
Temat na czasie
Maksymilian Klank:  
– Podwyżki płac
nie zastąpią
dobrego układu
pracy.
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Trudne bogactwo
SRK SA powiększa swoje akty-
wa o ruch Śląsk i część kopalni 
Wieczorek.

strona 4

Najpierw układ czy 
podwyżki
Liderzy związków zawodowych 
działających w Polskiej Grupie 
Górniczej domagają się rozmów 
o podwyżkach płac. Pracownicy 
tej spółki otrzymali już 30 proc. 
tzw. czternastki za 2017 rok. To 
jeden z zawieszonych składników 
wynagrodzenia z powodu kryzy-
su. Pracodawca wywiązał się ze 
zobowiązania przyjętego w listo-
padzie 2017 roku. Teraz związki 
chcą rozmawiać o płacach.

strona 5

U gospodarza 
ekologa
Gospodarstwa agroturystyczne.

strona 8

Przełomowy magnes 
Toyoty
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Gdy wzrok już nie ten
Zdrowie.

strona 10

Wyższy Urząd Górniczy. Uwaga na czynnik ludzki

Bezpieczeństwo 
w restrukturyzacji

Działania przedsiębiorców budzą nadzieję, że coraz większa będzie dbałość o jakość pracy, 
zabezpieczeń technicznych, staranne prowadzenie robót przygotowawczych, dobre wykonanie 

obudowy wyrobisk, przeglądy oraz naprawy urządzeń i maszyn. Inspektorzy nadzoru górniczego nie 
są w stanie skontrolować funkcjonowania całej kopalni, nie będą na każdym przekopie i nie mogą 
nikomu narzucać gotowych rozwiązań, ale mogą po partnersku doradzać służbom kopalnianym, 

odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. 
Więcej na s. 6–7
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Bytu trzeba 
pilnować
R edakcja Nowego Górnika poprosiła mnie 

o komentarz. Długo do niej nie pisałem, bo nie 
chciałem brać udziału w publicznych dyskusjach o tym, 
że bardziej opłaca się przeżyć, niż umrzeć. 

Z nudziło mnie to, ponieważ zauważyłem, 
że racjonalne argumenty natychmiast są zalewane 

przez morze absurdalnych haseł. Mieliśmy w minionym 
czasie tego tak dużo, że normalnemu człowiekowi ręce 
opadały. To powodowało, że często dowiadywałem 
się, że nie ma nic bardziej opłacalnego niż śmierć. 
Wiem, jestem niesprawiedliwy, bo akurat Nowy Górnik 
wyróżnia się na plus rozsądkiem publikacji, fachowością 
i dociekliwością. Jednak kilka razy przekonałem się, 
że nie ma w środowisku górniczym gorszej oceny niż 
ta wskazująca na rozsądek, fachowość i dociekliwość. 
Ponieważ redakcja prosiła długo, napiszę, co mi leży 
na wątrobie. 

Z acznę od tego, że załoga naszej firmy i naszej kopalni 
wspaniale reagowała na absurdalne pomysły. 

Najczęstszym komentarzem było pytanie: Co oni pie...lą? 
To normalna reakcja na dobre samopoczucie filozofów, 
którzy wiedzą lepiej, jak należy walczyć z kryzysem. 
Doskonale sobie przypominam ataki populistów 
na reprezentatywne organizacje związkowe po tym, gdy 
zmobilizowaliśmy załogę do obrony JSW przed upadkiem. 
Jazgot był straszny. 

U ważam, że warto było ponieść wyrzeczenia. 
Kiedy wprowadzano program oszczędnościowy, 

który spowodował, że załoga miała zawieszoną część 
wynagrodzenia, mówiliśmy, że jak tylko sytuacja 
się poprawi, będziemy walczyć o pieniądze. Słowa 
dotrzymaliśmy – w zeszłym roku były dodatkowe 
pieniądze. Od 1 marca tego roku wracają zawieszone 
w czasie kryzysu świadczenia. Chodzi m.in. o zawieszone 
na trzy lata czternastki i deputat węglowy. Podkreślam 
– okres ten trwał znacznie krócej niż trzy lata. Można 
było wynegocjować z zarządem krótszy czas wyrzeczeń, 
bo sytuacja się poprawiła. Reprezentatywne organizacje 
były nieugięte. Ruch ten ma w tym roku kosztować 
JSW ok. 350 mln złotych. W następnym roku ma to być 
jakieś 250 mln złotych. Te pieniądze trafią na konta 
pracowników. Tyle samo trafi do banków, które wsparły 
nas, ale pod warunkiem, że firma utrzyma przez trzy lata 
ograniczony system wynagradzania.  

T eraz jesteśmy silniejsi, ale to nie znaczy, że możemy 
wszystko. Zgodnie ze strategią ogłoszoną kilka 

tygodni temu cała Grupa Kapitałowa JSW ma wydać 
do 2030 roku 19 mld złotych na inwestycje. Wśród 
kosztownych planów są także inwestycje w Boryni. 
Nareszcie. Powinniśmy już dawno dokopywać się 
do dobrej jakości węgla. Od tych inwestycji zależy 
istnienie Spółki. Dlatego bardzo ważne jest znalezienie 
równowagi między potrzebami płacowymi załogi 
a potrzebami inwestycyjnymi. Podkreślam słowo 
„równowagi”, ponieważ nie będzie żadnego pożytku 
z krótkotrwałego, bardzo dobrego wynagrodzenia, jeżeli 
firma po paru miesiącach padnie. Spółka nie będzie 
miała pożytku nawet z najwspanialszych inwestycji, jeżeli 
pracownicy zaczną masowo odchodzić z pracy. Może 
też się zdarzyć, że nie będą odchodzić, ale zaczną trwać 
w biernym oporze. Działania naszego związku na Boryni 
koncentrują się na tym, aby pracownicy dostali to, co się 
im należy, a firma działała tak, aby zapewnić stabilne 
miejsca pracy. Nie czarujmy się, od JSW zależy nasz byt. 
Bytu trzeba pilnować. 

 l

Zastanawiam się, co się wydarzyło, że nagle strate-
gia Jastrzębskiej Spółki Węglowej stała się ważnym 
tematem dla wielu tytułów prasowych i portali in-
ternetowych. Nie chodzi mi o publikacje skierowane 
do inwestorów giełdowych. Dla nich strategia to źródło 
informacji, na podstawie których inwestują pienią-
dze. Mam na myśli wydawnictwa adresowane przede 
wszystkim do zwykłych zjadaczy chleba. 

R ozmawiałem na ten temat z kolegami. Doszli-
śmy do wniosku, że dziennikarze chyba w końcu 
zrozumieli, że bez węgla koksowego i koksu nie 

ma co marzyć o rozwoju przemysłu w Europie. Moim 
zdaniem zrozumienie tego to ważne wydarzenie, po-
nieważ do tej pory w mediach królowało uwielbienie 
dla bliżej nieokreślonej innowacyjności. Innowacyjność 
ich zdaniem była możliwa w każdej dziedzinie, tylko nie 
w górnictwie. Także każda inna dziedzina gospodarki 
była potrzebna, a górnictwo było kulą u nogi. Mam 
nadzieję, że stan zrozumienia u dziennikarzy nie jest 
stanem przejściowym. 

Dostęp do węgla koksowego jest ważny dla prze-
mysłu Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie kon-
cerny samochodowe przygotowują się do produkcji 
samochodów elektrycznych. W wielu krajach Unii 
rozpoczął się boom inwestycyjny. Potrzebna jest stal, 
a żeby była stal, potrzebne są węgiel koksowy i koks. 
To oznacza, że nawet tak innowacyjny produkt jak 
samochód elektryczny nie może powstać bez węgla 

koksowego, koksu i stali. Przeczytałem ciekawą in-
formację – otóż wyprodukowanie stali niezbędnej 
do budowy jednego samochodu wymaga około pół tony 
węgla koksowego. Nasze złoża tego surowca są stra-
tegiczne. Ich znaczenie dla Europy wkrótce wzrośnie, 
ponieważ w Czechach kończą się złoża węgla kokso-
wego nadające się do eksploatacji. Uzasadnione jest 
więc zwiększenie przez Jastrzębską Spółkę Węglową 
produkcji tego surowca. 

To wszystko zostało uwzględnione w strategii jako 
szanse na rozwój naszej firmy. Zanim została ona ogło-
szona, rząd przyjął Program dla górnictwa. Wśród jego 
szczegółowych celów, które będą realizowane przez 
spółki węglowe, znalazło się odzyskanie i stabilizacja 
płynności, rentowności i efektywności ekonomicz-
no-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego. 
Trzeba dostosować zdolności produkcyjne do potrzeb 
rynku i możliwości eksportowych.

Zaplanowano ponadto kontynuację działań w kie-
runku integracji górnictwa i energetyki oraz budowę 
efektywnego modelu grupy węglowo-koksowej. Posta-
nowiono także zapewnić pokrycie krajowych potrzeb 
na węgiel kamienny, w tym w szczególności do pro-
dukcji energii elektrycznej, ciepła i koksu. Ma być 
zapewniony dostęp do nowych złóż węgla. Minister 
Grzegorz Tobiszowski, obecny w czasie prezentacji 
strategii JSW, powiedział, że nasze plany wpisują się 
w koncepcję Ministerstwa Energii i całego rządu. Super 
informacja. Liczymy na wsparcie.   l

Pięścią w stół

Liczymy na wsparcie

Wyprodukowanie 
stali niezbędnej 
do budowy 
jednego 
samochodu 
wymaga około 
pół tony węgla 
koksowego. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Jeżeli staniemy się bogaci, będziemy mogli pomnażać 
bogactwo. Żeby pomnażać bogactwo, nie wystarczy 
być mądrym. Trzeba mieć także fundusze na to, aby 
się rozwijać. Wiem, że wciąż żywy jest mit amerykań-
skiego pucybuta, który ciężką pracą dochodzi do gi-
gantycznego majątku. Jednak na pewnym etapie ten 
pucybut musiał mieć pieniądze, żeby je pomnażać. 
Mamy stare powiedzenie: żeby wyjąć, trzeba włożyć. 
Chciałbym poświęcić trochę uwagi wkładaniu. 

J astrzębska Spółka Węglowa ogłosiła strategię 
do 2030 roku. Spotkałem się z opiniami, że jest 
w niej zbyt dużo o potencjalnych korzyściach 

płynących z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. 
Możliwe, że jest to melodia przyszłości i w dodatku 
kosztowna. Jednak jeżeli teraz JSW nie zainwestuje, 
to w przyszłości nie będzie miała profitów. Warto 
wkładać, żeby móc kiedyś wyjąć. Górnicy z rezerwą 
podchodzą do planów wytwarzania wodoru z gazu 
koksowniczego. Wodór ma być paliwem przyszłości, 
które będzie napędzać autobusy i dawać energię po-
trzebną osiedlom mieszkaniowym. 

Ponieważ w strukturach JSW działa spółka JSW 
Innowacje, jestem przekonany, że rozpoczęły się stara-
nia w celu zakupu odpowiedniej technologii i projekt 
zostanie zrealizowany. Sądzę, że wiele nieporozumień 
wokół innowacyjnych technologii, o których wspomi-
na się w dokumencie JSW, bierze się z przekonania, 
że teraz sztab ludzi z Jastrzębia będzie siedział i wy-
myślał technologie służące do realizacji planowanych 
przedsięwzięć. Ten sztab ludzi ma skoncentrować się 
na tym, aby znane rozwiązania zastosować u nas. Część 
trzeba będzie kupić. Niektóre będzie można wdrożyć 
na zasadzie współpracy międzynarodowej i spłacać 
gotowymi produktami. Wiele rozwiązań opracowali 
polscy naukowcy i potrzeba tylko pieniędzy, aby za-
stosować je na skalę przemysłową. 

Niektóre technologie na razie nie mogą przeła-
mać bariery finansowej. Dla mnie takim przykładem 

jest wykorzystanie uranu z węgla, popiołu, a nawet 
z osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. 
Mówił o tym 22 lutego w Toruniu wiceminister ener-
gii Andrzej Piotrowski w czasie konferencji Polityka 
Surowcowa Państwa. 

Polska posiada znaczące niekonwencjonalne zaso-
by uranu, występujące między innymi jako domiesz-
ka w zasobach węgla kamiennego i brunatnego czy 
też w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków. 
W przyszłości mogłyby być wykorzystane na potrzeby 
energetyki jądrowej. – Uran, odzyskany ze zgroma-
dzonych w Polsce przez rok popiołów, wystarczyłby 
na 100 lat zasilania elektrowni jądrowej – przekony-
wał wiceminister Piotrowski. Elektrownia jądrowa 
jest niezbędna do pokrycia rosnącego zapotrzebowa-
nia na energię, a ponadto wpłynie dodatnio na cały 
polski sektor energetyczny poprzez obniżenie jego 
emisyjności. 

