
Temat na czasie
Program dla górnictwa: Sytuacja 
na rynkach paliw kopalnych oraz 
energetycznych wskazuje, że 
mimo wzrostu cen nie mamy do 
czynienia z typowym zjawiskiem 
koniunktury.
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Śląski Urząd Wojewódzki.
strona 3

Bez katastrof
W górnictwie węglowym w 2017 
roku życie straciło 10 osób, tyle 
samo co w 2016 roku.
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Indie to rynek, 
o który warto zadbać
Polska rozwija współpracę 
z Indiami w dziedzinie górnictwa 
węgla kamiennego i hutnictwa. 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
jest zaangażowana w kontakty 
z indyjskimi partnerami. 
Przedstawiciele polskich 
firm produkujących maszyny 
i urządzenia dla górnictwa mają 
interesującą ofertę dla górnictwa 
węgla kamiennego w Indiach. 
Wielkie znaczenie w kontaktach 
z indyjskim przemysłem może 
odegrać spółka JSW Innowacje.
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Śmieci odpadają
Unieszkodliwianie odpadów.
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Volkswagen 
rozbuduje Antoninek
Informacje motoryzacyjne.
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PGG. Spotkanie na szczycie

O finansach i inwestycjach

Ministrowie energii 31 stycznia spotkali się z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i z przedstawicielami 
organizacji związkowych działających w spółce. Tematem spotkania była sytuacja finansowa 

PGG, plany inwestycyjne na przyszłość oraz funkcjonowanie zespołu monitorującego. – Wszyscy 
stawialiśmy sobie pytania, jak sprawnie przeprowadzić cały plan inwestycyjny, który jest bardzo 
ważny. Chodzi o to, żeby te środki, które zostały przygotowane, sprawnie zostały zaangażowane 

i przygotowały nam stabilność. To bardzo ważne, bo – z jednej strony – mamy już zabezpieczonych 
odbiorców, a teraz trzeba zapewnić stabilność dostaw węgla kamiennego. Plan inwestycyjny musi 
być wykonany – zaznaczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Wiceszef resortu energii 

odniósł się również do funkcjonowania zespołu monitorującego, który w gronie zarządu spółki, strony 
związkowej i przedstawicieli ministerstwa co kwartał ocenia sytuację w PGG i monitoruje procesy 

restrukturyzacyjne. Jak podkreślił, teraz kolejnym zadaniem zespołu będzie również dyskusja na temat 
nowoczesnego układu zbiorowego pracy. Wiceminister Tobiszowski zaznaczył, że wypracowanie 
i przyjęcie układu zbiorowego zamknie pewien cykl restrukturyzacyjny w PGG. Minister energii 
Krzysztof Tchórzewski dodał, że ważnym elementem środowego spotkania była również kwestia 

zwiększenia wydajności pracy. – To ważna rzecz, jeśli chodzi o zwiększenie wydobycia węgla, 
zakładając ten sam potencjał zatrudnienia. To będzie w najbliższych miesiącach bardzo głęboko 

analizowane w spółce – powiedział szef resortu energii.
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Trzymajmy kciuki
R ząd przyjął Program dla górnictwa. Jest w nim 

wszystko, poza jedną, najistotniejszą rzeczą – nie 
ma precyzyjnej informacji na temat cen. To nie jest przytyk, 
to stwierdzenie faktu. Bez żadnych podtekstów. Dobrze 
zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najtęższe umysły 
nie zagwarantują, jak będzie kształtować się koniunktura. 
W przypadku węgla koksowego to jeszcze trudniejsze 
zadanie niż w przypadku węgla energetycznego, ponieważ 
JSW jest pod presją rynku globalnego. Nie możemy tego 
zmienić.  

D ecydującymi graczami na rynku światowym 
są Chiny, Japonia i Australia. Jest też dodatkowy 

element – pogoda. Jeśli kopalnie w Australii zostaną 
zalane, ceny wzrastają. Jeśli w Chinach będą fatalne 
warunki – ceny wzrastają. Jednak generalnie jest tak, 
że od sytuacji gospodarczej w Chinach zależy większość 
czynników kształtujących ceny na węgiel koksowy. Bardzo 
proszę, niech wybitni specjaliści nie krytykują mnie 
za to, że upraszczam skomplikowaną sieć zależności. 
Tak, upraszczam, ale za każdym razem okazywało się, 
że właśnie te uproszczone zależności decydowały o tym, 
czy mieliśmy pieniądze czy mieliśmy padać. JSW istnieje 
od 25 lat. Przez ten czas nie udało się wprowadzić 
systemu, który przygotowywałby nas na zmiany 
koniunktury. Teraz mamy szansę zmienić niechlubną 
tradycję budzenia się z ręką w nocniku. 

J astrzębska Spółka Węglowa utworzyła fundusz 
stabilizacyjny, który ma wspierać finansową działalność 

Spółki w sytuacjach kryzysowych. Mamy w pamięci 
kryzys, który był w latach 2015–2016. Wtedy JSW o mało 
co nie upadła. Teraz powinna skoncentrować się na tym, 
aby zabezpieczyć się na gorsze czasy, które pewnie 
nadejdą. Plany zarządu zmierzają do tego, aby jak 
najlepiej przygotować się na zły okres. 

Z ałoga doskonale pamięta, jak płaszczyliśmy się 
przed bankowcami, żeby zapewnić jej wypłaty 

i wyprosić jakiś kredyt. Ponieśliśmy wielkie koszty, w tym 
pracownicze. Firma praktycznie nie inwestowała. Był czas, 
kiedy płaciliśmy co dziesiątą złotówkę za wystawianą 
fakturę, a resztę w kolejnych terminach. Był dramat. 
Przeżyliśmy. 

W 2017 roku złapaliśmy oddech. Wróciła 
koniunktura, mamy zyski, możemy planować 

rozwój. Nadszedł czas, kiedy reprezentatywne organizacje 
związkowe mogły siąść do negocjacji na temat 
przywrócenia zawieszonych elementów wynagrodzenia. 
Po długich rozmowach z zarządem udało się ustalić 
terminy, w których załoga dostała dodatkowe pieniądze, 
mimo że umowy z bankami były w tych kwestiach 
surowe. Każda złotówka wypłacona pracownikowi ponad 
to, co zostało zawarte w umowach restrukturyzacyjnych, 
powodowała, że bank też musiał dostać złotówkę. Firma 
przetrzymała i to, bo dla reprezentatywnych organizacji 
związkowych i dla zarządu było jasne, że sukcesem 
finansowym należy dzielić się z załogą. 

D latego dalej dążymy do tego, żeby płace 
pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

wróciły do poziomu sprzed kryzysu. Wtedy średni 
zarobek wynosił około 8700 złotych brutto. Za rok 2016 
było to około 6800 złotych brutto. Danych za rok 2017 
jeszcze nie mamy. Czy odetchniemy finansowo? Zależy 
to od sytuacji na globalnym rynku węgla kamiennego, 
który charakteryzuje się cyklicznością koniunktury. Kiedyś 
te cykle były długie i dość łagodne. Teraz mamy wielkie 
wahania, a bieda spada niespodziewanie. Dobrobyt zresztą 
też. Dlatego w interesie całej firmy jest, aby plany zarządu 
jak najszybciej się zmaterializowały. Trzymajmy kciuki. l

Możliwe, że Jastrzębska Spółka Węglowa zaangażuje się 
w reaktywację kopalni Dębieńsko. W Programie dla Ślą-
ska jest zapisane, że planowane jest odtworzenie kopalni 
węgla koksowego z wykorzystaniem jednego z zakła-
dów zamkniętych w latach 1997–2001. Mam nadzieję, 
że nie chodzi o Morcinka, bo ta kopalnia została zlikwi-
dowana w sposób dosłowny, absolutny i karygodny. 
Reaktywacja kopalni węgla koksowego ma być mocnym 
elementem wsparcia rozwoju województwa śląskiego.

S tawiam, że chodzi o Dębieńsko, chociaż w do-
kumencie rządowym nie wymienia się nazwy 
kopalni, a prezes JSW Daniel Ozon dość enigma-

tycznie wypowiadał się na ten temat. – Dzisiaj nie 
mamy żadnych praw do złoża. Dziś nie jesteśmy stroną 
i czekamy, czy będzie możliwość, żebyśmy do tego 
projektu dołączyli. Tym bardziej że w zeszłym roku 
Europa zaimportowała 6,2 mln ton węgla koksowego, 
więc jest to w Unii Europejskiej dobro rzadkie – po-
wiedział dziennikarzom prezes Ozon. 

Historia Dębieńska jest klasycznym przykładem, jak 
przez lata, jako państwo, nie dbaliśmy o nasze zasoby 
węgla koksowego. Dębieńsko zostało zamknięte 18 lat 
temu. Dwanaście lat temu nieczynną kopalnię kupiła 
czeska spółka NWR Carbonia, która dostała koncesję 
wydobywczą na 50 lat. Do końca 2018 roku miała roz-
począć wydobycie. Czeska spółka zapewne traktowała 
tę transakcję jako okazję do podpompowania kursu akcji 
NWR, swojej spółki-matki. Mogli pochwalić się złożami 

świetnego węgla. Potem przyszedł kryzys i NWR już 
na niewiele było stać. W 2016 roku spółkę NWR Car-
bonia kupiła australijska Prairie Mining Limited. 

Nowi właściciele złożyli wniosek o zmianę ter-
minu rozpoczęcia wydobycia. Teoretycznie powinni 
stracić koncesję, bo nie wywiązali się z jej zasadniczego 
punktu. W praktyce pewnie będą się procesować albo 
układać na przykład z JSW, żeby jak najwięcej zarobić. 
Jedno jest pewne, gdyby JSW wystąpiła o koncesję kil-
kanaście lat temu, mielibyśmy fajne złoża do dyspozycji. 
Nie musielibyśmy niczego reaktywować, bo przebili-
byśmy się tam albo od strony Budryka, albo Knuro-
wa-Szczygłowic. Niestety, najpierw przyblokowali nas 
Czesi, a później Australijczycy. Przespaliśmy dobry 
czas, teraz trzeba się albo układać z Australijczykami, 
albo czekać, aż zostaną pozbawieni koncesji. 

Zdaniem rządowych analityków do realizacji in-
westycji potrzeba około 1,8 mld złotych. Jest gwarancja 
szybkiego zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Ponoć 
nastąpi to już po pięciu latach. Zakłada się, że re-
alizacja projektu zostanie sfinansowana częściowo 
ze środków własnych jednej z działających na Śląsku 
spółek węglowych, a częściowo z kapitału prywatnego 
krajowego albo zagranicznego. Przy założeniu, że reali-
zacja inwestycji rozpocznie się w styczniu 2018 roku, 
jej zakończenie jest możliwe w pierwszym półroczu 
2019 roku. Brzmi to obiecująco. Jednak rok 2018 zaczął 
się i nic się nie dzieje. Idziemy po Dębieńsko czy nie 
idziemy? l

Pięścią w stół

Idziemy po Dębieńsko?

