
Temat na czasie

s. 3

P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

n r  2 / 2 0 1 9  •  1 6 - 3 1  S t y c z n i a  2 0 1 9 c e n a  1 , 6 0  z ł  w  t y m  v a t  8 %

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

Tomasz Rogala, prezes  
PGG SA: – Spółka zakończyła 
2018 rok wynikami  
lepszymi, niż  
zakładano 
w biznesplanie.

Optymalizacja – 
legalnie i z pożytkiem 
dla górników
Zakład Wsparcia Produkcji JSW 
SA. Wzrost kosztów maszyn, 
urządzeń, towarów i usług 
o kilkadziesiąt procent nikogo 
nie dziwi w branży górniczej. 
Bywa, że dostawcy podbijają 
cenę kilkukrotnie w porównaniu 
z ceną sprzed dwóch lat. Jak mają 
zachować się spółki górnicze? 
Zaciskać zęby i płacić? Czasem 
nie ma wyjścia. Jednak to sytua-
cje wyjątkowe. 
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Smog nasz 
powszedni
Niska emisja.
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Mazda3 w nowej 
odsłonie
Informacje motoryzacyjne.
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Optymistyczne 
wyniki badań
Jastrzębska Spółka Węglowa.

strona 12

JSW. Pikieta i presja w czasie obrad rady nadzorczej

Uszczuplony zarząd

W siedzibie JSW SA w Jastrzębiu-Zdroju 10 stycznia obradowała rada nadzorcza. Budynek pikietowali 
związkowcy. Protestowali przeciwko planom odwołania prezesa Daniela Ozona, chociaż mieli 

informację, że minister energii Krzysztof Tchórzewski wycofał się z tego pomysłu. Prezes zachował 
stanowisko. Rada odwołała dwoje wiceprezesów. Odwołałaby zapewne jeszcze jednego, gdyby 
związkowcy nie wtargnęli do sali obrad. Uznali, że odwołania to sposób na zmuszenie prezesa 

Ozona do dymisji. Związkowcy ogłosili akcję protestacyjną. Członkowie rady nadzorczej z wyboru 
załogi odcięli się od decyzji większości. Wydali specjalne oświadczenie, w którym poinformowali, 

że decyzja o odwołaniu jest działaniem na szkodę Spółki. Zastrzeżenia do zarządu przewodnicząca 
rady Halina Buk podała do wiadomości po zakończeniu posiedzenia. Cytowała je Polska Agencja 
Prasowa w depeszy na temat wydarzeń z 10 stycznia w siedzibie JSW SA. Dowodów na poparcie 

zarzutów pani przewodnicząca nie przedstawiła.
WięceJ na S. 4–5
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B E Z  F A J R A N T U

Czy fedrowanie 
to błazenada?
S zczyt klimatyczny skończył się miesiąc temu. Wciąż 

trwają dyskusje, czy to była klęska czy sukces. Ciągle 
obrywa się przedstawicielom rządu za to, że było zbyt 
dużo akcentów górniczych. Atakujący nie zwracają 
uwagi na podstawowy fakt – wszystkie tematy związane 
z górnictwem były skoncentrowane na tym, jak pogodzić 
ochronę klimatu z utrzymaniem bezpieczeństwa 
energetycznego. 

N a szczycie nie ustalono, że w sposób radykalny 
świat zrezygnuje z węgla. Nie ogłoszono, że prawie 

200 krajów zrezygnuje z rozwoju gospodarczego. Nawet 
nie próbowano powiązać tempa rozwoju z emisją 
dwutlenku węgla. Uznano natomiast, że tam, gdzie 
będzie malało znaczenie górnictwa, należy realizować 
specjalne programy, dzięki którym powstaną dobrze 
płatne, innowacyjne i stabilne miejsca pracy. To oznacza, 
że pośrednio świat przyznał, że górnictwo węgla 
kamiennego wciąż daje możliwości rozwoju regionów, 
w których są kopalnie. Dobrze jest o tym pamiętać, 
ponieważ większość informacji na temat szczytu była 
tak redagowana, aby udowodnić, jak bardzo górnictwo 
niszczy planetę. Niszczy tak bardzo jak każda inna 
działalność człowieka. Proces niszczenia zaczął się 
w momencie, kiedy nasi przodkowie przed wieloma 
tysiącami lat zajęli się rolnictwem. 