Dodał, że rozpoczynając w Polsce projekt przy-
gotowujący produkcję wysokotemperaturowych 
reaktorów jądrowych, otwieramy nowe możliwości 
w wykorzystaniu zasobów węgla. Dzięki pirolizie bę-
dziemy mieli możliwość przetworzenia dwutlenku 
węgla w paliwa syntetyczne. Piroliza to proces, dzięki 
któremu w wysokich temperaturach uzyskujemy po-
żądany produkt. Aby wytworzyć wysoką temperaturę, 
potrzeba dużo energii. 

Nowoczesne, bezpieczne i nieduże bloki atomowe 
mogą zapewnić potrzebne ilości energii do tej tech-
nologii. Dzięki energii z rozszczepienia atomu węgiel 
z dwutlenku węgla ponownie wejdzie w skład łatwego 
do dystrybucji i spożytkowania paliwa, na przykład 
metanu. Eliminację węgla z energetyki ogłoszono więc 
zbyt pochopnie – dodał wiceminister. Tak oto okazuje 
się, że sensownie inwestując pieniądze, można nie 
tylko zadbać o ekologię, ale także rozwijać górnictwo. 
Górnictwo może samo przyczynić się do tego, aby stać 
się gałęzią gospodarki przyjazną dla środowiska. JSW 
zapoczątkowała ten proces.  l

Jeżeli teraz JSW 
nie zainwestuje, 
to w przyszłości 
nie będzie miała 
profitów. Warto 
wkładać, żeby 
móc kiedyś wyjąć.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Żeby wyjąć, trzeba włożyć

Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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– Emocje i zjadliwe komentarze nie zastąpią jasnych reguł. Czy po wielu latach funkcjonowania 
nie stać górnictwa na to, aby stworzyło profesjonalny układ zbiorowy pracy? 

– pyta MaksyMilian klank, wiceprezes FASING SA, były prezes KHW SA i KW SA

Podwyżki płac nie zastąpią 
dobrego układu pracy

 XNowy GórNik: Liderzy związków zawo-
dowych informują, że płace w górnictwie 
są za niskie. Związkowcy z PGG chcą roz-
mawiać o podwyżkach. Część ekonomi-
stów twierdzi, że podwyżka wynagrodzeń 
oznacza klęskę firm górniczych. Proponu-
ją, aby z nimi poczekać. Podwyższać pła-
ce czy czekać? 
MaksyMiliaN klaNk: Nie można uciec od te-
matu płac. Górnicy porównują swoje zarobki 
z zarobkami w innych gałęziach gospodarki. 
Wysiłek, kompetencje, efektywność pracy, 
warunki pracy i odpowiedzialność grają istot-
ną rolę w kształtowaniu wyobrażeń na temat 
poziomu płac w górnictwie. Ponieważ górnicy 
wykonują ciężką pracę, to naturalne, że chcą 
zarabiać jak najlepiej. Jednak oczekiwania 
załogi trzeba skonfrontować z możliwościa-
mi firmy. Płace nie mogą być traktowane jak 
element, który jest oderwany od ekonomii. 

W górnictwie w kosztach stałych udział 
płac jest bardzo duży. Każda podwyżka ozna-
cza zwiększenie kosztów stałych. Nie jest 
to wielkim problemem w czasie najlepszej 
koniunktury, jednak w czasie kryzysu koszty 
stałe stają się kamieniem u szyi. Teraz spółki 
węglowe wychodzą z najgorszego kryzysu. 
Jednak nie wiadomo, czy kłopoty nie wrócą. 

 X To znaczy, że nie wolno zwiększać płac 
w górnictwie?

To znaczy, że trzeba to robić z sensem. 
Poprawa zarobków nie może służyć jedynie 
polepszeniu nastrojów. To szybko mija. Płaca 
ma swój wielki aspekt ekonomiczny. Jest swe-
go rodzaju ekwiwalentem za osiągane efekty 
i zależy bezpośrednio od możliwości firmy. 
Racjonalność kształtowania wynagrodzenia po-
winna być bezpośrednio powiązana z racjonal-
nością i strukturą zatrudnienia. W górnictwie, 
ze względu na udział płac w kosztach stałych, 
to powinno mieć szczególne znaczenie. Chciał-
bym podkreślić, że sam poziom wynagrodze-
nia nie może być oderwany od rzeczywistości. 
Co mam na myśli? Otóż poziom zatrudnienia 
i racjonalność w pożytecznym wykorzystaniu 
pracy zatrudnionych jest najistotniejsza.

 XMówi pan o tym, że struktura zatrudnie-
nia powinna być racjonalna. Czy to oznacza, 

że trzeba stawiać na produkcję i na tych, 
którzy pracują bezpośrednio przy wydo-
byciu węgla? 

Bez względu na system wynagradzania 
pracownicy z pierwszej linii zawsze zarabia-
li i zarabiają dobrze. Nie wyobrażam sobie, 
aby mogło być inaczej. Jednak bardzo boję 
się uproszczeń. Oczywiście, produkcja jest 
bardzo ważna. Wydobycie wciąż jest uważa-
ne za miarę sukcesu. Jednak robienie fetyszu 
z tego wskaźnika jest błędem. 

Proszę zauważyć, że w górnictwie bardzo 
dużo mówi się o innowacyjności. To słowo 
robi zawrotną karierę. Dzięki innowacyjności 
kopalnie mają mieć lepsze wyniki ekonomicz-
ne. Zatem nie tylko produkcja rozumiana jako 
efekt wysiłku ludzi, ale także unowocześnianie 
produkcji ma tworzyć sukces. Jednak do tej 
pory nie spotkałem się z informacjami o tym, 
co dała innowacyjność. Jeżeli wydajemy pie-
niądze na innowacje, to powinniśmy umieć 
rozliczyć te pieniądze, pokazując konkretne 
efekty. Nie wystarczy ogólna opowieść o tym, 
że nowoczesność jest dobra. Ona kosztuje 
i powinna przynosić dodatkowe zyski. 

Mówię o tym, ponieważ wciąż w górnic-
twie częstym podejściem jest kult wysiłku. 
Załoga musi być wynagradzana za wysiłek, 
podwyżki płac muszą być, ponieważ praca 
górnika wymaga wysiłku. To prawda. Jednak 
innowacyjność ma służyć temu, aby ten sam 
efekt osiągać przy znacznie mniejszym nakła-
dzie pracy i mniejszym wysiłkiem. Górnictwo 
musi stawać się coraz bardziej nowoczesne. 
Trzeba zastępować wysiłek ludzi wysiłkiem 
maszyn. Jest to bardzo ważne tam, gdzie 
mamy do czynienia z kumulacją zagrożeń 
naturalnych. To oznacza, że w górnictwie 
potrzebna jest wiedza, dzięki której można 
wykorzystać innowacyjne rozwiązania. 

Jeżeli wciąż będziemy wychodzić z zało-
żenia, że skoro dwóch pracowników na jakimś 
stanowisku nie daje odpowiednich efektów, 
to zatrudnimy następnych dwóch – doprowa-
dzimy do wzrostu zatrudnienia, ale efektywno-
ści nie poprawimy. Nie poprawimy także pozio-
mu płac, bo ten sam fundusz będziemy musieli 
podzielić między większą grupę pracowników. 
Jeżeli pracownicy nie dają rady, zastosujmy od-
powiednie maszyny. Tak rozumiem innowacje. 

 X Związki zawodowe przygotowują się 
do rozmów o podwyżkach. Wciąż jest od-
kładane stworzenie nowych układów pra-
cy, które regulowałyby system wynagra-
dzania i organizację pracy. Także strukturę 
zatrudnienia, o której pan mówił.

To niedobre zjawisko. Unikanie okre-
ślenia konkretnych warunków zatrudnienia 
i zasad kształtowania wynagrodzenia jest 
błędem. Układ pracy jest bardzo potrzeb-
nym dokumentem, jest niezbędny dla załóg. 
Przeciąganie zawarcia układów pracy jest 
unikaniem rozwiązań, które zagwarantują 
trwałe zasady określania poziomu wynagro-
dzeń i organizacji pracy. Brak jasnych reguł 
tworzy doskonałą sytuację do wywierania 
nacisków. Proszę zwrócić uwagę, że naciski 
są wspierane argumentami: tak trzeba, lu-
dziom się należy, płace powinny wzrosnąć, 
bo gdzie indziej też wzrastają… Negocjuje się 
procenty, możliwości i niemożliwości i osta-
tecznie kończy się na jakimś kompromisie, 
który po raz kolejny ratuje spokój społeczny. 
Emocje i zjadliwe komentarze nie zastąpią 
jasnych reguł. Czy po wielu latach funkcjo-
nowania nie stać górnictwa na to, aby stwo-
rzyło profesjonalny układ zbiorowy pracy? 
Po co posługiwać się zapisami tworzonymi 
w innych realiach i w spółkach, których już 
nie ma? 

 XWinne są związki czy zarządy i właściciel?
Nie mówmy o winie. Rozmawiajmy o od-

powiedzialności. Odpowiadają za to wszyscy. 
Obawiam się, że rzeczowa rozmowa zbyt czę-
sto jest zastępowana straszeniem: stracimy, nie 
stać nas, oszukają nas, firma zbankrutuje, gór-
nicy w ścianie stracą, górnictwo padnie, nikt 
nie będzie chciał pracować w kopalniach… 
Czy zauważył pan, że górników rzadko się 
informuje? Częściej przygotowuje się dla nich 
propagandę. Straszy się ich, że nowe ukła-
dy pracy będą niebezpieczne, bo przyniosą 
cięcia zarobków. Mówi się, że układy pracy 
gwarantujące dobrą płacę spowodują upadek 
firmy. Górnicy i ich zarobki są zakładnikami 
skrajnych opinii. 

 X Rozmowy i opowieści o nowych układach 
pracy kojarzą mi się z opowieściami o kwie-
cie paproci…

Mówi się o nim, a nikt go nie widział. Nie-
stety, można nawet kpić z dotychczasowych 
wysiłków, ale temat jest poważny. Jeżeli nie 
określi się jasnych zasad, wciąż będziemy mieli 
rozwiązania z doskoku – jest chwilowy zysk, za-
łoga musi dostać więcej. Od wielu lat słucham 
argumentów o tym, że część wynagrodzenia 
powinna być uzależniona od efektywności, 
od wyników firmy i od sytuacji rynkowej. Musi 
być także stała wartość wynagrodzenia, gwa-
rantowana nawet w najtrudniejszym czasie. 
Założenie słuszne, jest tylko jeden problem 
– trzeba to w końcu zapisać w formie układu 
jasnego dla każdego pracownika. 

 XW Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej kopalnie mają różne 
systemy płac. Często w jednej kopalni, ale 
w różnych ruchach są różne systemy płac. 

Co mogę powiedzieć? To jest chore, a trwa 
od dziesięcioleci. Przecież w takiej sytuacji 
niemożliwe jest odpowiednie kształtowanie 
kosztów ani logiczna organizacja pracy, która 
poprawiałaby wydajność. Wdraża się działania 
doraźne, tymczasowe i trudne do przewidze-
nia. Proszę zwrócić uwagę, że przez ten zawiły 
system dochodzimy do sytuacji, w której jakieś 
racjonalne rozwiązanie w jednym ruchu kopalni 
staje się mało efektywne w innym ruchu tylko 
dlatego, że inaczej za nie płacimy. Nie widzę 
w tym logiki. 

 X Bez stworzenia układów można mówić 
o trwałej naprawie górnictwa?

Nie. Układ powinien jasno określić, 
co i po spełnieniu jakich warunków dostanie 
pracownik. Musi także precyzyjnie określać 
organizację pracy. Jak długo będziemy zdawać 
się na ciągłe negocjacje, interpretacje i przeko-
nywanie, czyje emocje są ważniejsze, tak długo 
naprawa będzie jedynie stanem tymczasowym. 
Zawsze będziemy mieli rację. Co z tych racji 
wynika? Możemy to obserwować na bieżąco. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i naj-
bardziej efektywna kopalnia węgla kamien-
nego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, 
jednego z liderów polskiego rynku energe-
tycznego, zawarła porozumienie ze związka-
mi zawodowymi dotyczące poziomu wyna-
grodzeń w 2018 roku. 

Strony uzgodniły, że od 1 marca 2018 
roku nastąpi 5-proc. wzrost stawek osobistego 

zaszeregowania pracowników. Ponadto 
do końca marca zostanie wypłacona jedno-
razowa premia motywacyjna (proporcjonalna 
do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2700 
złotych brutto.

Po uwzględnieniu ww. podwyżki i pre-
mii planowana wysokość przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w LW Bogdanka SA 
w 2018 roku wyniesie 7932,84 złotych.

l

LW Bogdanka

Podwyżka i premia

Maksymilian Klank: – Poprawa zarobków nie może służyć jedynie polepszeniu nastrojów. To szybko mija
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SRK SA powiększa swoje aktywa o ruch Śląsk i część kopalni Wieczorek

Trudne bogactwo 
Restrukturyzacja górnictwa węglowego 
wchodzi w kolejny etap. Ruch Śląsk nie jest 
już częścią kopalni Wujek. 1 lutego br. został 
oficjalnie przejęty przez Spółkę Restruktury-
zacji Kopalń SA od Polskiej Grupy Górniczej. 
Za kilka miesięcy do SRK trafi to, co jeszcze 
pozostało z kopalni Wieczorek.