Historia Dębieńska 
jest klasycznym 
przykładem, jak 
przez lata, jako 
państwo, nie 
dbaliśmy o nasze 
zasoby węgla 
koksowego. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało się, że przygotuje 
Program dla górnictwa. Przygotowaliśmy. Dokument 
opracowany przez Ministerstwo Energii rząd przyjął 
23 stycznia. Już słyszę głosy protestu – przecież ten 
dokument powinien być gotowy grubo ponad rok 
temu. Tak, powinien. Zapewne byłby gotowy, gdyby 
nie bardzo przyziemny fakt – najpierw trzeba było ura-
tować górnictwo przed plajtą, a dopiero po naprawie 
branży przygotowywać dla niej program. Mało tego, 
ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, trzeba było odbyć 
długi proces konsultacji i wciąż uaktualniać dokument 
z bardzo prozaicznego powodu – rzeczywistość po-
trafiła zmieniać się z miesiąca na miesiąc. 

G órnictwo po raz pierwszy po 1989 roku zostało 
potraktowane jako sektor, który ma podsta-
wy biznesowe i dzięki temu będzie budował 

niezależność polskiej energetyki. Kopalnie mają być 
fundamentem, na którym utrzyma się konkurencyjność 
gospodarki. Rozpoczyna się rozwój nowoczesnego 
i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
Mam oczywiście obawy. Po pierwsze: nagły kryzys 
może spowodować wielkie szkody. Po drugie: bez dłu-
goletniej współpracy między zarządami, związkami 
zawodowymi i załogami kopalń nie pomoże nawet 
najwspanialszy program. 

W minionych latach zbyt wiele dobrych chęci 
i niezłych pomysłów zostało zmarnowanych na starcie, 
ponieważ trwały ciągłe walki na linii zarządy spółek – 
związki zawodowe. Do tego dochodziło niezadowolenie 
załóg górniczych i zachowanie polityków, którzy nigdy 
nie znali branży, ale wiedzieli, jak dzielić i rządzić. Po-
wstawała mieszanka piorunująca. Czasem dochodziło 
do wybuchu. Jeżeli tym razem znów weźmiemy się 
za łby, powtórzymy błędy przeszłości.  Program nie 
pozostawia wątpliwości – rentowność i efektywność 
sektora mają być osiągane przez innowacyjność, nowo-
czesne zarządzanie oraz inwestycje, nie tylko związane 
z wydobywaniem węgla, ale też okołogórnicze 

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza 
to część diagnostyczna i analityczna. Druga to część 
wykonawcza. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden ele-
ment w części diagnostycznej. Otóż zostało określone 
zapotrzebowanie na węgiel kamienny. Dziś mamy 
na rynku do dyspozycji około 63 mln ton węgla. Po-
dobnie ma być w 2030 roku. Sądzę, że pogodzono 
ogień z wodą. Ilość zużywanego węgla będzie stała, 
udział węgla w miksie energetycznym będzie malał. 
Dlaczego? Ponieważ musimy realizować cele ekolo-
giczne. Nie mamy wyjścia, trzeba zmniejszać emisję 
szkodliwych gazów do atmosfery. Polska energetyka 
będzie inwestować w inne źródła energii.

Nie będzie dobrej realizacji programu bez do-
brego układu pracy w największej spółce – Polskiej 
Grupie Górniczej. Układ zbiorowy pracy w PGG jest 
niezbędny. Powinien być to nowoczesny dokument. 
Załoga musi mieć gwarancje, że nawet w trudnych 
czasach poziom płac nie zejdzie poniżej kwoty gwa-
rantującej górnikowi godne utrzymanie do czasu 
powrotu koniunktury. Zarząd musi mieć swobodę 
elastycznego zarządzania i reagowania na sytuację 
w otoczeniu górnictwa. 

Górnictwo musi nie tylko być konkurencyjne 
ekonomicznie, ale także zagwarantować wynagro-
dzenia, które spowodują, że praca w kopalniach bę-
dzie atrakcyjna finansowo dla młodych specjalistów. 
Wiem, że o zarobkach górników krążą mity. Jednak 
prawda nie jest tak kolorowa, jak przedstawia się 
ją w tabloidach i w środkach masowego przekazu, któ-
re z definicji są negatywnie nastawione do górnictwa. 
Albo zostanie stworzony nowoczesny układ pracy, 
albo kopalnie będą miały wakaty na stanowiskach 
produkcyjnych i obsługujących produkcję. 

Program był bardzo szeroko i długo konsultowany. 
Konsultacje trwały prawie rok. To pierwszy program 
dla branży, który przeszedł tyle szczebli dyskusji i zy-
skał tak szeroką akceptację. 

 l

Górnictwo po raz 
pierwszy po 1989 
roku zostało 
potraktowane 
jako sektor, który 
ma podstawy 
biznesowe 
i dzięki temu 
będzie budował 
niezależność 
polskiej 
energetyki.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Słowo się rzekło

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i cie-
pło Ziemi było tematem konferencji konsul-
tacyjnej poświęconej projektowi Polityki 
Surowcowej Państwa (PSP). Udział w dys-
kusji wzięli między innymi: minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, główny geolog kraju 
i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej 
państwa Mariusz Orion Jędrysek oraz woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek. W Sali Mar-
murowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
31 stycznia spotkali się także parlamentarzy-
ści, przedstawiciele resortów, eksperci oraz 
przedsiębiorcy.

PSP to dokument przygotowany przez 
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surow-
cowej Państwa. Projekt ocenia krajowe zapo-
trzebowanie na surowce, proponuje sposoby 
gospodarowania ich udokumentowanymi za-
sobami i pozyskiwania nowych. Prezentuje 
także zasady prowadzenia polityki surowco-
wej. Wejście w życie projektu PSP ma zna-
cząco wpłynąć m.in. na rozwój technologii, 
stworzenie ułatwień gospodarczych i podat-
kowych dla przedsiębiorców. Jego celem jest 
racjonalne gospodarowanie zasobami, ale też 
upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy 
o surowcach i geologii.

Strategiczny dokument
– PSP to dokument o charakterze stra-

tegicznym dla naszego kraju. Efektem jego 
realizacji będzie wzrost bezpieczeństwa su-
rowcowego oraz rozwój gospodarczy, zapew-
niający konkurencyjność naszej gospodarki 
– podkreślał Krzysztof Tchórzewski. – Bez 
surowców nie ma gospodarki, nie ma codzien-
nego życia, ginie nam nowoczesność – dodał.

Minister energii w trakcie panelu dys-
kusyjnego pt. „Polityka państwa w zakresie 
surowców mineralnych” mówił, jak ważne, 
w kontekście perspektywicznego myślenia 
o podejściu do gospodarowania surowcami, 
są przygotowane przez ME programy dla sek-
tora górnictwa węgla kamiennego i brunat-
nego. Określają one w kompleksowy sposób 
zarówno kierunki rozwoju, jak i politykę rządu 
wobec sektora górnictwa węgla kamienne-
go i brunatnego w Polsce. Rada Ministrów 
23 stycznia 2018 roku przyjęła Program dla 
sektora górnictwa węgla kamiennego.

zagranica 
zaintereSowana polSkimi 
oSiągnięciami
– Naszym celem jest stworzenie warun-

ków sprzyjających budowie rentownego, efek-
tywnego i nowoczesnego sektora górnictwa 
węgla kamiennego i brunatnego. Dostrzegamy 
i wspieramy także rozwój badań naukowych 
i innowacji, takich jak czyste technologie wę-
glowe czy odmetanowanie kopalń z uzyskiwa-
niem gazu – powiedział szef resortu energii.

Minister Tchórzewski dodał, że stabilna 
sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego 
to fundament niezależności energetycznej 
Polski, a także element wspierania konku-
rencyjności gospodarki narodowej. – Warto 
dodać, zwłaszcza tutaj, na Śląsku, że nasze 
wieloletnie doświadczenie w wydobywaniu 
surowców energetycznych, konsekwentnie 
rozwijane nowoczesne górnictwo, a także 
ciągły rozwój technologiczny budzą zainte-
resowanie za granicą – podkreślił.

W trakcie spotkania wiceminister Jędry-
sek omówił sytuację surowcową Polski. Jak 

zaznaczył, Polska jest tak zasobna w bogac-
twa naturalne, że praktycznie nie ma w kra-
ju obszaru pozbawionego złóż surowców. 
Przedstawił też założenia PSP i określił czas, 
w którym dokument ten powinien zacząć 
obowiązywać. – Na przyjęcie PSP mamy 
jeszcze dwa lata, ale jestem przekonany, 
że wejdzie w życie już na początku 2019 roku. 
PSP opierać się będzie również na zasadach 
tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Od-
zysk cennych surowców ze źródeł wtórnych 
pozwoli na zmniejszenie zależności Polski 
od zewnętrznych dostaw surowców – powie-
dział wiceszef resortu środowiska. – Cieszę 
się, że udało się zainicjować projekt PSP. 
Dzięki niemu będziemy mogli odpowiednio 
wykorzystać ogromny potencjał surowcowy 
naszego kraju – dodał.

intereS pańStwa 
i SpołeczeńStwa
Podczas dyskusji wojewoda Wieczorek 

odniósł się do aktualnego stanu wydobycia 
surowców w regionie. Mówił też, że zaso-
by, którymi dysponuje województwo śląskie, 
są na tyle cenne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa energetycznego państwa, że należy 
to absolutnie wykorzystać. – Trzeba tak pro-
wadzić politykę surowcową, żeby zaspokoić 
dwa aspekty: interes państwa i interes spo-
łeczny – podkreślił wojewoda.

Projekt PSP składa się z dziewięciu 
filarów, skupiających się kompleksowo 
na geologii, zapotrzebowaniu surowco-
wym państwa oraz na tworzeniu narzędzi 
i wyznaczaniu kierunków działań w tych 
dziedzinach.

Pierwsza z cyklu regionalnych konferencji 
poświęconych PSP odbyła się 17 stycznia br. 
w Krakowie. Konferencje konsultacyjne będą 
odbywać się jeszcze w: Toruniu, Wrocławiu, 
Szczecinie, Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Pozna-
niu, Rzeszowie oraz Warszawie. Każda z nich 
skupiać się będzie na jednym z dziewięciu 
filarów PSP oraz na problematyce danego 
regionu w zakresie geologii.

NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW: ŚUW I ME
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Śląski Urząd Wojewódzki

O Polityce Surowcowej Państwa
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Zasoby, którymi dysponuje województwo śląskie, są na tyle cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, że należy to absolutnie 
wykorzystać
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W górnictwie węglowym w 2017 roku życie straciło 10 osób, tyle samo co w 2016 roku

Bez katastrof
2017 rok nie przyniósł radykalnych zmian 
w bezpieczeństwie pracy w górnictwie wę-
gla kamiennego. W wypadkach przy pracy 
życie straciło 10 górników, a dziewięciu do-
znało ciężkich obrażeń ciała. Zatem podob-
nie jak w roku 2016, gdy było 10 wypad-
ków śmiertelnych i pięć wypadków ciężkich. 
Ubiegłoroczna statystyka wypadków ogółem 
prawdopodobnie będzie na zbliżonym po-
ziomie jak rok wcześniej. W 11 miesiącach 
ub.r. odnotowano ich 1528 (dane grudniowe 
jeszcze są zbierane), a w 2016 roku było ich 
1575. W analogicznym jedenastomiesięcz-
nym okresie 2016 roku – 1437, czyli 6,2 proc. 
mniej niż w ub.r.

