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Komisja o katastrofie
w Zofiówce
Katastrofy w Zofiówce nie dało
się przewidzieć. Akcja ratunkowa była jedną z najtrudniejszych
w powojennej historii górnictwa
węgla kamiennego.
strona 3
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K atowice . Zespół Trójstronny

Przygotują stanowisko
na COP24
NOWY GÓRNIK

Od węgla do stali
Jastrzębska Spółka Węglowa
zmienia obraz węgla koksowego
wśród europejskich decydentów.

strona 5

Bez przemysłu nie
będzie prężnej
gospodarki
Bogusław Hutek, nowy przewodniczący górniczej Solidarności,
zapewnia, że związek będzie bronił przemysłu, a nie tylko węgla.
strona 6–7

Owijać w organiczną
bawełnę
Ekologiczne ubrania.
strona 8

Elektryczne salony
Renault
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W czasie obrad Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który zebrał się
25 czerwca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do porządku dziennego został dopisany
temat wspólnego stanowiska związków zawodowych, Ministerstwa Energii i pracodawców
z sektora surowcowego i energetycznego na światowy szczyt klimatyczny (COP24), który odbędzie
się w Katowicach w grudniu tego roku. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapewnił,
że w prace wspólnego zespołu zaangażuje się jako przedstawiciel strony rządowej. Stanowisko
ma zostać wypracowane także we współpracy ze związkami zawodowymi z zagranicy. Będzie
przedstawiane na forach międzynarodowych. – Polscy związkowcy zaproszą swoich partnerów
z całego świata. W sierpniu będzie spotkanie konsultacyjne i eksperckie. W Polsce i w Brukseli zostanie
zaprezentowane wspólne stanowisko, które będzie współgrało ze stanowiskiem rządowym i spółek
energetycznych oraz surowcowych z decydującym udziałem skarbu państwa. Pokażemy nasz dorobek
w ochronie klimatu. Wykażemy, jakie działania na poziomie Europy powinny zostać dopuszczone, aby
chronić klimat i nie niszczyć przemysłu – powiedział wiceminister Tobiszowski.
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Pięścią w stół

Komórki odbierają nam fachowców
Zamurowało mnie, kiedy młody górnik powiedział
mi, dlaczego jego koledzy nie chcą pracować pod
ziemią. Okazuje się, że nie odstrasza ich stanowisko
pracy kilometr pod ziemią. Nie boją się, że trzeba
włożyć dużo wysiłku fizycznego w pracę. Ich przeraża informacja, że pod ziemią nie będą mogli śledzić
Facebooka, Twittera i że nie zabiorą ze sobą komórki, żeby mieć łączność z kumplami. – Jak tu umówić
się na piwo po pracy, jak nawet esemesa nie można
wysłać? – pyta młodzież. Ja tego świata nie pojmuję.

N

ałóg ciągłego kontaktu jest silniejszy niż chęć
pracy w firmie gwarantującej stabilną przyszłość? Jestem z pokolenia, które jak chciało
pilnie porozumieć się z rodziną, to wysyłało telegram.
Nie wysyłało go z domu, ale z poczty. A telegram mógł
dotrzeć w najlepszym przypadku po kilkunastu godzinach. Jakoś wtedy żyliśmy i nawet na piwo można było
się umówić, chociaż telefon stacjonarny był rzadkością.
Teraz kilka godzin bez komórki to dramat.
Żeby się rozwijać, potrzebujemy młodych, wykształconych pracowników. W czasie ostatniego kryzysu JSW
zachowała się bardzo nieroztropnie. Nie wywiązała się
z przyrzeczeń składanych uczniom, a nawet studentom
specjalności górniczych. Zamiast ich przyjąć do pracy,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Żeby się rozwijać,
potrzebujemy
młodych,
wykształconych
pracowników.

Spółka wymigiwała się od tego. Przyszła koniunktura
i znów zaczynamy oferować uczniom i studentom możliwość zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Okazuje się,
że chętnych jak na lekarstwo. Pod ziemię pchają się albo
desperaci, albo fani górnictwa. Tak, są fani tego zawodu.
Nawet wśród młodych. Mam nadzieję, że stworzymy im
odpowiednie warunki, aby się nie zniechęcili.
Muszę z przykrością stwierdzić, że jeżeli chodzi
o kapitał ludzki, to firma potrafi dbać o już zatrudnionych, ale nie ma dobrych notowań, jeżeli chodzi
o pozyskiwanie fachowców, którzy mogliby nas zasilić za lat kilka. Pamiętam czasy, kiedy do Jastrzębia
przywożono kandydatów na górników niemal z całej
Polski. Było wtedy ubogo i siermiężnie. Jednak był też
jakiś pomysł na przyciągnięcie młodych. Oczywiście,
mieszkań to my w najbliższym czasie nie będziemy
rozdawać. Jednak możemy rozdać poczucie stabilizacji.
Na razie było tak, że rozdawaliśmy nadzieje, które kończyły się wielkim zawodem. Nie dziwmy się,
że teraz młodzi podchodzą z rezerwą do inicjatyw
JSW. I w dodatku te komórki, z których pod ziemią nie
można korzystać. Kto by pomyślał, że będzie to istotna
przeszkoda w naborze młodych kadr. Komórki odbierają nam fachowców. Świat zidiociał.
l

Kij w mrowisko

Różne możliwości rozwoju
Czy szukanie możliwości rozwoju innych gałęzi przemysłu na Śląsku niż górnictwo i energetyka węglowa
jest zdradą tych dwóch branż? Spotkałem się z takim
twierdzeniem i byłem zdziwiony, że można w ten sposób interpretować Program dla Śląska i próby sprecyzowania koncepcji na rozwój regionu górniczego.

D

zięki przemyślanej polityce otwierają się przed
nami dodatkowe szanse – jesteśmy w grupie
kilku europejskich regionów górniczych, które
mogą liczyć na unijne wsparcie służące zachowaniu
przemysłowego charakteru. W tej samej grupie znalazł
się region górniczego Śląska po czeskiej stronie. Ostatnie rozmowy, jakie prowadziłem z czeskimi partnerami,
stwarzają szansę, że będziemy mogli współdziałać
w tym temacie, co zwiększy nasze szanse na uzyskanie
większej pomocy finansowej. Będziemy także mogli
rozwijać współpracę przemysłową. To temat szeroki,
zasługujący na oddzielne potraktowanie. Na razie skoncentruję się na polskim Śląsku. Węgiel kiedyś się skończy. Czesi na własnej skórze przekonują się, jak to jest.
Zanim się skończy u nas, zostanie zarzucone proste
spalanie węgla. To technologiczne marnotrawstwo
cennego surowca. Jednak jak długo mamy kopalnie
i energetykę węglową, na tej bazie możemy budować
przemysł przyszłości.
Podobnie jest z przemysłem samochodowym.
Tychy i Gliwice to miasta motoryzacyjne. Wokół obu
montowni powstał wianuszek firm pracujących dla
przemysłu samochodowego. W tej gałęzi gospodarki
zmiany będą szybsze niż w górnictwie i energetyce.
Tradycyjne samochody będą zastępowane przez elektryczne. W tym kierunku idzie świat i powinniśmy
przygotować się do sytuacji, w której na przykład koncerny samochodowe zechcą ograniczyć w Polsce produkcję w tradycyjnych fabrykach. Samochody na prąd
są mniej pracochłonne. Jeżeli Francuzi albo Włosi będą
mieli do wyboru – ograniczać produkcję u siebie albo
u nas, zapewne wybiorą Polskę jako miejsce do likwidacji miejsc pracy. Powinniśmy być na to przygotowani.
Przygotowaniu do tego służy między innymi Program dla Śląska. Często o nim piszę, ponieważ realizacja jego zapisów jest sposobem nie tylko na zachowanie
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miejsc pracy, ale także na rozwój przemysłu. Bez
przemysłu nie ma wzrostu gospodarczego. Od naszej
mądrości zależy, czy potrafimy wykorzystać to, co powstało przez dziesięciolecia, a w niektórych przypadkach przez wieki industrializacji w epoce kapitalizmu,
komunizmu i znów kapitalizmu.
Teraz poświęcę trochę uwagi górnictwu. W Programie dla Śląska jest zapis o tym, że będziemy sięgać
po nowe złoża węgla koksowego i w dalszej perspektywie
po złoża węgla energetycznego. Do tej pory mieliśmy
sytuację patową, ponieważ uzyskanie nowych koncesji
albo ich przedłużenie wymagało cyrkowych zabiegów
i trwało wiele lat. W Ministerstwie Energii na początku
czerwca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu
Sterującego ds. Górnictwa. Powołano na nim grupę
roboczą o charakterze doradczo-opiniującym. Jej celem
będzie wspieranie producentów węgla kamiennego
w zakresie m.in. opracowania procedur związanych
z ubieganiem się i pozyskiwaniem koncesji oraz rozwiązań prawnych eliminujących bariery administracyjne
i sektorowe. Komitet Sterujący podjął również decyzję
o wystąpieniu do spółek węglowych w sprawie powołania Pomocniczych Komitetów Sterujących wspierających działania Komitetu przy Ministrze Energii.
Pozwolą Państwo, że teraz wrócę do pieniędzy
unijnych dla regionów górniczych. Dla Komisji Europejskiej zostały przygotowane propozycje polskich projektów związanych z inicjatywą Coal Regions in Transition (Regiony Węglowe w Okresie Transformacji).
Zaczęła funkcjonować platforma, która ma za zadanie
zbieranie projektów mogących wspomóc transformacje regionów górniczych. W jej ramach powołano
grupy robocze zajmujące się nowymi technologiami,
rozwijanie działań proekologicznych i czystych technologii. Ważnym tematem prac jest ocena wpływu
restrukturyzacji górnictwa na społeczności lokalne i lokalną gospodarkę. Okazuje się, że Program dla Śląska
i lokalne programy samorządowe w najważniejszych
założeniach są zbieżne z wieloma założeniami Komisji
Europejskiej. To oznacza, że potrafiliśmy z dużym wyprzedzeniem przygotować coś, co ma szansę na istotne
dofinansowanie unijne. Szukamy różnych możliwości
rozwoju dla regionu.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Można ich
udobruchać,
nie da się zagłaskać

Ś

ląsko-dąbrowska Solidarność powybierała się.
Wybór Dominika Kolorza na szefa regionu oznacza,
że regionalna Solidarność nie ma zamiaru stać się leniwym
związkiem, który wystarczy pogłaskać, żeby wprawić kilku
liderów w stan samozadowolenia. Przewodniczącemu
regionu minęła fascynacja politykiem Pawłem Kukizem.
Została wielka sympatia dla fajnego gościa Pawła
Kukiza. To oznacza, że Kolorz wrócił do formy sprzed
lat – chłodnego analityka bez euforycznych wzlotów
ideologicznych. To zapowiedź, że region śląsko-dąbrowski
będzie przygotowywał się do rozliczania polityków z ich
obietnic. Na pierwszy ogień pójdzie Program dla Śląska.
Wchodzimy w serię wyborów, poczynając od najniższego
szczebla, samorządowego, a kończąc na wyborach
do parlamentu Unii Europejskiej. To okazja, żeby polityków
przycisnąć i nakłonić do działania, a niektórych postraszyć
rozliczeniami z obietnic sprzed ponad dwóch lat.