Niektórzy z przekąsem mówią, że SRK 
SA wyrosło na jedną z najpoważniejszych 
firm w Polsce. Z taką tezą można co praw-
da polemizować, ale niewątpliwie jest spół-
ką górniczą najtrudniejszą do zarządzania. 
W jej strukturze funkcjonuje aktualnie aż 16 
oddziałów. A wśród nich Centralny Zakład 
Odwadniania Kopalń skupiający zakłady po-
stawione w stan likwidacji przed 1 stycznia 
2007 roku oraz 13 kopalń przejętych później 
przez SRK, które są bardzo rozrzucone tery-
torialnie: Makoszowy w Zabrzu, Brzeszcze 
Wschód w Brzeszczach, Centrum i Rozbark 
V w Bytomiu, Kazimierz-Juliusz w Sosnow-
cu, Mysłowice w Mysłowicach, Boże Dary 
i Wieczorek w Katowicach, Anna w Pszowie, 
Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju, Pokój I i Śląsk 
w Rudzie Śląskiej oraz Krupiński w Suszcu. 

Wszystkiego dużo
Tomasz Cudny, prezes SRK SA, uważa, 

że zasoby spółki można podzielić na dwie 
grupy. Pierwszą są zasoby poprzemysłowe, 

w których jest blisko 3 tys. hektarów grun-
tów, ponad 4 tys. hektarów różnych budowli 
i około 1400 budynków poprzemysłowych. 
Drugą, nazwaną wewnętrznie społeczną, sta-
nowi prawie 3 tys. budynków mieszkalnych 
z 15 800 mieszkaniami, których lokatorzy mają 
określone oczekiwania od zarządcy domów. 

Specyfiką SRK SA jest ponad 20 systemów 
płacowych. Załoga spółki to 2541 osób, w tym 
1296 w kopalniach (stan na listopad ub.r.). 
Zgodnie z Kodeksem pracy przez rok od daty 
przejęcia zakładu lub jego części pracownicy 
zachowują posiadane uprawnienia. A zatem 
nowy pracodawca jest zobowiązany stoso-
wać układy, którym byli objęci w poprzed-
niej firmie. Program osłonowy dla górników 
jest gwarantowany z budżetu państwa, ale 
nie zmienia to faktu, że ludzie zatrudnieni 
na takich samych stanowiskach i wykonujący 
identyczne roboty oczekują podobnej pensji. 

Jeden system? 
nie tak szybko
Tomasz Cudny, dążąc do równego trak-

towania pracowników, musi pokonać spo-
ro przeszkód. Planuje wynegocjować jeden 
system wynagradzania dla całej załogi SRK. 
W rokowaniach ze związkami zawodowymi 
nad nowym zakładowym układem zbioro-
wym pracy pracowników SRK ustalono już 
część ogólną oraz niektóre załączniki. Strona 

społeczna ma swoje koncepcje jednolitych wa-
runków wynagradzania i przyznawania świad-
czeń związanych z pracą, niekiedy odmienne 
od propozycji zarządu, czyli do zakończenia 
uzgodnień potrzeba jeszcze sporo czasu.

bronią przed zalaniem
Łączna ilość wód kopalnianych pompo-

wanych z dołu zakładów, będących w SRK SA 
i zrzucanych do zlewni Wisły i Odry, wynosi 
w ciągu roku prawie 85 mln metrów sześcien-
nych. To blisko połowa całej ilości wody odpro-
wadzanej przez górnictwo (z wszystkich kopalń 
rocznie wypompowywanych jest ok. 190 mln 
metrów sześć.). Centralny Zakład Odwadniania 
Kopalń SRK SA, a ściśle jego pompownie, musi 
zabezpieczyć przed tym żywiołem czynne za-
kłady górnicze oraz nie dopuścić do niekontro-
lowanego wypłynięcia wody na powierzchnię. 

zagospodaroWać metan
 30 listopada 2016 roku SRK SA uzyskała 

ustawowe uprawnienie do wydobywania me-
tanu w przestrzeni objętej planem ruchu likwi-
dowanego zakładu górniczego bez uzyskania 
zgody na koncesję, jeżeli jest to podyktowane 
ochroną środowiska lub zapewnieniem bez-
pieczeństwa likwidowanego zakładu górnicze-
go. Wymiernym tego przykładem jest ujmo-
wanie metanu i jego sprzedaż dla odbiorców 
przemysłowych z kopalni Jas-Mos przekazanej 

nie tak dawno do SRK. Podobne rozwiązanie 
ujęcia i zagospodarowania metanu będzie 
zastosowane w kopalni Krupiński, która także 
jest już w strukturach SRK.

zagospodaroWać maJątek
Jednym z podstawowych zadań SRK jest 

likwidacja przejmowanych w ostatnim cza-
sie zakładów. Wszystkie prace wykonywane 
są na bazie programu likwidacji danej kopalni 
zatwierdzonego przez właściciela. A na pod-
stawie tego dokumentu przyznawane są środki 
budżetowe. 

Lista priorytetów Tomasza Cudnego 
na ten rok jest obszerna. W zagospodaro-
waniu majątku najistotniejsze będą sprzedaż 
i odpłatne udostępnianie nieruchomości, 
a jest to główne, poza dotacją, źródło fi-
nansowania działalności spółki. SRK sta-
wia również na współpracę z gminami 
i ze specjalnymi strefami ekonomicznymi 
przy optymalnym zagospodarowaniu ma-
jątku. W zarządzaniu trudnym bogactwem, 
czyli likwidowanym mieniem, jest również 
rekultywacja terenów górniczych i usuwanie 
szkód. Niektóre pamiątki górniczej prze-
szłości są w zasadzie niezbywalne. Pomimo 
rekultywacji nie ma chętnych do zakupu 
np. byłego zwałowiska, osadnika, hałdy lub 
nieruchomości zalewowej. 

 JOLANTA TALARCZYK
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Działacze związkowi nieoficjalnie sygnalizo-
wali temat podwyżek już jesienią ubiegłego 
roku. Część analityków twierdzi, że roszcze-
nia płacowe mogą spowodować, że górnic-
two znów będzie miało problemy finansowe. 
A co z układem zbiorowym pracy? 

– Presja na podwyżki płac tylko dobije 
branżę. Rozdęte roszczenia płacowe mogą 
rozwalić spółki węglowe. Przecież można 
sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym 
nasza elektroenergetyka potrzebuje sporo wę-
gla i w zdecydowanej większości jest on im-
portowany. Przed laty w górnictwie mieliśmy 
taki schemat, że stawiano ultimatum: pod-
wyżki albo strajk. To jednak droga donikąd. 
Na szczęście związki zawodowe funkcjonujące 
w górnictwie obecnie podchodzą do tego bar-
dziej racjonalnie. Wiedzą, że jeśli nasze kopal-
nie nie dostarczą odpowiedniej ilości węgla, 
to resztę trzeba będzie sprowadzić z zagranicy 
– mówi prof. Andrzej Barczak z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.

Płace? Układ?  
Rozmowy w maRcU
Temat podwyżek wiąże się z negocjacjami, 

które trwają w spółce, a dotyczą wypracowania 
nowego układu zbiorowego pracy. – Otrzy-
maliśmy informację, że spotkanie odbędzie 
się 5 marca i prawdopodobnie będą w nim 
uczestniczyli minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski oraz wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski – powiedział jeden ze związkow-
ców. – Pod koniec stycznia wystosowaliśmy 
do zarządu Polskiej Grupy Górniczej pismo, 
by podjąć rozmowy na temat płac. Rozumie-
my więc, że tego będzie dotyczyć spotkanie  
5 marca, choć z pewnością pojawią się też inne 
kwestie – zaznacza. 

Przypomnijmy – pracownicy PGG otrzy-
mali 30 proc. tzw. czternastej pensji za 2017 
rok. Pracodawca wywiązał się tym samym 
z podjętego w listopadzie ubiegłego roku zo-
bowiązania wobec górników.

Konkretną wysokość świadczenia ustalo-
no dla poszczególnych pracowników Polskiej 
Grupy Górniczej indywidualnie, w zależności 
od ich wynagrodzenia. Przeciętnie, wobec po-
nad 6,2 tys. złotych średniego wynagrodzenia 
brutto w Polskiej Grupie Górniczej, wychodzi 
około 2 tys. złotych na osobę. 

W sumie realizacja świadczenia dla ponad 
43-tysięcznej załogi – jak podawano w listo-
padzie – kosztuje PGG ponad 85 mln złotych, 
ponieważ wypłata całej czternastki kosztowa-
łaby ponad 280 mln zł.

Układ szczególnej Uwagi
W Polskiej Grupie Górniczej prowadzone 

są negocjacje dotyczące wypracowania nowe-
go układu zbiorowego pracy. Przedstawiciele 
zarządów pozostałych producentów węgla 
z uwagą spoglądają w stronę największej 
górniczej spółki. Zdają sobie bowiem spra-
wę z tego, że nowy układ zbiorowy w PGG 
będzie również punktem odniesienia dla in-
nych. Związkowcy mają pretensje, że rozmowy 
o układzie utknęły. Do 30 czerwca 2018 roku 
ma zostać wynegocjowany nowy, jednolity 
układ zbiorowy pracy w Polskiej Grupie Gór-
niczej. Celem jest wypracowanie dokumentu, 
który będzie pozwalał spółce funkcjonować 

przez lata w czytelnej i przejrzystej strukturze 
prawnej.

– Pytania od członków związku zmuszają 
nas do poinformowania zainteresowanych 
o stanie negocjacji nad nowym układem zbio-
rowym pracy. Informujemy, że jako przed-
stawiciele organizacji zakładowej i reprezen-
tatywnej od listopada nie uczestniczyliśmy 
w żadnych rokowaniach. Część najbardziej 
istotna, to znaczy część układu poświęcona 
sposobowi zapłaty za pracę, miała być oma-
wiana w wąskim gronie przedstawicieli związ-
ków zawodowych i pracodawcy. Odbyły się 
dwa spotkania w połowie roku 2017 i na tym 
koniec – zaznacza Krzysztof Stanisławski, 
przewodniczący MZZ Kadra Górnictwo, 
na stronie internetowej związku. 

– Twierdzenie, że negocjacje posuwają 
się do przodu, a ich tempo jest zadowalające, 
wydaje się być dość odważne. Sugeruje się, 
że pracujemy nad dokumentem, który ma być 
wzorcem dla innych przedsiębiorstw. Otóż 
z tego, co pamiętam, układ zbiorowy negocju-
je pracodawca z organizacjami związkowymi 
działającymi u tegoż. Ponadzakładowy układ 
negocjowany powinien być przez centrale 
związkowe z organizacją pracodawców. Jest 
tylko jeden mały problem. Organizacja pra-
codawców nie jest zainteresowana nakłada-
niem na firmy górnicze ograniczeń. Taniej 
jest pracownika wysłać na dół w przysłowio-
wych trampkach. Jako przedstawiciel załogi 
Polskiej Grupy Górniczej nie mam ambicji 
podpisania się pod wiekopomnym dokumen-
tem przechowywanym jako wzór pod Pary-
żem. Chciałbym wynegocjować dokument 
korzystny i zapewniający bezpieczeństwo 
pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, a nie 
pracownikom górnictwa. Do negocjacji w ra-
mach PGG mam pełnomocnictwo. Do nego-
cjacji dla górnictwa i wszechświata nie mam. 
Niestety obserwujemy dwa niezależne światy. 
Jeden medialny, przedstawiający rzeczywi-
stość wirtualną, i drugi, który wszyscy znamy. 
Odpowiadam na pytanie: kiedy będzie układ 
i jakie będą zapisy w nim zawarte? Nie mam 
zielonego pojęcia – podsumowuje przewod-
niczący MZZ Kadra Górnictwo Krzysztof 
Stanisławski. 

stwóRzmy 
nowoczesny Układ
W PGG wskazują, że nie jest dobrym 

rozwiązaniem takie, w którym wynagrodze-
nie górnika składa się z ponad 30 elementów, 
natomiast 30 proc. funduszu wynagrodzeń 
stanowią tzw. świadczenia nieperiodyczne. 
Taki sposób kształtowania wynagrodzenia 

oznacza bowiem, że duża część wypłacanej 
górnikowi pensji nie wiąże się z jego kwalifi-
kacjami oraz osiąganymi wynikami. 

