębokie, umożliwiając prawi-
dłowy przepływ krwi. Gdy jesteśmy w ruchu 
– chodzimy czy biegamy – działają spraw-
nie. W przeciwnym razie w żyłach zwiększa 
się ciśnienie i powstają obrzęki. Obrzęki nóg 
są skutkiem przesiąkania wody pochodzącej 
z krwi do tkanek poprzez ścianę naczyniową. 
Na przykład nogi puchną w czasie upałów, po-
nieważ żyły się rozszerzają, by „oddać” część 
ciepła zgromadzonego w ciele i ochłodzić je.

Czynniki ryzyka

Najczęściej na puchnięcie stóp skarżą się 
osoby z nadwagą i w podeszłym wieku. W ich 
przypadku serce nie jest na tyle silne, aby pom-
pować dostateczną ilość krwi, która dotle-
nia tkanki. Skutkiem tego jest podwyższone 
ciśnienie i zatrzymanie krwi w naczyniach 
krwionośnych w okolicach kostek. Aby po-
mieścić nadmierną ilość krwi, żyły rozciągają 
się, a zastawki nie domykają. Krew przedostaje 
się do tkanek, wywołując obrzęk. 

Inną częstą przyczyną puchnięcia stóp 
jest picie w ciągu dnia zbyt małej ilości wody. 
Wskutek jej niedoboru organizm zaczyna 

gromadzić ją w tkankach, by uniknąć odwod-
nienia. Za obrzęki może również odpowiadać 
zbyt duże spożycie soli – jednak nie chodzi 
o tę, którą dodajemy do potraw, tylko tę, która 
znajduje się już w gotowych produktach, m.in. 
wędlinach. Na baczności powinni się mieć 
również palacze, cukrzycy i ciśnieniowcy.

rodzaje powikłań

Opuchnięte kostki mogą wskazywać 
na zakrzepicę żył głębokich, której istotą jest 
powstawanie zakrzepów w obrębie naczyń 
krwionośnych, głównie kończyn dolnych. 
Pierwszym objawem zakrzepicy jest gwałtow-
ny skurcz mięśni, jednak w przeciwieństwie 
do zwykłego skurczu ból nie ustępuje, lecz 
wzmaga się przy zginaniu stopy i naciskaniu 
na podeszwę. Obrzęk towarzyszący tej cho-
robie występuje nagle, dotyka jedną kończynę 
i najczęściej pojawia się w okolicy kostki, cza-
sem na całym podudziu, ale zawsze poniżej 
zakrzepu. W następnym etapie dochodzi za-
czerwienienie i nadmierne ucieplenie obrzęku, 
które są skutkiem stanu zapalnego naczynia 
i zwiększonego przepływu krwi w naczyniach 
włosowatych. Chorzy przeważnie mają stan 
podgorączkowy, ale bywa, że gorączka do-
chodzi nawet do 40°C i jest jedynym objawem 
choroby.

Opuchlizna może być również oznaką 
przewlekłej niewydolności żylnej i obrzęku 
limfatycznego. W przypadku niewydolności 
krew zalega w żyłach, rozciąga je i utrudnia im 
prawidłowe funkcjonowanie. Jej odczuwalny-
mi objawami są ból i uczucie ciężkości nóg, 
przewlekłe obrzęki kończyn, a w ostrzejszym 
przebiegu choroby – brązowe zabarwienie 
skóry i czasem owrzodzenie. W chorobie lim-
fatycznej, zwanej też słoniowacizną, obrzęk 
tkanek jest wywołany zastojem limfy wskutek 

wad wrodzonych lub nabytego uszkodzenia 
naczyń chłonnych. Zaawansowany obrzęk 
może nawet doprowadzić nawet do amputacji 
kończyn, w których obrębie dochodzi do jego 
rozwoju. Choroba ta rozwija się stopniowo, 
dopiero gdy obrzęk przybierze zaawanso-
waną formę, pojawiają się: ogromna, ciągle 
powiększająca się opuchlizna, stwardniała 
skóra, grudkowate narośla, uczucie ciężkości 
i problemy z poruszaniem kończyną.

W przypadku gdy opuchlizna kostek jest 
objawem poważniejszych, wspomnianych już 
chorób, należy wybrać się do lekarza. Powin-
niśmy się zaniepokoić, jeśli obrzęk pojawia się 
codziennie, od samego rana, jest niesyme-
tryczny, czyli dotyczy tylko jednej nogi, a także 
wtedy, gdy nie ustępuje po wypoczynku lub 
sprawia nam ból.