Papierkiem lakmusowym stanu bezpie-
czeństwa pracy w górnictwie są wskaźniki 
obrazujące liczby wypadków przypadające 
na tysiąc zatrudnionych oraz jedną tonę wydo-
bytego węgla. Informacje o stanie załóg i wy-
dobyciu z zakładów górniczych na koniec 2017 
roku dopiero wpływają do Wyższego Urzędu 
Górniczego, więc na podsumowujące wskaź-
niki trzeba jeszcze zaczekać. Mimo to można 
już uznać, że miniony rok był w górnictwie 
węglowym stosunkowo bezpieczny. Nie doszło 
do katastrof, a niebezpiecznych zdarzeń było 
relatywnie mało. Wśród najpoważniejszych 

odnotowano m.in.: trzy tąpnięcia, 13 pożarów 
i trzy zapalenia metanu. 

– Przyczyny wypadków powtarzają się 
od wielu lat. Najwięcej z nich, około 80 proc., 
ma bezpośredni związek z zachowaniem ludzi, 
czyli nieostrożnością lub błędem w organizacji 
pracy. W minionym roku nie było katastrofal-
nych w skutkach zdarzeń spowodowanych za-
grożeniami górniczymi, co świadczy, że do ich 
zwalczania i profilaktyki przywiązuje się w za-
kładach należytą wagę – mówi Piotr Karkula, 
dyrektor Warunków Pracy i Szkolenia WUG.

Efektywna profilaktyka wypadków zależy 
od dobrego rozpoznania ich przyczyn. Dla-
tego co roku nadzór górniczy przygotowuje 
szczegółowe analizy. W ub.r. najtragiczniej-
sze w skutkach wypadki miały w większości 
związek z maszynami w ruchu, a zwłaszcza 
z przenośnikami taśmowymi. W ZG Janina, 
należącym do Tauron Wydobycie, dwóch gór-
ników straciło życie z powodu pochwycenia 
ich przez taśmy przenośników, do kolejnych 
podobnego typu wypadków doszło w PGG – 
w kopalni Wieczorek oraz ruchu Pokój, a także 
LW Bogdanka. Co drugi śmiertelny wypadek 
górników węgla kamiennego w 2017 roku był 
skorelowany z przenośnikami taśmowymi, 
czyli urządzeniami mającymi ułatwiać pracę. 

JOLANTA TALARCZYK
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Miniony rok był w górnictwie węglowym stosunkowo bezpieczny. Nie doszło do katastrof, 
a niebezpiecznych zdarzeń było relatywnie mało
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W ciągu trochę ponad dwóch miesięcy wiele 
działo się w kontaktach polsko-indyjskich. Wi-
zyta polskiej delegacji pod koniec listopada 
w Indiach i styczniowe spotkania pozwoliły 
na nawiązanie kontaktów politycznych i biz-
nesowych. Bardzo istotny jest udział w tych 
przedsięwzięciach Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, Węglokoksu i KGHM. Wiele wskazuje 
na to, że te trzy firmy będą pełniły w Indiach 
rolę ambasadorów polskiego przemysłu zwią-
zanego z górnictwem i hutnictwem. 

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej 28 listopada ubiegłego roku podpisali 
w Delhi porozumienie o współpracy z Jindal 
Steel and Power Limited. Obie firmy chcą 
współpracować w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w sektorze wydobywczym. Do-
świadczenie JSW i JSW Innowacje zostanie 
wykorzystane w usługach doradczych dla in-
dyjskiej firmy. W porozumieniu jest również 
mowa o wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy 
JSW i JSW Innowacje w celu świadczenia do-
radztwa. O znaczeniu porozumienia najlepiej 
świadczy komentarz prezesa JSW Daniela 
Ozona. 

Zdaniem prezesa połączenie sił będzie ko-
rzystne dla obu firm. – JSW chce wykorzystać 
swoje wielkie doświadczenie i rozwijać się nie 
tylko w Europie, ale także na świecie. W naszej 
Spółce są specjaliści wyśmienicie znający się 
na wydobyciu węgla i produkcji koksu. To uni-
kalna wiedza w świecie. Nie wystarczy skoń-
czyć najlepszą uczelnię, potrzebne są także lata 
doświadczenia zawodowego. Często jest tak, 
że na miejscu nie wykorzystujemy wszystkich 
możliwości naszych fachowców. Współpraca 
z zagranicznymi partnerami umożliwi JSW 
nie tylko wykorzystanie potencjału, ale także 
przyczyni się do realizacji strategii firmy – 
mówił Daniel Ozon. 

Jindal Steel and Power Limited jest jedną 
z najszybciej rozwijających się firm branży sta-
lowej. Ta grupa kapitałowa zajmuje się także 
górnictwem i energetyką. Indyjski koncern 
działa w Azji, Afryce i Australii. 

Łączymy siŁy
Jastrzębska Spółka Węglowa i firmy oko-

łogórnicze, z którymi JSW od lat współ-
pracuje, stoją przed ogromną szansą. Indie 
chcą rozwijać górnictwo węgla kamiennego. 
Potrzebują specjalistów w wielu dziedzinach, 
między innymi budowy kopalń i przeciw-
działania zagrożeniom naturalnym. Wielkim 
zagrożeniem w kopalniach głębinowych jest 
metan. Polscy specjaliści potrafią zwalczać 
to zagrożenie. Mamy także sukcesy w od-
metanowaniu złóż węgla, wykorzystaniu 
metanu do celów energetycznych. 

Z informacji, jakie uzyskali przedsta-
wiciele JSW składający wizyty w Indiach 
w tym roku, wynika, że Grupa Kapitałowa 
JSW przy współpracy z wieloletnim part-
nerem – spółką ZOK z grupy EXME Berger 
Group – zamierza powalczyć o ten kontrakt 
na odmetanowanie złóż węgla w Indiach. 
Spółka Coal India Limited zamierza wdrożyć 

odmetanowanie w jednej ze swoich kopalń. 
Chodzi o kopalnię głębinową zaprojekto-
waną i zbudowaną przez Polaków jeszcze 
w latach 60. XX wieku. – JSW i EXME Ber-
ger Group współpracują od wielu lat, wiele 
podobnych projektów wspólnie już zreali-
zowaliśmy i z chęcią przeniesiemy nasze 
bogate doświadczenia na rynek hinduski. 
Tu jesteśmy niekwestionowanym liderem – 
mówił dziennikarzom Daniel Ozon, prezes 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

W oficjalnym komunikacie JSW poinfor-
mowała, że spółka Coal India Limited orga-
nizuje przetarg, do którego zamierza przy-
stąpić EXME Berger Group przy współpracy 
z JSW. Projekt został rozpisany na dziewięć 
lat i obejmuje wykonanie modelu złoża gazu, 
dobór i zaprojektowanie systemu odmetano-
wania wraz z gospodarczym wykorzystaniem 
metanu, dostawę i zabudowę niezbędnych 
urządzeń, a także wdrożenie systemu odme-
tanowania wraz z jego późniejszą obsługą. 

Jeżeli te plany się powiodą, będzie wielki 
sukces. Ten projekt to ogromna szansa także 
dla Jastrzębskich Zakładów Remontowych 
oraz Centralnego Laboratorium Pomiarowo-
-Badawczego, które mogłyby uczestniczyć 
w dalszym etapie prac. 

ZOK Sp. z o.o. należąca do grupy EXME 
Berger Group jest największą firmą w Polsce 
zajmującą się kompleksowo odmetanowa-
niem górotworu kopalń węgla kamiennego, 
projektowaniem technologii odmetanowa-
nia, projektowaniem i budową obiektów oraz 
urządzeń dla odmetanowania, podziemnymi 
robotami wiertniczymi oraz zagadnieniami 
naukowo-badawczymi związanymi z oceną 
i likwidacją zagrożeń metanowych. 

Dobre perspektywy
Indie zajmują trzecie miejsce wśród naj-

większych na świecie producentów węgla ka-
miennego. Polska ma świetnie wykształconych 
specjalistów i wielu naukowców specjalizują-
cych się w dziedzinach górniczych. Od wie-
lu lat restrukturyzujemy i modernizujemy 
górnictwo. Mamy potencjał, aby współpraca 
polsko-indyjska była korzystna. Tematy gór-
nicze były podstawą dyskusji w czasie V po-
siedzenia Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji 
ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło 
się 27 listopada w New Delhi. Także później-
sze kontakty koncentrowały się na tematach 
górniczych i hutniczych. Polscy producenci 
maszyn i urządzeń górniczych na pewno także 
skorzystają na współpracy największych firm 
górniczych z Polski i Indii. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, który 
w polskich mediach był mało zauważalny. 
Otóż Węglokoks podpisał w Indiach poro-
zumienie, dzięki któremu polska firma stała 
się przedstawicielem polskiej myśli technicz-
nej oraz firm okołogórniczych. To oznacza, 
że Węglokoks będzie zajmował się nie tylko 
obrotem na rynku surowców, ale również 
eksportem usług, maszyn i myśli technicz-
nej. Górnictwo jest fundamentem polskiej 
energetyki i ważnym elementem gospodarki. 
Ekspansja polskiej myśli technicznej związa-
nej z górnictwem jeszcze bardziej wzmocni 
tę branżę. 

GRZEGORZ JANIK, GRZEGORZ MATUSIAK

 `Autorzy są posłami RP. Byli w składzie delegacji, 
która przebywała w Indiach w listopadzie 2017 roku.