W PGG wskazywano, że nie ma planów 
uszczuplenia puli środków przeznaczanych 
na wynagrodzenia. Spółka chciałaby je jednak 
bardziej rozsądnie wydawać. Czasu na wypra-
cowanie nowego układu zbiorowego pracy 
jeszcze trochę zostało. Potrzebne są zrozu-
mienie i dobra wola obydwu stron, by wy-
pracować rozwiązania korzystne dla załogi 
oraz umożliwiające spółce możliwie szybką 
reakcję na zmieniające się otoczenie rynkowe. 

Wiceminister energii Grzegorz Tobi-
szowski wiele razy zaznaczał, że ważne bę-
dzie wypracowanie nowoczesnego układu 
zbiorowego pracy w PGG. – Chcemy, żeby 
Polska Grupa Górnicza była nowocześnie 
zarządzana – mówił. Wskazywał przy tym, 
że największe wyzwania to stabilność oraz 
bezpieczeństwo pracy. 

Wiceminister Tobiszowski wielokrotnie 
zaznaczał, że trzeba budować elastyczność 
w zarządzaniu, aby – gdyby pojawiła się 
dekoniunktura – móc podejmować odpo-
wiednie decyzje bez szkody dla pracowni-
ków. – Chciałbym, żeby w sektorze węgla ka-
miennego urodził się dokument, którego nie 
ma w polskiej gospodarce, i stał się pewnym 
wzorcem – podkreślał wiceminister. 

– Nikt nie ma wątpliwości, że system wy-
nagrodzeń w górnictwie musi zostać uprosz-
czony. Jestem zwolennikiem maksymalnego 
uproszczenia systemu płac i włączenia ile się 
da w podstawę wynagrodzenia. Dzisiaj bo-
wiem utrzymywanie wielu dodatkowych ele-
mentów płacowych działa na niekorzyść gór-
nika – podkreślił w jednym z wywiadów dla 
portalu WNP.pl Bogusław Ziętek, przewod-
niczący Sierpnia 80. – Dziś problemem nie 
jest wysokość wynagrodzeń w Polskiej Grupie 
Górniczej, które wręcz powinny szybko wzro-
snąć, lecz mity o tym, że górnicy dostają nie 
12, ale 14 pensji, i zła krew, którą w reszcie 
kraju powodują informacje o dodatkowych 
wynagrodzeniach w górnictwie.

Ustalić śRednie 
wynagRodzenie
– Można sobie grzebać w systemach 

wynagradzania. Dla pracownika ważne jest 
jednak to, ile trafi do jego kieszeni – zaznacza 
Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności. 

I wskazuje, że dyskusja na temat nowego ukła-
du zbiorowego pracy w górnictwie powinna 
się rozpocząć właśnie od ustalenia średniego 
wynagrodzenia górnika. – Od tego, jakie środ-
ki jesteśmy w stanie wyasygnować, aby system 
wynagradzania uprościć i ujednolicić, bo każ-
de ujednolicenie to koszty – podkreśla Jaro-
sław Grzesik. Chociaż ani w PGG, ani w JSW 
nie ma nowych układów pracy, coraz częściej 
zaczyna się mówić o potrzebie wypracowania 
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 
dla górnictwa.

– To byłoby dobre, prowadziłoby bowiem 
do spokoju społecznego. A zatem ponadzakła-
dowy układ zbiorowy: tak – zaznaczył w wy-
wiadzie dla portalu WNP.PL Marian Kostemp-
ski, były prezes Kopeksu. – Jednak pytanie, 
co by się w nim znalazło? Część wynagrodzeń 
należałoby powiązać z efektami w zakresie wy-
dobycia. Z kolei związkowcy chcieliby, żeby 
górnicy otrzymywali możliwie jak największą 
stałą część wynagrodzeń, bez powiązania jej 
z realiami rynkowymi. Jednak w latach deko-
niunktury mogłoby się to przełożyć na doło-
wanie spółek górniczych – ocenił Kostempski.

dUże nadzieje
5 marca w Katowicach zbierze się Zespół 

Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa So-
cjalnego Górników Branży Górnictwa Węgla 
Kamiennego. Tematem mają być między inny-
mi: koncesje na wydobycie surowca, program 
dla górnictwa i aktualna sytuacja w branży, 
sprawy płacowe oraz kwestia unijnej polityki 
klimatycznej. Związkowcy zapowiadają także 
rozmowy z zarządem PGG. Duże nadzieje 
związane z rozmowami na temat podwyżek 
płac w Grupie mogą rozwiać dane ekonomicz-
ne. PGG miała zysk. Najprawdopodobniej nie 
w takiej wysokości, który zapewniłby realiza-
cję oczekiwań strony społecznej. Wciąż otwar-
te jest także pytanie: Najpierw układ zbiorowy 
pracy czy podwyżki? W grudniu ubiegłego 
roku, podczas seminarium na temat ukła-
dów zbiorowych pracy, wielu związkowców 
mówiło, że najpierw trzeba podnieść płace, 
a potem rozmawiać o elastyczności systemu 
wynagradzania. Elastyczny system wynagra-
dzania miałby być jednym z najważniejszych 
elementów nowego układu. 

JERZY DUDAŁA 

Autor jest publicystą miesięcznika Nowy Przemysł 
i portalu WNP.pl 

Liderzy związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej domagają się rozmów o podwyżkach płac. 
Pracownicy tej spółki otrzymali już 30 proc. tzw. czternastki za 2017 rok. To jeden z zawieszonych składników 

wynagrodzenia z powodu kryzysu. Pracodawca wywiązał się ze zobowiązania przyjętego w listopadzie 2017 roku.  
Teraz związki chcą rozmawiać o płacach

Najpierw układ czy podwyżki

W PGG wskazywano, że nie 
ma planów uszczuplenia puli 
środków przeznaczanych 
na wynagrodzenia. Spółka 
chciałaby je jednak bardziej 
rozsądnie wydawać. Czasu 
na wypracowanie nowego 
układu zbiorowego pracy 
jeszcze trochę zostało. 

JA
C

EK
 F

IL
IP

IA
K

Ciężka praca. Płace coraz mniej atrakcyjne. Czy górnictwu grozi brak chętnych do pracy pod ziemią?
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ROZMAWIA: JOLANTA TALARCZYK

 XNowy GórNik: Z pobieżnych szacunków 
wynika, że w 2017 roku zatrudnienie w gór-
nictwie węglowym zmniejszyło się o ponad 
14 tys. osób, a wydobycie zmalało o około 
4–6 mln ton, czyli wskaźniki wypadkowości 
będą gorsze niż w 2016 roku. A było to 0,14 
wypadków śmiertelnych na 1 tys. zatrud-
nionych i 0,09 na tonę wydobycia. Jakie 
są przyczyny załamania dobrego w ostat-
nich latach trendu?
AdAm mirek: Nie widzę dużych zmian, 
a tym bardziej załamania dobrego trendu, 
jaki od roku 2014 utrzymuje się w katego-
rii najcięższych wypadków. Poziom BHP 
nie wypada blado w restrukturyzacji, wręcz 
przeciwnie. W 2017 roku liczba wypadków 
ogółem w górnictwie węgla kamiennego była 
większa o około 100 w porównaniu do 2016 
roku. Najwięcej ich przybyło w LW Bogdanka 
– 47 i Tauron Wydobycie – 30, czyli w fir-
mach, w których nastąpił wyraźny wzrost 
zatrudnienia. W restrukturyzowanej PGG 
wypadkowość utrzymała się na poziomie 2016 
roku. W ubiegłym roku w wypadkach przy 
pracy życie straciło 10 górników, dziewięciu 
doznało ciężkich obrażeń ciała, czyli podob-
nie jak w roku 2016, gdy było 10 wypadków 
śmiertelnych i pięć ciężkich. 

Nie jesteśmy, co jasne, tym zachwyceni, 
ponieważ aktualna dla nas jest stara praw-
da, że każdy wypadek to zawsze o ten jeden 
za dużo. Proszę jednak zwrócić uwagę, że licz-
by nie mówią wszystkiego o sytuacji w górnic-
twie. Na przykład spadku wydobycia o około 
5 mln ton nie można przypisywać wyłącznie 
restrukturyzacji, ponieważ w ubiegłym roku 
były trzy bardzo poważne awarie w kopal-
niach: Piast, Ziemowit i Staszic. Doprowadziły 
one do okresowego wstrzymania wydobycia, 
czyli strat produkcyjnych w stosunku do za-
łożonych planów, co jednak nie zmniejszyło 
natężenia robót górniczych. 

 X Z waszych bieżących statystyk wyczyta-
łam, że w minionym roku najtragiczniejsze 
w skutkach wypadki były związane z maszy-
nami w ruchu, zwłaszcza z przenośnikami 
taśmowymi. Jakie były główne przyczyny 
ubiegłorocznych wypadków?

Nie było katastrof górniczych i nie było 
też górniczych tragedii spowodowanych za-
grożeniami naturalnymi, czyli zwiększył się 
procentowy udział czynnika ludzkiego w przy-
czynach wypadków. Około 80 proc. z nich 
miało związek z konkretnym zachowaniem 
ludzi, czyli nieostrożnością, stanem obudowy 
wyrobisk, niewłaściwym zabezpieczeniem 
dróg transportu, niewiedzą czy błędem w or-
ganizacji pracy. Nasze dochodzenia powypad-
kowe wskazują między innymi najczęstsze 

miejsca zdarzeń wypadkowych, a są nimi wła-
śnie: drogi transportu, przenośniki taśmowe 
czy wyrobiska o niewłaściwie wykonanej obu-
dowie. Powtarza się to od lat. 

Dotychczasowe działania nadzoru gór-
niczego nie przyniosły w tym zakresie ra-
dykalnej poprawy, dlatego postanowiliśmy 
skoordynować pracę naszych inspektorów 
górniczych i energomaszynowych. Na razie, 
eksperymentalnie, w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym w Rybniku powołujemy jeden 
kilkuosobowy, interdyscyplinarny wydział, 
który będzie kompleksowo oceniał sytuację 
w konkretnych rejonach. 

Specjaliści w kopalni nie zawsze mówią 
jednym głosem. Jedni chcą remontować ma-
szynę, inni poprawiać obudowę wyrobiska, 
a odpowiedzialni za produkcję oponują, bo za-
leży im na kolejnych godzinach wydobycia. 

Tymczasem bezpieczeństwo górników musi 
spinać wszystkie te poczynania. Jeżeli kom-
pleksowe i skoordynowane działania kontro-
lne rybnickiego OUG przyniosą efekty w po-
staci zmniejszenia wypadków, to będziemy 
podobne rozwiązanie organizacyjne wpro-
wadzać w pozostałych urzędach okręgowych, 
nazwanych potocznie węglowymi, a być może 
również we Wrocławiu.

 XWśród najpoważniejszych zdarzeń 
2017 roku odnotowano: trzy tąpnięcia, 13 

pożarów, trzy zapalenia metanu. Rok wcze-
śniej w górnictwie węgla kamiennego do-
szło do jednego tąpnięcia, ośmiu pożarów 
i pięciu zapaleń metanu. Jak w pańskiej 
ocenie przedsiębiorcy górniczy radzili so-
bie w minionym roku ze zwalczaniem naj-
niebezpieczniejszych zagrożeń?

W minionym roku nie było katastrofal-
nych w skutkach zdarzeń spowodowanych 
zagrożeniami górniczymi. To najlepiej poka-
zuje, że do ich zwalczania i profilaktyki przy-
wiązuje się w kopalniach węgla kamiennego 

Wyższy Urząd Górniczy. Przez kilka lat wskaźniki 
wypadkowości informowały, że stan bezpieczeństwa pracy 

w kopalniach węgla kamiennego się poprawia. Jaki był 2017 rok? 
– Nie było katastrof górniczych i nie było też górniczych tragedii 
spowodowanych zagrożeniami naturalnymi, czyli zwiększył się 

procentowy udział czynnika ludzkiego w przyczynach wypadków. 
Około 80 proc. z nich miało związek z konkretnym zachowaniem 

ludzi, czyli nieostrożnością, stanem obudowy wyrobisk, 
niewłaściwym zabezpieczeniem dróg transportu, niewiedzą czy 
błędem w organizacji pracy. Nasze dochodzenia powypadkowe 

wskazują między innymi najczęstsze miejsca zdarzeń 
wypadkowych, a są nimi właśnie: drogi transportu, przenośniki 
taśmowe czy wyrobiska o niewłaściwie wykonanej obudowie. 