W Polsce trwa spór na puste hasła. „Kopalnie 
i elektrownie węglowe odpowiadają za wszystko, 

co jest złe w naszym powietrzu” – twierdzą ekolodzy. 
„Mamy węgiel, korzystajmy z niego, bo świat zwiększa 
zużycie tego paliwa” – odpowiadają radykalni obrońcy 
górnictwa. Najsłabiej słyszalni są ci, którzy zachęcają 
do racjonalnego korzystania z węgla, stosowania 
innowacyjnych technologii i budowania czystej 
energetyki na fundamentach sektora wydobywczego. 
Ich głos ginie, jest pomijany i ignorowany, ponieważ 
taki przekaz w mediach jest nudny. Co to za informacja, 
w której nie mówi się o konflikcie? Żadna informacja. 
Zapewne dlatego najbardziej wpływowe redakcje 
pomijały milczeniem konferencje organizowane przez 
górnictwo. W najlepszym przypadku wykorzystywano 
je do tego, aby po raz kolejny udowodnić, jakim 
obciachem jest pozwalanie górnikom na zabieranie głosu 
z okazji trwającego COP24. Taki sposób informowania 
i prowadzenia debaty do niczego nie doprowadzi. 

I koną zwalczania paliw kopalnych stała się 
piętnastoletnia dziewczynka, która przyjechała 

do Katowic ze Skandynawii. Protestowała przeciwko 
zmianom klimatycznym. Dziewczynka zrezygnowała 
z zajęć w szkole, aby być w Katowicach. Może jestem 
drobiazgowy, małostkowy i nie rozumiem problemu. 
Może tak jest. Jednak zastanawiam się, jak to możliwe, 
że losem bohaterki mediów nikt się nie zainteresował. 
Sama piętnastolatka w obcym kraju? Czy ktoś się nią 
opiekował? Ktoś dbał o jej bezpieczeństwo? 

S zczyt klimatyczny zakończył się dość rozsądnymi 
postanowieniami. Mamy chronić klimat. Mamy robić 

to w sposób, który nie będzie tworzył napięć społecznych. 
Nie tylko ograniczanie emisji dwutlenku węgla jest 
ważne. Ważne jest także pochłanianie dwutlenku węgla 
przez drzewa. To oznacza, że trzeba dbać o środowisko 
naturalne. 

Z anim szczyt się skończył, byliśmy bombardowani 
informacjami o tym, jak bardzo Polska zbłaźniła 

się, bo w stolicy regionu węglowego nikt nie ukrywał, 
że wydobywa się tu węgiel. Czy fedrowanie to błazenada?
 l 

Reprezentatywne organizacje związkowe od wrześ-
nia ubiegłego roku starały się wyjaśnić przyczyny 
zamieszania wokół JSW. Zamieszanie polega na tym, 
że akcjonariusz większościowy dążył do zmiany na sta-
nowisku prezesa, a związki zawodowe przekonywały, 
że to pomysł szkodliwy dla Spółki. 

Z ostaliśmy wyprowadzeni w pole. Nie będę opi-
sywał szczegółów, bo media zrobiły to bardzo 
dokładnie, łącznie z bezpośrednią transmisją 

z sali obrad rady nadzorczej 10 stycznia, kiedy przed-
stawiciele związków pikietujący budynek JSW weszli 
do środka, aby przerwać serie decyzji kadrowych zmie-
rzających do pozostawienia nas praktycznie ze spara-
liżowanym i szczątkowym zarządem. Zastosowano 
szatański pomysł. Z różnych powodów nie można 
było na razie odwołać prezesa, więc odwołano jego 
ludzi. Związki zawodowe JSW ogłosiły, że przestały 
ufać ministrowi energii. Ponowiły prośbę adresowaną 
do premiera Mateusza Morawieckiego o wyjęcie JSW 
z kompetencji Ministerstwa Energii i o bezpośrednie 
rozmowy z premierem. Trwa oczekiwanie na reakcję 
premiera.

Spotkałem się z opinią, że związki przesadzają 
i chcą rządzić, co jest skandalem. Kopalnie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej i Jastrzębie-Zdrój to najmłodsze 
wielkie inwestycje w górnictwo. Miasto i załoga kopalń 
to zbiór ludzi z korzeniami w całej Polsce. Kopalnie 
pełniły nie tylko funkcję ekonomiczną. One integro-
wały tych, którzy mówili ze wschodnim zaśpiewem, 
z tymi, którzy mówią gwarą śląską, cieszyńską, gwarami 
z Mazur, Wielkopolski i Małopolski. Patriotyzm lokalny 
oznaczał patriotyzm kopalniany. Można się dziwić, 
że załoga JSW chce współdecydować o tym, kto może 
nią rządzić, ale takie zdziwienie jest wytłumaczal-
ne tylko wtedy, jeżeli ktoś absolutnie nie zdaje sobie 
sprawy z tych uwarunkowań. Traktujcie nas poważnie, 
tak jak my traktujemy poważnie naszą firmę i miasto – 
to przesłanie powinno wszystko wytłumaczyć. 