W

ybór Bogdana Hutka na szefa górniczej Solidarności
to kontynuacja tradycji, że najliczniejsza spółka
węglowa obsadza stanowisko szefa. Tym razem wybór nie
był taki pewny. Wystarczyło, żeby Hutek przeszarżował
w czasie negocjacji płacowych. Związek postawił na niego,
bo okazał się skuteczny. Przez prawie dwa lata był uważany
przez wielu czołowych liderów organizacji kopalnianych
za kogoś, kto nawet po trupie swojej firmy będzie szedł
do celu – większe płace i nic poza tym. Okazało się, że jest
nie tylko rozjuszonym bykiem, ale potrafi być także
torreadorem. – Koledzy to zauważyli i poparli Bogusia,
chociaż jeszcze kilka miesięcy temu nie był pewniakiem –
powiedział mi jeden z działaczy, wtedy przeciwnik Hutka,
teraz jego sojusznik.

W

ybór Jarosława Grzesika na szefa Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki był pewny od momentu,
kiedy Kazimierz Grajcarek postanowił odejść
na emeryturę. Grajcarek, działacz starszy od węgla (jak
mówi się o nim w zarządzie regionu), przez 20 lat stał
na czele połączonych sił górników i energetyków. Jest
legendą regionalnej Solidarności. Czy Jarosław Grzesik
będzie umiał zastąpić mistrza? To działacz, który trzy lata
temu oddałby za PiS ostatnią koszulę. To samo zrobiłby
dla rządu na początku kadencji. Jednak od dłuższego
czasu publicznie strofował rządzących. Przede wszystkim
za to, że wymyka się im z rąk naprawa górnictwa. Branża
ponosi zbyt duże straty w ludziach, bo górnicy odchodzą
na pakiet osłonowy. Zbyt dużo kopalń i ruchów kopalń
trafia do SRK, zbyt opieszale górnictwo umacnia się
po gigantycznym kryzysie, rośnie import węgla.

C

zy śląsko-dąbrowska Solidarność może odwrócić się
od Prawa i Sprawiedliwości? Na razie nie ma takiej
możliwości. Chodzi jedynie o to, że zostaną wymienieni
politycy mogący liczyć na poparcie związku. W odwodzie
jest broń masowego rażenia – w czasie wyborów
Solidarność nie da jednoznacznego poparcia dla PiS.
Premier Mateusz Morawiecki chyba zdaje sobie sprawę,
jak wygląda układ sił. Tym bardziej że do tej pory było
tak (nie wiadomo, czy to przypadek, czy prawidłowość),
że gdy jakaś większość rządząca przegrywała wybory
w Śląskiem, przegrywała na szczeblu krajowym. Czy
poziom wiedzy premiera przełoży się na stopień realizacji
Programu dla Śląska i Programu dla górnictwa?

N

adszedł czas, kiedy związkowców można
udobruchać (realizując oba programy), ale zagłaskać
ich już nie można. Będą się jeżyć. Ciekawy czas przed
nami. Oj ciekawy. 
l
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Katastrofy w Zofiówce nie dało się przewidzieć. Akcja ratunkowa była jedną z najtrudniejszych w powojennej historii
górnictwa węgla kamiennego

Komisja o katastrofie w Zofiówce
Z dotychczasowych ustaleń komisji WUG powołanej do zbadania katastrofy w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
wynika, że katastrofy, w której zginęło pięciu
górników, nie dało się przewidzieć. W wyniku tąpnięcia, do którego doszło 5 maja 2018
roku, zostało zniszczone ok. 800 metrów wyrobisk. Około 3 kilometry po zakończeniu
akcji zostało wyłączonych z sieci wentylacyjnej kopalni.

27 czerwca w siedzibie Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono najnowsze ustalenia komisji powołanej
przez prezesa WUG-u, która bada katastrofę
w Zofiówce.
– Siła wstrząsu była tak duża, że kombajn górniczy ważący kilkadziesiąt ton został
wbity w strop, a jego górna część została
spłaszczona – powiedział Zbigniew Rawicki,

przewodniczący komisji Wyższego Urzędu
Górniczego, która bada przyczynę i okoliczności tąpnięcia.
W wyniku wstrząsu zostało uwolnione
około 0,5 mln metrów sześciennych metanu.
Żeby ratownicy mogli wkroczyć w bezpośredni rejon katastrofy, trzeba było usunąć
gaz, stosując metody wentylacyjne. W czasie
akcji użyto najlepszego sprzętu, jakim dysponują zespoły ratownicze. Z powodu wyjątkowo trudnych warunków nie można było
skorzystać z pomocy marynarki wojennej,
która zaoferowała użycie drona przystosowanego do pracy pod wodą. Do akcji nie mogli
także wejść płetwonurkowie. Psy tropiące,
wyszkolone do poszukiwania osób zasypanych przez lawiny śnieżne, błotne i kamienie, nie mogły dostać się w rejon, w którym
przebywali odcięci od świata górnicy. – Akcja
mimo przeszkód przebiegała sprawnie. Użyto
wszystkich możliwych środków i udzielono

wszelkiej możliwej pomocy – powiedział
Zbigniew Rawicki.
Strefa, w której doszło do tragedii, jest
szczególnie zagrożona tąpaniami. Dlatego wyznaczono limity określające, ilu pracowników
może przebywać w tej strefie i kto może w niej
przebywać. – Z dotychczasowych informacji
zebranych przez komisję wynika, że limity nie
były przekraczane, a wszystkie zasady monitorowania tej strefy były przestrzegane – powiedział Zbigniew Rawicki. Przewodniczący
komisji WUG nie wypowiedział się jednoznacznie o możliwym wznowieniu eksploatacji w odciętym rejonie Zofiówki. – W innych

Sukces JSW Innowacje na targach w Czechach

Trzy nagrody
z Invent Arena
W trakcie targów Invent Arena w Czechach
JSW Innowacje otrzymało trzy nagrody za automatyczny system do zbierania danych przestrzennych z wykorzystaniem bezzałogowych
statków powietrznych.

Zbigniew Rawicki, przewodniczący komisji WUG: – Akcja mimo przeszkód przebiegała sprawnie. Użyto
wszystkich możliwych środków i udzielono wszelkiej możliwej pomocy

PGG i PZU rozszerzają współpracę

Skorzystają pracownicy
Polska Grupa Górnicza i PZU zawarły umowę
partnerską w ramach programu PGG Family.
Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej oraz ich rodzin
dzięki przynależności do Klubu PZU Pomoc
w Życiu.

Będąc członkami Klubu PZU Pomoc
w Życiu, pracownicy PGG otrzymują dostęp m.in. do 20-procentowej zniżki na polisy
komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne w PZU, a także mogą skorzystać z wielu
atrakcyjnych zniżek i ofert w ramach Klubu,
np. na zakup kursów językowych, usług hotelowych, stomatologicznych, zabawek i wielu
innych. Przystąpienie do Klubu PZU Pomoc
w Życiu jest całkowicie bezpłatne.
– Uczestnicy Klubu otrzymują m.in. zniżki na ubezpieczenia, rabaty na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, mogą
wziąć udział w konkursach organizowanych
tylko dla członków Klubu, skorzystać z usług
organizacyjnych i informacyjnych na życzenie. Już wkrótce naszą współpracę będziemy

sukcesywnie rozszerzać o nowe obszary –
powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.
W oddziałach PGG uruchomione zostały
specjalne punkty informacyjne obsługiwane
przez przedstawicieli PZU, w których pracownicy Grupy uzyskają wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu partnerskiego.
– Ideą programu PGG Family jest wzmacnianie relacji z pracownikami i ich rodzinami
poprzez system benefitów pozwalający na pozostawienie wynegocjowanych z partnerami
programu oszczędności w kieszeniach naszych
pracowników. Tylko w ramach dwóch obecnie zawartych umów z naszymi kluczowymi
partnerami, jakimi są PKN ORLEN oraz PZU,
oszczędności naszych pracowników mogą
wzrosnąć o ok. 20 mln złotych rocznie. Mamy
zawarte umowy w kilku innych obszarach,
takich jak: rozrywka, sport, kultura oraz
turystyka. Można szacować, że w budżecie
rodzinnym naszych pracowników może pozostać ponad 40 mln złotych rocznie – powiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy
Górniczej.
MAT. PGG

rejonach Zofiówki trwa normalne wydobycie
– w ten sposób uciął spekulacje o przyszłości
wydobycia w zamkniętym rejonie Zofiówki.
Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią
przyczyną śmierci pięciu górników. – Mogły
to być obrażenia wielonarządowe spowodowane czynnikami mechanicznymi. Mogło dojść
do uduszenia, ponieważ metan wyparł tlen
z atmosfery w odciętym wyrobisku. Przyczyną
śmierci mogło być także utopienie, ponieważ
w jednym miejscu cały przekrój wyrobiska był
zalany wodą – poinformował przewodniczący
komisji WUG.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozwiązanie JSW Innowacje otrzymało
Złoty Medal Targów Invent Arena, specjalną
nagrodę Prezesa Huty Trzyniec oraz wygrało
w kategorii Inżynieria komputerowa, telekomunikacja, automatyzacja i informatyka.
AutoInvent jest systemem automatycznej
akwizycji i analizy danych przestrzennych
automatyzujących proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości m.in. składowisk węgla w czasie quasi-rzeczywistym.

Do realizacji pomiaru system wykorzystuje
platformę bezzałogową autonomicznego startu i lądowania, a dzięki unikalnej fuzji technologii sensorowych i lokalizacji system cechuje
się bardzo wysoką dokładnością prowadzonych pomiarów. Pomiary odbywają się z minimalnym udziałem człowieka dzięki w pełni
zautomatyzowanemu procesowi startu, lądowania i planowania misji oraz bezobsługowej
stacji dokującej.
W czasie targów poseł Grzegorz Janik został wyróżniony przez JSW SA za zaangażowanie w budowanie polsko-czeskich partnerstw
w wymiarze transgranicznym.
JSW SA
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Jeżeli do koksowni nie będzie trafiał węgiel odpowiedniej jakości, nawet ocean górniczego
potu na niewiele się zda. JSW zagrozi utrata rynku. Dlatego Spółka wdraża program Jakość,
dzięki któremu będzie w grupie światowych liderów spółek wydobywczych

NOWY GÓRNIK

Jakość od złoża do morza
Kiedyś obowiązywała zasada, że jak spod ziemi wydobędzie się czarne, to znaczy, że to węgiel i zawsze można go sprzedać. Teraz rynkiem węgla koksowego rządzą parametry
CSR i CRI. To one wskazują, jakiej jakości koks
można wyprodukować z dostarczonego węgla. W branży koksowniczej oba parametry
są uznawane za świętość. Od nich zależy, czy
górnicy dobrze zarobią, ponieważ kontrahenci w umowach precyzyjnie opisują parametry
zamawianego węgla.

T ony są ważne , jakość
jest najważniejsza

Jak długo węgiel mieści się w wymaganych widełkach jakościowych, tak długo jest
dobrze. Nie mieści się – Spółka wypada z gry.
Dostaje węgiel z powrotem i płaci za transport
od kontrahenta do zwałowiska JSW. Przez
złą jakość może dojść do sytuacji, że za własne pieniądze JSW będzie wozić po Europie
własny węgiel po to, żeby trafił do kopalni,
z której został wydobyty. Absurd? Absurd! Zła
jakość jest początkiem wszystkich absurdów
ekonomicznych, które zagrażają podstawom
finansowym firmy.
Koksownicy nie wymagają od kopalń
JSW węgla najwyższej światowej jakości. Im
jest potrzebny węgiel dobrej jakości, który
będzie miał stałe parametry. Resztę problemów rozwiążą sami. Czy można utrzymać
stałe parametry węgla, który jest wydobywany
z różnych pokładów?