Powtarza się to od lat – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem 
dr inż. Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Bezpieczeństwo
w restrukturyzacji

Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego: – Nie było katastrof górniczych i nie było też górniczych tragedii spowodowanych zagrożeniami naturalnymi, czyli zwiększył się procentowy udział czynnika ludzkiego w przyczynach 
wypadków

W minionym roku nie było 
katastrofalnych w skutkach 
zdarzeń spowodowanych 
zagrożeniami górniczymi. 
To najlepiej pokazuje, 
że do ich zwalczania 
i profilaktyki przywiązuje 
się w kopalniach węgla 
kamiennego należytą wagę. 
Przypomnę, że w latach 2012– 
–2016 miało miejsce 19 
zdarzeń związanych 
z zapaleniem metanu, 
w wyniku których zginęło 
sześciu górników, 15 doznało 
ciężkich, a 20 lekkich 
obrażeń ciała. W ubiegłym 
roku górnicy nie ponosili 
takich konsekwencji 
zagrożeń naturalnych. 
Nawet gdy w ścianie 
2bS w kopalni Staszic 
po wysokoenergetycznym 
wstrząsie doszło do zawału, 
to jednak nie skutkowało 
to żadnym wypadkiem. Może 
to świadczyć o większej 
dbałości przedsiębiorców 
o zabezpieczenia 
organizacyjno-techniczne.
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należytą wagę. Przypomnę, że w latach 
2012–2016 miało miejsce 19 zdarzeń zwią-
zanych z zapaleniem metanu, w wyniku 
których zginęło sześciu górników, 15 do-
znało ciężkich, a 20 lekkich obrażeń ciała. 
W ubiegłym roku górnicy nie ponosili takich 
konsekwencji zagrożeń naturalnych. Nawet 
gdy w ścianie 2bS w kopalni Staszic po wy-
sokoenergetycznym wstrząsie doszło do za-
wału, to jednak nie skutkowało to żadnym 
wypadkiem. Może to świadczyć o większej 
dbałości przedsiębiorców o zabezpieczenia 

organizacyjno-techniczne. A to niezwykle 
ważne, ponieważ nie oszukujmy się – za-
grożeń przybywa wraz z głębokością prowa-
dzonej eksploatacji, a ta jest co roku większa 
o 10–15 metrów. Warunki geologiczno-
górnicze są coraz trudniejsze. Istotne jest, 
że przedsiębiorcy w ubiegłym roku wykazali 
gotowość rezygnowania z wybierania partii 
złoża właśnie z powodu zagrożeń natural-
nych. Nie jestem zwolennikiem rywaliza-
cji na wskaźniki bezpieczeństwa czy liczby 
wypadków, ponieważ nie chodzi nam o cud 

statystyczny, lecz o bezpieczeństwo każdego 
górnika na stanowisku pracy.

 X Sporo mówiliśmy o trudnych zdarze-
niach ubiegłego roku, a co należy odnoto-
wać po stronie plusów?

 Do plusów na pewno trzeba zaliczyć sta-
bilizację załóg górniczych, ponieważ aloka-
cje ze względów psychologicznych są trudne, 
a stres z tym związany może przyczyniać się 
do zaistnienia wypadków. Najtrudniejszy etap 
restrukturyzacji mamy już za sobą. W tym 
roku przedsiębiorca przekazał do SRK ruch 
Śląsk, którego załoga w większości trafi do jed-
nej kopalni, czyli adaptacja w nowym miejscu 
pracy kilkuset osób będzie łatwiejsza. Na sku-
tek restrukturyzacji nie będzie już wydobycia 
ze ścian o największych zagrożeniach. Bardzo 
mnie również cieszy, że przedsiębiorcy pozy-
tywnie zareagowali na naszą politykę partner-
stwa. Z naszej strony oferujemy współpracę. 

Zależy mi na tym, żeby WUG był instytu-
cją ekspercką, pomagającą rozwiązywać wy-
stępujące problemy. W górnictwie, podobnie 
jak na drogach, zabawa w policjanta i złodzieja 
nie poprawia bezpieczeństwa. Policjant nie 
ochroni życia kierowcy, jeżeli on sam o to nie 
zadba, i podobnie jest w kopalni, gdzie do wy-
padku doprowadzają konkretne zachowania 
lub zaniedbania ludzi. Nie rezygnujemy z na-
szych instrumentów sankcyjnych, ale kary 
mają sens tylko w przypadkach ewidentnego 
łamania przepisów. 

Z naszej inicjatywy przedstawiciele przed-
siębiorców gościli w kopalni w Ostrawie, 
w której zapoznali się z systemem lokalizacji 
załogi w strefach szczególnego zagrożenia 
tąpaniami. Tam dyspozytor ma możliwość 
reagowania na sytuację, nawet wstrzymać 
wydobycie, gdy w strefie zagrożenia jest 
zbyt wiele osób. Zapewniono mnie, że po-
dobne rozwiązania będą wdrażane w ścia-
nie 2bS kopalni Staszic, która obecnie jest 

chyba najtrudniejszą w polskim górnictwie 
węglowym.

Działania przedsiębiorców budzą nadzie-
ję, że coraz większa będzie dbałość o jakość 
pracy, zabezpieczeń technicznych, staranne 
prowadzenie robót przygotowawczych, dobre 
wykonanie obudowy wyrobisk, przeglądy oraz 
naprawy urządzeń i maszyn. Inspektorzy nad-
zoru górniczego nie są w stanie skontrolować 
funkcjonowania całej kopalni, nie będą na każ-
dym przekopie i nie mogą nikomu narzucać 
gotowych rozwiązań, ale mogą po partnersku 
doradzać służbom kopalnianym, odpowie-
dzialnym za bezpieczeństwo.

Dobrym efektem zeszłego roku są proto-
typowe aparaty ucieczkowe krótkotrwałego 
użycia, które wykonała na zlecenie kopalni 
Rudna w Polkowicach jedna z firm z Opola. 
Będą testowane w tym zakładzie. Ten wniosek 
był adresowany do zaplecza naukowego przez 
komisje badające przyczyny najpoważniej-
szych katastrof wyrzutowych i metanowych, 
ale od lat go nie realizowano.

 X Początek roku to czas ustalania prioryte-
tów na najbliższe miesiące. Jakie zadania 
stoją przed nadzorem górniczym?

Chcielibyśmy wrócić do nadzoru nad pro-
gramami szkoleń górników, wyposażeniem 
ośrodków szkoleniowych i kompetencjami 
osób prowadzących zajęcia. Obowiązujące 
przepisy ten nadzór rozluźniły, a mamy coraz 
więcej sygnałów, w tym od przedsiębiorców 
i związkowców, że jakość szkoleń nie jest za-
dowalająca. Zdarzają się nawet takie kwiat-
ki, że ten sam człowiek był szkoleniowcem 
i uczestnikiem zajęć, które prowadził, co wy-
nikało z dokumentacji. Będziemy wnioskować 
o zmianę przepisów.

Jednym z najważniejszych zadań w tym 
roku będzie także nadzór nad poprawą ja-
kości obudowy wyrobisk, a zwłaszcza sta-
rannym jej wykonaniem. Będziemy różny-
mi metodami wskazywali przedsiębiorcom, 
że to bardzo ważne dla zabezpieczenia gór-
ników przed opadami skał i zwałami. Koszty 
związane ze skutkami zawałów czy wypadków 
wielokrotnie przekraczają nakłady na obu-
dowę. Bardzo istotne są drogi dojścia gór-
ników do ich miejsca pracy i powrotu pod 
szyb w aspekcie należytego zabezpieczania 
urządzeń i maszyn znajdujących się na tra-
sie przechodzenia ludzi oraz przystosowania 
przenośników taśmowych do jazdy górników. 

Kolejna bardzo ważna sprawa w naszej 
tegorocznej współpracy z przedsiębiorcami 
dotyczy likwidacji wyrobisk przyścianowych. 
Wśród naszych priorytetów jest również 
konsekwentne dążenie do poprawy nadzoru 
przedsiębiorców nad wykonawcami różnych 
robót, czyli firmami świadczącymi usługi 
na rzecz kopalni. Zależy nam także na zmia-
nie podejścia górników do używania środków 
ochrony indywidualnej. 

 l

Bezpieczeństwo
w restrukturyzacji
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Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego: – Nie było katastrof górniczych i nie było też górniczych tragedii spowodowanych zagrożeniami naturalnymi, czyli zwiększył się procentowy udział czynnika ludzkiego w przyczynach 
wypadków

Koszty związane ze skutkami 
zawałów czy wypadków 
wielokrotnie przekraczają 
nakłady na obudowę. Bardzo 
istotne są drogi dojścia 
górników do ich miejsca 
pracy i powrotu pod szyb 
w aspekcie należytego 
zabezpieczania urządzeń 
i maszyn znajdujących się 
na trasie przechodzenia 
ludzi oraz przystosowania 
przenośników taśmowych 
do jazdy górników.
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Z I E L O N A  S T R E F A

Gospodarstwa agroturystyczne

U gospodarza ekologa
Agroturystyka jest coraz popularniejszą for-
mą wypoczynku, szczególnie wśród osób, 
które nie mają krewnych na wsi. Największą 
atrakcyjnością cieszą się obszary, gdzie panu-
je cisza i spokój, a przyroda jest w niewielkim 
stopniu dotknięta ręką człowieka. W Polsce 
ta gałąź turystyki rozwija się od początku lat 
90. Zdecydowana większość gospodarstw 
agroturystycznych posiada odpowiednie cer-
tyfikaty, potwierdzające przestrzeganie norm 
ekologicznych oraz standardów zarządzania 
środowiskowego.

U źródeł ekologicznej turystyki leży po-
szukiwanie alternatywy dla turystyki masowej 
i tzw. przemysłu turystycznego, nastawionego 
na zysk, dostarczanie płytkich wrażeń i zamy-
kającego turystów w jednakowych kurortach. 
Odpowiedzią na to są gospodarstwa agrotu-
rystyczne, czyli bazy noclegowe, które oferują 
formę wypoczynku zbliżoną do warunków 
wiejskich. Od początku lat 90. promocją spo-
kojnego, przyjaznego naturze wypoczynku 
zajmuje się organizacja ECEAT (Europejskie 
Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Tury-
styki), która zrzesza ponad 1300 gospodarstw 
rozrzuconych po różnych zakątkach Europy. 

Wzajemne korzyści
Usługi agroturystyczne świadczone przez 

rolników nie są działalnością gospodarczą, 
ponieważ są one dla nich najczęściej dodat-
kowym, pozarolniczym źródłem dochodu. 
Aby osoba przyjmująca gości mogła nazwać 
swoją działalność gospodarstwem agrotury-
stycznym, musi spełniać dwa warunki – być 
rolnikiem i wynajmować turystom nie więcej 
niż pięć pokoi. 

Korzyści czerpane z prowadzenia agro-
gospodarstwa są obopólne. Gość odpoczywa 
w odmiennym niż dotychczas środowisku, 
ponosi niskie koszty wczasów (w porówna-
niu np. z urlopami organizowanymi przez 
biura podróży), je posiłki przygotowywane 
z produktów pochodzących z gospodarstwa 
właścicieli, wolnych od chemii (np. mleko 
od krowy, chleb wiejski, miód z własnej 
pasieki). Miłośnik czynnego wypoczynku 
może dowiedzieć się, na czym polega praca 
w gospodarstwie rolnym, np. pomagając przy 
żniwach, sianokosach, dojąc krowy czy kar-
miąc inwentarz. Codziennie może oddawać 
się też czynnemu relaksowi – jeździć konno, 
zbierać jagody czy kąpać się w rzece. Waka-
cje w takich miejscach są niezapomnianą 
przygodą dla miejskich dzieci, które często 
na nich mają pierwszy kontakt z krową czy 
traktorem.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa agro-
turystyczne oprócz tego, że czerpią korzyści 
materialne z przyjmowania gości, mogą dać 
zajęcie całej swojej rodzinie. W wielu domach 
nastoletnie dzieci zajmują się marketingiem, 
dziadkowie pomagają w przygotowywa-
niu posiłków, a rodzice są odpowiedzialni 
za sprawne zarządzanie całym przedsięwzię-
ciem. Agroturystyka często bywa impulsem 
do wprowadzenia ekologicznych innowacji, 
ponieważ turystów interesuje piękna przyroda 
w okolicy, ale też to, czy gospodarze stosują 
zdrowe, energooszczędne technologie. Takie 
inicjatywy działają jak magnes na turystów, 
którzy doceniają prośrodowiskowe wysiłki 
właścicieli.

Udogodnienia dla gości 
i środoWiska
Gospodarstwa agroturystyczne dekla-

rujące swoją działalność jako przyjazną dla 
środowiska wprowadziły takie działania jak 
segregacja śmieci i odpadów niebezpiecz-
nych dla środowiska, oszczędzanie energii 
elektrycznej i grzewczej oraz ekonomiczne 
zarządzanie zasobami wodnymi. Właściciel 
agroturystyki, który chce sortować śmieci, 
musi posiadać 10 kontenerów – pięć dla sie-
bie i rodziny oraz pięć odrębnych dla swoich 
gości. We własnym zakresie musi podpisać 
umowę z wybranym przez siebie odbiorcą od-
padów. Obowiązek zapewnienia pojemników 
lub worków spoczywa na właścicielu nieru-
chomości. Zgodnie z przepisami maksymalna 
liczba rodzajów pojemników jest następująca: 
jeden pojemnik na zmieszane odpady, trzy 
worki lub pojemniki na odpady posegrego-
wane oraz jeden pojemnik na bioodpady, jeśli 
nie są kompostowane.