Wiem, że władza to władza. W Jastrzębiu-Zdroju 
to wiedza powszechna. Dlatego nie odwołuję się do lo-
giki jej sprawowania. To na nic się zda. Chciałbym 
tylko zapytać: Czy komuś zależy na JSW? Wierzę, 
że wszystko można wyjaśnić, znaleźć dobre rozwiąza-
nie dla władzy i dla nas. Apel związków do premiera 
jest dobrą podstawą do szukania takich rozwiązań.  l

Pięścią w stół

Czy komuś zależy na JSW?

Chciałbym tylko 
zapytać: Czy 
komuś zależy 
na JSW?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Ze zdumieniem czytałem Wysokie Obcasy. Pismo adre-
sowane przede wszystkim do kobiet, z interesujący-
mi tekstami na temat zagadnień społecznych, mody, 
stylu życia, zdrowia, urody i wielu innych codziennych 
spraw, tym razem zajęło się także węglem. Ukazał się 
artykuł „Kiedy smog zabija smoka, i to węglem”. Au-
torką jest pani Dorota Sumińska. Postaram się być 
bardzo łagodny w ocenie tego tekstu, chociaż nie bę-
dzie to łatwe ze względu na wyjątkowo niski poziom 
wiedzy autorki na temat, o którym pisze z podziwu 
godną egzaltacją. 

B iorę także pod uwagę, że może wiedza autorki 
jest olbrzymia, jednak dobór słów i uproszczenia 
spowodowały, że czytelnicy dostali zawartość 

żenująco niemądrą. Stąd moje podejrzenia o egzalta-
cję, która wyśmienicie stłumiła racjonalne myślenie. 
Otóż pani Dorota Sumińska zaczyna od stanowczego 
stwierdzenia, że konieczny jest natychmiastowy zakaz 
spalania nawet najmniejszych ilości węgla, bo jeśli 
nie, to się udusimy, a podduszamy się już od dawna. 
Autorka zgrabnie nawiązuje do kalendarza i stwier-
dza, że Nowy Rok tym razem naprawdę wprowadza 
nas w nowe czasy. Pozwolę sobie na może przydługi 
cytat z początku tekstu, ale wydaje się on całkiem 
usprawiedliwiony. 

„Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą, 
bo nikt nie umie dokładnie przewidzieć skutków efektu 
cieplarnianego. Trwa walka o węgiel. Węgiel, pier-
wiastek z grupy niemetali, wchodzi w skład materii 
organicznej. Nosimy go w sobie tak samo jak drzewo, 
ptak czy komar. Przed milionami lat z obumarłych 
roślin na bagnach tworzył się torf.

Dawał świetne podłoże innym organizmom, które 
również nie były wieczne. Z czasem torfowiska pokry-
wały się kolejnymi warstwami podłoża, aż dostęp tlenu 
był niemożliwy. I właśnie od tego momentu następował 
powolny proces powstawania twardego czarnego ka-
mienia zwanego węglem opałowym. Przy czym Matka 
Natura nigdy nie wzięła pod uwagę słowa «opałowy»”. 

Tu kończę cytować, ponieważ posądzanie Matki 
Natury o tak gigantyczne przeoczenie wiąże się z da-
leko idącymi konsekwencjami. Otóż natura nigdy nie 
wzięła pod uwagę, że z rudy żelaza i z węgla będzie 
powstawała stal. Stal powstaje w hutach. Huty emitują 

do atmosfery dwutlenek węgla i inne związki. Trzeba 
natychmiast zamknąć wszystkie huty żelaza? Produk-
cji czystej miedzi też natura nie zaplanowała. Trzeba 
natychmiast zamknąć KGHM, skończyć z produkcją 
miedzianych przewodów elektrycznych i elektroniki, 
w której stosuje się miedź? Może należy natychmiast 
zamknąć wszystkie zakłady chemiczne, które emitują 
dwutlenek węgla? Jakbym zaproponował natychmia-
stowe zamknięcie wszystkich stacji benzynowych, 
aby unieruchomić samochody zatruwające powietrze, 
tobym przesadził czy tylko twórczo rozwinął myśl 
autorki?

Po co robię tę wyliczankę? Jeśli natychmiast 
przestaniemy spalać węgiel, to zabraknie nam około 
80 proc. energii elektrycznej. Wtedy zaczniemy funk-
cjonować tak, jak natura przykazała. Dla mnie może 
to być uciążliwe, bo przywykłem do zdobyczy cywili-
zacji. Dla autorki tekstu to zapewne stan wymarzony. 
Niech go ma, niech sama odetnie się od energii. 