SpoSoby na opuChliznę

Jeśli spędzamy w  pracy wiele godzin 
w jednej pozycji, stojąc lub siedząc, mniej 
więcej co godzinę powinniśmy się przespace-
rować. Jeśli nie jest to możliwe, możemy też 
kilka razy wspiąć się na palce, opuścić na pię-
ty lub wykonać kilka przysiadów. Starajmy 
się też ruszać stopami – zginać je w kostce 
w przód i w tył lub wykonywać nimi okrężne 
ruchy. Co jakiś czas napinajmy też mięśnie 
łydek. Niezdrowym zwyczajem jest siedzenie 
z nogą założoną na nogę, ponieważ dodat-
kowo zaburza to prawidłowy przepływ krwi. 
Usprawnimy krążenie krwi i pracę żył, wyko-
nując w domu proste ćwiczenia. Skuteczny jest 
na przykład popularny „rowerek”, podczas któ-
rego kładziemy się na plecach, unosimy nogi 
i kręcimy nimi jak w czasie jazdy na rowerze. 
Pomocnymi ćwiczeniami są też wykonywane 
w tej samej pozycji „nożyce” oraz zginanie 
i prostowanie obu nóg.

Innym domowym sposobem na zmniej-
szenie opuchlizny jest położenie się na pewien 
czas z uniesionymi nogami. Można je oprzeć 
o  ścianę, podłożyć pod nie poduszkę czy 
zwinięty koc albo kupić specjalne poduszki 
ortopedyczne, zapewniające ich właściwą 
pozycję. Należy  unieść nogi na  wysokość 
ok. 15 centymetrów powyżej klatki piersio-
wej. Tym sposobem ułatwimy odpływ płynów 
nagromadzonych w tkankach. Sprawdzonym 
domowym sposobem, który przyniesie ulgę 
spuchniętym nogom i  stopom, jest także 
wymoczenie ich w wodzie z dodatkiem soli. 
Ważne, by sól rozpuścić w ciepłej wodzie, 
a dopiero później dolać do niej zimnej.

Może to wydać się dziwne, ale by pozbyć 
się nadmiaru wody z organizmu, należy wypi-
jać jej dużo w ciągu dnia. Gdy nie dostarczamy 
organizmowi płynów, ten w obronie przed od-
wodnieniem zaczyna je magazynować w tkan-
kach. Poza tym brak wody zaburza sprawne 
funkcjonowanie nerek i sprawia, że nie mogą 
one pozbyć się nadmiaru toksyn z organizmu. 
Najlepiej pić niegazowaną wodę mineralną 
przez cały dzień, a na czczo wypijać szklankę 
ciepłej wody z dwiema łyżkami soku z cytryny.
 l
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Zwłoki Romualda znaleziono przypadkiem 
w rzece niedaleko jego domu. Musiał tam 
leżeć co najmniej kilka godzin, ale ciało za-
haczyło o gałęzie, a okolica była mało uczęsz-
czana. Znalazł go syn gosposi, trochę nieroz-
garnięty i ciamajdowaty chłopak, który często 
włóczył się bez celu po okolicy.

Wieść rozniosła się po miasteczku błyska-
wicznie. W malutkim Słomkowie niewiele się 
działo. Był co prawda niewielki ryneczek, kil-
ka sklepów, kościół, ale kino przestało dawno 
istnieć, a teraz pełniło funkcję domu kultury, 
do którego czasem zaglądali objazdowi arty-
ści, żeby pokazywać wątpliwej jakości reper-
tuar. Odbywały się jarmarki, dni miasteczka, 
odpust, święto dyni, ale morderstwa nie było 
chyba nigdy.

Plotki i domysły nabrały tempa. Romuald 
przeprowadził się do miasteczka kilka miesię-
cy temu. Był człowiekiem znikąd – niektórzy 
przysięgali, że słyszeli go mówiącego po nie-
miecku i że przyjechał z Wiednia, miał też 
być zubożałym niegdyś milionerem ze Śląska 
i artystą z Krakowa. Lubili go wszyscy, ale nikt 
nie umiał o nim powiedzieć zdania, które-
go byłby pewien, a sam Romuald był bardzo 
skryty. Mieszkał w niewielkim domu na skraju 

miasteczka, właściwie już poza nim. Kupił 
tę małą ruderę i w szybkim czasie wyremon-
tował, zamykając jednak całkowicie jej część 
i mieszkając tylko w jednym z trzech pokoi. 
Sam jednak nie za bardzo ogarniał sprzątanie 
i gotowanie, więc zatrudniał do tego gosposię 
– starszą panią Marię, wyjątkowo wścibską, 
uwielbiającą wsadzać nos w nieswoje sprawy.