Symbolem życia i zdrowia od zawsze jest 
czysta woda, dlatego coraz więcej gospo-
darstw instaluje przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Ich założenie ma też wymiar 
praktyczny – lokalne oczyszczalnie ścieków 
są bardziej ekonomiczne i korzystniejsze 
dla środowiska naturalnego niż transport 
ścieków na dalsze odległości, dlatego naj-
korzystniej oczyszczać ścieki jak najbliżej 
źródła ich powstawania. I miejska, i wiejska 
woda zawiera szereg zanieczyszczeń. Główne 
z nich to zanieczyszczenia chemiczne (związ-
ki azotu, fosforu i chloru, metale ciężkie), 
biologiczne (bakterie, wirusy) oraz zanie-
czyszczenia fizyczne (związki organiczne 
powodujące zmętnienie). Zużycie wody 
przez jedną osobę wynosi średnio 145 litrów 
dziennie i takie ilości ścieków powstają pro-
porcjonalnie do liczby osób przebywających 

w gospodarstwie. Ze względu na ocieplający 
się klimat niezbędne jest racjonalne gospoda-
rowanie wodą. Niedopuszczalne jest odpro-
wadzanie ścieków z gospodarstwa do rowów 
melioracyjnych czy wód powierzchniowych.

Pozwolenia na budowę nie wymaga bu-
dowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności do 5 metrów sześciennych 
na dobę, jeżeli znajdować się ona będzie 
na działce siedliskowej. Należy jednak wy-
stąpić do urzędu gminy o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla planowanej oczyszczalni. Następ-
nie należy wykonać projekt oczyszczalni, 
który musi być poprzedzony badaniami geo-
logicznymi, mającymi na celu ustalenie prze-
puszczalności gruntu i poziomu wód grunto-
wych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
środowiska w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia, 
oczyszczalnie przydomowe nie wymagają 
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, jed-
nak ich eksploatacja musi zostać zgłoszona 
właściwemu starostwu powiatowemu. Zgło-
szenia należy dokonać przed rozpoczęciem 
eksploatacji oczyszczalni i powinno zawierać: 

adres właściciela, adres nieruchomości, cha-
rakterystykę techniczną i technologiczną, 
liczbę obsługiwanych mieszkańców oraz ilość 
odprowadzanych ścieków. 

gospodarz z certyfikatem
Turyści poszukujący idealnego miejsca 

do agroturystyki mogą się kierować zna-
kiem jakości, czyli certyfikatami. W Polsce 
kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycz-
nych jest objętych programem ECEAT 
(Europejskie Centrum Ekologicznego Rol-
nictwa i Turystyki). Siedziba organizacji 
znajduje się w Holandii, ale swoje korzenie 
ma w Polsce. ECEAT stawia przede wszyst-
kim na jakość oferowanych usług, działania 
na rzecz ochrony środowiska, a także rozwój 
i promocję odpowiedzialnej turystyki. Unia 
Europejska stworzyła etykietę ekologiczną 
EcoLabel. Aby ja otrzymać, gospodarstwa 
muszą spełnić takie kryteria jak efektywne 
i oszczędne zarządzanie wodą i energią, 
a także minimalizację odpadów. Pod uwagę 
jest też brana promocja przyjaznych środo-
wisku środków transportu.

 l

Gospodarstwa agroturystyczne oferują formę wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kolejny już rok Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach ogłasza nową edycję ekologicznego kon-
kursu organizowanego z okazji Dnia Ziemi. 
Od 1994 roku Zielone Czeki trafiają do osób 
wyróżniających się w działalności proekolo-
gicznej na terenie województwa śląskiego. 
Zarząd Funduszu ogłosił regulamin dotyczący 
tegorocznej edycji konkursu. 

Kandydatury mogą zgłaszać członkowie 
Kapituły konkursu i Komisji Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, instytucje ochrony środowiska z terenu 
województwa śląskiego, lokalne organizacje 
pozarządowe, placówki edukacyjne, szkoły 
wyższe i instytucje naukowe z regionu, jak 
również sami aktywiści. Zgłoszenie musi za-
wierać wypełniony wniosek z uzasadnieniem, 

rekomendację przynajmniej jednej z wymie-
nionych instytucji (w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez kandydatów) oraz in-
stytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez te instytucje.

Kapituła, w której zasiadają eksper-
ci, naukowcy i działacze ekologiczni, wy-
łoni laureatów w kategoriach: programy 
i akcje dotyczące ochrony przyrody, prace 

naukowo-badawcze, edukacja ekologiczna, 
szkolna edukacja ekologiczna dzieci i mło-
dzieży, publicystyka ekologiczna, działania 
popularyzatorskie i promocja postaw pro-
ekologicznych oraz nagroda specjalna. Doku-
menty należy składać w kancelarii WFOŚiGW 
w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 z do-
piskiem „Zielony Czek” do 16 marca.

l

WFOŚiGW w Katowicach 

Zielone Czeki 2018
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Toyota opracowała pierwszy w świecie, od-
porny na wysoką temperaturę magnes o ob-
niżonej zawartości neodymu. Ma to zmniej-
szyć zależność od Chin i ryzyko wzrostu cen 
metali ziem rzadkich. Nowy magnes może się 
pojawić w samochodach za 10 lat. 

Magnesy neodymowe stosowane są w sil-
nikach elektrycznych, w tym w silnikach dużej 
mocy używanych w pojazdach elektrycznych, 
hybrydowych i zasilanych wodorowymi ogni-
wami paliwowymi, których wykorzystanie 
szybko rośnie. Nowy magnes zawiera znacznie 
mniej neodymu, metalu ziem rzadkich, który 
zastąpiono lantanem i cerem. Technologia 
Toyoty pozwala również całkowicie zrezy-
gnować z produkcji magnesów z kolejnych 
pierwiastków ziem rzadkich, lantanowców 
ciężkich – dysprozu i terbu.

Neodym ma istotne znaczenie dla zapew-
nienia dużej koercji (zdolności utrzymywania 
namagnesowania) oraz odporności na wysokie 
temperatury. Dotychczasowe eksperymenty 
ze zmniejszeniem zawartości neodymu i za-
stąpieniem go lantanem i cerem prowadziły 
do pogorszenia parametrów silnika elek-
trycznego. Dzięki wprowadzeniu nowych 
rozwiązań, które zapobiegają zmniejszeniu 
koercji i zapewniają odporność na wysokie 
temperatury przy mniejszej ilości neodymu, 
Toyocie udało się stworzyć magnes o takiej 
samej odporności na ciepło jak w przypadku 
konwencjonalnych magnesów neodymowych, 
przy zawartości neodymu mniejszej nawet 
o 50 proc. Część neodymu zastąpiono lan-
tanem (La) i cerem (Ce), które są tańszymi 
metalami ziem rzadkich, zmniejszając w ten 
sposób zapotrzebowanie na neodym przy 
produkcji silników elektrycznych.

Światowa produkcja neodymu jest stosun-
kowo duża w stosunku do innych metali ziem 
rzadkich, jednak istnieją obawy, że wzrost 
popytu na pojazdy elektryczne i hybrydowe 
może doprowadzić do niedoborów i wzrostu 
cen tego surowca. Poza tym aż 80 proc. świa-
towej produkcji kontroluje jeden kraj – Chiny, 
dlatego trudno się dziwić, że firmy techno-
logiczne z innych krajów szukają sposobów 
na uniezależnienie się od tego potężnego 
dostawcy. Toyota ma nadzieję, że zastąpie-
nie części neodymu lantanem i cerem, które 
są stosunkowo łatwo dostępnymi i niedrogimi 
metalami ziem rzadkich, pozwoli rozwiązać 
ten problem.

Zdaniem Toyoty nowy magnes znajdzie 
wiele zastosowań w maszynach elektrycznych 
o stosunkowo dużej mocy, takich jak silniki 
i generatory dla pojazdów elektrycznych i hy-
brydowych, elektryczne układy wspomagania 
kierownicy, roboty i rozmaite urządzenia do-
mowe. Nowe magnesy przyczynią się również 
do zwiększenia stabilności podaży i popytu 
metali ziem rzadkich i zmniejszenia ryzyka 
wzrostu ich cen. 

Toyota spodziewa się, że w pierwszej po-
łowie przyszłej dekady nowe magnesy trafią 
do silników elektrycznych układów wspoma-
gania kierownicy oraz do innych układów, zaś 
w elektrycznych silnikach napędowych znajdą 
zastosowanie w ciągu kolejnych 10 lat.

Nowy Peugeot 508 
debiutuje w geNewie
Podczas salonu samochodowego w Gene-

wie Peugeot pokaże nową limuzynę 508, która 
już latem wejdzie do sprzedaży. 

Nowy Peugeot 508 ma łączyć sportowy 
wygląd z wygodą limuzyny – ma długą maskę 

i krótki tył, którego linia udaje brak trzeciej 
bryły. Bagażnik jednak jest i ma pojemność 
487 litrów. 

Styliści starali się nadać samochodowi 
maksymalnie sportowy charakter, stąd sylwet-
ka udająca coupe, duży zderzak, atrapa chłod-
nicy i przednie światła jakby nieco schowane 
w szczelinie pod maską. Jednym ze sporto-
wych akcentów wnętrza jest spłaszczona kie-
rownica. Tablica rozdzielcza to dwunastocalo-
wy, wąski wyświetlacz, pozwalający wybierać 
między sześcioma formatami wyświetlania. 
Samochód jest o 8 centymetrów krótszy i o 70 
kilogramów lżejszy od poprzednika. Rozstaw 
osi jest mniejszy o 2,4 centymetrów, żeby za-
pewnić lepsze zachowanie się samochodu 
podczas jazdy. 

W wyposażeniu są liczne układy zwięk-
szające bezpieczeństwo, np. system Night Vi-
sion, który dzięki podczerwieni widzi w nocy 
pieszych będących nawet 200–250 metrów 
przed samochodem, czy adaptacyjny tem-
pomat z funkcją Stop & Go. System Active 
Safety Brake wykrywa pieszych i cyklistów 
w dzień i w nocy, a system rozpoznawania 
znaków drogowych reaguje nie tylko na ogra-
niczenia prędkości, ale także znaki stop czy 
zakazy skrętu.

Gama silników liczy sześć jednostek o mo-
cach od 130 KM do 225 KM. Są w niej dwie 
wersje benzynowej jednostki 1,6 litra oraz 
cztery turbodiesle o pojemnościach 1,5 oraz 
2 litrów. Jesienią przyszłego roku pojawi się 
także hybryda plug-in.

Nowa marka Seata
Podobnie jak w przypadku Fiata i Abartha 

oraz Citroena i DS coś, co było wcześniej spor-
tową odmianą, emancypuje w nową formę 

bytu – Seat tworzy markę Cupra. Wyższa moc, 
technologia i sportowy design mają różnić 
ją od Seata. 

Pierwszym modelem ma być Ateca.  
– Cupra Ateca oferuje wszechstronność, jakiej 
nie proponuje żaden inny model. To wyjąt-
kowe auto w swoim segmencie, wyposażone 
w silnik o mocy 300 KM, napęd na cztery 
koła oraz siedmiobiegową skrzynię DSG. Jest 
najlepszym przykładem równowagi pomię-
dzy sportowym charakterem a przyjemno-
ścią za kierownicą i łatwością prowadzenia 
na co dzień – mówi dr Matthias Rabe, wice-
prezes Seata ds. badań i rozwoju.

Trzystukonny silnik 2.0 TSI o mocy 300 
KM współpracuje z nową siedmiostopniową 
skrzynią biegów DSG, która została specjalnie 
ulepszona, aby oferować sportową obsługę, 
a jednocześnie płynniejsze i bardziej precyzyj-
ne przełożenia. Auto wyposażone jest także 
w system trakcji 4Drive, który jest zoptymali-
zowany pod kątem współpracy ze wszystkimi 
trybami jazdy: normalnym, sportowym, indy-
widualnym, śniegowym, terenowym i oczywi-
ście z trybem Cupra, w którym auto staje się 
dynamiczniejsze, a ustawienie adaptacyjne-
go zawieszenia nadaje pojazdowi agresywny, 
sportowy charakter.

Stylistycznie Atecę oznaczono logo Cupra 
na maskownicy ze strukturą plastra miodu oraz 
w dolnej części osłony. Auto ma specjalnie za-
projektowany zderzak i liczne detale, w tym zaci-
ski hamulców wykończone czernią. Logo Cupra 
i czarne detale są również obecne na kierownicy, 
dywanikach podłogowych, kluczyku i ekranie 
dotykowym systemu multimedialnego, który 
wita kierowcę podczas uruchamiania silnika. 