Nie wiem, dlaczego jakiś tytan myśli postanowił, 
że taki tekst ma się ukazać w Wysokich Obcasach. 
Drukarnia, która je drukuje, zużywa energię wytwa-
rzaną z węgla. Papiernia też zużywa energię, aby wy-
produkować papier na Wysokie Obcasy. Ponieważ 
w Polsce około 80 proc. energii wytwarza się z węgla 
kamiennego i brunatnego, natychmiastowe zaprzesta-
nie spalania tego paliwa miałoby dość ciekawe skutki 
dla naszego życia. 

Egzaltacja autorki zapewne wzięła się z podsta-
wowego błędu. Otóż nie odróżnia ona dwutlenku 
węgla od smogu. Zjawisko smogu to efekt spalania 
podłej jakości paliwa w starych piecach, spalania śmie-
ci i tworzyw sztucznych. To, co cuchnie w naszych 
miastach, to nie dwutlenek węgla, tylko olbrzymie 
ilości związków chemicznych, które powstają w cza-
sie spalania śmieci, do tego dochodzą bardzo drobne 
pyły powstające w wyniku spalania. Olbrzymi wpływ 
na powstawanie smogu mają samochody. 

Smog jest szkodliwy. Zanieczyszczenie powietrza 
należy ograniczać. Należy ograniczać emisję dwutlenku 
węgla nawet wtedy, kiedy nie ma smogu. Trzeba to ro-
bić z głową. Używać do tego rozumu. Zastępowanie go 
egzaltacją nie służy przyrodzie. Natura nie przewidziała 
egzaltacji, dlatego nie potrafi się przed nią bronić.

 l

Zjawisko smogu 
to efekt spalania 
podłej jakości 
paliwa w starych 
piecach, spalania 
śmieci i tworzyw 
sztucznych. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Rozum, a nie egzaltacja

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Polska Grupa Górnicza zakończyła 2018 rok 
wynikami finansowymi lepszymi, niż zakłada-
no w biznesplanie. Na inwestycje przeznaczo-
no około 2,5 mld złotych. Poinformował o tym 
na antenie Polskiego Radia Katowice prezes 
PGG Tomasz Rogala. Na razie jest to bardzo 
ogólna informacja. Dokładne dane zostaną 
przedstawione na konferencji wynikowej. 
Jej termin zostanie ustalony po tym, kiedy 
będą znane terminy prezentacji raportów 
okresowych spółek giełdowych, które są ak-
cjonariuszami PGG.

Informacje płynące z Polskiej Grupy Gór-
niczej są optymistyczne. Jednak tradycyjnie 
spółka jest obwiniana o to, że rośnie import 
węgla, a polskie kopalnie nie potrafią zaspo-
koić zapotrzebowania rynku. Prezes Rogala 
podkreślił, że PGG realizuje założenia strategii 
ogłoszonej prawie dwa lata temu. Podczas 
IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach Polska Grupa Górnicza zapre-
zentowała strategię do 2030 roku. Założono 
w niej między innymi, że średnio w każdym 
roku na inwestycje będzie przeznaczane 1,7 
mld złotych. Średnie roczne wydobycie wę-
gla ma wynieść 30 mln ton. Spółka planuje 
podwojenie wyniku EBITDA. Zarząd dąży 
do zapewnienia udziałowcom odpowiedniej 
stopy zwrotu z inwestycji.  

Wyniki poszyboWały
Chociaż prezes Rogala w czasie audycji 

radiowej mówił o zysku liczonym w milionach, 
to przedstawiciele związków zawodowych 
oceniają, że są to setki milionów złotych. 

Ponieważ w połowie roku zysk PGG wyniósł 
prawie 300 mln złotych, można w dużym 
przybliżeniu prognozować, że cały rok spół-
ka powinna zamknąć zyskiem przynajmniej 
500 mln złotych. Prezes Tomasz Rogala nie 
poinformował, ile węgla wydobyły kopalnie 
PGG. Stwierdził jedynie, że firma realizuje 
założenia biznesplanu. 

Sukces PGG jest jeszcze bardziej widocz-
ny, gdy porówna się rok 2016 z rokiem 2018. 
Na jednej z konferencji prasowych prezes 
informował, że w 2016 roku spółka traciła 
80 złotych na tonie sprzedawanego węgla. 
W 2017 roku zarabiała 2 złote. Na konfe-
rencji podsumowującej wyniki pierwszego 
półrocza 2018 roku prezes poinformował, 
że PGG zarabia 28,55 złotych na każdej tonie 
sprzedawanego węgla. 