To ona także była pierwszą osobą, któ-
ra była pewna, że Romuald został zamor-
dowany. Miała już nawet dwa typy. Mimo 
że teoretycznie miała nie wchodzić do dwóch 
zamkniętych pokoi, to zaglądała tam prak-
tycznie każdego tygodnia. Jednego poranka 
wygrzebała w komodzie zdjęcie sporo młod-
szego Romualda z jakąś kobietą. Dojrzała 
na  ich rękach obrączki i  była całkowicie 
przekonana, że byli małżeństwem (mimo 
że gospodarz przemilczał jej wypytywania). 
W  tej samej szufladzie znalazła podarte 
i posklejane taśmą zdjęcie innej kobiety. Jak 
wywnioskowała – musiała to być kochanka, 
która doprowadziła do rozpadu małżeństwa. 

Pani Maria tak przylgnęła do  swojej 
teorii, że absolutnie nie zaakceptowałaby 
innej wersji. Wydało jej się także oczywiste, 
że Romuald pojawił się znikąd, bo uciekał 
i myślał, że żądna zemsty żona nigdy go nie 

znajdzie, ale gdy jej się to udało – postano-
wiła go zamordować.

Kolejna była sklepikarka, u której Romu-
ald codziennie kupował gazetę. Uważała go 
za inteligenta zadzierającego nosa (do sklepu 
przychodziło 10 egzemplarzy dużego dzienni-
ka, gdyby nie on, musiałaby zwracać wszystkie, 
nie tylko dziewięć). Pani Grażynka była z kolei 
przekonana, że mordercą jest któryś z mężów 
z miasteczka, zazdrosny o to, w jak zalotny spo-
sób Romuald traktował kobiety. Na przykład taki 
Kazek – gdy kiedyś pijanego w sztok zabierała 
go z baru Carmen jego żona, mała i cicha Ania, 
a Kazek darł się wniebogłosy i ją obrażał, to Ro-
muald stanął w jej obronie i roztrzęsioną zabrał 
na herbatę, przekonując, żeby zostawiła śpiącego 
męża na knajpianym stole. Zresztą u Robercika 
też sobie nagrabił – kiedyś zaoferował jego żonie 
zabranie jej aż pod dom z zakupami, które sama 
targała. Po tej akcji kilka dni ludzie plotkowali, 
że pewnie kroi się romans.

Mężczyźni podejrzewali, że  Romuald 
ma się za lepszego od nich, bo w miasteczku 
prawie nikt nie miał średniego wykształcenia, 
a ten ciągle łaził gdzieś z książką, za to nigdy nie 
pojawiał się w Carmen. Po jego śmierci głośniej 
też plotkowano o tym, że pewnie był gejem, 
a już na pewno – gangsterem albo uczestnikiem 

tego grubego przewału finansowego, o którym 
ktoś tam mówił całkiem niedawno. No bo skąd 
w sumie samotny mężczyzna chciałby ot tak 
przyjechać do małego miasteczka, z którym 
nic go wcześniej nie łączyło?

Lawina plotek była niesamowita – Ro-
muald miał być zamordowany siekierą, otru-
ty, powieszony, a dla niepoznaki wrzucony 
do rzeczki, dźgnięty jedenaście razy nożem… 
Gdy żył, lubili go wszyscy, gdy umarł, wszyscy 
znaleźli naprędce powody, dla których był 
niezasługującym na ich sympatię odmieńcem, 
który na pewno zasłużył na swój los swoim 
niecnym zachowaniem.