Po Atece pojawią się Ibiza i Arona, które 
także są już gotowe.  PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Przełomowy magnes Toyoty

Nowy magnes zawiera mniej neodymu, metalu ziem rzadkich, który zastąpiono lantanem i cerem Nowy Peugeot 508 ma łączyć sportowy wygląd z wygodą limuzyny

Seat tworzy markę Cupra. Wyższa moc, technologia i sportowy design mają różnić ją od Seata Stylistycznie auto oznaczono logo Cupra na maskownicy ze strukturą plastra miodu
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Peryferia

Umowa

Zdrowie

Gdy wzrok już nie ten
Wiele osób po czterdziestce zaczyna słabiej 
widzieć rzeczy znajdujące się przed ich oczy-
ma. Podczas lektury książki i gazety muszą 
odsuwać ją coraz dalej albo odchylać głowę, 
by wyraźnie widzieć litery. Trudniej też prze-
skakiwać wzrokiem z ekranu komputera na 
dalszą odległość. To objawy starczowzroczno-
ści, która nie jest chorobą gałek ocznych, lecz 
następstwem naturalnego procesu starzenia 
się. Wraz z postępującym wiekiem twardnieją 
soczewki, co pogarsza akomodację oka, czyli 
jego zdolność dostosowania się do widzenia 
wyraźnie z różnych odległości. Po sześćdzie-
siątce ta przypadłość dotyka nieuchronnie 
każdego.

Czy pogorszenie wzroku 
po CzterdziestCe jest 
nieuniknione?

Starczowzroczności nie możemy zapo-
biec, ale nie zwalnia nas to z obowiązku dbania 
o własne oczy. Zadbajmy o to, by pracowały 
w komfortowych warunkach. Problemy zwią-
zane z pogorszeniem widzenia przyspiesza 

długotrwała praca przed komputerem, dlatego 
pozwólmy odpocząć oczom, robiąc przerwy 
i spoglądając w dal, najlepiej na zielone ele-
menty otoczenia. Na elastyczność soczewki 
negatywnie wpływają niektóre leki, jak an-
tydepresanty czy leki przeciwhistaminowe, 
oraz alkohol. Nasza dieta powinna zawierać 
produkty bogate w luteinę i antyoksydanty, 
czyli warzywa i owoce oraz ryby.

noszę już okulary, Czy 
teraz będą mi potrzebne 
dwie pary?
Faktycznie, kiedyś osoby, które nosiły 

okulary z powodu wad wzroku, w momencie 
związanego z wiekiem pogorszenia widzenia 
były zmuszone nosić zamiennie dwie pary. 
Pierwsze – do patrzenia z odległości, drugie 
– do czytania. Później pojawiły się okulary 
ze szkłami dwuogniskowymi z wyraźną linią 
oddzielającą górną część (do dali) od dolnej 
(do bliży). Przejście między mocami było jed-
nak skokowe, a co za tym idzie nienaturalne 
i nieprzyjemne dla oka. Linia tworzyła strefę 
martwą, przez którą nie można było dobrze 
widzieć obszarów pośrednich.

Obecnie okuliści polecają progresywne 
szkła lub soczewki kontaktowe, które można 
dopasować do potrzeb użytkownika. Nie mają 
martwej strefy, a zmiana ostrości następuje 
w nich płynnie, bez nagłego przejścia z korekcji 
widzenia bliży i dali. W progresywnych szkłach 
jest utrzymany podział góra–dół, ale bez za-
znaczonej linii. Wpływa to nie tylko na kom-
fort widzenia, lecz także na estetykę okularów. 

Z kolei progresywna soczewka kontaktowa 
ma dwie części: w środku kółko, przez które 
wyraźnie widzimy przedmioty bliskie i po-
średnie, a na zewnątrz pierścień, przez który 
patrzymy na przedmioty znajdujące się dalej.

Czy do soCzewek 
progresywnyCh trudno 
się przyzwyCzaić?
Pokutuje opinia, że soczewki progresyw-

ne powodują ból głowy, a przyzwyczajenie 
do nich trwa długo. To nieprawda – może ono 
zająć od kilku godzin do maksimum kilku dni. 
Aby proces adaptacji przebiegł jak najszybciej, 
należy nosić nowe okulary możliwie często 
i długo. Dobrze dobrane szkła progresywne 
pozwalają uzyskać wyraźny obraz w każdym 
momencie i dopasowują pole komfortowego 
widzenia do potrzeb użytkownika.

Czy istnieją operaCyjne 
metody leCzenia 
starCzowzroCznośCi?
W celu korekcji starczowzroczności sto-

suje się techniki laserowe, np. LASIK, oraz 
nową technikę, jak keratoplastyka kondukcyjna. 
Możliwe jest również wszczepienie sztucznej 
soczewki – podobnie jak w operacji zaćmy. 
Celem chirurgii jest absolutny brak konieczno-
ści noszenia soczewek albo okularów. Należy 
jednak pamiętać o tym, że zmiany w ostrości 
widzenia zachodzą jeszcze po sześćdziesiątym 
roku życia, więc wykonane wcześniej zabiegi 
trzeba będzie poprawiać.
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Tamtego telefonu i wszystkiego, co spowodo-
wał, Jowita kompletnie się nie spodziewała.

W siódmej klasie podstawówki w rodzin-
nych Skierniewicach, pomiędzy wyjściem 
na koszykówkę a oranżadą na pobliskim mur-
ku, zawarła ze swoim przyjacielem „od za-
wsze”, Miłoszem, pakt. Trochę pod wpływem 
oglądanych wtedy przez nią pasjami amery-
kańskich romansideł, a trochę dlatego, że bała 
się, że w życiu nie znajdzie chłopaka – wspól-
nie uzgodnili, że kiedyś wezmą ślub. Mieli 13, 
może 14 lat. Miłosz co prawda wtedy na swój 
sposób ją kochał, była mu bliższa niż jego 
rodzona siostra, ale jednak daleko było temu 
do prawdziwych deklaracji. Ona jednak o tym 
nie zapomniała. Minęły wakacje, podczas li-
ceum pozostali przyjaciółmi, ale ich drogi pra-
wie całkowicie się rozeszły podczas studiów.

Mieli rzadki kontakt, widywali się tylko 
podczas świąt, gdy oboje odwiedzali rodziców. 
Miłosz przeszedł fazę fana metalu, obwieszo-
nego łańcuchami, w czarnych ciuchach, fazę 
grubaska, po której rok później całkowicie 
nie było śladu, i czas, kiedy zaczął trenować 
do triathlonu i codziennie biegać po kilkana-
ście kilometrów. Jowita nigdy nie wiedziała, 
w jakiej odsłonie zobaczy go kolejnym ra-
zem. Ona niewiele się zmieniła. Nosiła spore 
okulary, niezbyt modne ubrania w kolorach 
ziemi i ciepłe rajstopy. Dużo się uśmiechała 
i jeszcze więcej czytała, pracowała w małej 

gazecie, pisując opowiadania, krótkie arty-
kuły, a czasem nawet nekrologi. Swoje życie 
osobiste ograniczała jednak do sporadycznych 
randek, zazwyczaj bez szans na drugie spo-
tkanie i często okraszonych jej narzekaniem 
na beznadzieję wszystkich facetów. Wieczory 
często kończyła, głaskając kota, pijąc wino 
i oglądając romantyczne komedie. I w sumie 
jej to odpowiadało.

Podczas jednego z takich wieczorów za-
dzwonił Miłosz. Co istotne – w ciągu roku 
nie dzwonił do niej prawie nigdy. On jednak 
miał całkiem dobre wieści – chciał zaprosić 
ją na własny ślub. Ona ani codziennie o nim nie 
rozmyślała, ani nie uważała, że zawarta przed 
laty umowa była dla niej wiążąca. Po prostu ten 
telefon ją trochę ukłuł, bo, jak wtedy pomyśla-
ła – być może właśnie bezpowrotnie straciła 
szansę na jedyną prawdziwą miłość.

Jowita nigdy nie należała do osób nadmier-
nie spontanicznych, jednak po tamtym telefonie 
spakowała niewielką torbę podróżną i wyru-
szyła na spotkanie z Miłoszem. Po pierwsze – 
czuła, że musi z nim porozmawiać, po drugie 
– wiedziała, że jeśli wyczuje, że jego decyzja 
jest nieodpowiednia, to zrobi wszystko, żeby 
go przed nią powstrzymać. Jej zawziętość wy-
starczyła jednak tylko do momentu przekro-
czenia granic Warszawy, chwilę później oblał 
ją zimny pot. Spodziewała się, że codzienne 
życie Miłosza mogło w ostatnich latach mocno 
się zmienić i bardzo odbiegać od jej, ale chyba 

nie sądziła, że aż tak. Stanęła pod budynkiem, 
w którym mieszkał, mocno nim onieśmielo-
na. Znała Warszawę, wychowała się przecież 
niezbyt daleko od niej, ale zawsze ją przytła-
czała. Nie miała odwagi nacisnąć dzwonka 
domofonu, więc usiadła na pobliskiej ławce 
i obserwowała wchodzących ludzi. Sam fakt, 
że któraś z przechodzących eleganckich kobiet, 
ewidentnie zadzierających nosa, będzie żoną 
mężczyzny, który miał kiedyś być przecież jej 
mężem, przyprawiał ją o mdłości. 

Siedziała tak może z dwie godziny, kiedy 
pojawił się Miłosz. Po fanie metalu sprzed 
kilku lat nie było już dawno śladu, po zapalo-
nym sportowcu też zostały już tylko zarysy. 
Stał przed nią za to fajny, dobrze jej znany 
przyjaciel z dzieciństwa, w nieco jednak posta-
rzonej wersji. Anię, jego przyszłą żonę, także 
niewiele łączyło z wyobrażeniem, jakie sobie 
o niej uroiła przez kilka ostatnich godzin. Była 
po prostu fajna – miała brudne tenisówki, 
była wesoła, zrobiła jej truskawkowy koktajl, 
zaprosiła na kolację i nalegała, żeby koniecznie 
została na noc. Jowita została na noc, a także 
na dwie kolejne. Spędziła z nimi cały weekend, 
po którym zdecydowała, że pora porzucić 
życie samotnej właścicielki kota.

W ciągu kolejnego tygodnia spakowała 
wszystkie swoje rzeczy w kartony i postanowiła 
nie czekać więcej na to, co miało się wydarzyć, 
ale wcale nie musiało, i wziąć swój los w swoje 
ręce. l

Ucieczka z krainy gafy

Gorset 
w podróży
Zimą zazwyczaj rozpoczynamy kolejny sezon 
urlopowych podróży. Wreszcie mamy okazję 
wyluzować i zdarza się, że gorset kindersztu-
by opada z nas niczym rozciągnięte spodnie 
dresowe. A wtedy zadziwia nas urlopowe „ja” 
w oczach współpodróżnych. Dzieci są przy tym 
lustrem o najwyższym współczynniku odbicia.

Pięcioletnia Marta wychyla się zza pleców 
taty za kierownicą i krzyczy: „Jak k… ty p… 
debilu jedziesz. Zaraz ci tak p…., że się w pory 
zesrasz”. Teściowej szczęka opada, twarz żony 
tężeje, teściu duka, że może dziecko najpierw 
nauczyłoby się wymawiać „r”, a później prze-
klinać. Mała ryczy zdruzgotana reprymendą 
rodziny. Atmosfera wyprawy na narty gęstnie-
je tak, że trzeba otwierać okna w samochodzie. 

Dziewczynka spontanicznie zareagowa-
ła na sytuację na drodze słowami swojego 
ojca, które nieraz słyszała wożona przez nie-
go do przedszkola. Za kierownicą niejeden 
mężczyzna przemienia się w lwa broniące-
go swojego kawałka asfaltu. Upust złości 
w sposób niekontrolowany, przechodząc 
w stadium reakcji nawykowych, ma niemiłe 
konsekwencje. Dzieci przejmą to, co w nas 
najpaskudniejsze, bo chłoną to, jak działamy 
i jak reagujemy, a zalecenia o dobrym zacho-
waniu możemy oprawić w ramkę i powiesić 
w piwnicy, żeby obrosły kurzem, bo taki jest 
pożytek z gderania. 

Antoś podczas lotu do Afryki kopie 
w fotel pasażera przed nim. Ten spokojnie 
upomina dziecko, ale Antosiowe nóżki tak 
się nakręciły, że nie mogą przestać. Są dwa 
wyjścia z takiej sytuacji – albo rodzice dziecka 
zaczekają, aż kopany pasażer udusi nudzą-
cego się malca, albo wezmą synka na kolana 
i opowiedzą mu bajkę. Zajęcie się dzieckiem 
w długiej podróży bywa wyzwaniem ponad 
siły taty, który zapada się w fotel opuszczony 
na kolana pasażerki, siedzącej za nim i usi-
łującej jeść posiłek na stoliku mocowanym 
do oparcia jego fotela. Spirala wrogości wobec 
niegrzecznej rodziny porywa kolejne oso-
by. Konieczna jest interwencja pokładowego 
personelu, żeby nie doszło do rękoczynów. 
A można inaczej rozpocząć zagraniczny urlop, 
nie zapominając na lotnisku złotej zasady: nie 
rób innym w podróży tego, co tobie niemiłe.