UmoWy na lata
Polska Grupa Górnicza ma podpisane 

wieloletnie kontrakty z odbiorcami węgla. 
Kontrakty są realizowane. Problem mają ci 
odbiorcy, którzy do tej pory woleli nie zawie-
rać długoterminowych umów, tylko korzy-
stać z różnicy cen między węglem z importu 
a węglem krajowym. Jeżeli węgiel z importu 
był tańszy, kupowali go od dostawców zagra-
nicznych. Jeżeli tańszy był węgiel krajowy, 
chcieli kupować w polskich kopalniach. Teraz, 
kiedy PGG oferuje ceny niższe niż dostawcy 
zagraniczni, wszyscy chcieliby zaopatrywać 
się w polski węgiel.

Kopalnie nie mogą szybko reagować 
na duże zmiany popytu. – Proces inwestycji 
w kopalniach jest procesem wieloletnim. Nie 

można z roku na rok zwiększyć wydobycia 
o 30 proc. – podkreślał wielokrotnie prezes 
Rogala. Kontrakty wieloletnie pozwalają za-
planować wydobycie i inwestycje, a także 
spełnić oczekiwania jakościowe kontrahen-
tów. Dlatego takie umowy są korzystne dla 
obu stron. 

kU karbochemii
Polska Grupa Górnicza analizuje możli-

wość uruchomienia instalacji zgazowania wę-
gla. Byłby w niej przetwarzany węgiel gorszej 
jakości, a także odpady i biomasa. Taka inwe-
stycja byłaby odpowiedzią spółki na politykę 
ograniczania roli węgla w gospodarce, jaką 
prowadzi Komisja Europejska. Karbochemia 
jest szansą na wykorzystanie potencjału pol-
skiego górnictwa. 

O analizach związanych z produkcją kar-
bochemiczną prezes Tomasz Rogala mówił 
w czasie jednej z konferencji towarzyszących 
szczytowi klimatycznemu COP24 w Kato-
wicach. Firma stawia sobie cztery cele: Za-
gospodarowanie zdegradowanych terenów 

pogórniczych, stosowanie technologii umoż-
liwiającej wykorzystanie węgla i odpadów, 
ochronę środowiska i ochronę łańcucha war-
tości istotnego dla pracowników, a także dla 
kontrahentów. Na obecnym etapie planowania 
uwzględnia się lokalizację instalacji na terenach 
ruchów Ziemowit albo Jankowice. Od osta-
tecznej decyzji o budowie instalacji do jej uru-
chomienia upłynęłoby sześć lat. Koszt budowy 
jest szacowany na około 500 mln euro. 

Z gazu wytwarzanego z węgla byłby pro-
dukowany metanol. Jest on wykorzystywany 
w przemyśle chemicznym, farmaceutycz-
nym, przy produkcji tworzyw sztucznych, 
a nawet jako paliwo. Polska Grupa Górni-
cza nie chce ograniczać swojej działalności 
do wydobycia węgla. Chce także być w gru-
pie liderów angażujących się w zmiany wyni-
kające z polityki klimatycznej. Prezes Rogala 
zapowiedział zmiany w strategii firmy. Będą 
one uwzględniały aktualne wyzwania, jakim 
musi sprostać PGG, aby utrzymać swoją 
pozycję na rynku. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Matki

Pana 

Arkadiusza Wypycha, 
członka Rady Nadzorczej 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W tym trudnym momencie przekazujemy wyrazy szczerego

współczucia i słowa otuchy.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

N E K R O L O G

Polska Grupa Górnicza

Wyniki finansowe lepsze  
od oczekiwań
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PGG realizuje założenia strategii ogłoszonej prawie dwa lata temu
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Po kilku miesiącach konsultacji, tłumaczeń, 
wyjaśnień i perswazji miało być tak: rada nad-
zorcza JSW SA nie odwoła prezesa Daniela 
Ozona, chociaż od września były takie plany. 
Wtedy odwołaniu zapobiegały interwencje 
związków zawodowych. Według doniesień 
medialnych prezes miał być odwołany za to, 
że nie zgadzał się, aby JSW partycypowa-
ła w planach finansowania przedsięwzięć, 
na których zależało ministrowi energii. 

– Uważamy, że przez nas wypracowane 
pieniądze powinny być przeznaczone na roz-
wój JSW i na czarną godzinę, na wypadek 
krachu na rynku węgla koksowego, który 
może nastąpić nawet z kwartału na kwartał. 
Doświadczyliśmy tego cztery lata temu. Wte-
dy JSW wydała 1,5 mld złotych na ratowanie 
dawnej Kompanii Węglowej, kupując za wy-
górowaną cenę kopalnię Knurów-Szczygłowi-
ce. Kompania i tak padła. My zaciągnęliśmy 
kredyty, przez które praktycznie straciliśmy 
płynność finansową w czasie największego 
kryzysu. Obawiamy się, że tym razem móg-
łby nas spotkać podobny los – tak tłumaczyli 
mi związkowcy powody swoich obaw i sprze-
ciw wobec planów, o których nikt z minister-
stwa nie mówił oficjalnie.