B adać , żeby wiedzieć ,
wiedzieć , żeby badać
JSW modernizuje centralne laboratorium
Grupy. Po modernizacji jastrzębskie laboratorium będzie najnowocześniejszą tego typu
jednostką w Europie. – To serce programu,
który roboczo nazwałem Jakość od złoża
do morza – mówi wiceprezes Artur Dyczko. – Idea jest prosta – musimy na każdym
etapie, aż do załadunku na statek, badać jakość naszej produkcji – podkreśla. Produkcja
węgla to ciąg technologiczny, który zaczyna
się w złożu, a kończy się w zakładzie przeróbczym. Co zrobić, żeby z zakładu przeróbczego

Jak długo węgiel mieści się w wymaganych widełkach jakościowych, tak długo jest dobrze. Nie mieści się – Spółka wypada z gry
wyjechał produkt, za który Spółka dostanie
najlepszą cenę? Na każdym etapie trzeba prowadzić kontrolę parametrów jakościowych.
Ale to za mało. Trzeba wiedzieć, co leży pod
ziemią. Dlatego bardzo ważne są informacje
płynące z wyników profilowań geologicznych
i modelowania złoża. Dzięki tym informacjom
zespół analityków wyjaśni genezę występujących w złożu zaburzeń. Ta wiedza z kolei
jest niezbędna, aby optymalnie zaplanować
i rozliczyć produkcję górniczą. Dlatego nie da
się zrealizować programu Jakość, wprowadzając innowacyjne rozwiązania tylko w jednym
elemencie technologicznej układanki. Najlepiej od razu badać cały ciąg technologiczny
za pomocą najnowszych metod.
JSW Innowacje i należąca do JSW spółka
informatyczna Advicom we współpracy z geologami określiła, jakie rozwiązania światowej
klasy do modelowania i planowania produkcji
górniczej będą potrzebne w kopalniach Spółki.
Wybrano narzędzia do modelowania w 3D
i planowania produkcji, które kupił Advicom.

Trwa wdrażanie tych rozwiązań, a pierwszy
ich test zostanie przeprowadzony w kopalni
Budryk. To pierwsza kopalnia, która będzie
miała pełny model złoża w 3D wykonany
za pomocą zakupionych narzędzi informatycznych. Powinien być gotowy we wrześniu.
W przyszłym roku JSW będzie mieć modele
złóż wszystkich kopalń. Dzięki temu najbliższa
aktualizacja strategii GK JSW będzie oparta
na tym systemie. Zostaną opracowane różne
scenariusze eksploatacji złoża. Jaka będzie
bezpośrednia korzyść? Decyzje o eksploatacji
będą podejmowane na podstawie informacji
o jakości węgla w złożu i analizy cen na rynku.
Z dużym wyprzedzeniem będzie wiadomo,
co będzie opłacało się wydobywać, a czego nie.

G eolodzy na pierwszej

linii frontu
Jastrzębska Spółka Węglowa przyjęła
do pracy 17 geologów, absolwentów wyższej
uczelni. – To bardzo dobrze przygotowani
specjaliści, którzy teraz zdobywają wiedzę

praktyczną pod okiem doświadczonych pracowników JSW. Przyjęcie geologów to niczym
fragment filmu o karierze młodych naukowców. – Zatrudniliśmy w zasadzie całe koło
naukowe zajmujące się w Katedrze Geologii
Złożowej i Górniczej AGH modelowaniem parametrów opisujących jakość węgla kamiennego. Oni znają najnowsze i najlepsze programy
komputerowe do modelowania złoża, potrafią
je stosować, bo ćwiczyli to na uczelni przez
trzy lata – mówi Daniel Ozon, prezes JSW SA.
Młodzi geolodzy pod okiem doświadczonych
specjalistów zdobywają wiedzę praktyczną.
Jeżeli JSW chce być w grupie najlepszych
firm wydobywczych na świecie, musi mieć
służby geologiczne na światowym poziomie.
– Mamy wszystko, aby osiągnąć ten cel. Mamy
wspaniałych, doświadczonych pracowników.
Zatrudniliśmy pasjonatów geologii. Wyposażamy ich w najlepsze narzędzia. To jest kadra,
która zdecyduje o przyszłości Spółki – mówi
prezes Daniel Ozon.
ST

Komentuje Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu
ds. strategii i rozwoju JSW SA

K

ontrahenci wymagają
od nas przede
wszystkim jakości.
Na współczesnym rynku
węgla koksowego
i koksu nie rywalizuje
się wyłącznie tonami
wydobycia i produkcji.
W ścisłej czołówce utrzymują się ci, którzy
potrafią wyprodukować surowiec o najlepszych
parametrach. Dlatego inwestujemy w zasoby
węgla i w zasoby ludzkie.

J

eżeli będziemy mieć zasoby dobrego węgla
i kadry, które będą wiedziały, jak wykorzystać
ten dar natury, aby spełnić oczekiwania

koksowników, wtedy JSW utrzyma bardzo dobrą
pozycję na rynku. Żeby dostosować się do rynku,
proces planowania produkcji trzeba rozpocząć
od rozpoznania w złożu. Dlaczego to takie
ważne? Ponieważ zanim dotrzemy do węgla,
będziemy wiedzieli, co wydobędziemy. Tylko
wtedy przygotujemy odpowiednią technologię,
dzięki której z urobku wyprodukujemy węgiel
o odpowiednich parametrach. Z takiego węgla
koksownie wyprodukują możliwie najlepszy
koks, a hutnicy wytopią najlepszą stal.

A

by utrzymać jakość, musimy mieć
wykształcone kadry. Dlatego
skierowaliśmy na studia podyplomowe
grupę ponad 50 górników. Nie uczą się,

jak wydobywać węgiel. Oni to doskonale
wiedzą. Uczą się, jak z węgla robi się koks,
jakie parametry są istotne, jaka jest rola
geologa, który przychodzi i pobiera próby
węgla. Dowiadują się, jak modeluje się złoże
i jak planuje się produkcję, aby osiągnąć jak
najlepszą jakość. Bardzo ważnym tematem
studiów jest ekonomia. My musimy zbilansować
efekty naszej pracy i dopiąć część biznesową.
Wydobycie, jakość, wymagania kontrahentów
– to wszystko ma wpływ na wynik finansowy.
Dlatego w czasie studiów wielki nacisk jest
kładziony na ekonomię. Zajęcia prowadzą
wybitni naukowcy z najlepszych uczelni
i instytutów badawczych w Polsce. Wśród nich
są między innymi ekonomiści, koksownicy

i geolodzy. O innowacyjnych rozwiązaniach
mówią koledzy z Bogdanki.

U

ruchomiliśmy studia MBA dla kadry
zarządzającej, ze specjalnym programem
przygotowanym na potrzeby naszej Spółki.
Obecny zarząd chce stworzyć zalążek kadr,
które w przyszłości pokierują JSW. Teraz niech
nasi pracownicy studiują, jeżdżą po świecie,
uczą się od najpotężniejszych globalnych
koncernów. Program Jakość to nie tylko jakość
produkcji, to także jakość kadr naszej firmy.
Kadry są bezcenne. Bez fachowców najwyższej
jakości światowej nie wykorzystamy potencjału,
jaki dała naszej firmie natura.
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Jastrzębska Spółka Węglowa zmienia obraz węgla koksowego wśród europejskich decydentów

DAWID LACH / JSW SA

Od węgla do stali
Jastrzębska Spółka Węglowa zmienia obraz
węgla koksowego wśród europejskich decydentów. Z jej inicjatywy 27 czerwca odbyła się w Brukseli – w zabytkowym gmachu
Bibliothèque Solvay – konferencja promująca węgiel koksowy jako surowiec strategiczny. Jest to kolejne już działanie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku tego surowca w Unii
Europejskiej.

Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje
szereg działań, aby wzmocnić pozycję węgla
koksowego i zwrócić uwagę, jak ważną rolę pełni
on w światowej gospodarce. Komisja Europejska
wpisała ponownie węgiel koksowy na listę 27 surowców krytycznych (Critical Raw Materials for
the EU), czyli trudno zastępowalnych i mających
najwyższe znaczenie dla Wspólnoty.
– Podejmujemy zdecydowane działania,
aby pokazać, na czym polega specyfika naszej
Spółki. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że węgiel koksowy to niezbędny składnik do produkcji stali, bez której trudno sobie wyobrazić
rozwój innowacyjnej gospodarki czy budowę
nowoczesnej infrastruktury – podkreśla Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, i dodaje: – Zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję w Brukseli, ponieważ
to miejsce, w którym zapadają najważniejsze
decyzje dotyczące przemysłu stalowego.
REKL A M A

Węgiel koksowy produkowany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest kluczowym surowcem dla
Unii Europejskiej, a Spółka pokrywa 30 proc. unijnego zapotrzebowania
Uczestniczący w konferencji paneliści
wielokrotnie zwracali uwagę, że obecnie nie
ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia
węgla koksowego. Z kolei przemysł stalowy
ma ogromny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, takie jak: przemysł motoryzacyjny,
kolejowy, stoczniowy, budowlany, paliwowy
czy AGD. Stal jest niezbędna do rozwoju innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej.
Zapewniając Wspólnocie niezbędny surowiec dla przemysłu stalowego, Jastrzębska

Spółka Węglowa konsekwentnie wprowadza
innowacyjne technologie, stając się proekologicznym liderem w światowej branży
produkującej węgiel koksowy i koks. Spółka
dba o środowisko naturalne, z najwyższym
szacunkiem odnosząc się do pozyskiwanych
zasobów ziemi. – Jesteśmy liderem w zagospodarowaniu metanu i gazu koksowniczego. Obecnie 61 proc. przechwyconego
gazu zamienia się w energię. Do roku 2030
Spółka zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu

– zapewnia Daniel Ozon. – Na tym nie
poprzestajemy, ponieważ podejmujemy
intensywne działania w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu
koksowniczego. Oczyszczony wodór może
być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do bezemisyjnej produkcji energii
elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego
transportu publicznego, zasilania urządzeń
elektrycznych, a także awaryjnych stacji zasilania – dodaje.
Konferencja składała się z trzech paneli
tematycznych. W dyskusji wzięli udział między innymi Elżbieta Bieńkowska, europejska
komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Jerzy Buzek,
przewodniczący komisji przemysłu, badań
naukowych i energii, a także naukowcy i reprezentanci wiodących azjatyckich i europejskich
firm przemysłu stalowego.
– Jestem przekonany, że konferencja spełniła swoje cele. Obecnie nie ma alternatywy
dla węgla koksowego w produkcji stali. Cieszę
się z wprowadzania innowacyjnych, proekologicznych technologii przez Jastrzębską Spółkę
Węglową, szczególnie w obliczu zbliżającego
się szczytu klimatycznego w Katowicach –
podsumował konferencję Sebastian Barkowski, zastępca stałego przedstawiciela Polski
przy UE.
MAT. JSW SA

6

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 L I P C A 2 018

A K T U A L N O Ś C I

S olidarność G órnicza . Bogusław Hutek, nowy

przewodniczący górniczej Solidarności, zapewnia, że związek
będzie bronił przemysłu, a nie tylko węgla. Wyeliminowanie
węgla z polskiej gospodarki oznacza brak energii, zagładę
przemysłu stalowego, chemicznego, zamykanie cementowni
i innych zakładów, które z powodów technologicznych
są zaliczane go grupy charakteryzującej się dużą emisją
dwutlenku węgla. Górnicza Solidarność będzie pilnować
realizacji Programu dla Śląska i Programu dla górnictwa
węgla kamiennego. – Przed nami szczyt klimatyczny COP24.
Od tego, czy zdołamy obronić się przed nieracjonalną walką
z węglem, zależy przyszłość polskiej gospodarki. Grozi nam ciąg
niedobrych zdarzeń: eliminacja węgla i energetyki węglowej pod
pretekstem ochrony klimatu, co spowoduje upadek przemysłu.
Bez przemysłu nie będzie prężnej gospodarki – mówi Bogusław
Hutek w rozmowie z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Objął pan władzę w największej organizacji związkowej w górnictwie węgla kamiennego. Nie obawia
się pan, że może pan być ostatnim przewodniczącym Sekcji Górnictwa Węgla
Kamiennego?
Bogusław Hutek: Dlaczego?
XXBranża zwija się od wielu lat.