Po  dwóch tygodniach do  miasteczka 
przyjechała młoda kobieta. Spakowała rzeczy 
Romualda, przejrzała książki i zapiski. Była 
to jego córka. Przekazała też gosposi, że sekcja 
wykazała zawał, po którym najprawdopodob-
niej potknął się i wpadł do rzeczki. Wyściskała 
też ją i powiedziała, że ojciec przeniósł się 
do miasteczka, żeby odpocząć od miejskiego 
gwaru i napisać książkę – pierwotnie planował 
zostać tylko kilka tygodni, ale tak oczarowała 
go życzliwość mieszkańców i to, jak ciepło 
go przyjęli, że postanowił się przeprowadzić 
na dłużej.

 l
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Piwo przez wieki

Don’t worry, be hoppy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ciągu ostatniego roku inflacja W na-
szym kraju Wyniosła 2,1 proc. To rezul-
tat głównie rosnących cen żywności. Roczny 
wzrost cen w kategorii żywność i napoje bezal-
koholowe to według GUS 5,4 proc. Najbardziej 
podrożały: masło, warzywa, jaja, buty i ubrania. 
Sezonowy wzrost cen ubrań i butów jest zwią-
zany ze zbliżającą się zimą – cieplejsze obuwie 
i odzież kosztują więcej niż ubrania na lato. 
Drożeje żywność, chociaż na sklepowych pół-
kach z jedzeniem są wyjątki, które tanieją. 

Blisko 80 proc. stanoWi różnica między 
noWo przyznaWanymi emeryturami męż-
czyzn a śWiadczeniami koBiet – Wynika 
z analizy 100 tys. decyzji zus-u o przy-
znaniu emerytur. Oznacza to, że  panie 
w większym stopniu niż panowie powinny 
zacząć samodzielnie oszczędzać na emery-
turę. Z analiz wynika, że kobiety posiadają 
827 tys. kont emerytalnych typu IKE i IKZE. 
Problem stanowi fakt, że kobiety w wieku 
do 40 lat oszczędzają w ten sposób znacznie 
rzadziej niż mężczyźni, natomiast rozpoczy-
nając oszczędzanie po 40. roku życia, bardzo 
trudno będzie im zgromadzić na tyle wysoką 
kwotę, aby realnie poprawić poziom życia 
na emeryturze (średnio 21 lat).

łódź jest najBardziej zakorkoWanym 
miastem W europie. Kierowcy spędzają 
tu w korkach średnio aż 46 minut dziennie, 
czyli 178 godzin w roku – wynika z raportu 
TomTom Traffic Index. Na drugim miejscu 
w niechlubnym zestawieniu znalazł się Lublin, 
w którym na zatłoczonych ulicach spędza 
się średnio 37 minut dziennie. Mieszkańcy 
Krakowa co roku spędzają coraz więcej cza-
su w korkach – w ostatnim roku 38 minut 
dziennie. W Warszawie sytuacja na drogach 
nieco się poprawiła, kierowcy spędzają w niej 
średnio 41 minut w stojących samochodach. 
We Wrocławiu, który jest obecnie 26. naj-
bardziej zakorkowanym miastem w Europie, 
w korkach stoimy średnio 37 minut i  jest 
to wynik tylko o 1 minutę gorszy od Poznania. 
W Bydgoszczy kierowcy stoją średnio przez 
32 minuty dziennie. 

od początku 2017 roku Bitcoin zWięk-
szył Wartość siedmiokrotnie. W tym 
samym czasie złoto podrożało o 11 proc. 
Analiza wpisów internautów wskazuje, że za-
sady kupna bitcoina są dla użytkowników 
bardzo interesujące. Bitcoin jest pierwszą 
kryptowalutą. W październiku 2009 roku 
ustalono kurs wymiany na podstawie kosztu 
wydobycia – 1 dolar wart był 1309 bitcoinów, 
w listopadzie 2013 roku cena jednego bitcoina 
osiągnęła 1242 dolarów, a obecnie wynosi 
ona 6639 dolarów.

Krzyżówka panoramiczna nr 22

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „uchWała antysmogoWa”.  
Nagrodę wylosował: WiesłaW ociepka ze strumienia.

Ostatnio piwosze wszędzie mogą się natknąć 
na słowo „hop” – na etykietach piw, w na-
zwie browarów, na szyldach sklepów i pu-
bów. Ten angielski wyraz oznacza „chmiel”, 
czyli składnik jednoznacznie kojarzący się 
z piwem, który nadaje mu charakterystyczną 
goryczkę. Nazwa nowego podświdnickiego 
browaru – Hoppy Lab – nie jest przypadkowa, 
jego właściciele są bowiem fanami solidnie 
nachmielonego piwa.