Polska rozwija współpracę z Indiami w dziedzinie górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa. Jastrzębska Spółka 
Węglowa jest zaangażowana w kontakty z indyjskimi partnerami. Przedstawiciele polskich firm produkujących maszyny 

i urządzenia dla górnictwa mają interesującą ofertę dla górnictwa węgla kamiennego w Indiach. Wielkie znaczenie 
w kontaktach z indyjskim przemysłem może odegrać spółka JSW Innowacje

Indie to rynek,  
o który warto zadbać

A
RC

H
IW

U
M

, G
RZ

EG
O

RZ
A

 M
AT

U
SI

A
K

A
M

IN
IS

TE
RS

T
W

O
 E

N
ER

G
II

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Wierzę, że współpraca polskich i indyjskich firm to szansa 
na rozwój dla przedsiębiorców z obydwu krajów

W czasie Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego podpisano deklaracje woli współpracy w dziedzinie sektora urządzeń górniczych i wydobywczych przez 
przedstawicieli firm z obu państw. Deklaracje obejmują ofertę usług polskich firm, tzn. wykonywanie specjalistycznych robót montażowych, współpracę 
w zakresie drążenia tuneli, budowy metra, budowę kopalń „pod klucz” – łącznie z dostawą, remontami i dzierżawą maszyn górniczych
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Zapewne ten akapit nie został zbyt po-
ważnie potraktowany, dlatego że odnosi się 
do 2016 roku. Autorzy materiałów dla rządu 
RP nie zamieścili informacji o roku 2017. Do-
kument został przyjęty w 2018 roku. Czy dia-
gnoza sprzed ponad roku wciąż jest aktualna? 
Nawet jeżeli koniunktura utrzyma się w tym 
i przyszłym roku, to i tak nie ma podstaw, 
aby branżę rozsadzał optymizm. Powtarzam: 
„Sytuacja rynkowa na świecie wskazuje rów-
nież, że polskie górnictwo węgla kamiennego 
funkcjonuje (i w najbliższych latach może 
funkcjonować dalej) w warunkach niskich 
cen węgla, co decydować będzie o kosztowej 
konkurencyjności producentów”. Nawet gdyby 
materiał dla rządu był maksymalnie aktualny 
w części wstępnej, najważniejsza informacja 
by się nie zmieniła.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszow-
ski apelował o debatę na temat przyjętego 
dokumentu. Najważniejszym tematem debaty 
powinien być jeden punkt: Co zrobić, żeby 
spółki górnicze zachowały rentowność w cza-
sie, kiedy ceny spadną? JSW wyszła na pro-
stą i odkłada pieniądze na trudny czas. PGG 
ma kilka miliardów złotych do oddania i zysk, 
który cieszy, ale jest zbyt mały, aby mówić 
o trwałej poprawie. W 2017 roku PGG odnio-
sła wielki sukces. Przełamała fatalny, ponad 
trzyletni trend finansowej zapaści. Po drodze 
uratowała KHW przed bankructwem, przej-
mując kopalnie Holdingu. Czy wystarczy sił 
i pieniędzy, żeby kontynuować systematyczne 
wychodzenie na prostą? 

Dziesięć lat huśtawki 
W Programie dla górnictwa przeanalizo-

wano sytuację w branży, poczynając od 2007 
roku. Przez wszystkie lata były skrajnie nie-
stabilne warunki rynkowe. Na wzrastający 
popyt na węgiel koksowy, wywołany hossą 
na rynku stalowym, nałożyły się w latach  
2008 – 2009 czynniki światowego kryzysu 
na rynku nieruchomości i na globalnych 
rynkach finansowych, przy równocześnie 
wzrastającym popycie na węgiel energetycz-
ny. W następnych trzech latach nastąpiła 
stopniowa odbudowa koniunktury na węgiel 
koksowy, przy nadal wzrastających popycie 
i cenach na węgiel energetyczny. Od 2012 
roku nastąpiło gwałtowne załamanie ko-
niunktury na węgiel energetyczny. Pogłębiał 
się kryzys strukturalny wywołany nadpodażą 
wszystkich paliw kopalnych, w tym węgla 
kamiennego zarówno na światowym, jak 
i krajowym rynku. Obecnie obserwuje się 
zwiększony popyt.

Przeciętne zatrudnienie w kopalniach 
na przestrzeni ostatnich kilku lat ulega sys-
tematycznego obniżeniu. Dzięki temu wzro-
sła wydajność pracy mierzona w tonach 
na zatrudnionego na rok z 704 ton/zatr./rok 
w 2013 roku do 823 ton/zatr./rok w 2016 roku, 
co w praktyce oznacza poprawę do wydajności 
z 2007 roku.

Od 2010 do 2012 roku, wraz z korzyst-
nymi wynikami finansowymi związanymi 
z dynamicznym wzrostem cen sprzeda-
ży węgla spółek węglowych, wzrastały też, 
wskutek m.in. większego zaangażowania usług 
świadczonych przez firmy zewnętrzne, wzro-
stu kosztów zakupów, najmu bądź też dzierża-
wy maszyn i urządzeń górniczych, jak również 
kosztów pracy przy występującej nadwyżce 
zatrudnienia, koszty produkcji węgla. Wzrost 
kosztów produkcji nastąpił również w 2012 
roku (do poziomu 23,6 mld złotych), mimo 
wyraźnego pogorszenia wyników, choć na-
dal pozostawały one dodatnie. W następnych 
latach, w związku z coraz drastyczniejszym 
pogarszaniem się sytuacji finansowej, koszty 

ulegały obniżaniu wraz ze spadkiem produkcji. 
Koszty produkcji węgla w 2015 roku wyniosły 
20,1 mld złotych i były o 22,4 proc. wyższe 
niż w 2007 roku. W 2016 roku odnotowano 
spadek tych kosztów, do poziomu 17,5 mld 
złotych. W porównaniu do 2007 roku były one 
jednak w dalszym ciągu wyższe (o 6,7 proc.).

Na rówNi pochyłej
Od 2013 roku polskie spółki węglowe 

funkcjonowały w niekorzystnych między-
narodowych warunkach rynkowych, charak-
teryzujących się systematycznym spadkiem 
cen węgla. O ile na początku 2013 roku śred-
ni miesięczny indeks dla węgla energetycz-
nego o kaloryczności 6000 kcal/kg w portach 
wyładowczych Europy Zachodniej wynosił 
około 87 USD/t, o tyle pod koniec 2015 
roku indeks ten obniżył się do 46 USD/t. 

Począwszy od IV kwartału 2016 roku, wy-
stąpiło wyraźne ożywienie, w szczególności 
na rynkach węgla do koksowania. Ceny re-
ferencyjne węgli typu hard wzrosły w tym 
okresie z 81 USD/t w I kwartale do poziomu 
200 USD/t w IV kwartale 2016 roku. Podob-
na dynamika dotyczyła pozostałych typów 
węgla do koksowania. Także indeksy wę-
gla energetycznego na rynkach światowych 
w całym 2016 roku powoli, lecz systema-
tycznie wzrastały, osiągając na koniec roku 
poziom 93 USD/t.

Utrzymująca się do połowy 2016 roku 
sytuacja na rynkach węglowych była konse-
kwencją nadpodaży węgla wynikającej m.in. 
ze zmian strukturalnych na rynkach ener-
getycznych oraz spowolnienia gospodar-
czego w wymiarze globalnym. Równolegle 
z trendami cenowymi węgla kamiennego 

Program dla górnictwa. Czytałem wiele omówień 
Programu dla górnictwa. Zacząłem szukać wersji, na podstawie 
której one powstały. Nie znalazłem dokumentu, który dawałby 
podstawę do snucia różowych wizji. Nie wiem, jak to się stało, 

że uważnym analitykom umknął jeden z najistotniejszych 
fragmentów wstępu do rządowego dokumentu. „Sytuacja 

rynkowa na świecie wskazuje również, że polskie górnictwo 
węgla kamiennego funkcjonuje (i w najbliższych latach 

może funkcjonować dalej) w warunkach niskich cen węgla, 
co decydować będzie o kosztowej konkurencyjności producentów. 

Mimo że w ciągu ostatnich miesięcy 2016 roku zarówno 
w przypadku cen węgla energetycznego, jak też koksowego 

obserwowany był trend wzrostowy, według obecnych ocen jest 
mało prawdopodobne, by ta tendencja utrzymała się w kolejnych 

latach. Utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla kamiennego 
staje się zatem jednym z priorytetowych zadań i równocześnie 

wyzwaniem, podjętym w tym sektorze”.

Hossa na długo?
 Mało prawdopodobne

Sytuacja na rynkach paliw kopalnych oraz energetycznych wskazuje, że producenci węgla kamiennego, mimo zdecydowanej poprawy koniunktury, mają do czynienia ze zmianami strukturalnymi na rynkach głównych, a nie z typowymi 
zjawiskami koniunktury rynkowej

Sytuacja rynkowa 
na świecie wskazuje również, 
że polskie górnictwo węgla 
kamiennego funkcjonuje 
(i w najbliższych latach 
może funkcjonować dalej) 
w warunkach niskich cen 
węgla, co decydować będzie 
o kosztowej konkurencyjności 
producentów.

Sytuacja na rynkach 
paliw kopalnych oraz 
energetycznych wskazuje, 
że producenci węgla 
kamiennego, mimo 
zdecydowanej poprawy 
koniunktury, mają do 
czynienia ze zmianami 
strukturalnymi na rynkach 
głównych, a nie z typowymi 
zjawiskami koniunktury 
rynkowej.
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zaobserwowano spadki cen wszystkich pa-
liw kopalnych, głównie ropy naftowej i gazu 
ziemnego. 

Nie ma klasyczNej 
koNiuNktury
Poprawa koniunktury na węgiel energe-

tyczny w 2016 roku wynikała ze wzrostu cen 
w Chinach i RPA oraz spadku podaży węgla 
z Rosji oraz Kolumbii, a w przypadku wę-
gla do koksowania ze wzmożonego popytu 
na produkty stalowe. Stopniowo poprawiała 
się także sytuacja gospodarcza w poszczegól-
nych gospodarkach światowych.

Sytuacja na rynkach paliw kopalnych 
oraz energetycznych wskazuje, że produ-
cenci węgla kamiennego, mimo zdecydowa-
nej poprawy koniunktury, mają do czynie-
nia ze zmianami strukturalnymi na rynkach 

głównych, a nie z typowymi zjawiskami ko-
niunktury rynkowej.

Wzrost produkcji energii elektrycznej 
w kraju w 2016 roku, w porównaniu do 2007 
roku, spowodowany był przede wszystkim bar-
dzo znacznym zwiększeniem produkcji ze źró-
deł wiatrowych (o 12 066 GWh) i pozosta-
łych odnawialnych nośników energii (o 5313 
GWh), elektrowni gazowych (o 74,7 proc.). 
Wystąpiło to przy znacznym spadku produk-
cji energii elektrycznej z węgla kamiennego 
(o 14,7 proc.) i utrzymaniu wielkości produkcji 
z węgla brunatnego.

Żeby oszczędzić statystycznej wyliczanki, 
wystarczy przypomnieć wielokrotnie powta-
rzaną przez ministrów energii informację: 
ilość spalanego węgla kamiennego w polskich 
elektrowniach będzie mniej więcej na sta-
łym poziomie, choć jego udział w miksie 

Hossa na długo?
 Mało prawdopodobne
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Sytuacja na rynkach paliw kopalnych oraz energetycznych wskazuje, że producenci węgla kamiennego, mimo zdecydowanej poprawy koniunktury, mają do czynienia ze zmianami strukturalnymi na rynkach głównych, a nie z typowymi 
zjawiskami koniunktury rynkowej

energetycznym będzie malał. To oznacza, 
że nie da się zarabiać, znacząco zwiększając 
wydobycie. Trzeba efektywnie wydobywać 
to, co da się sprzedać. Mimo to teoretycznie 
można sobie wyobrazić, że polskie kopalnie 
mogłyby opanować część rynku węglowego 
w Europie. Jednak ze względu na koszty wy-
dobycia jest to czysta teoria. 

ile i za ile? 
Kluczowe znaczenie dla sytuacji górnic-

twa węgla kamiennego w Polsce, niezależnie 
od uwarunkowań popytowo-podażowych 
na światowych rynkach tego surowca, będzie 
miało zapotrzebowanie na węgiel kamienny 
na rynku krajowym.