– Nie boję się, choć przed nami wiele
wyzwań. Z programów rządowych wynika,
że jeszcze przez kilkadziesiąt lat będziemy
potrzebować węgla kamiennego, bo będziemy
mieć elektrownie spalające taki węgiel. Część
krajów Unii Europejskiej tworzy blok państw
walczących z węglem. Hasła dekarbonizacji
gospodarki (czyli faktycznego wyeliminowania
węgla) ubiera się w ekologiczną ideologię.
W przypadku Polski oznacza to, że zrezygnujemy z węgla z naszych kopalń na rzecz
węgla z Rosji.
Przed nami szczyt klimatyczny
w Katowicach, który ma bardzo długą nazwę:
„24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian
klimatu (COP24)”. Stoimy przed wielkim problemem, ponieważ możemy przekonać Europę
i resztę świata, że w ochronie klimatu Polska
zrobiła gigantyczne postępy. Dlatego należy
nam zaufać, pozwolić korzystać z paliw, jakie
mamy, bo i tak będziemy coraz skuteczniej
dbać o ochronę klimatu. Możemy też zostać
zmuszeni do nieracjonalnej polityki dekarbonizacji i wtedy nasza gospodarka zacznie
upadać.
To problem dla wszystkich central
związkowych, ponieważ w czasie wstępnych

Niemcy odchodzą od węgla
od około 60 lat, a i tak
importują rocznie około
60 mln ton węgla kamiennego
i wydobywają około
160 mln ton węgla
brunatnego. Oni to wszystko
spalają u siebie (w sumie
prawie ćwierć miliarda
ton węgla kamiennego
i brunatnego), a nam
wmawiają, że my jesteśmy
zaślepionymi miłośnikami
gospodarki węglowej.

Bez przem
prę

przygotowań do szczytu klimatycznego
mieliśmy zapewnienie, że związki zawodowe wspólnie z polskim rządem przygotują
stanowisko Polski, które będzie prezentowane w Katowicach. Po tym, jak Jan Szyszko
przestał być ministrem środowiska i został
wycofany z funkcji prezydenta sesji COP24,
zmieniła się także koncepcja na temat roli
central związkowych. Teraz już nie będziemy
wspólnie z rządem wypracowywać stanowiska
na COP24. Jednak idea nie została zarzucona.
W czasie spotkania Zespołu Trójstronnego ds.

Przez dziesięciolecia był stały
podział ról. My mieliśmy tanio
sprzedawać węgiel, żeby
menedżerowie z energetyki
wykazywali duże zyski,
które ponoć wynikały z ich
zdolności w zarządzaniu tym
sektorem. Zauważył pan
prawidłowość? Jak węgiel
drożał, drożała energia. Jak
węgiel taniał, energia nie
taniała.
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który
obradował 25 czerwca, zaproponowaliśmy, aby
przygotować stanowisko central związkowych
we współpracy z Ministerstwem Energii oraz
pracodawcami z sektora węglowego i energetycznego. Zaprosiliśmy do wspólnych prac
centrale związkowe z zagranicy. W prace zaangażuje się wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który będzie przedstawicielem strony
rządowej. Okazuje się, że nawet w trudnej
sytuacji potrafimy zaproponować rozwiązania,
dzięki którym rosną szanse na przekonanie
świata i Europy do naszych racji.
Powtarzam – polityka klimatyczna
to istotny problem dla wszystkich central
związkowych i polskiej gospodarki. Od polityki klimatycznej i sposobu ograniczania emisji
dwutlenku węgla zależy przyszłość polskiej
energetyki, górnictwa, koksownictwa, przemysłu cementowego i chemicznego.
Zbyt restrykcyjna polityka ograniczania
emisji dwutlenku węgla oznacza dla Polski
wielkie straty.
XXUnijni analitycy twierdzą, że gospodarka niskoemisyjna jest przyszłością. Węgiel
to przeżytek, a dwutlenek węgla z przemysłowych kominów niszczy klimat i zniszczy planetę.

Bogusław Hutek: – Chodzi o to, aby chronić klimat i mieć energię elektryczną. Na przełomie lat 2015 i 2016 zanosiło się n
zniszczeni przez ślepą ideologię antywęglową, przetrwamy
– Jestem zwolennikiem racjonalnego wykorzystania węgla. Trzeba go spalać
w nowoczesnych instalacjach. Przetwarzać
na czyste paliwo. Stosować filtry eliminujące
zanieczyszczenia. To jest technicznie możliwe.
Zamiast tego grupy nacisku z UE chcą nam
narzucić politykę zmierzającą do likwidacji
dużej części przemysłu. Przedstawiciele koncernów hutniczych od dawna zapowiadają,
że przeniosą produkcję poza Polskę i Unię
Europejską. Hutnictwo zniknie, a razem z nim
miejsca pracy. To z kolei oznacza gigantyczne
kłopoty dla Grupy Kapitałowej JSW, ponieważ
będą zagrożone kopalnie węgla koksowego
i koksownie. Będą zagrożone elektrownie
węglowe, co oznacza, że górnictwo węgla
energetycznego straci odbiorców. Podobnie
jest z elektrowniami wykorzystującymi węgiel
brunatny i z kopalniami tego węgla.
My nie jesteśmy przeciwko polityce służącej ochronie klimatu, ale musi ona być racjonalna. Łatwo zrujnować przemysł hutniczy,
energetykę węglową, kopalnie węgla energetycznego i koksowego, koksownie, cementownie i sektory powiązane z nimi. A co w zamian? Mamy bardzo dobrą sytuację na rynku

pracy. To fakt. Jednak przykład z wojną celną
między USA a UE pokazuje, że jedna decyzja
może diametralnie zmienić sytuację. Prezydent USA zagroził, że wprowadzi cła na samochody i części samochodowe z krajów UE.
Nasze fabryki produkujące dla europejskich
koncernów samochodowych natychmiast stały
się zagrożone, choć jeszcze w pierwszej połowie czerwca były dumą naszego przemysłu
i naszych ekonomistów. Tak samo może być
wtedy, kiedy na COP24, a później na szczeblu unijnym zostaną przeforsowane projekty
antywęglowe. Już importujemy energię elektryczną. Czy mamy ten import zwiększyć tak,
aby zbliżył się do 100 proc. zapotrzebowania
na prąd?
XXStraszy pan szczytem klimatycznym
i Unią Europejską?
– Mówię o problemie, który dla bardzo
bogatych krajów UE nie istnieje. To dotyka nas,
kraj na dorobku. Solidarność będzie walczyć
o to, aby traktowano nas jako kraj na dorobku. Podam prosty argument: kiedy w krajach
tak zwanej starej UE pracowano nad energetyką odnawialną, my dopiero zaczynaliśmy
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mysłu nie będzie
ężnej gospodarki
i Ministerstwo Energii wypracowały racjonalne stanowisko. Ponieważ skupiliśmy się
na ochronie klimatu, chciałbym przypomnieć,
że Solidarność jest inicjatorem Programu dla
Śląska, który jest w fazie realizacji. Będziemy
pilnować, aby zobowiązania w nim zawarte zostały zrealizowane, ponieważ w wielu
projektach uwzględnia się inwestycje służące
ochronie klimatu, na przykład elektromobilność czy paliwa wodorowe. Jest też zapis
o budowie nowych kopalń.
XXProszę powiedzieć: Górnictwo zwija się
czy nie?
– Uważam, że jesteśmy na etapie budowy
fundamentów pod stabilną pozycję górnictwa.
Musimy tylko przekonać innych do naszych
racji. Mam nadzieję, że na COP24 zostaną wypracowane zapisy, które zagwarantują krajom
możliwość ustalania, z jakich paliw chcą korzystać. Chodzi o to, aby chronić klimat i mieć
energię elektryczną. Na przełomie lat 2015
i 2016 zanosiło się na katastrofę. Teraz mamy
oddech. Jeżeli nie zostaniemy zniszczeni przez
ślepą ideologię antywęglową, przetrwamy.
XXKatastrofa z przełomu lat 2015 i 2016

Lepiej mieć reprezentanta
interesów w relacjach
z pracodawcą, niż zdawać
się tylko na dobrą wolę
zatrudniającego.

na katastrofę. Teraz mamy oddech. Jeżeli nie zostaniemy
zrywać z systemem kartkowym. Nasza gospodarka znacznie szybciej ograniczyła emisję dwutlenku węgla niż gospodarki bardziej
od nas rozwinięte. Niemcy odchodzą od węgla
od około 60 lat, a i tak importują około 60 mln
ton węgla kamiennego i wydobywają około
160 mln ton węgla brunatnego. Oni to wszystko spalają u siebie (w sumie prawie ćwierć
miliarda ton węgla kamiennego i brunatnego),
a nam wmawiają, że jesteśmy zaślepionymi
miłośnikami gospodarki węglowej. To ma być
logika? Unia Europejska importuje 170 mln ton
węgla kamiennego rocznie. Spala wszystko.
To jest zielona gospodarka?
XXSkoro związki zawodowe i polski rząd
nie będą miały wspólnego stanowiska
na COP24, to jest już problem naszego
rządu.
– To problem wszystkich pracowników.
Poza tym jestem przekonany, że ostatecznie
dojdzie do wypracowania zbieżnych stanowisk polskiego rządu i związków zawodowych.
Dlatego pojawiła się inicjatywa z ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego, aby
związki, sektor wydobywczo-energetyczny

w żaden sposób nie była związana z ochroną klimatu. Do tej pory w polskim górnictwie z tego powodu nie padła żadna
kopalnia. Natomiast dwa lata temu dwie
spółki węglowe zbankrutowały dlatego,
że były ekonomicznie niewydolne. Piętnaście lat temu zbankrutowało pięć spółek węglowych. Wtedy mało kto słyszał
o ochronie klimatu. Mamy nieefektywne
górnictwo. Ma pan pomysł na rozwiązanie tego problemu?
– Górnictwo było nieefektywne, a energetyka była efektywna, bo spalała tani polski
węgiel. Zarządy spółek energetycznych nie
dzieliły się z nami swoimi zyskami. Przez dziesięciolecia był stały podział ról. My mieliśmy
tanio sprzedawać węgiel, żeby menedżerowie
z energetyki wykazywali duże zyski, które ponoć wynikały z ich zdolności w zarządzaniu
tym sektorem. Zauważył pan prawidłowość?
Jak węgiel drożał, drożała energia. Jak węgiel
taniał, energia nie taniała. Rozumiem, że trzeba podnosić efektywność, tanio wydobywać,
dbać o jakość. Jednak my też musimy zarabiać,
mamy potrzeby inwestycyjne, trzeba płacić
górnikom, którzy pracują w coraz cięższych
warunkach.
XXUważnie obserwowałem ostatni spór
o podwyżkę płac w PGG. Domagał się pan
podwyżki, której koszt mógł dwukrotnie