Kiedy na początku tego roku znów się 
okazało, że prezes może być odwołany, mi-
nister Krzysztof Tchórzewski zaprzeczył ofi-
cjalnie, jakoby ktokolwiek chciał naruszyć 
zgromadzone 1,5 mld złotych na funduszu 
stabilizacyjnym JSW. 

– Może funduszu od razu nie ruszą, ale 
zaciągniemy pożyczki na nie swoje potrzeby 
i sytuacja sprzed czterech lat powtórzy się 
za jakiś czas. Analitycy spodziewają się zna-
czącego spadku cen na nasz węgiel w przy-
szłym roku. Równie dobrze może to nastą-
pić w drugiej połowie tego roku. Niemiecka 
gospodarka zwalnia. Zwalnia gospodarka 
Chin, a od tego kraju najbardziej zależy ko-
niunktura na węgiel koksowy. My chcemy 
w spokoju przygotowywać się do tych zjawisk. 
Nie oczekujemy niczego więcej – zapewniają 
związkowcy.

Ostatni kryzys miał wielki wpływ na spo-
sób myślenia górników pracujących w ko-
palniach JSW. Do 2015 roku obowiązywało 
hasło: To wasz kryzys (w domyśle rządzących 
i menedżerów), a nie nasz. Kiedy górnicy nie 
mieli wyjścia i zrezygnowali z części wyna-
grodzeń na sumę 2 mld złotych, zrozumieli, 
że kryzys jest przede wszystkim ich, ich bu-
dżetów rodzinnych i odbija się na dzieciach 
i żonach. – Górnik zniesie wiele, ale nie zniesie 
poczucia zagrożenia dla rodziny. Nieważne, 
jaką wyznaje wiarę i czy w ogóle wierzy, ale 
rodzina to świętość. Nawet jak sam nie dba 
o nią wzorowo, to innemu skrzywdzić jej nie 
pozwoli – tłumaczy Paweł Kołodziej, prze-
wodniczący FZZG JSW SA. To on w czasie 
konferencji prasowej odczytał stanowisko 
reprezentatywnych organizacji związko-
wych, w którym mocny akcent był położony 

na prosty fakt – od kondycji JSW zależy byt 
kilkudziesięciu tysięcy rodzin.

konferencja pełna 
pretensji
Przedstawiciele reprezentatywnych orga-

nizacji związkowych działających w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej ogłosili rozpoczęcie 
akcji protestacyjnej. Sprzeciwiają się planom 
odwołania prezesa Daniela Ozona. Ich zda-
niem minister energii Krzysztof Tchórzewski 
chce zmiany na stanowisku prezesa, ponie-
waż obecny zarząd nie zgadza się na wydanie 
 1,5 mld złotych na wsparcie budowy elektro-
wni w Ostrołęce.

Przewodniczący największych organizacji 
związkowych działających w JSW i przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz nie szczędzili słów goryczy pod 
adresem ministra Tchórzewskiego. 

Konferencja prasowa, na której poinfor-
mowano o rozpoczęciu akcji protestacyjnej, 
odbyła się 9 stycznia w siedzibie regionalnej 
Solidarności. Zdaniem jej uczestników to je-
den z dowodów na ostry konflikt nie tylko 
między organizacjami związkowymi z JSW 
a ministrem energii, ale także na to, że gorący 
spór przeniósł się na poziom regionu Solidar-
ności kontra Ministerstwo Energii. 

Sławomir Kozłowski, przewodniczący So-
lidarności w JSW, podkreślił, że w przyszłym 

roku należy spodziewać się spadku cen na wę-
giel koksowy. Spółka przygotowuje się do tego. 
Trzeba inwestować w utrzymanie wydobycia 
i w nowe złoża. – Nie można bezrefleksyjnie 
wydawać pieniędzy, bo będą one potrzebne 
załodze i firmie – powiedział przewodniczący 
Kozłowski.

Konferencja była jasną informacją, że pre-
zes Ozon ma pełne poparcie reprezentatyw-
nych organizacji związkowych. 

kontratak z flanki
Przed południem 10 stycznia wydawało 

się, że pikieta siedziby JSW SA to tylko for-
malność. Lekką podejrzliwość reprezentan-
tów załogi wzbudzało pozostawienie w po-
rządku obrad punktu o zmianach w składzie 
zarządu, ale część obserwatorów uważała, 
że chodzi o wiceprezesa Roberta Ostrowskie-
go. Wiele mówiono o konflikcie między nim 
a pozostałymi członkami zarządu. Kika dni 
wcześniej pojawiła się informacja, że wice-
prezes złoży rezygnację, że przejdzie do spółki 
wydobywczo-energetycznej. 