Autorzy Programu zaproponowali pro-
gnozę zużycia węgla kamiennego do 2030 roku 
w trzech wariantach. Scenariusz niski, okre-
ślający minimalne zużycie węgla kamiennego, 
scenariusz referencyjny, w którym krajowy 
rynek węgla kamiennego utrzymuje zużycie 
na poziomie zbliżonym do stanu obecnego, 
i scenariusz wysoki, zakładający rozwój rynku 
dla węgla energetycznego w Polsce, przy sta-
bilnym zużyciu węgla do koksowania.

Prognoza zapotrzebowania na węgiel ka-
mienny w 2030 roku zakłada w scenariuszu 
referencyjnym zużycie zbliżone do obecnego, 
około 70 mln ton rocznie. Węgla energetycz-
nego zużywalibyśmy około 58 mln ton, a węgla 
koksowego – 13 mln ton. 

W scenariuszu niskim, przy zaniechaniu 
prac rozwojowych w sektorze, roczne mini-
malne zapotrzebowanie oszacowano na 56,5 
mln ton, a w rozwojowym scenariuszu wy-
sokim na 86,1 mln ton w 2030 roku. Rozpię-
tość jest duża. Przedstawiciele resortu energii 
w wielu wypowiedziach informowali, że ich 
zdaniem scenariusz referencyjny jest najbar-
dziej prawdopodobny. Wynika to z planowa-
nego zużycia energii elektrycznej, rozwoju 
innych źródeł energii i polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej. 

Tempo wzrostu zapotrzebowania 
na węgiel energetyczny na świecie osłabia 
się wskutek wolniejszego wzrostu gospodar-
czego, ale też zastępowania węgla w energe-
tyce przez gaz i OZE oraz dzięki postępowi 

technologicznemu i poprawie sprawności 
urządzeń energetycznych. Także prognozy 
cen węgla energetycznego nie są zbyt opty-
mistyczne. Największa niepewność jednak 
wiąże się ogólnie z przyszłością węgla jako 
paliwa, w związku z przewidywaną skalą re-
dukcji emisji dwutlenku węgla. Z prognoz 
Banku Światowego wynika, że prawdopo-
dobieństwo powrotu cen węgla do poziomu 
90–100 dolarów za tonę w dłuższym prze-
dziale czasowym jest niewielkie. Niemniej 
jednak w krótkich okresach możliwe będą 
wzrosty cen bez przełożenia na trwałą ten-
dencję. Według prognoz Banku Światowego 
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
średnia cena węgla energetycznego w latach 
2015–2030 będzie kształtować się na poziomie 
ok. 55–60 dolarów za tonę. Pod wpływem 
dynamicznych wzrostów cen węgla w okre-
sie październik – grudzień 2016 roku (węgiel 
energetyczny o ok. 80 proc., węgiel koksowy 
typu premium hard o ok. 100 proc.) prowa-
dzone są prace w zakresie aktualizacji pro-
gnoz cenowych. Jednak większość analityków 
przewiduje w niedługim okresie spadki cen, 
choć już nie tak głębokie, a następnie ich cza-
sowe ustabilizowanie. Węgiel energetyczny 
najprawdopodobniej będzie kosztował 70–80 
dolarów za tonę, a węgiel koksowy 100–130 
dolarów za tonę. Jeżeli te prognozy będą się 
sprawdzać, polskie górnictwo musi opracować 
plan, dzięki któremu dostosuje się do świato-
wych trendów cenowych. 

W Programie przyjętym przez rząd 
są wskazane ogólne sposoby. Czy powstaną 
konkretne plany? Zarządy spółek węglowych 
pracują nad nimi.

l

Według prognoz 
Banku Światowego 
i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego 
średnia cena węgla 
energetycznego 
w latach 2015–2030 będzie 
kształtować się na poziomie 
ok. 55–60 dolarów za tonę. 

Większość analityków 
przewiduje w niedługim 
okresie spadki cen, choć już 
nie tak głębokie, a następnie 
ich czasowe ustabilizowanie. 
Węgiel energetyczny 
najprawdopodobniej będzie 
kosztował 70–80 dolarów 
za tonę, a węgiel koksowy 
100–130 dolarów za tonę. 
Jeżeli te prognozy będą się 
sprawdzać, polskie górnictwo 
musi opracować plan, 
dzięki któremu dostosuje 
się do światowych trendów 
cenowych.
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Z I E L O N A  S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Unieszkodliwianie odpadów

Śmieci odpadają
Przeciętny Kowalski wytwarza w ciągu roku 
ok. 320 kilogramów śmieci. 71 proc. z nich 
trafia na wysypiska, a 11 proc. do recyklin-
gu. U naszych zachodnich sąsiadów recy-
kling obejmuje 45 proc. odpadów, a tylko 0,5 
proc. śmieci trafia na wysypiska. W ubiegłym 
roku polski parlament uchwalił nową ustawę 
o segregacji śmieci, dzięki której Polska ma 
poprawić te statystyki i dogonić europejską 
czołówkę. Nowe prawo ustanawia Wspólny 
System Segregacji Odpadów, jednolity w ca-
łym kraju.

Odpadem nazywamy bezużyteczny pro-
dukt uboczny działalności gospodarczej lub 
bytowej człowieka. Mogą nim być więc zarów-
no gazy, ciecze, jak i ciała stałe. Odpady nie-
bezpieczne zawierają pojedyncze substancje 
niebezpieczne lub substancje, które mogą być 
niebezpieczne dla ludzi i środowiska (zwie-
rząt, roślin, gleby, wody i powietrza). 

Wszelkie metody stosowane w celu 
unieszkodliwienia odpadów, jak składowa-
nie, spalanie czy kompostowanie, muszą być 
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
która wspomaga racjonalne gospodarowanie 
nimi. Zasada ta uwzględnia zarówno czynniki 
ekologiczne, jak i ekonomiczne. Wymusza 
też maksymalizację wykorzystania odpadów 
we wszystkich możliwych zastosowaniach, 
przy jednoczesnym ograniczeniu ich nega-
tywnego wpływu na środowisko. Zakłady, 
które przetwarzają odpady, kierują się trzema 
wytycznymi zgodnymi z tą polityką – muszą 
być efektywne ekonomicznie, skuteczne eko-
logicznie i dbać o akceptację społeczną dla 
swoich działań. 

Skład rupieci
W Polsce wciąż najczęstszą metodą 

na unieszkodliwianie odpadów jest ich skła-
dowanie. Miejscem, do którego przeważnie 
trafiają odpady komunalne, jest wysypisko, 
należące do gminy lub miasta. Metoda ta po-
winna być uzupełniająca, czyli na wysypiska 
w teorii mają trafiać jedynie odpady, które 
nie mogły zostać poddane innym metodom 
unieszkodliwiania. Składowane mogą być od-
pady gospodarczo-bytowe, wielkogabarytowe, 
żużel i popiół, gruz budowlany oraz odpady 
przemysłowe o charakterze komunalnym. 

Składowiska odpadów to obiekty budow-
lane o bardzo dużej powierzchni, pojemności, 
które są urządzone według restrykcyjnych 
norm prawnych. Niestety gros odpadów 
wytwarzanych przez Polaków wciąż trafia 
na wysypiska nielegalne, niepoddane żadnej 
kontroli. W pobliżu dzikich wysypisk śmieci 
rejestruje się podwyższone skupienie metali 
ciężkich, jak: rtęć, kadm, miedź, chrom czy 
ołów.

Dzikie wysypiska stanowią przede wszyst-
kim zagrożenie dla człowieka. Niekontrolo-
wane przez instytucje Sanepidu, stanowią 
siedlisko wielu chorobotwórczych bakterii, 
grzybów oraz innych patogenów, tworząc 
zagrożenie epidemiologiczne. Wokół niele-
galnych stert gromadzą się owady, ptaki i gry-
zonie, które zwiększają ryzyko rozpowszech-
niania się drobnoustrojów. Ludzie cierpią też 
przez dzikie wysypiska pośrednio – poprzez 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
metalami ciężkimi i kwasami organicznymi 
oraz zanieczyszczenie gleby metalami cięż-
kimi i związkami siarki i fluoru. Nie można 
bagatelizować fetoru, który unosi się w okolicy 

dzikich wysypisk i obniża jakość życia okolicz-
nych mieszkańców.

Nielegalne śmietniska to śmiertelne zagro-
żenie dla dzikich zwierząt, które odpady, np. 
plastikową folię, traktują jak pożywienie. Są też 
niebezpieczne dla ptaków, które wykorzystują 
sznurki wykonane z tworzyw sztucznych jako 
materiał do budowania gniazd. Syntetyczne 
nitki wrzynają się w skórę piskląt, okaleczając 
i uśmiercając młode. Ostre krawędzie śmieci, 
np. stłuczone butelki, mogą również poważ-
nie zranić zwierzęta. Oprócz tego wysypiska 
negatywnie wpływają na walory estetyczne 
krajobrazu i przyjemność z przebywania na ło-
nie przyrody.

W świetle polskiego prawa składowanie 
śmieci w nielegalny sposób podlega sank-
cjom prawnym. Jeśli sprawca takiego czynu 
działa nieumyślnie, grozi mu kara grzywny, 
ograniczenie wolności lub dwuletnie pozba-
wienie wolności. Jednak jeżeli czyn wpłynął 
na zagrożenie zdrowia człowieka, spowodo-
wał istotne obniżenie jakości wody, powietrza 
lub powierzchni ziemi albo był przyczyną 
znacznych zniszczeń w świecie roślinnym 
lub zwierzęcym, winowajca podlega karze 
pozbawienia wolności od trzech miesięcy 
do pięciu lat. Jednak najskuteczniejszą me-
todą na zmniejszanie liczby dzikich wysypisk 
jest nie tylko ich usuwanie i karanie winnych, 
ale też zapobieganie ich powstawaniu przez 
edukację ekologiczną społeczeństwa i promo-
wanie segregacji.

Zużyć, poSegregować
Bardzo ważnym etapem przed unieszkodli-

wianiem odpadów jest ich właściwe, selektyw-
ne gromadzenie oraz przechowywanie przez 
konsumentów. Istnieją dwa podstawowe mo-
dele segregacji odpadów: selektywna zbiórka 
odpadów (odpady zbierane są do oddzielnych 
pojemników, worków) i sortowanie odpadów 
(odpady wyrzucane są do wspólnego pojemni-
ka, a później sortowane w sortowni odpadów 
na papier, szkło, metal). Doświadczenia wielu 
państw pokazują, że pierwszy model przynosi 
lepsze efekty, przede wszystkim jakość odzy-
skiwanych w ten sposób surowców jest wyższa. 