przekroczyć planowany zysk. Mało brakowało, a przeszarżowałby pan.
– Nie przeszarżowałem. Negocjacje polegają na tym, że żąda się bardzo dużo, żeby
dostać tyle, ile chciało się dostać. Trzeba mieć
jakiś margines swobody, żeby móc ustąpić.
XXNa miejscu na przykład prezesa Polskiej Grupy Energetycznej zadzwoniłbym
do pana i zapytał uprzejmie, kiedy moja
firma dostanie pieniądze, które zainwestowała, żeby ratować kopalnie upadającej KW i wesprzeć powstającą Polską Grupę Górniczą.
– Panie redaktorze, terminy i sposoby
spłaty pieniędzy zaangażowanych przez inwestorów są zapisane w porozumieniu zawartym
przy okazji tworzenia PGG. Nie ma żadnego
zagrożenia dla tych terminów. Pan mówi o pieniądzach zaangażowanych przez energetykę.
Wolałbym porozmawiać o miliardach złotych,
które energetyka zaoszczędziła dlatego, że kupowała od nas tani węgiel nawet wtedy, kiedy
był on bardzo drogi na rynkach światowych.
XXJak pan wyobraża sobie układ z energetyką, dzięki któremu oni będą mieli pieniądze i wy także będziecie zarabiać?
– To już zaczyna funkcjonować. PGG zawiera umowy długoterminowe, które określają zasady ustalania cen w zależności od koniunktury na rynkach międzynarodowych.
Szczegóły są tajemnicą handlową, ale zasada
jest taka: Jak jest kryzys, dostajemy za węgiel
cenę, która pozwala przeżyć, a jak jest hossa, nie zdzieramy skóry z energetyki. Chodzi
o to, abyśmy nawet w trudnym czasie mogli
przetrwać. Proszę pamiętać, że bez węgla
z polskich kopalń elektrownie będą musiały
działać pod presją dyktatu cenowego kopalń
rosyjskich. Jaki mamy interes w tym, aby tracić u siebie górnictwo i przemysł pracujący
dla górnictwa, a wspierać te sektory w Rosji?
Rząd przyjął Program dla górnictwa węgla
kamiennego do 2030 roku. Jeżeli będzie on
realizowany, wszystko powinno się dobrze
ułożyć. Zapewniam, że Solidarność górnicza
będzie pilnować realizacji Programu.
XXZgodnie z porozumieniami o tworzeniu
PGG już dawno powinien być zakładowy
układ pracy, który będzie służył poprawie
efektywności, poprawi organizację pracy
i pozwoli elastycznie reagować na sytuację rynkową. Nie ma go. Dlaczego?
– Ponieważ doszło do niespodziewanego
włączenia kopalń KHW do PGG. To opóźniło
prace.
XXNawet biorąc poprawkę na niespodziewane włączenie kopalń KHW do PGG, układ
już powinien być podpisany.
– Prace trwają. Przygotowujemy dokument, który będzie obowiązywał przez wiele
lat. Musimy dokładnie wyważyć interes firmy
i załogi. To nie jest łatwe w sytuacji PGG, ponieważ jesteśmy spółką, w której funkcjonuje
wiele układów. Z zewnątrz może wydawać

się łatwe scalenie wielu kopalń w jeden organizm. W praktyce to bardzo skomplikowany
proces.
XXGórnicza Solidarność wystąpiła z propozycją ponadzakładowego układu pracy.
To oznacza, że chcecie zablokować rozmowy o zakładowym układzie pracy?
– Niczego nie chcemy blokować. Jedno nie wyklucza drugiego. Ponadzakładowy
układ pracy jest propozycją dla mniejszych
firm, które świadczą usługi górnicze. Pracownicy w tych firmach są górnikami „z gorszej
półki”. W dodatku część tych firm stosuje nieuczciwą konkurencję, ponieważ nie ponosi
wszystkich obciążeń pracowniczych i wygrywa dzięki temu przetargi, bo stać je na niższe
ceny. Nie może tak być, że są górnicy lepsi
i gorsi, czyli tacy, którzy mają układ pracy,
i tacy, którzy go nie mają. Ponadzakładowy
układ pracy nie wyklucza układów zakładowych, które mogą być korzystniejsze. Natomiast nie mogą być mniej korzystne niż układ
ponadzakładowy.
XXCzęść analityków finansowych wśród największych ryzyk w górnictwie niemal na
równi wymienia zagrożenie metanowe i zagrożenie ze strony związków zawodowych.
Wie pan, jak zmienić tę opinię?
– To nie jest opinia. To złośliwość i ignorancja. Gdyby nie związki, nie byłoby już
kopalń. To my przekonaliśmy załogi dawnej
Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej do wyrzeczeń. I tam, i w obecnej
PGG górnicy zgodzili się na zawieszenie części składników wynagrodzeń. Załogi zrobiły
ten gest, aby pokazać, jak bardzo zależy im
na ratowaniu miejsc pracy i całego górnictwa.
Niech mi pan da przykład innej branży, która poniosła takie wyrzeczenia dla ratowania
miejsc pracy. Zna pan inne związki poza
górniczymi, które powiedziałyby załodze,
że będzie mniej zarabiać i to będzie dla niej
korzystne? Ciężko mi polemizować ze złośliwościami, jakie pan cytuje.
XXMłodzi górnicy nie garną się do związków zawodowych. Wielu z nich atakuje
związkowców.
– Każdy z nich zawdzięcza związkom
ostatnie podwyżki i to, że nie padły niemal
wszystkie kopalnie. Zachęcam do racjonalnej analizy rzeczywistości. Wiem, że młodzi
pracownicy chcą widzieć efekty natychmiast.
Zapraszam wszystkich do zaangażowania się
w pracę związkową. Jesteśmy otwarci na nowe
pomysły i inicjatywy. W kopalnianej organizacji w KWK Piast mam w prezydium młodych
ludzi, którzy w przyszłości zostaną związkowymi liderami. Stoimy na progu zmiany
pokoleniowej. Młodzi górnicy muszą wiedzieć, że przynależność do związku wiąże
się z korzyściami dla każdego pracownika.
Lepiej mieć reprezentanta interesów w relacjach z pracodawcą, niż zdawać się tylko
na dobrą wolę zatrudniającego.
l
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Ekologiczne ubrania

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

ARCHIWUM

Owijać w organiczną bawełnę
Moda na ekologię zatacza coraz szersze kręgi – mamy organiczną żywność, kosmetyki,
środki czystości czy zabawki. W ostatnich
latach konsumenci powoli zaczynają się też
interesować ekologicznymi ubraniami, które są wytwarzane z naturalnych materiałów,
a w procesie ich produkcji ogranicza się zanieczyszczenie środowiska. Wciąż jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie materiały
należy wybierać, by mieć pewność, że są eko.
Na czym więc polega „ekologiczność” ubrań
i jak je rozpoznawać?

Przede wszystkim ekoubrania powinny być wytwarzane z naturalnych tkanin,
a o tym, czy materiał spełnia ekonormy, decyduje sposób jego pozyskania i produkcji.
Najpopularniejszy materiał, niby naturalna
bawełna, powoduje ogromne szkody dla środowiska. Jej uprawa stanowi zaledwie 3 proc.
areału rolnego na świecie, ale zużywa 22 proc.
środków chemicznych, które nie tylko zabijają szkodniki, ale przy okazji zatruwają glebę
i żywność. Do jej uprawy i obróbki zużywa się
ogromne ilości pestycydów (od 10 do 25 proc.
wszystkich stosowanych w rolnictwie), a także dziesiątki tysięcy litrów wody. Jej włókna
w większości przetwarzane są przy użyciu
związków chemicznych, detergentów, substancji zmiękczających, barwników i wybielaczy.
Z reguły też bawełnę uprawia się na ogromnych plantacjach, gdzie wysiewa się rośliny
modyfikowane genetycznie. Na szczęście jednak istnieją inne rodzaje tej rośliny.

Na metce ubrania warto poszukać również oznaczenia Fair Trade. Informuje nas ono,
że zakupione przez nas spodnie czy bluzka
zostały dobrowolnie wyprodukowane przez
rolników, którzy za swoją pracę otrzymają godziwą zapłatę. Oprócz tego stempel ten potwierdza, że wytworzona bawełna podlegała
ścisłej kontroli i spełniła wymogi ekologiczne.
Kupując odzież z tym znakiem, czynnie popieramy ideę sprawiedliwego handlu i pośrednio
dbamy o nasze środowisko. Idei Fair Trade
wierne są m.in. marki Edun lub Fair Indigo.

C iuchy z odzysku
O rganiczna bawełna
W warunkach przyjaznych środowisku
powstaje organiczna odmiana bawełny, która
jest podstawowym materiałem do produkcji
ekologicznych ubrań. W sklepach z odzieżą
coraz częściej znajdziemy ubrania, które mają
na metce dopisek „organic cotton”, który oznacza, że zostały wyprodukowane z naturalnych
nasion bawełny. W tym procesie nie stosuje
się żadnej chemii, a zamiast chemicznych pestycydów wykorzystuje się czosnek, papryczkę
chili, kwas cytrynowy, a nawet pożyteczne
owady. Ten rodzaj bawełny zbiera się ręcznie,
dzięki czemu jest znacznie czystsza. Uszyte
z niej stroje zazwyczaj mają naturalny, biały
kolor lub są kolorowane naturalnymi barwnikami. Bawełna organiczna nie może być
także farbowana chemicznymi barwnikami,
ponieważ są szkodliwe dla naszej skóry.

Ekoubrania powstają również na drodze
recyklingu, czyli z powtórnie przetworzonych
materiałów. Tkaniny i dodatki użyte do ich
produkcji zazwyczaj pochodzą z pełnowartościowych produktów, które np. ze względu
na wady fabryczne nie trafiły do sprzedaży.
Dzięki recyklingowi oszczędzana jest energia, zmniejsza się emisja dwutlenku węgla
do atmosfery, a także mniej odpadów trafia
na śmietniska. Metodę tę wykorzystuje w produkcji niektórych swoich wyrobów między
innymi znany producent obuwia Timberland.

S wojski len i konopie
Znacznie mniej środków chemicznych
niż przy produkcji konwencjonalnej bawełny
zużywa się do lnu i tkanin z konopi. Rośliny
te same radzą sobie ze szkodnikami, potrzebują więc mniejszej ochrony. Len nie ma alergicznych właściwości bawełny oraz hamuje

rozwój bakterii i grzybów, dlatego to właśnie
ubrania z tego materiału stwarzają najlepszy
mikroklimat dla skóry. Ma też niską zdolność
do pochłaniania elektryczności statycznej,
a sam nie jest jej źródłem, co ma znaczenie
dla osób o wrażliwej skórze. Włókna lniane
mogą pochłaniać znaczne ilości wody.
Konopie również mają właściwości hipoalergiczne, poza tym bardzo dobrze izolują
temperaturę i przewodzą powietrze. W porównaniu z odzieżą z bawełny konopne ubrania są cieplejsze, ale jednocześnie lepiej oddychają. Materiał z konopi jest bardzo odporny
na pleśń i bakterie. Oba typy tkanin – len
i konopie – są również bardzo trwałe, dlatego
posłużą znacznie dłużej.