W trakcie posiedzenia okazało się, że sta-
nowiska mają stracić inni wiceprezesi: Jolanta 
Gruszka i Artur Dyczko. Informacja o tym 
dotarła do uczestników pikiety. Ponieważ wi-
ceprezes Dyczko jest uznawany w JSW za mo-
tor innowacyjnych zmian, pikietujący uznali, 
że to zamach na rozwój Spółki. Wtargnęli 

do sali posiedzeń. Domagali się zmiany de-
cyzji. Przewodnicząca RN poprosiła o czas 
na kontynuację posiedzenia. Związkowcy byli 
przekonani, że to czas potrzebny na reasumpcję 
głosowania. Okazało się, że posiedzenie zostało 
zamknięte, a dwoje wiceprezesów odwołanych. 

Pierwszy raz w historii istnienia JSW repre-
zentanci załogi zostali dwa razy wymanewro-
wani w tak krótkim czasie. Raptem było to kilka 
godzin. Sławomir Kozłowski, przewodniczą-
cy Solidarności, ogłosił oficjalnie, że minister 
energii Krzysztof Tchórzewski stracił zaufanie. 
Paweł Kołodziej, przewodniczący FZZG, uznał, 
że rada nadzorcza zadziałała na szkodę Spółki. 
JSW w czasie, kiedy trzeba negocjować ceny 
z najważniejszym odbiorcą węgla, koncernem 
ArcelorMittal, została z okrojonym składem 
zarządu. Nie ma wiceprezesa do spraw handlu 
(Jolanty Gruszki), wiceprezes do spraw finan-
sowych złożył rezygnację i odchodzi za półtora 
miesiąca, nie ma wiceprezesa odpowiedzialne-
go za rozwój i strategię (Artura Dyczki). Nie-
wiele brakowało, a nie byłoby także wiceprezesa 
do spraw technicznych. Niezagrożony był tylko 
Artur Wojtków, wiceprezes z wyboru załogi. 
Związkowcy proszą premiera Morawieckiego 
o interwencję.  

Tak wygląda sytuacja w JSW przedstawio-
na po wyeliminowaniu wszystkich emocjo-
nalnych wypowiedzi i opisaniu zdarzeń bez 
zbędnej dramaturgii.  SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Trudno opisać konflikt w JSW, pomijając tkwiące w nim emocje. Zawsze można spróbować. Najłatwiej zacząć od tego, 
że związkowcy poczuli się oszukani. Oświadczyli, że stracili zaufanie do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Dlaczego? Ponieważ bronili prezesa Daniela Ozona i uważają, że minister obiecał pozostawić go na stanowisku. Jednak 
rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu dwoje najbliższych współpracowników prezesa. Możliwe, że odwołałaby 

trzeciego, gdyby grupa związkowców nie weszła do sali obrad. Prezes Ozon byłby jak generał bez armii, któremu zostały 
tylko pagony z wężykiem i gwiazdkami

Uszczuplony zarząd 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny i Twoich finansów.

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl 
lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej benefitów znajdziesz na naszej stronie! 

Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE. 
Poszukujemy 170 nowych pracowników. 
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy 
i operatorów obróbki skrawaniem.

R E K L A M A
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Szanowni Państwo! Nie pozwolimy zniszczyć 
naszej firmy! Nieodpowiedzialne decyzje za-
grażają bytowi rodzin górniczych. Zagrażają 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

(...) Uważamy, że opinia publiczna powin-
na zostać powiadomiona o kłopotach, jakie 
stwarza Jastrzębskiej Spółce Węglowej prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej JSW SA. Nie 
zgadzamy się na podważanie pozycji naszej 
firmy, która jest notowana na warszawskiej 
giełdzie. Jest spółką publiczną i nie może być 
wystawiana na pośmiewisko. Nie można pod-
ważać zaufania do zarządu takiej firmy tylko 
dlatego, że jest się przewodniczącą Rady Nad-
zorczej. Nie można na podstawie własnego 
widzimisię podkopywać zaufania do prezesa 
zarządu takiej firmy. 

Brak reakcji ze strony akcjonariusza 
większościowego zmusza nas do stanow-
czego i oficjalnego powiedzenia: Nie pozwa-
lamy na to, aby osoba, która nie zna Spółki, 
decydowała o losach załogi, która w czasie 
największego kryzysu zrezygnowała z części 
wynagrodzeń na łączną kwotę około 2 mld 
złotych po to, aby ratować swoją firmę. Za-
pewniamy, że będziemy bronić naszej Spółki. 
Niczyje widzimisię nie może mieć wpływu 
na byt kilkudziesięciu tysięcy rodzin górni-
czych. I nie będzie miało, bo górnicy potrafią 
bronić swoich żon i dzieci. 