1 lipca 2017 roku weszły w życie nowe 
zasady segregacji śmieci. Od teraz obowią-
zuje pięć kolorowych pojemników, w tym 
jeden na bioodpady – dotychczas były trzy 
(na odpady zmieszane, szkło i papier oraz inne 
suche). Gminy będą je wprowadzać po wy-
gaśnięciu obowiązujących umów na odbiór 
odpadów, czyli np. w Krakowie nic się nie 
zmieni do marca 2019 roku, a w Warszawie 
do końca 2018 roku. Cała Polska ma się jednak 
dostosować do nowych zasad w pierwszej po-
łowie 2021 roku. Mieszkańcy mają segregować 
śmieci już w domach (budynkach wieloro-
dzinnych, domach jednorodzinnych). Nowe 
zasady mają przybliżyć Polskę do unijnych 
celów w gospodarce odpadami wyznaczonych 
na 2020 rok (50 proc. odpadów z każdej gminy 
ma być recyklingowanych i przygotowanych 
do ponownego użycia).

Do niebieskich pojemników ma trafiać pa-
pier, czyli m.in. tektura, gazety, papierowe opa-
kowania czy ulotki. Nie powinniśmy wrzucać 
do nich np. zużytych chusteczek czy ręczników 
papierowych. W zielonych lądować ma szkło, 
czyli głównie czyste butelki i słoiki. Nie można 
dokładać do niego żarówek czy szyb. Do żół-
tych pojemników będziemy wrzucać metale 
i tworzywa sztuczne, czyli m.in. plastikowe 

Walka z CO2

Energooszczędne Tychy
Tychy planują inwestycję, dzięki której na 
niemal wszystkich ulicach i chodnikach mia-
sta będzie nowoczesne i energooszczędne 
oświetlenie.

Gmina Tychy za niemal 1 mln złotych 
przejęła od spółki Tauron 3523 oprawy oświe-
tleniowe, 2193 słupy oświetleniowe wraz z wy-
sięgnikami oraz prawie 80 kilometrów sieci 
zasilającej na prawie 90 ulicach w mieście. 
Teraz samorząd chce zmodernizować system 
oświetlenia ulicznego. Po zakończeniu inwe-
stycji na niemal wszystkich ulicach, chodni-
kach czy parkach w Tychach będzie już tylko 
nowoczesne i energooszczędne oświetlenie. 
Do wymiany jest prawie 2800 starych, często 

pordzewiałych słupów oświetleniowych, roz-
mieszczonych w niemal wszystkich rejonach 
miasta, oraz około 4250 lamp. Wartość ca-
łego projektu jest szacowana na kilkanaście 
milionów złotych. Tychy starają się o środki 
europejskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, całość 
dokumentacji projektowej ma być gotowa 
do końca czerwca 2018 roku.

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej 
kilka lat temu w Tychach wymiany starego 
oświetlenia – wymieniono wówczas ponad 
1100 opraw świetlnych na drogach i słupach 
trolejbusowych oraz 850 słupów na 35 tyskich 
ulicach.

 l

opakowania i butelki, opakowania wielomate-
riałowe (np. kartony po mleku), reklamówki 
foliowe, puszki aluminiowe czy po konserwach. 
Brązowe pojemniki przeznaczone są na biood-
pady, czyli odpadki z kuchni (obierki, resztki 
pożywienia) i odpady zielone (liście, gałęzie). 

Odpady organiczne należy wyrzucać w tor-
bach papierowych. Ostatni rodzaj pojemników 
(jeszcze bez koloru) będzie przyjmował odpady 
zmieszane, które nie nadają się do recyklingu 
i będą przetwarzane w spalarniach.  l
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Przeciętny Kowalski wytwarza w ciągu roku ok. 320 kilogramów śmieci
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Volkswagen zainwestuje 2 mld złotych w roz-
budowę zakładu w Antoninku. Powstanie 
nowa hala, do której będzie przeniesiona pro-
dukcja kokpitów ze Swarzędza. Rozbudowana 
i zmodernizowana zostanie także spawalnia. 

Zmiany technologiczne w zakładzie ka-
roserii będą wynikiem zastosowania całko-
wicie nowej platformy MQB do produkcji 
piątej generacji Caddy. Model ten ma wejść 
do produkcji w 2019 roku. Do tego czasu musi 
zakończyć się rozbudowa zakładu. Spawalnia 
będzie rozbudowywana w czasie weekendów, 
a w tygodniu zakład będzie prowadził nor-
malną produkcję, wypuszczając dziennie 750 
nowych aut. Unowocześniona zostanie hala 
montażu, gdzie część czynności będzie zau-
tomatyzowana. Lakiernia będzie wymagała 
najmniej nakładów, bo bryła samochodu po-
zostanie podobna do obecnej. 

Nowa generacja Caddy będzie miała 
także napęd elektryczny. Tego typu napęd 

Volkswagen testuje teraz w przypadku Crafte-
ra. Elektryczna wersja tego samochodu 
ma wyjeżdżać z fabryki we Wrześni jeszcze 
w tym roku. 

Jeep pokazał  
nową generacJę  
cherokee
Podczas salonu samochodowego w Detro-

it debiutowała nowa odsłona Jeepa Cherokee. 
Samochód oferuje większy komfort i wygodę, 
zapewniając codzienną funkcjonalność wraz 
z niezwykłym komfortem i jakością prowa-
dzenia. Ma niezależne zawieszenie przednie 
i tylne, wybór trzech różnych silników zesta-
wionych z udoskonaloną, dziewięciostopnio-
wą skrzynią biegów oraz ponad 80 systemów 
bezpieczeństwa. 

Debiutował także całkowicie nowy, za-
awansowany technologicznie dwulitrowy, 
czterocylindrowy silnik benzynowy z bezpo-
średnim wtryskiem.

Jeep Cherokee 2019 daje możliwość wy-
boru spośród trzech innowacyjnych systemów 
napędu 4x4: Jeep Active Drive I, Jeep Active 
Drive II i Jeep Active Drive Lock.

Nowy Jeep Cherokee 2019 wyposażony 
został w najnowsze systemy Uconnect, za-
pewniające płynną komunikację, rozrywkę, 
nawigację i kompatybilne z Apple CarPlay 
i AndroidAuto. Do wyboru są dwa ekrany 7,0” 
lub 8,4”, oferujące nawigowanie typu „pinch” 
oraz możliwość powiększania.

Nowy Jeep Cherokee 2019 zostanie wpro-
wadzony na rynek europejski w drugiej połowie 
tego roku. Szczegółowa specyfikacja produktu 
dla samochodów sprzedawanych w Europie 
będzie dostępna przed datą wprowadzenia 
na rynek.

Fabia 
z nową twarzą
Podczas salonu samochodowego w Ge-

newie debiutuje odświeżona wersja Skody 

Fabii. Zmiany dotyczą przede wszystkim 
designu i technologii. Przeprojektowano pas 
przedni ze światłami wykonanymi w tech-
nologii LED. Po raz pierwszy model będzie 
mógł być wyposażony również w światła 
tylne wykonane w tej samej technologii. 
Nowoczesny design uzupełnią innowacyj-
ne rozwiązania technologiczne z zakresu 
multimediów i bezpieczeństwa, z którymi 
Fabia będzie gotowa na wyzwania zmienia-
jących się trendów i rosnących oczekiwań 
odbiorców. 

Od 1999 roku na świecie sprzedano już 
ponad 4 mln egzemplarzy Fabii. Obecna, trze-
cia generacja już przekroczyła pułap pół milio-
na dostarczonych samochodów. W ubiegłym 
roku w Polsce sprzedano 19 047 egzemplarzy, 
co dało Fabii pozycję numer 1 polskiego rynku 
(z wynikiem lepszym o 26,31 proc. niż w roku 
2016).

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Volkswagen rozbuduje Antoninek

Na Targach w Detroit debiutowała nowa odsłona Jeepa Cherokee Zmiany technologiczne w zakładzie karoserii będą wynikiem zastosowania nowej platformy MQB

Przeprojektowano pas przedni ze światłami wykonanymi w technologii LED
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Peryferia

Anastazja

Zdrowie

Haluksy, czyli krzywy chód
Haluksy to schorzenie, które polega na defor-
macji kształtu stopy – duży paluch wykośla-
wia się i nachodzi na drugi. Jest to dolegliwość 
niezwykle bolesna i przez to ograniczająca 
możliwość poruszania się. Warto szybko pod-
jąć niezbędne działania w celu zminimalizo-
wania skutków schorzenia i rozwiać dotyczące 
go wątpliwości.

Haluksy łatwo rozpoznać samodzielnie, 
ponieważ ich objawy są wyraźne i jedno-
znaczne. Mogą pojawić się na jednej lub obu 
stopach. W większości przypadków ta cho-
roba zwyrodnieniowa jest dziedziczna. Jeżeli 
w naszej rodzinie miały miejsce przypadki 
schorzenia, zachodzi większe niż statystycz-
nie ryzyko, że my też na nie zachorujemy. 
Czynnikiem chorobotwórczym jest nadwaga, 
ponieważ zwiększa obciążenie dla kości stóp, 
na których spoczywa cała masa naszego ciała. 
We wczesnym etapie haluksów można stoso-
wać farmakoterapię albo aparaty (np. wkładki), 
ale w zaawansowanym stadium konieczna jest 
ich operacja. 

Czy w dorosłym wieku 
można zaCząć stosować 
profilaktykę przeCiw 
haluksom?

Tak, profilaktyka polega głównie na no-
szeniu wygodnego, dopasowanego obuwia. 
Kobietom odradza się zbyt długie chodzenie 
w szpilkach, ponieważ oddziałuje negatyw-
nie na komfort stopy. Znajduje się ona wtedy 

w nienaturalnej pozycji. Jednak nie tylko pa-
nie są narażone na haluksy przez noszenie 
niewygodnych butów. Mężczyźni powinni 
unikać wąskiego obuwia z bardzo popular-
nymi ostatnio wąskimi czubkami, zmieniać 
obuwie kilka razy dziennie i od czasu do czasu 
chodzić boso. 

Jeśli mamy płaskostopie, musimy zacząć 
ćwiczyć, ponieważ ta wada postawy zwiększa 
ryzyko pojawienia się haluksów.  

Czy przy niewielkim 
zakrzywieniu paluCha 
trzeba poddać się 
operaCji, Czy są inne, 
nieinwazyjne metody?

We wczesnych stadiach choroby moż-
liwe jest łagodzenie jej skutków za pomocą 
farmakoterapii. W leczeniu haluksów sto-
suje się analgetyki oraz leki przeciwzapal-
ne, które uśmierzają ból. W początkowym 
etapie dobre rezultaty dają zabiegi fizjotera-
peutyczne. Jedno ćwiczenie polega na tym, 
że zakładamy na duży palec grubą gumkę 
i odciągamy go w bok. Wytrzymujemy pięć 
sekund, odpoczywamy i powtarzamy pięć 
razy. Rozwój haluksów powstrzymują też 
liczne aparaty i środki, zwłaszcza różne-
go rodzaju wkładki do butów. Dostępne 
są wkładki ułatwiające chodzenie, ortezy 
chroniące palce przed obtarciami, wykonane 
z gąbki lub żelu kliny międzypalcowe, któ-
re izolują palce i przywracają im właściwe 
ustawienie.  

ile Czasu zajmie 
powrót do normalnego 
funkCjonowania 
po operaCji?
Na powrót do zdrowia trzeba czekać oko-

ło trzy miesiące. Po operacji stopa jest unieru-
chomiona nawet do ośmiu tygodni – w gipsie 
albo w specjalnym obuwiu. Po jego zdjęciu 
rehabilitacja trwa jeszcze miesiąc. Na czas 
rekonwalescencji mają też wpływ zaawanso-
wanie zmian chorobowych, wiek pacjenta, 
masa jego ciała i stan kości.