J akość kosztuje
Ubrania uszyte z bawełny ekologicznej
są na razie sporo droższe niż te wytworzone
z jej najpopularniejszego, starszego krewniaka. Powodem jest to, że ich produkcja
wiąże się ze znacznie większym nakładem
pracy oraz środków. Ekologiczne plantacje
niemal cały czas poddawane są kolejnym
badaniom nad naturalną czystością surowca,
swoją rolę odgrywają też wyższe, sprawiedliwe wynagrodzenia dla pracowników. W wielu
przypadkach jednak wysoka cena przekłada
się na jakość i trwałość strojów, które są już
dostępne w popularnych sieciówkach, jak
H&M czy C&A, i w internetowym sklepie
Eko Szafa.
l

Zielone Pracownie

15 czerwca, podczas pikniku z okazji śląskich
obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, podsumowano IV edycję konkursów
„Zielona pracownia_projekt’2018” i „Zielona
pracownia’2018”. W tym roku w pierwszym
z nich uczestniczyły 153 szkolne projekty,
a na drugi wpłynęło 127 wniosków – zarówno z gmin wiejskich, jak i z miast na prawach
powiatu. Wyłoniono odpowiednio 43 i 68
laureatów, którym wręczono dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

W czwartej edycji konkursu wzięły udział
projekty ze szkół podstawowych oraz średnich
z województwa śląskiego. Maksymalna wysokość nagrody finansowej dla jednego laureata
nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i nie
więcej niż 6500 złotych. Przyznano także wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, m.in.
projektora multimedialnego, laptopa, aparatu
fotograficznego, mikroskopu i tabletu. W tym
roku Zielone Pracownie powstaną w trzech
bytomskich szkołach – w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu oraz
w Szkołach Podstawowych nr 43 i 16 (każda
po 30 tys. złotych dofinansowania). Inne Zielone Pracownie powstaną m.in. w Żorach,
Wieprzu, Rokitnie, Świerklańcu, Dębiu, Międzybrodziu Bialskim, Sarnowie, Szczekocinie
i Rębielicach Królewskich.
Dla jury przy ocenie ważne były takie
aspekty pracowni jak różnorodność pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenie dostosowane

do uczniów w różnym wieku. Liczyły się także oryginalny pomysł na zagospodarowanie
pracowni, ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Istotne było też dostosowanie
szkolnych pracowni do jak największej liczby
uczniów.
Szkolne ekopracownie kształtują świadomość ekologiczną uczniów poprzez zastosowanie pomysłowych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Dzięki atrakcyjnym
pomocom naukowym i nowoczesnym warunkom nauczania dzieci już we wczesnych
klasach zaczynają się interesować przyrodą
wokół siebie i jej ochroną. Pracownie tworzy
się na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
chemiczno-fizycznych i geologicznych.
Nagrody przekazano w Parku Śląskim
w Chorzowie. Wręczający wyróżnienia prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Tomasz Bednarek, wysoko ocenił poziom projektów biorących udział w konkursie: – Różnorodność pomysłów i kreatywność projektów
były tym razem przeogromne, dlatego nasze
wsparcie sięga kwoty prawie 2 mln złotych.
Bardzo nam zależy, aby Zielone Pracownie
były nie tylko dobrze wyposażone, ale też wyróżniały się wizualnie, żeby młodzież i dzieci
mogły się uczyć w lepszym otoczeniu. Mamy
zamiar kontynuować ten program i ogłaszać
kolejne konkursy.
l

NOWY GÓRNIK

W zielone grają

Wręczający wyróżnienia prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, Tomasz Bednarek, wysoko ocenił poziom projektów biorących udział w konkursie

Tegoroczny ekologiczny piknik odwiedziła rekordowa liczba gości. Oprócz wręczenia nagród nie zabrakło
też atrakcji dla wszystkich uczestników. Więcej zdjęć na stronie www.nowygornik.pl
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MATERIAŁY PRASOWE

Elektryczne salony Renault

Samochody z ogniwami paliwowymi są napędzane silnikami elektrycznymi
Renault tworzy sieć salonów poświęconych
wyłącznie samochodom elektrycznym. Niedawno concept store Renault Electric Vehicle
Experience Center powstał w Berlinie. W lutym pierwszy taki salon otwarto w Sztokholmie i w ciągu trzech pierwszych miesięcy
odwiedziło go 14 tys. osób.

blisko tysiąc młodych
kierowców
W ramach bezpłatnych zajęć z doskonalenia techniki jazdy zorganizowanych
w czerwcu tego roku w Sosnowcu i Krakowie łącznie przeszkolono 800 młodych kierowców. A od chwili inauguracji programu
edukacyjnego Driving Skills for Life (DSFL)
w 2016 roku kurs zaliczyło około 2000 osób.
Grupa świeżo upieczonych kierowców
w wieku od 18 do 24 lat według wszelkich statystyk stanowi największe zagrożenie na drogach.
A główne przyczyny powodowanych przez nich
wypadków to zbyt duża prędkość, brak doświadczenia, rozproszenie uwagi za kierownicą i zaburzona zdolność prowadzenia auta. – Młodzież
zaraz po zrobieniu prawa jazdy często przecenia swoje umiejętności. Zbyt duża fantazja
i jednoczesny brak praktyki skutkują groźnymi
wypadkami. Na szkoleniu takim jak Ford Driving Skills for Live przy użyciu profesjonalnych
narzędzi pokazujemy najmłodszym kierowcom
realia, jakie czekają na drodze i w najróżniejszych sytuacjach. Podpowiadamy, jak powinni
się zachowywać, by nie dochodziło do niebezpieczeństw – wyjaśnił Tomasz Czopik, kierowca
rajdowy i ekspert od szkoleń z bezpiecznej jazdy.
Szkolenie Ford Driving Skills for Life składa
się z dwóch podstawowych elementów – teorii i przede wszystkim praktycznych ćwiczeń
wykonywanych podczas jazdy samochodem.
Każdy uczestnik siedząc za kierownicą Forda

i pod okiem doświadczonego instruktora, uczył
się m.in. rozpoznawać potencjalne zagrożenia
na drodze, prawidłowo hamować z systemem
ABS, kontrolować prędkość i utrzymywać optymalną odległość od pozostałych pojazdów.
Uczestnicy DSFL poznali też tajniki panowania
nad samochodem w sytuacjach awaryjnych.
Kolejne ćwiczenia pomogły zrozumieć, jak
przyspieszenie, wytracanie prędkości, hamowanie i skręcanie wpływają na rozkład mas w pojeździe. Dodatkowo młodzi kursanci poznali
metody opanowania pod- i nadsterowności
w autach. Uzupełnieniem prób za kierownicą
były zajęcia wykonywane w alkogoglach, dzięki
czemu każdy mógł przekonać się, jak zmieniają
się jego zdolności psychomotoryczne po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.

W odorowa współpraca
A udi i H yundaia
Obie firmy będą współpracowały przy
rozwoju technologii ogniw paliwowych. Hyundai ma już na rynku samochody z takim napędem. Audi przymierza się do wypuszczenia
pierwszego SUV-a z ogniwami na początku
przyszłej dekady.
Firmy uznały, że kooperacja to najlepszy sposób na wprowadzenie atrakcyjnych
kosztowo innowacji i dokonanie w ten sposób
przełomu w obszarze tej techniki. – Technika
ogniw paliwowych jest najbardziej systematyczną z form mobilności elektrycznej, a tym
samym jest potężnym atutem w naszej ofercie
bezemisyjnej mobilności przyszłości segmentu

premium – mówi Peter Mertens, członek zarządu Audi AG ds. rozwoju technicznego.
Samochody z ogniwami paliwowymi są napędzane silnikami elektrycznymi. Ogniwa są pokładową elektrownią zaopatrującą silniki w prąd,
wytwarzany z wodoru. Mają więc duże zasięgi
i krótki czas. Produkcja wodoru z odzysku oraz
stworzenie odpowiedniej infrastruktury to obok
dalszego rozwoju techniki ogniw paliwowych
kluczowe aspekty przyszłego, spodziewanego
sukcesu rynkowego tego rozwiązania.
Hyundai sprzedaje już takie rozwiązania
w samochodach ix35 Fuell Cell oraz Nexo.
Pierwszy Hyundai z ogniwami paliwowymi
– FCEV – pojawił się na rynku w roku 2013.
W ramach Grupy Volkswagen to Audi wziął
odpowiedzialność za rozwój technologii ogniw
paliwowych i obecnie pracuje nad szóstą już ich
generacją. Jak dotąd jednak wyposażał w taki
napęd tylko auta testowe. Działające na rzecz
całej Grupy Centrum Kompetencyjne Ogniw
Paliwowych zlokalizowane jest na terenie fabryki
Audi w Neckarsulm. Audi ma zamiar rozpocząć
niewielką produkcję modelu napędzanego ogniwami paliwowymi już na początku kolejnej
dekady. Będzie to sportowy SUV, którego największymi zaletami będą komfort segmentu
premium, znany już z dużych modeli czterech
pierścieni, oraz duży zasięg. Umowa o współpracy i wymianie z Hyundaiem skoncentrowana jest
jednak na kolejnym etapie rozwoju tej techniki,
który zakłada produkcję wysokowolumenową
i szerszą ofertę rynkową tego typu pojazdów.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Goście podczas wizyty w salonie, a także
za pośrednictwem urządzeń cyfrowych, będą
mogli uzyskać informacje na temat oferowanej
gamy modeli elektrycznych, infrastruktury
i możliwych sposobów ładowania, lokalnych
przepisów, form pomocy, warunków zakupu oraz usług związanych z samochodami
elektrycznymi. Będzie można przejechać się
dostępnymi w concept store samochodami
i zamówić wybrany model.
– Coraz więcej klientów jest zainteresowanych samochodami elektrycznymi, ale
wciąż zbyt mało wiedzą na ich temat. Jako
lider produkcji samochodów elektrycznych
w Europie Renault pragnie wyjść naprzeciw potrzebom klientów i odpowiedzieć
na wszystkie nurtujące ich pytania oraz
umożliwić chętnym zmianę samochodu
na elektryczny – wyjaśnia Gilles Normand,
dyrektor pionu samochodów elektrycznych
Renault.
Koncern sprzedał już 170 tys. samochodów elektrycznych i czwarty rok z rzędu jest
liderem rynku elektrycznych aut w Europie.
Co piąty sprzedawany dziś w Europie samochód elektryczny to model marki Renault.

F ord przeszkolił

Audi ma zamiar rozpocząć niewielką produkcję modelu napędzanego ogniwami paliwowymi