Juczny pan jest utrapieniem w objazdach 
autokarowych. Nieświadomy swoich nowych 
gabarytów, plecakiem obija podróżnych przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, wytrąca 
im kubki z kawą z dłoni, depcze po nogach. 
Słoń ma więcej wdzięku niż taki plecakowy 
jegomość. A wystarczyłoby mieć bagaż pod 
kontrolą, czyli zakładać plecak dopiero wtedy, 
gdy jest to bezpieczne dla współpodróżnych.

Bywa, że polskie słowa stają w gardle czło-
wieka w podróży. Mnie zdarzyło się to dwa razy. 
W Bułgarii jeden z uczestników wycieczki, wy-
strojony w kibolski strój narodowy, z orłem 
na kapeluszu i wielkim napisem Polska, nie był 
w stanie podnieść kolejnego kieliszka i odpadł 
z krzesła barowego. A że latać nie potrafił, 
to wpadł do restauracyjnego basenu i rozbił 
głowę. Kelnerzy go wyłowili i obandażowali. Nas 
wtedy dopadła ochota na dyskrecję w kwestii 
tożsamości narodowej. Sznurowaliśmy język 
polski także w największym porcie jachtowym 
w Chorwacji, gdy jeden z „naszych” gości re-
stauracji pił zupę z talerza, bo nie chciało mu 
się używać łyżki. Na tak wyluzowanych towa-
rzyszy podróży jest tylko jedna rada – trzymać 
się od nich z daleka.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Sport na zdrowie

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W IV kWartale 2017 roku stopa bezro-
bocIa W polsce zmalała do pozIomu 
4,5 proc. Niestety wzrost zatrudnienia też 
wyraźnie wyhamował. Stopa bezrobocia re-
jestrowanego, publikowana co miesiąc, jest 
wyższa. W grudniu ub.r. wynosiła 6,6 proc., 
a w styczniu br. wzrosła do 6,9 proc. Stopa 
bezrobocia obliczana na podstawie BAEL 
zdaniem ekonomistów lepiej oddaje rzeczy-
wistą sytuację na rynku pracy. Jest niższa niż 
stopa bezrobocia rejestrowanego, gdyż część 
spośród osób figurujących w urzędach pracy 
jako bezrobotni w rzeczywistości pracuje. 
Najnowsze wyniki opublikowane przez GUS 
przyniosły też kilka niepokojących sygnałów. 
Liczba pracujących w Polsce wyniosła w IV 
kwartale 16,4 mln. To o niespełna 0,5 proc. 
więcej niż rok wcześniej.

ponad 600 mln złotych to kWota Wy-
łudzeń W sektorze bankoWym – szacuje 
bIuro InformacjI kredytoWej. Każdego 
dnia banki i inne instytucje finansowe otrzy-
mują do rozpatrzenia tysiące wniosków o po-
życzkę lub kredyt, z których część składana 
jest z zamiarem niespłacenia zobowiązania 
przez oszustów kredytowych. W ostatnich 12 
miesiącach udaremniono ponad 7 tys. prób 
wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 421,9 
mln złotych. W sektorze bankowym notuje 
się ich ok. 67 tys. rocznie, na kwotę sięgającą 
nawet 600 mln złotych. Zjawisko fraudów 
kredytowych występuje również w obszarze 
MŚP oraz sektorze leasingowym.

senIorzy są grupą, która najczęścIej 
pada łupem przestępcóW. Co dziesiąty 
starszy Polak padł ofiarą próby wyłudzeń. 
Ze statystyk policyjnych za rok 2016 wynika, 
że suma strat materialnych w przestępstwie 
tzw. metodą na wnuczka wyniosła 500 tys. 
złotych. Przestępstwom natury ekonomicznej 
towarzyszy utrzymująca się liczba 1756 prób 
wyłudzeń kwartalnie, na poziomie ogólno-
krajowym, na łączną kwotę blisko 422 mln 
złotych rocznie.

41 proc. badanych polakóW W WIeku 
15–65 lat doświadczyło różnych form zagro-
żeń bezpieczeństwa danych w trakcie swojego 
życia – wynika z badania opinii przeprowa-
dzonego dla BIK przez ARC Rynek i Opinia 
w 2017 roku. Najczęściej spotykana jest utrata 
dowodu tożsamości, kradzież haseł do konta, 
skrzynki mailowej i portali społecznościowych 
oraz podszywania się w Internecie. Najwięk-
szy lęk przed utratą pieniędzy kojarzony jest 
z nowymi technologiami. Aż 66 proc. an-
kietowanych przyznało, że najpoważniejsze 
obawy wywołuje u nich możliwość użycia 
przez inne osoby złośliwego oprogramowania 
komputerowego w celu uzyskania ich danych. 

Krzyżówka panoramiczna nr 5

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „zImoWe klImaty”.  
Nagrodę wylosował: pan jarosłaW korbeckI z Żor.

Piwo i sport, szczególnie piłka nożna, idą 
ze sobą w parze. Wielu kibiców, zarówno za-
gorzałych, jak i niedzielnych, nie wyobraża so-
bie jednego bez drugiego. Do tej pory na tym 
związku więcej zyskiwały browary, ponieważ 
podczas wielkich imprez sportowych notowały 
większe dochody dzięki spragnionym emocji 
i piwa fanom. Jednak ostatnie działania klubów 
piłkarskich (i nie tylko) pokazują, że działacze 
sportowi też chcą wykorzystać popularność 
złotego napoju, by podreperować budżet dru-
żyny i jeszcze mocniej związać z nią kibiców. 

śląsk na full

Od lutego kibice Śląska Wrocław będą 
mogli dopingować swojej drużynie, dzierżąc 
w dłoni piwo o tej samej nazwie. Klubowy tru-
nek grającego w Ekstraklasie zespołu będzie 
wytwarzane nigdzie indziej, tylko w stolicy 
Dolnego Śląska. – To ważne, że nasze oficjalne 
piwo będzie warzone we Wrocławiu. To pro-
dukt wysokiej jakości, przygotowywany przez 
ludzi, którzy mają Śląsk w sercu – zachwalał 
jego lokalny charakter prezes klubu Marcin 
Przychodny w czasie oficjalnej prezentacji. 
Część zysków ze sprzedaży nowego piwa zasili 
klubową kasę.

Za warzenie Śląska będzie odpowiedzial-
ny wrocławski browar PROST, specjalizu-
jący się w piwach rzemieślniczych. Sporym 
wyzwaniem dla piwowarów było wybranie 
rodzaju, który przypadnie do gustu wszystkim 
kibicom – sport to przecież rozrywka dla mas. 
Zdecydowali, że piwo z herbem Śląska będzie 

warzone zgodnie z recepturą legendarnego 
Wrocławskiego Fulla, wytwarzanego po woj-
nie w Browarze Piastowskim. Do rąk kibiców 
trafi piwo jasne pełne, w 100 proc. naturalne, 
zrobione na wodzie, słodzie jęczmiennym, 
chmielu i drożdżach. Wrocławscy piwowarzy 
wyznają, że traktują swój udział w powsta-
waniu nowego piwa jak spełnienie marzeń, 
ponieważ od małego kibicują Śląskowi. Piwo 
drużyny Wojskowych będzie można kupić 
w ok. 30 sklepach we Wrocławiu i okolicz-
nych miejscowościach, przewidywana jest też 
sprzedaż wysyłkowa.

noWy WIdzeWIak
Już niedługo fani innego zasłużonego dla 

polskiej piłki klubu, Widzewa Łódź, również 
będą mogli skosztować uwarzonego spe-
cjalnie dla nich piwa. Włodarze klubu z alei 
Piłsudskiego postanowili poprosić kibiców 
o pomoc w wymyśleniu jego nazwy, słusz-
nie argumentując, że fani najlepiej wiedzą, 
na co mają ochotę. Żeby jednak nie było za ła-
two, nie można było zgłaszać Widzewiaka, 

ponieważ takie piwo już istniało – kilka lat 
temu było dystrybuowane wśród łódzkich 
kibiców. Spośród nadesłanych ponad 400 ory-
ginalnych nazw na czele znajdują się na ra-
zie Robotnicze i Charakterne. Producentem 
piwa ma być jeden z renomowanych czeskich 
browarów. Widzewskie piwo będzie można 
znaleźć w sklepach na wiosnę bieżącego roku.

czarne złoto W gorzoWIe
W wielu polskich miastach to nie futbol, 

tylko żużel jest sportem numer jeden. Należy 
do nich Gorzów, którego mieszkańcy stoją 
murem za Stalą. Jako pierwsi fani czarnego 
sportu będą mogli kibicować swoim żużlow-
com, wznosząc toasty za udane biegi piwem 
z herbem ich klubu. Obecnie projekt jest 
na etapie zaawansowanych prac. Działacze 
klubu nie chcą konkurować swoim trunkiem 
z największymi browarami, stawiają na ja-
kość. Stalowe Piwo ma być produktem z wyż-
szej półki i będzie kosztować ok. 6 złotych. 
Ciemnobrązowe ale ma charakteryzować się 
złożonym smakiem i aromatem. Piwo będzie 
warzone w jednym z małych regionalnych 
browarów. Co ciekawe, ze względu na większą 
zawartość alkoholu (ok. 5 proc.) nie będzie 
serwowane w trakcie meczów. Może skłoni 
to niektórych kibiców do pozostania w domu 
i dopingu przed telewizorem? W przeciwień-
stwie do wrocławskiego piwa w gorzowskim 
pomyśle nie chodzi o zarobek, lecz o jeszcze 
większe przywiązanie kibiców do klubu. Stalo-
we Piwo ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym 
roku. MAREK KOWALIK
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R E K L A M A

Jastrzębska Spółka Węglowa zrobiła kolejny krok ku innowa-
cyjnym i nowatorskim rozwiązaniom w transporcie kolejkami 
podwieszanymi.

JSW jako pierwsza spółka w polskim górnictwie zastosowa-
ła nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez 
firmę Becker-Warkop, które jest bezpośrednią odpowiedzią 
na konkretne sugestie pracowników kopalń JSW w obszarze 
mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych. 
W dużym uproszczeniu chodzi o kolejki podwieszane, które 
mają własne oświetlenie. Zestawy osobowe są podświetla-
ne od dołu na biało podczas wsiadania i wysiadania załogi 
do kolejki i na czerwono, gdy kolejka jest w ruchu. Podczas 
transportu materiału kolejka oświetla stację materiałową, 
ponadto może oświetlać trasę transportu.

Pierwsze takie zestawy kolejkowe z mobilnym oświetle-
niem funkcjonują już w ruchach Borynia i Zofiówka. W ruchu 
Borynia kolejka z mobilnym oświetleniem stacji materiałowych 
działa na poziomie 838 metrów, a w ruchu Zofiówka wdrożono 
pierwsze mobilne oświetlania stacji osobowych na poziomie 
900 metrów. Mobilne oświetlenie stacji daje możliwość wyeli-
minowania dotychczas stosowanego we wszystkich polskich 
kopalniach węgla kamiennego oświetlenia stacjonarnych stacji 
budowanego na obudowie wyrobisk górniczych.

Zastosowanie tej technologii oświetlenia oraz możliwość jej 
wykorzystania nie tylko na stacjach, ale też na długości całej tra-
sy transportu przejazdu kolejki w znaczącym stopniu podnosi 
bezpieczeństwo i komfort pracy prowadzenia robót transporto-
wych. Umożliwia oświetlenie trasy przejazdu w miejscach szcze-
gólnie niebezpiecznych o ograniczonych gabarytach wyrobisk 

górniczych, pod-
czas transportu 
ładunków niestan-
dardowych i wiel-
kogabarytowych 
w wyrobiskach 
z gęsto zabudowaną 
infrastrukturą tech-
niczną, np. rurocią-
gami technicznymi, 
urządzeniami trans-
portowymi urob-
ku czy służącymi 
do przewietrzania 
wyrobisk.

Zastosowanie 
i n n o w a c y j n e g o 
rozwiązania firmy 
B e cker-Warkop 
w znaczącym stop-
niu podnosi bezpie-
czeństwo i obniża 
koszty prowadzenia 
robót transporto-
wych. Po sprawdze-
niu w warunkach 
dołowych rozwiązanie może zostać wprowadzone do wszyst-
kich kopalń JSW.

– Przyglądamy się uważnie testowanym innowacjom. Jeśli 
okaże się, że proponowana technologia długofalowo wpływa 

na poprawę efektywności prowadzonego przez nas procesu 
wydobywczego, to będziemy je stosować we wszystkich naszych 
kopalniach – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu 
ds. strategii i rozwoju JSW. MAT. PRAS. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Innowacyjne kolejkI
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Zestawy osobowe są podświetlane od dołu na biało podczas wsiadania i wysiadania załogi do kolejki i na czerwono, 
gdy kolejka jest w ruchu. Podczas transportu materiału kolejka oświetla stację materiałową, ponadto może oświetlać 
trasę transportu
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