Czy po operaCji haluks 
może odrosnąć?
Właściwie leczone haluksy nie mogą 

odrosnąć, jednak w niektórych przypadkach 
może dojść do wtórnej deformacji. Główną 
przyczyną jest zaniedbanie rehabilitacji, nie-
stosowanie się do zaleceń lekarza i powrót 
do złych nawyków.  l
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Takie rzeczy się przecież nie zdarzają. Niby 
Adam, prawie czterdziestoletni, gburowaty 
typ z piwnym brzuszkiem, przez znajomych 
od zawsze nazywany Adasiem, dobrze o tym 
wiedział. A jednak mimo wszystko uwierzył, 
że tamtego piątkowego wieczoru, w tam-
tym podłym, zatęchłym barze, do którego 
nie zapuszczali się normalni ludzie, Anas-
tazja wybrała właśnie jego. Po prostu przy-
szła, postawiła mu piwo, a później śmiała się 
z jego dowcipów, które nie śmieszyły już na-
wet jego najbliższych kumpli, a gdy zrobiło 
się naprawdę późno, wróciła z nim do domu. 
Nigdy wcześniej nikogo nie przyprowadził 
do domu, tym bardziej kobiety. 

Nie żyli razem długo – może nawet nie 
dwa tygodnie – ale wystarczająco, żeby gbu-
rowaty cham zmienił się na tyle, na ile w jego 
przypadku było w ogóle wykonalne. Oczywi-
ście braków w wychowaniu, wykształceniu czy 
uzębieniu nie dało się naprawić w kilka dni. 
Ale dało się uprzątnąć norę, w której mieszkał, 
a do której wprowadził się po śmierci swojej 
babki, właściwie nic od tego czasu nie zmie-
niając. Doszorował brudne pazury, podciął 
smętne włoski okalające łysiejący łeb. Efekty 
i tak były dość marne, ale Anastazja jednak 
wracała, pojawiała się prawie codziennie. Nie 
sypiali ze sobą, praktycznie to on głównie 
mówił, ona go słuchała, przyglądała mu się 
i zadawała pytania. Czy możliwe było, żeby 

ta piękna, wysportowana, wysoka blondynka 
naprawdę zainteresowała się właśnie nim?

Adaś trochę w to nie wierzył, ale jedno-
cześnie bardzo się tym szczycił – pomagało 
mu w tym od zawsze przerośnięte ego i głę-
bokie przekonanie, że jest wyjątkowy. Nie 
pojawiali się w publicznych miejscach zbyt 
często, ale jeśli już – wzbudzali niemałą sen-
sację. Po jednym z takich wyjść Adaś podaro-
wał Anastazji bransoletkę, być może pierwszy 
prezent, jaki w życiu zrobił, ona przygotowała 
kolację. Była piękną kobietą, ale zupełnie nie 
umiała gotować – zupa była gorzka i prawie 
niezjadliwa, ale Adaś zmusił się do opróżnie-
nia talerza. Może pierwszy raz myślał o kimś 
innym niż tylko o samym sobie i chciał jej 
zrobić przyjemność?

W trakcie jedzenia upadł, a Anastazja, 
a tak naprawdę Anna, bo Anastazja było 
imieniem jej siostry, nawet nie zamierzała 
próbować mu pomóc. Ubrała lateksowe rę-
kawiczki i zaczęła sprzątać ślady, jakie mogła 
zostawić w mieszkaniu, jednocześnie pozoru-
jąc samobójstwo. Ostatnie dziesięć dni były 
wielokrotnie przemyślanym, skrupulatnie zre-
alizowanym planem. Nie było w nim miejsca 
na pomyłki.

Najwyraźniej Adaś zapomniał, jak będąc 
nastolatkiem, jechał po piwku polonezem swo-
jego ojca. Już wtedy był raczej typkiem, który 
lubił o sobie myśleć jako o dużo lepszym, niż 
był w rzeczywistości, w każdej dziedzinie. 

Znał drogę, jechał na pewniaka, nie biorąc 
pod uwagę tego, że może nie zapanować nad 
pojazdem, czy tego, że padał marznący deszcz. 
Wypadł z drogi, uderzając w idące poboczem 
dwie osoby – ojca i jego kilkuletnią córkę. 
Obie osoby zginęły na miejscu. On nawet nie 
wysiadł z samochodu. Tamtej nocy postanowił 
utopić samochód w pobliskim stawie. Policja 
działała opieszale, nocna ulewa zatarła ślady, 
zebrane dowody nie były wystarczające, żeby 
go skazać, nie znaleziono świadków. 

Jego twarz widziała jednak osoba, która 
była na miejscu – siostra zamordowanej kilku-
latki, wtedy niewiele od niej starsza. Zagapiła 
się, szła kilkanaście metrów za rodziną, może 
się wcześniej pokłócili. Przeżyła, ale tragedia, 
której była naocznym świadkiem, zaważy-
ła na jej całym życiu. Nigdy nie zapomniała 
nieruchomych, nieczułych, niebieskich oczu 
mężczyzny, który prowadził samochód. Te-
raz też w nie patrzyła. Nie była pewna, czy 
wreszcie dojrzała w nich skruchę, nie była też 
dumna z tego, jak rozwiązała sprawę – właśnie 
sama stała się kryminalistką. Nie czuła jednak 
wyrzutów sumienia, ale nie była to także ulga 
– była to po prostu książkowa zemsta.

Strychnina wchłaniała się szybko do żo-
łądka, pierwsze objawy pojawiły się po kilku 
minutach. Najpierw nagłe skurcze, później 
mocniejsze, piana z ust i całkowity spokój. 
Chwilę później Adaś leżał zupełnie bez ruchu.

 l

Ucieczka z krainy gafy

Górnicy są 
jak rycerze
Gafy – mniejsze lub większe – chodzą za nami. 
Bez nich życie byłoby nudne i trzeba było-
by wpadać w szał, aby wyrwać się z kole-
iny tego, co wypada i czego oczekują od nas 
inni. Dzięki gafom, bez udziału naszej świa-
domości, zyskujemy koloryt. Ale co gorsza, 
niekiedy wychodzimy na gbura, prostaka 
bądź nieokrzesanego chama. Dlatego war-
to czmychnąć z krainy gafy, czyli wszelkiej 
maści pomyłek, niezręczności i nietaktów.

Magdalena, katowicka malarka aktów 
męskich i damskich, powiedziała mi kiedyś, 
że górnicy są jak rycerze. Co artystka miała 
na myśli? Że tacy silni, odważni, niezłomni, 
odpowiedzialni, męscy i eleganccy. No właśnie, 
takich ich widziała przez pryzmat zawodu, który 
wykonują, oraz barbórkowych gali. W czasach 
dresów, wytartych dżinsów i spłowiałych swe-
trów oraz czapek z daszkiem ludzie węgla mogą 
robić dobre wrażenie, uciekając z oceanu byleja-
kości. Warto, bo stawką jest pozycja towarzyska, 
społeczna, zawodowa i szansa na awans.

Każdy z nas ma 30 sekund na zrobienie 
dobrego wrażenia na nowo poznanym czło-
wieku. Ludzki umysł jest leniwy i dopasowuje 
to, co widzi i słyszy, do szuflady znanych mu 
już szablonów. Jakie znaczenie ma pierwsze 
wrażenie, wie każdy, kto przeszedł przez roz-
mowy kwalifikacyjne, szukając pracy. I na nic 
się zda pocieszanie mądrością przysłów ludo-
wych, że trzeba beczkę soli zjeść, żeby poznać 
człowieka. Po prostu tych 30 sekund możemy 
już nigdy nie odrobić, jeśli je zmarnujemy, 
bo nie dostaniemy drugiej szansy.

Górnictwo utkane jest z hierarchii i symp-
tomów przynależności. Ale poza nim na od-
stępstwo od dress code mogą pozwolić sobie 
tylko menedżerowie z najwyższego szczebla, 
artyści estradowi, wykonujący wolne zawody 
i autsajderzy. Reszta musi się liczyć z konse-
kwencjami tego, jak się wygląda. Istotny jest 
także kolor – granat czy grafit dodają kompe-
tencji, co prawda wizualnej, ale leniwy mózg 
postrzega ludzi ubranych w te kolory jako 
mądrzejszych, ważniejszych i lepiej wykształ-
conych od tych w brązach, beżach i zgaszonych 
szarościach. Podobno szata nie zdobi człowie-
ka, ale to nie jest prawda. Odpowiedni do sytu-
acji strój buduje samoocenę, dodaje pewności 
siebie i pomaga zrobić dobre wrażenie. 

Do stroju wypada dopasować postawę, 
gestykulację i sposób, w jaki się wypowiadamy. 
To, co mówimy, ma znaczenie, ale zaledwie 
siedmioprocentowe. Mój racjonalny mózg 
nie przyjmował tego przez lata do wiadomo-
ści, do czasu kiedy zaczęłam zajmować się 
PR. Sprawdziłam regułę 7 proc. empirycznie 
niezliczoną liczbę razy. Założyłam się nawet 
z profesorem uniwersyteckim, że wszyscy zna-
jomi będą mówili, że widzieli go w telewizji, 
ale nikt nie zapamięta treści jego informa-
cji. Przy wypowiedzi do kamery trochę go 
poniosła fantazja i obawiał się, że wypadnie 
kiepsko. Zakład wygrałam, profesorowi gra-
tulowano świetnego wystąpienia. Zadziałała 
magia: jak mówił, czyli modulacja i barwa 
głosu (38 proc. w komunikacji przekazujemy 
wrażeniem dźwiękowym), oraz jak wyglądał 
(55 proc. informacji komunikujemy mową 
ciała i wyglądem). Dlatego bodaj najwięk-
szą gafą podczas publicznych wystąpień jest 
odwracanie się zadem do publiczności i glę-
dzenie do ekranu, z którego się czyta rzekome 
mądrości. 

JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Powrót gdańskiej legendy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ciągu najbliższych czterech dekad 
ubędzie 14 proc. obyWateli naszego 
kraju. Demograficzne prognozy wskazują, 
że w 2050 roku będzie nas około 34 mln. 
Główną przyczyną kurczenia się polskiego 
społeczeństwa jest ujemny przyrost natu-
ralny. W podobnym tempie będzie ubywać 
też Niemców oraz Czechów. W siłę urosną 
za to Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. 
Ekonomiści przewidują, że w efekcie Pol-
skę czeka poważny kryzys. Przybędzie osób 
w starszym wieku. Już w 2030 roku średni czas 
trwania życia mężczyzny przekroczy 80 lat, 
a dla kobiet będzie to 84 lata. 

około 3 mld złotych Wynoszą niespła-
cone kredyty zaciągnięte przez eme-
rytóW. Seniorzy zaciągają coraz większe 
pożyczki. Średni niespłacony na czas dług 
osoby starszej przekracza 12 tys. złotych. 
Powody zadłużania się emerytów to: nie-
wystarczające dochody, zaciąganie zobowią-
zań na rzecz młodszych członków rodziny 
i śmierć współmałżonka. Seniorzy czują się 
w obowiązku pomóc rodzinie, a z badań 
CBOS wynika, że uważa tak aż 90 proc. re-
spondentów. Najwięcej zadłużonych emery-
tów mieszka na Śląsku. Zobowiązań nie płaci 
tu niemal 40 tys. osób. Emeryci najwięcej 
są winni firmom windykacyjnym – 40 proc., 
bankom i parabankom – 21 proc., a 16 proc. 
stanowią niezapłacone rachunki za czynsz, 
wodę i gaz.

najchętniej kupujemy W sklepach bie-
dronki. W 2,8 tys. sklepów tej sieci w ciągu 
miesiąca zakupy robi aż 85 proc. Polaków. 
Z raportu firmy Market Side wynika, że w 2017 
roku statystyczny dorosły konsument mie-
sięcznie robił zakupy w czterech różnych 
sieciach handlowych. Najczęściej odwiedza-
ną siecią jest Biedronka – 85 proc. wskazań, 
kolejnymi Lidl – 52 proc., Kaufland – 34 proc., 
Auchan – 30 proc. i Tesco (supermarkety) – 
20 proc. W pierwszej dziesiątce najatrakcyj-
niejszych dla klientów sklepów są wyłącznie 
sieci z obcym kapitałem. 

należy częściej kontroloWać firmy ca-
teringoWe – Wynika z kontroli inspekcji 
handloWej. Inspekcja sprawdziła 83 zakłady, 
które gotowały dla 282 firm: szkół, przed-
szkoli, żłobków, sanatoriów, domów opieki 
społecznej, domów dziecka i ośrodków reha-
bilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych. In-
spektorzy wykryli nieprawidłowości u 59 firm 
(71,1 proc.). Najbardziej rażące to brak in-
formacji o alergenach, stosowanie tańszych 
składników, używanie przeterminowanej 
żywności, niehigieniczne warunki przecho-
wywania jedzenia i zaniżane porcje. 

Krzyżówka panoramiczna nr 3

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „my kochamy Was”.  
Nagrodę wylosowała: maria tusińska z ornontoWic.

Stolica Pomorza przez kilkaset lat słynęła 
z piwa jopejskiego – na jego cześć nazwano 
ulicę, eksportowano je do europejskich sto-
lic, a jego warzeniem zajmował się między 
innymi znany astronom Jan Heweliusz. We-
dług niektórych regularne picie tego piwa 
gwarantowało… życie wieczne. Na jednym 
z kufli z 1593 napisano: Kto wychyli mnie tu-
zin razy, ten otrzyma odpust od św. Rajnolda. 
Niestety zaginęła oryginalna receptura piwa 
jopejskiego i pod koniec XIX wieku przestano 
je w Polsce wytwarzać. Ne szczęście za sprawą 
dwóch rodzimych browarów gdański specjał 
w tym roku powraca na rynek.

Pierwszy raz piwo jopejskie uwarzono 
w Gdańsku w pierwszej połowie XV wieku. 
Jego nazwa wywodzi się od drewnianego 
czerpaka jopy (niem. Schöpfkelle), używa-
nego w procesie warzenia piwa do zalewania 
słodu gorącą wodą. Nazwa ta służyła również 
na Pomorzu jako określenie ciepłego okrycia 
wierzchniego (kaszubskie: jópa). 

Jopejskie znacznie różniło się od znanych 
obecnie piw, miało niezwykle mocny ekstrakt 
i wysoką zawartość alkoholu (do 10 proc.). 
Osiągano to dzięki długiemu, dwudziesto-
godzinnemu gotowaniu brzeczki. Mogło być 
przechowywane nawet do roku w drewnia-
nych beczkach. Wyglądało jak ciemny, gęsty 
likier i było bardzo słodkie. Często dodawano 
je do słabszych piw oraz do sosów i mięsa 
w celu wzbogacenia ich smaku i zapachu. Było 
tak kleiste, że zgodnie z legendą zawartość 
pierwszego kufla wylewano na ławę. Później 

biesiadnicy siadali na niej, by zaraz się pod-
nieść. Jeśli ława unosiła się razem z nimi, był 
to znak, że piwo jest dobrze uwarzone. Uwa-
żano je też za środek leczniczy, np. marynarze 
cenili jego właściwości rozgrzewające.

jopejskie na olimpie
Do niedawna jedyną pamiątką po pi-

wie jopejskim w Gdańsku była ulica Piwna. 
Wcześniej, od co najmniej 1449 roku, przez 
kilkaset lat nazywała się Jopengasse (uliczka 
Jopejska). Wszystkie próby uwarzenia tego 
piwa na nowo podejmowano w Europie Za-
chodniej, np. od 1995 roku jest ono wytwa-
rzane w browarze Jopen BV w Haarlemie 
w Holandii. Jednak kilka lat temu zaczął się 
ferment również w polskim środowisku piwo-
warów domowych. Najpierw Arkadiusz Wen-
ta z AleBrowaru, opierając się na dawnych 
zapiskach, uwarzył metodą prób i błędów 

próbną serię, która została ciepło przyjęta 
przez bywalców imprez piwnych. Po tym 
sukcesie browary zaczęły przymierzać się 
do komercyjnej produkcji.

Toruński browar Olimp od 2015 roku pra-
cował nad własną wersją piwa jopejskiego. 
Piwowarzy korzystali z internetowych szcząt-
kowych informacji, starych zapisów kronikar-
skich, z doświadczenia innych pasjonatów oraz 
rozmów z gdańskimi historykami. Podczas 
pierwszego warzenia koczowali na trzy zmiany 
przez 24 godziny na dobę. Było warto, ponie-
waż wyszło im piwo jedyne w swoim rodzaju – 
o oleistej konsystencji i smaku przywodzącym 
na myśl suszone owoce i pumpernikiel. Jest 
trochę słabsze niż pierwowzór, ma zawartość 
8 proc. alkoholu. Wstępnie browar Olimp chce 
wypuścić 5 tys. stumililitrowych butelek. Por-
cja 50 mililitrów będzie kosztować około 10 
złotych. Premiera piwa jopejskiego odbyła 
się w gdańskim pubie Pułapka w szczególny 
dzień, 28 stycznia, czyli w rocznicę urodzin 
i śmierci Jana Heweliusza. 

W pg4 praca Wre
Równolegle prace nad piwem jopejskim 

toczą się w gdańskim browarze restauracyj-
nym PG4 (od adresu Podwale Grodzkie 4), 
działającym przy hotelu Craft Beer Central 
Hotel. Główny piwowar Johannes Herberg 
oświadczył, że piwo udało już się uwarzyć 
na podstawie niemieckich starodruków. Go-
ście hotelu będą mogli poznać smak piwa 
Jopenbier w połowie tego roku.

 MAREK KOWALIK
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R E K L A M A

16 stycznia w siedzibie PGG wiceprezes Polskiej Grupy Górni-
czej ds. pracowniczych Jerzy Janczewski spotkał się z dyrek-
torami szkół górniczych z województwa śląskiego. Tematem 
przewodnim były nabory uczniów na rok szkolny 2018/2019 
prowadzone przez placówki oświatowe oraz planowane przez 
szkoły kierunki kształcenia. Wiceprezes Janczewski podkre-
ślił, że wszyscy uczniowie klas górniczych ze szkół posiada-
jących stosowną umowę o gwarancji zatrudnienia otrzymają 
pracę w PGG. Dyrektorzy szkół z Katowic, Mysłowic, Gliwic, 
Rudy Śląskiej, Lędzin, Łazisk Górnych, Rybnika, Radlina i Wo-
dzisława Śląskiego przedstawili, jak wygląda sytuacja w ich 
placówkach i jakie mają plany na nadchodzący rok szkolny.

Na spotkaniu obecny był również dziekan Wydziału Geo-
logii i Górnictwa Politechniki Śląskiej, prof. Franciszek Plewa, 
który omówił zasady współpracy PGG z uczelnią. Wspomnieć 
tu należy o płatnych praktykach dla studentów Politechniki 
Śląskiej organizowanych w kopalniach.

Współpraca Kompanii Węglowej SA, a teraz Polskiej 
Grupy Górniczej z organami prowadzącymi szkoły górnicze 
(prezydentami miast, starostami powiatów, wójtami gmin), 
ma wieloletnią tradycję, bo nawiązano ją już w roku 2004. 
Na przestrzeni 10 lat – do roku 2014 – udzielono 8416 gwaran-
cji zatrudnienia dla uczniów szkół zawodowych i techników.

W 2015 roku, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną 
spółki, Kompania Węglowa SA zawiesiła udzielanie gwarancji 
zatrudnienia dla uczniów podejmujących naukę w szkołach 
objętych porozumieniami o współpracy, ale w dalszym ciągu 
czyniła starania, by wywiązać się ze zobowiązań wobec uczniów 
posiadających wcześniej udzielone gwarancje zatrudnienia. 

Przyjęcia absolwentów 
mających te gwarancje 
odbywały się sukcesyw-
nie, w miarę możliwości 
kadrowych i z uwzględ-
nieniem założeń planu 
techniczno-ekono-
micznego. Należy 
zaznaczyć, że w tym 
zakresie wypełnione 
zostały wszystkie zo-
bowiązania spółki.

W 2014 roku Kom-
pania Węglowa SA 
po raz ostatni udzie-
liła gwarancji zatrud-
nienia dla 369 uczniów 
techników. Uczniowie 
ci w bieżącym roku 
zakończą edukację 
i zostaną zatrudnieni 
(po spełnieniu wa-
runków określonych 
w porozumieniach o współpracy) w kopalniach wchodzących 
w struktury PGG, gdyż ta przejęła kopalnie KW SA.

Z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników 
na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników 
PGG widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami 
oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia 
młodzieży w zawodach górniczych. Wieloletnia współpraca 

w zakresie kształcenia zaowocowała doprecyzowaniem jej 
zasad zarówno w zakresie naboru uczniów, jak i przebiegu edu-
kacji. Polska Grupa Górnicza widzi konieczność prowadzenia 
wspólnych działań – razem ze szkołami – mających na celu 
pozyskanie i wykształcenie uczniów, którzy w przyszłości 
mogą zasilić załogę kopalń wchodzących w struktury spółki.

  PGG

Polska Grupa Górnicza

Kształcenie młodych górniKów

PG
G
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