Renault tworzy sieć salonów poświęconych wyłącznie samochodom elektrycznym
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Rodzic pod
nadzorem
Kupiłam kiedyś mojej mamie bladoróżową
garsonkę, która rozświetliłaby jej poszarzałą
z wiekiem twarz. Żakiet zatuszowałby zbędne
centymetry w talii i opadające ramiona. Radziłam, które bluzki powinna do tego nosić. Rodzicielka wysłuchała, pooglądała przyniesioną jej
odzież i zapytała: czy ty chcesz, żebym wyglądała
jak własna córka? Przesadziłam. Powędrowałam
z garsonką z powrotem do sklepu i wymieniłam
na podobną, ale faktycznie dla mnie. Nikt mi nie
dał prawa decydować, jak ma się ubierać moja
mama. Przez ponad 60 lat robiła to sama i nagle
ja miałam ją wyręczać w dylematach, w czym
pójdzie po marchewkę na bazarek lub do kuzynki na imieniny? Przeprosiłam za nachalność.
Człowiek staje się sam sobie obcy, gdy
o niczym nie decyduje. Tymczasem na etapie rodziców naszych rodziców niektórym
ludziom się wydaje, że wszystkie rozumy pozjadali. Wiedzą, że babcia będzie zachwycona,
gdy zabiorą ją ze sobą na urlop nad morzem,
bo będzie miała więcej możliwości pobawić się
z wnuczętami. Gdy syn czy córka pouczają seniora o tym, jakie kwiaty posadzić na balkonie
lub w ogrodzie, co ugotować na obiad, gdzie
i kiedy chodzić na spacer, to nerwy osoby
ogarniętej taką opieką są napięte jak struna.
Mama lub Tata mają prawo się zbuntować, gdy
przesadzamy z nadopiekuńczością.
Moja znajoma tak rozpędziła koło troski
o swoją mamę, że po śmierci taty usiłowała
jej dobierać towarzystwo i formy aktywności. Krzyczała, że z panem X nie powinna
się spotykać, bo to niedorajda życiowy, łasy
na darmowe obiady serwowane u niej w domu.
Pani Y pali papierosy, a dym szkodzi zdrowiu
i nie można takiej wpuszczać do mieszkania,
bo firanki po jej wizytach żółkną. Wydzwaniała do mamy z pracy z pytaniami: czy zażyła
lekarstwa i co kupiła na obiad. Krytykowała
ją za nową fryzurę i sposób ubierania podobno
nieadekwatny do wieku. Słuchając jej, chciałam
powiedzieć: człowieku, żyj i daj żyć innym, tak
jak chcą i zgodnie z ich upodobaniami, kondycją fizyczną i zmieniającymi się potrzebami.
Pod paltocikiem dobrych chęci często
ukrywają się nasze oczekiwania, wygodnictwo
i rozbuchana potrzeba kontroli. A senior to taki
sam człowiek jak my, tylko trochę starszy. Nie
powinno się ranić jego uczuć i lekceważyć potrzeb innych niż nasze. Zamiast gderać, że przydomowy ogród jest zaniedbany, trzeba po prostu zakasać rękawy i wykonać roboty, które dla
starszej osoby są zbyt ciężkie. Babcia to nie
darmowa opiekunka, kucharka i sprzątaczka.
Może nie mieć najmniejszej ochoty na rodzinny
wyjazd nad morze, bo to dla niej za daleko,
i marzy, żeby odpocząć od wnucząt. Jeżeli już
kupiliśmy kijki do nordic walking, to warto
zabrać obdarowaną na wspólny spacer, żeby
nauczyła się ich używać i miała nasze wsparcie
w zdobywaniu nowego doświadczenia.
Seniorzy bywają tak przestraszeni procesem tracenia sprawności, że często ukrywają przed dziećmi, że coś im dolega. Potrafią
wędrować z rodziną godzinę po parku, choć
w butach krwawią poobcierane stopy. Potrzebują uważności i szacunku od swoich dorosłych już dzieci. A to nie jest już tylko kwestia
savoir-vivre’u. 
JOLANTA TALARCZYK

Zaczęło się niewinnie. Helenkę przez kilkanaście minut obserwowały w kawiarni dwie panie
w średnim wieku, co chwilę podśmiewając się
pod nosem. W pewnym momencie jedna z nich
podeszła i zapytała, czy nie jest przypadkiem
tą znaną piosenkarką, no tą od tej i tej piosenki. Zaskoczona pytaniem Helenka bez namysłu
odparła, że tak. Po krótkiej rozmowie i złożeniu dwóch podpisów z dedykacjami poczuła
się naprawdę dobrze. Nieważne, że właśnie
przyjechała do tej niewielkiej, nadmorskiej
mieściny i nie była ani sławną piosenkarką, ani
nikim sławnym. Do tej pory niewiele osiągnęła, nie licząc jednego nieudanego małżeństwa
i upadku swojej niewielkiej firmy. Przez tamtą chwilę pierwszy raz od dawna nie czuła się
wreszcie jak kompletnie przegrana.

dobrze z tym, kim była. To znaczy z tym, kim
udawała, że jest.
Nie bała się, że plan się wysypie, bo nie
miała planu. Łatała po prostu swoje mocno
poszarpane poczucie własnej wartości. I może
wszystko przeszłoby bez późniejszego echa,
gdyby nie to, że w trakcie jednego ze swoich
wcieleń poznała Stefana. Stefan był co prawda
jeszcze w żałobie i na urlop wysłały go dzieci,
ale zwariował na punkcie Helenki. Niewiele dla
niego znaczyło, że była 20 lat młodsza, on zupełnie postradał zmysły. A że Stefan nie był nadmiernie rozgarnięty, Helenka niespecjalnie miała
ochotę spędzać z nim czas. Nic sobie z tego
nierobiący Stefan obsypywał ją jednak kwiatami
i prezentami, a że nie był również zbyt zamożny,
to zastawił swój zegarek, a później także sporo
innych rzeczy ze swojego skromnego majątku.
Nic to nie dało, serca Helenki nie zdobył.
Ona była jednak zupełnie nieprzyzwyczajona do tego, że ktoś dawał jej kwiaty, a tym
bardziej zadawał sobie trud wyszukiwania
dla niej prezentów. Od tego czasu zaczęła
swoje kolejne wcielenia traktować mocniej
flirciarsko. Nie szukała może nawet męża, nie
miała oczekiwań, po prostu w tamtym okresie
trochę się pogubiła.
Pech chciał, że złamane serce Stefana
wróciło do niej rykoszetem. Dzieci mężczyzny z przerażeniem odkrywały kolejne wydatki
ojca, który był w większej rozpaczy po Helence niż po żonie nieboszczce. Dzieci Stefana

Tamto zdarzenie dało jej do myślenia.
Wybrała się do niewielkiego lumpeksu, kupiła
kilka używanych szmatek, które umiejętnie
skomponowała – bo jednak kombinowanie,
co zrobić, żeby wyglądać dobrze, a prawie
nic nie wydać, to była jedna z niewielu przydatnych rzeczy, którą wyciągnęła ze swojego
małżeństwa. Przez kolejne tygodnie była stewardesą, lekarką, biologiem morskim, aktorką,
byłą zakonnicą i jeszcze kilkoma innymi wcieleniami. Starannie przygotowywała się do roli,
a gdy rozmówca zaczynał coś podejrzewać,
szybko się zawijała. Czy robiła to dla kasy?
Raczej nie, po prostu pierwszy raz czuła się

postanowiły więc finalnie załatwić sprawę miłości ojca i po naradzie oboje zrzucili się na prywatnego detektywa, który miał zebrać dowody
na to, jaką przebiegłą jędzą jest Helenka.
Detektyw jeszcze w tym samym tygodniu
znalazł ją i zaczął obserwować. Przez kilka dni
nazbierał zdjęcia kilku jej różnych wcieleń
i spotkań z rozmaitymi mężczyznami, żeby
pod koniec swojej pracy osobiście ją poznać.
Trafił na czas tuż przed jej wyjazdem, kiedy
już zmęczona swoim eksperymentem Helenka
postanowiła, by go zawiesić. Spotkali się niby
przypadkiem w tej samej kawiarni, od której
zaczęła się historia. Od razu między nimi zaiskrzyło i Helenka opowiedziała Jankowi, wynajętemu detektywowi, o swoim nieudanym
małżeństwie, o trudnych kontaktach z rodzicami, szufladach pełnych niewydanych wierszy.
Janek był nią zauroczony, mimo to nie uwierzył w ani jedno słowo, wszystko skwapliwie
zdokumentował świadomy tego, że wszystko,
co usłyszał, było kłamstwem. A ona po raz
pierwszy od początku swojego eksperymentu
naprawdę kimś się zainteresowała.
Na próżno próbowała go później znaleźć,
zapadł się pod ziemię. Długo nie przeszło jej
nawet przez myśl to, co w sumie powinno być
dla niej oczywiste – że informacje, które o nim
miała, niekoniecznie miały cokolwiek wspólnego z prawdą. Zrozumiała to dopiero, kiedy
odnalazł ją zrozpaczony Stefan ze wszystkimi
zebranymi przez detektywa dowodami. l

Zdrowie

Gdy ręka cierpnie
Wielu Polaków narzeka na monotonną pracę. I duża część z nich ma rację, szczególnie
3–6 proc. populacji, która cierpi na zespół cieśni nadgarstka. Choroba ta jest bowiem prawie
wyłącznie powodowana przez jednostajne, powtarzalne ruchy, wykonywane w miejscu pracy.
Dotyka ona wszystkie grupy społeczne – zarówno pracowników umysłowych, stukających
godzinami w klawiaturę, jak i fizycznych, którzy
pracują przy taśmie. Zdarza się też, że zapadają na nią nawet rodzice opiekujący się dziećmi
i wykonujący nudne prace domowe.

Jednocześnie pogarsza się nasza sprawność
manualna przy czynnościach wymagających
precyzji, jak zapinanie guzików. Czasem trzymane przedmioty wypadają nam z rąk, a dłoni
nie możemy zacisnąć w pięść.

D laczego powtarzalne
ruchy ręki szkodzą ?
ZCN to zaburzenie funkcji nerwu pośrodkowego w następstwie przewlekłego ucisku.
Kanał nadgarstka to tunel ograniczony od dołu
i po bokach przez kości, a od góry przez więzadło poprzeczne nadgarstka. W jego środku
przebiegają dość ciasno nerw pośrodkowy
i ścięgna mięśni zginaczy palców. Nieustanne
przesuwanie się ścięgien w kanale nadgarstka
drażni więzadło poprzeczne, powodując jego
przerost. Powtarzalny ruch podrażnia też same
ścięgna, które wskutek tego się pogrubiają.
W rezultacie przestrzeń w kanale znacząco się
zmniejsza i dochodzi do ucisku przebiegających
w nim naczyń krwionośnych i samego nerwu.

C zym różni się zespół

cieśni nadgarstka
od innych bólów ręki ?
Możemy zdiagnozować u siebie ZCN, jeśli
w spokojnym śnie przeszkadza nam drętwienie i mrowienie w trzech palcach – kciuku,
wskazującym i środkowym (czasami w części
serdecznego). Im dłużej trwa ZCN, tym te
dolegliwości pojawiają się częściej, a ból promieniuje do przedramienia, a nawet barku.
W następnym etapie drętwienie i ból występują także w dzień, zwłaszcza w trakcie jednostajnego wysiłku (np. jazdy samochodem).

C zy można ustrzec się
przed ZCN?

ARCHIWUM

Niestety, sprawność i zdrowie nie są wieczne.
Na pewnym etapie życia wielu z nas wchodzi w rolę rodzica swoich rodziców. Ale życie
to nie scena, trzeba uważać ze środkami wyrazu troski i odpowiedzialności.

Helena

Pojawienie się tej choroby jest zwykle
spowodowane nieprawidłową budową nadgarstka (wrodzony wąski kanał nadgarstka),
wykonywaniem pracy w wymuszonej pozycji lub z użyciem wibrujących narzędzi, jak
również powstaniem niewielkiego urazu tej
okolicy. Osoby spełniające przynajmniej jeden
z tych warunków, czyli znajdujące się w grupie
ryzyka, powinny na co dzień pamiętać o profilaktycznych ćwiczeniach rozciągających oraz

prawidłowej postawie i odpowiedniej pozycji
w czasie pracy.

C zy można leczyć zespół

cieśni nadgarstka
nieoperacyjnie ?
Można, pod warunkiem że choroba zostanie dość wcześnie zdiagnozowana. W tym
przypadku trzeba krótkotrwale unieruchomić
rękę w ortezie w celu zlikwidowania obrzęku
i stanu zapalnego ścięgien. Lekarze przepisują
choremu niesteroidowe leki przeciwzapalne
oraz kierują na fizykoterapię, podczas której
stosuje się jonoforezę, ultradźwięki lub prądy TENS. Chory powinien przyjmować duże
dawki witaminy B6 przez co najmniej osiem
tygodni. Jeśli to nie podziała, lekarz może
zalecić nieużywanie chorej ręki nawet przez
trzy miesiące. Taki bezruch to najskuteczniejszy sposób na regenerację nerwu, skuteczny
w 90 proc. u osób z mało nasiloną chorobą.