Rzemieślniczy browar Hoppy Lab rozpo-
czął oficjalną działalność w marcu 2017 roku, 
co czyni go jedną z najmłodszych warzelni 
w Polsce. Założyli go domowi piwowarzy, 
rodowici świdniczanie – Asia i jej mąż Jakub 
oraz ich przyjaciel Andrzej. Postanowili rzucić 
pracę w niedalekim Wrocławiu i zrealizować 
swoje marzenia w liczącym siedem tysięcy 
mieszkańców Żarowie pod Świdnicą. Na sie-
dzibę browaru zaadaptowali starą piekarnię 
przy ulicy Słowiańskiej, co kosztowało ich 
wiele ciężkiej pracy i nieprzespanych nocy. 
Zdarzało się, że byli tak zmęczeni, że spali 
w śpiworze w dawnej zakładowej szatni. Wy-
brali jednak ten budynek, ponieważ jest duży 
i można go rozbudowywać.

Właściciele Hoppy Lab o swoim browarze 
myślą jak o chmielowym laboratorium, w któ-
rym będą powstawać nowe, nieznane jesz-
cze i intrygujące piwa. Na miejscu zachodzą 
wszystkie procesy warzenia – zaciera się słód, 
gotuje się brzeczkę i dodaje drożdże. Co cie-
kawe, pierwowzorem psa-eksperymentatora, 
wrysowanego w logo browaru, jest czworonóg 
właścicieli, który podobno bardzo lubi piwo.

hołd dla śWidnicy

Świdnica już w czasach średniowiecza 
słynęła z piwowarstwa, a warzone w niej piwo 
było rarytasem serwowanym we Wrocławiu, 
Krakowie, Toruniu, czeskiej Pradze, węgier-
skiej Budzie, niemieckim Heidelbergu, a także 
włoskiej Pizie. Właściciele Hoppy Lab posta-
nowili nawiązać do tej legendy i uwarzyli dwa 
piwa – Świdnickie Ciemne i Świdnickie Jasne. 
Ciemne to owsiane piwo z gatunku dry stout 
uwarzone na lokalnych zbożach, słodowanych 
w Strzegomiu. Ten wytrawny trunek ma cze-
koladowo-kawowy aromat. Przyprawiono go 
polskimi odmianami chmielu – Magnum i Sy-
billą – a gładkość jego smaku nadają płatki 
owsiane. Lekkie Świdnickie Jasne to żytnia 
APA, o małej goryczce i aromacie owoców. 
W tym piwie do polskich odmian chmieli 
(Magnum, Lubelski, Sybilla) dodano amery-
kańską – Mosaic. Napój jest mętny za sprawą 
dodanego do kotła słodu żytniego.

hop do szklanki
W chwili wejścia na rynek Hoppy Lab 

wypuścił dwa piwa, które do dziś są ważnym 
punktem w jego ofercie – Hoppy Lab AIPA 
i Cascadian Dark Ale. W aromacie bursz-
tynowej AIPA przeważają chmiel i cytrusy. 
Do jej uwarzenia użyto chmielu zza Oceanu. 
Pierwsze wrażenie smakowe po skosztowa-
niu piwa to intensywna goryczka. Na finiszu 
na pierwszy plan wychodzi słodowość, którą 
delikatnie przełamuje kwasowość. Aromat 
AIPA wzbogacają nuty trawiaste, ziołowe 
i żywiczne. Długo w pamięci zostaje pia-
na tworząca się na tym mętnym piwie – 
co prawda nie jest wysoka, ale tworzy drobne 
pęcherzyki i prawie wcale nie opada. Dru-
gie z premierowych piw browaru, Casca-
dian Dark Ale, charakteryzuje się ostrym 
aromatem z nutą owoców leśnych i drzew 
iglastych. Ciemnobrązowe piwo ma dosyć 
wysoką zawartość alkoholu – 6,7  proc. 
To trunek deserowy, do powolnej konsump-
cji, w którym przy każdym kolejnym łyku 
odkrywa się nowe aromaty – kawę zbożową, 
czekoladę, czerwone owoce, delikatną nutę 
żywicy i lekką kwaskowatość. 

Nowsze piwa ze stajni Hoppy Lab to 
m.in. Hefeweizen, bawarskie piwo psze-
niczne, warzone na bawarskich drożdżach 
z aromatycznym dodatkiem goździków i ba-
nanów, i English Bitter, lekkie, ziołowe piwo 
w stylu angielskim o kwiatowo-miodowym 
zapachu. Piwa z browaru Hoppy Lab moż-
na kupić m.in. w Katowicach w sklepach 
Dobrychmiel, Kontynuacja i Chmielobrody.

 MAREK KOWALIK
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na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.
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