N a czym polega operacja
nadgarstka ?
Zabieg odbarczenia nerwu pośrodkowego
odbywa się przeważnie w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. Chory wychodzi
ze szpitala tego samego lub następnego dnia.
W czasie operacji lekarz przecina troczek zginaczy wzdłuż i nie zszywa go. Dzięki temu
jego krawędzie się rozsuwają, a nad nimi
powstaje blizna, która staje się nowym, szerszym troczkiem. Nerw biegnący przez kanał
nadgarstka nie jest już uciskany i dolegliwości
ustępują.l
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Krzyżówka panoramiczna nr 13
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Lato przed nami”.
Nagrodę wylosował: Pan Piotr Knapik z Knurowa.

Piwo przez wieki

Mundialowe piwa polsko-rosyjskie
Na mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji jeżdżą nie tylko kibice biało-czerwonych,
ale też polscy piwowarzy. Owocem tych wypraw są piwa warzone we współpracy z rosyjskimi browarami. Nie jest żadną tajemnicą,
że w każdym mieście, w którym reprezentacje
rozgrywają swoje mecze, jest wzmożone zainteresowanie piwem. W związku z tym każdy
z okolicznościowych trunków ma mundialowy
motyw przewodni.

W heat T rick

ARCHIWUM

Reprezentanci poznańskiego Browaru Kingpin spędzają mundial w Moskwie,
gdzie wspólnie ze znajomymi piwowarami
z rosyjskiego browaru Bottle Share stworzyli
nowe piwo rzemieślnicze. Receptura Wheat
Trick, bo tak nazwali swój trunek, została
opracowana specjalnie z myślą o mistrzostwach świata w piłce nożnej. Nazwa nawiązuje do Bawarii, a jak wiadomo, w stolicy
tego landu – Monachium – gra nasz kapitan

Robert Lewandowski. Producenci zachwalają swoje piwo, porównując je do świetnego piłkarza – ma wyczyniać niewiarygodne
sztuczki ze słodem pszenicznym, chmielem
i drożdżami. Oszałamiający chmielny aromat, odświeżający smak i niewiarygodna
atmosfera piłkarskiej stolicy to trzy strzały, które składają się na hat-trick strzelony
do bramki przeciwnika. W tej pszennej Ipie
nie znajdziemy mocnej goryczki, poczujemy
za to wyraźny aromat chmielowy.
Świat europejskich browarów jest mały,
piwowarzy jeżdżą na te same targi i festiwale
i wspólnie biorą udział w degustacjach i warsztatach. Na jednej z takich imprez poznali
się przedstawiciele Browaru Kingpin i Bottle Share, którzy po fachowych dyskusjach
i wymianie doświadczeń wpadli na pomysł
wspólnego piwa na mundial. Na nim jednak
poznańscy piwowarzy nie chcą poprzestać.
Myślą o trwałym zaistnieniu na rozwijającym
się rosyjskim rynku. Nie będzie to tak łatwe
jak w kilkunastu krajach Unii Europejskiej,
w których można kupić ich piwa, ponieważ
u naszego wschodniego sąsiada jest więcej
formalności. Nie zrażają się jednak, ponieważ
mają już podobne doświadczenia w sprzedaży
na Białorusi.

Y ou A re
T he C hampions
Bliższą naszemu krajowi metropolię, bo Sankt Petersburg, wybrał żywiecki browar PINTA, który w miejscowym
pubie w dniu meczu Maroka z Iranem

zaprezentował swoją wersję mundialowego
piwa. Razem z lokalnym browarem Bakunin uwarzył kilka piw. Wyrazem tęsknoty
za dawną koleją warszawsko-petersburską
jest mocno pszeniczne Warsaw Express,
z dodatkiem skórki pomarańczy i grejpfrutów. Nie zabrakło piwa ściśle mundialowego. Jest nim You Are The Champions,
nawiązujący do słynnej piosenki grupy
Queen, której refren jest śpiewany przez
tysiące kibiców różnych drużyn po wygranych meczach, szczególnie po triumfach
w ligach, pucharach i mistrzostwach. Piwo
reprezentuje styl New England, popularny
ostatnio w browarnictwie rzemieślniczym.
W zamyśle twórców We Are The Champions
ma służyć pomocą w oglądaniu meczów
– to niezbyt mocne i orzeźwiające piwo,
idealne do popijania podczas transmisji.
Stosunkowo mocna goryczka i intensywny
aromat cytrusowy sprawiają, że trunek też
nadaje się w sam raz na upały. Na pierwszy
rzut oka, ze względu na kolor i brak piany,
przypomina bardziej sok owocowy niż piwo.
W smaku dominują grejpfrut i truskawki,
plus delikatne nuty ziołowe.

P olska
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delegacja
Kingpin i PINTA to niejedyne polskie
browary, które pojechały na największą imprezę futbolową na świecie. Okolicznościowe
piwa z okazji mundialu uwarzyły też browary
Harpagan, Raduga i Profesja.

MAREK KOWALIK

Konsumpcja nadal się zwiększa. Sprzedaż
detaliczna, obejmująca sklepy zatrudniające
co najmniej 10 osób, zwiększyła się w maju
w cenach stałych o 6,1 proc. rok do roku,
po zwyżce o 4 proc. w kwietniu – podał GUS.
Średnio w pierwszych pięciu miesiącach roku
tempo wzrostu sprzedaży detalicznej wynosiło
6,7 proc. rok do roku, po 7,1 proc. średnio
w 2017 roku. Jednak widoczne jest stopniowe
hamowanie wzrostu sprzedaży detalicznej.
W I kwartale konsumpcja prywatna zwiększyła się o 4,8 proc. rok do roku, po zwyżce
o 5 proc. w IV kwartale br.
Stopa bezrobocia bije kolejne rekordy,
w maju spadła do 6,1 proc. – podał GUS.
Wyczerpują się zasoby chętnych do pracy.
Wszystko wskazuje na to, że liczba osób pozostających bez pracy w czerwcu spadnie poniżej
symbolicznej granicy 1 mln osób. Sytuacja poprawia się także w województwach o najwyższym bezrobociu. Liczba wyrejestrowujących
się bezrobotnych jest niższa w porównaniu
z analogicznymi miesiącami poprzedniego
roku. Mniej jest też ofert pracy zgłaszanych
przez pracodawców do urzędów.
Rozpoczął się okres wyjazdów wakacyjnych, przypominamy więc, jakich pamiątek nie wolno przywozić z zagranicy.
Przed przywozem pamiątek z egzotycznych
roślin i zwierząt należy upewnić się, czy nie
są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony dzikiej fauny i flory poprzez ograniczanie
handlu (CITES). W świetle tych przepisów nie
ma znaczenia, czy przewóz dotyczy żywych
zwierząt czy przedmiotów, produktów z nich
wykonanych. Na liście gatunków znajdują
się m.in.: ssaki: wszystkie naczelne (w tym
kapucynki, tamaryny, marmozety), kotowate
(poza kotem domowym), wilki, słonie, nosorożce, wydry; ptaki i ich jaja; gady: węże,
wszystkie żółwie lądowe i morskie, wszystkie
krokodyle, liczne legwany, gekony, kameleony, inne jaszczurki; płazy; ryby: np. wszystkie
jesiotrokształtne, wszystkie koniki morskie;
pajęczaki; owady: np. niepylak apollo, pazie
ptasioskrzydłe; pierścienice: np. pijawka lekarska; mięczaki (głównie małże i ślimaki):
np. muszle skrzydelnika olbrzymiego i przydaczni; koralowce; rośliny: np. prawie wszystkie kaktusy, wszystkie storczyki, wszystkie
dzbaneczniki, szereg roślin drzewiastych z rodziny mahoniowatych, palisandry. Spis roślin
i zwierząt jest obszerny, więc należy zwrócić
szczególną uwagę przy zakupach. Nie wolno
kupować żywych zwierząt, trofeów, specyfików medycyny azjatyckiej, które zawierają
składniki pochodzenia zwierzęcego, przedmiotów pamiątkarskich ze spreparowanych
zwierząt, egzotycznych nalewek z wężami,
spreparowanych zwierząt.
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Czescy i polscy parlamentarzyści zapoznali się z problemami ochrony środowiska na pograniczu śląsko-morawskim

Węgiel tematem współpracy
Polska i Czechy dokonały olbrzymiego postępu w ograniczaniu emisji szkodliwych substancji przez przemysł na pograniczu śląsko-morawskim. Wyzwaniem jest ograniczenie
szkodliwej emisji przez gospodarstwa domowe. To jeden
z najważniejszych wniosków ze spotkania Polsko-Czeskiej
Grupy Parlamentarnej, które organizacyjnie i merytorycznie
wsparła Jastrzębska Spółka Węglowa.

Czy węgiel może być tematem współpracy transgranicznej
między Polską a Czechami? Tak, ponieważ jego wydobycie,
przetwarzanie i spalanie ma wpływ na środowisko naturalne
po obu stronach granicy. Merytoryczna informacja o działaniach służących ochronie środowiska naturalnego pozwala
uniknąć wielu nieporozumień.
Polscy i czescy parlamentarzyści rozmawiali na temat
przemysłu wydobywczego, przetwarzania węgla i jego spalania
21 czerwca podczas konferencji tematycznej zorganizowanej
w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy. Następnego dnia
uczestnicy spotkania gościli w kopalni Pniówek. Zjechali pod
ziemię i zapoznali się ze specyfiką pracy górników.
Omówiono także zagadnienie współpracy gospodarczej
w Euroregionie Olza. Po obu stronach granicy przemysł wydobywczy, przetwórstwo węgla i hutnictwo mają wielki wpływ
na jakość życia mieszkańców.
– Zaangażowanie JSW w organizację tego spotkania było
bardzo ważne, ponieważ naszym czeskim partnerom zależało
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

na omówieniu problemów ochrony środowiska wynikających z funkcjonowania przemysłu wydobywczego. W czasie
spotkania nasi goście poznali osiągnięcia JSW w ochronie
wody i powietrza. Jerzy Majchrzak, dyrektor Biura Ochrony
Środowiska i Szkód Górniczych JSW SA, przedstawił także
sposoby usuwania szkód górniczych i odpadów powstających przy wydobyciu węgla. Prezentacje przygotowane przez
przedstawiciela JSW poruszały wszystkie kwestie, o których
chcieli rozmawiać czescy goście – powiedział nam poseł
Grzegorz Janik, przewodniczący spotkania Polsko-Czeskiej
Grupy Parlamentarnej.
– Serdecznie dziękuję panom: Danielowi Ozonowi, prezesowi JSW SA, i panu Tomaszowi Śledziowi, wiceprezesowi
do spraw technicznych JSW SA, za pomoc i udział w wydarzeniach mających wielki wpływ na rozwój kontaktów polsko-czeskich. Spotkania w Polsce były kontynuacją kontaktów
między parlamentarzystami obu krajów, o jakich rozmawiano
w Pradze w maju tego roku, w czasie wizyty polskiej delegacji
na czele z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Jestem
przekonany, że taka forma współpracy między parlamentarzystami wspieranymi merytorycznie i organizacyjnie przez JSW
przyniesie wiele korzyści mieszkańcom pogranicza naszych
krajów – powiedział poseł Janik.
Dodał, że dwudniowe obrady pozwoliły zburzyć wiele mitów i nieporozumień narosłych wokół przemysłu działającego
po polskiej stronie pogranicza śląsko-morawskiego. – Dzięki

DAWID LACH / JSW SA

transgranicznej

Polscy i czescy parlamentarzyści rozmawiali na temat przemysłu
wydobywczego, przetwarzania węgla i jego spalania
profesjonalnemu przygotowaniu przedstawicieli JSW pokazaliśmy, że potrafimy dbać o środowisko naturalne – podkreślił
poseł Grzegorz Janik. Poinformował też, że następne spotkanie
grupy polskich i czeskich parlamentarzystów będzie poświęcone sportowi i rekreacji.
ST