Nie możemy pozwolić na dyskredytowa-
nie obecnego prezesa i zarządu tylko dlatego, 

że działania podjęte kilkanaście miesięcy temu 
uczyniły z Grupy Kapitałowej JSW firmę in-
nowacyjną, wpisującą się w najważniejsze pla-
ny rządu Rzeczypospolitej: w Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju i w Program dla 
Śląska. Nie możemy spokojnie się przyglądać, 
jak sztandarowe projekty premiera Mateusza 
Morawieckiego są utrącane przez nieodpowie-
dzialne działania. Przyszłość Spółki widzimy 
w rozwoju, a nie w destabilizacji. 

Od ponad czterech miesięcy Jastrzębska 
Spółka Węglowa jest targana i destabilizowana 
przez przewodniczącą Rady Nadzorczej, przy 
biernej postawie Ministra Energii. Apelowa-
liśmy już w tej sprawie do Pana Premiera, ale 
do tej pory nie udało mu się opanować tego, 
co się dzieje w JSW. Nie chcemy brać udzia-
łu w walkach frakcji politycznych. Prosimy 
o stabilizację dla Spółki, bo od jej powodzenia 
zależy los kilkudziesięciu tysięcy rodzin. 

Nie możemy już czekać i godzić się na ko-
lejne zwoływanie Rady Nadzorczej JSW z po-
rządkiem obrad obejmującym „zmiany w skła-
dzie zarządu”, gdy pani przewodnicząca Rady 
Nadzorczej nie jest w stanie wyjaśnić: Jakie 
zmiany ma na myśli, kogo mają dotyczyć ani 
też jaka sprawa spowodowała, że Rada Nad-
zorcza z jej inicjatywy miałaby się zajmować 
zmianami w składzie Zarządu. 

Niewiedza i chaos dotknęły również Mi-
nistra Energii, z którego nominacji jest więk-
szość Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. On również nie jest w stanie 

wyartykułować, jakie ma zamierzenia w sto-
sunku do Zarządu JSW.

Nie godzimy się i będziemy protestować 
przeciwko chaosowi i destabilizowaniu Spółki 
zatrudniającej 21 tysięcy pracowników. Na-
szym zdaniem zaistniały w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej stan rzeczy godzi w interesy nie 
tylko Spółki, ale całej gospodarki.

(...) O co tu chodzi? O udowodnienie, 
że rozwój firmy zgodny z koncepcjami pre-
miera Mateusza Morawieckiego jest wystar-
czającym powodem do zmian w zarządzie? 

Po co ten płacz, że import węgla z zagranicy 
z roku na rok coraz bardziej rośnie?

(...) Dla wielu członków Rady Nadzor-
czej JSW SA i dla członków rządu to walka 
o wymianę osób. Dla nas to walka o utrwale-
nie rozwoju. Możliwe, że walczycie Państwo 
o ambicje. My walczymy o byt dziesiątków 
tysięcy rodzin. (...)

 `Tytuł i skróty od redakcji.

l

Oświadczenie reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA

Nie zgadzamy się na destabilizację Spółki
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W siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności związkowcy wypowiedzieli wiele gorzkich słów adresowanych 
do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 
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Optymalizacja
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XnoWy Górnik: Jaki pożytek z Zakładu 
Wsparcia Produkcji JSW SA i z pańskiego 
pionu mają górnicy pracujący w kopalniach 
JSW? 
ireneUsz piera: Zakład Wsparcia Produkcji 
jest jednym z zakładów Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. To oznacza, że w strukturze Spółki 
jesteśmy zakładem, podobnie jak zakłady gór-
nicze, czyli kopalnie, chociaż nie zajmujemy 
się wydobyciem węgla. Zostaliśmy powoła-
ni, aby obsługiwać pozostałe zakłady. Pyta 
pan o pożytek z naszej pracy dla górników. 
Odpowiadamy za zakupy maszyn, urządzeń, 
materiałów, usług dla kopalń oraz szkolenie 

i badania psychologiczne pracowników. Ku-
pujemy możliwie najlepsze produkty i usługi 
za optymalną cenę, wspomagamy naszymi 
dostawami bezpieczną i efektywną pracę gór-
ników. To z kolei ułatwia Spółce osiąganie 
zysku, a górnikom gwarantuje najlepsze za-
robki w branży górnictwa węgla kamiennego. 

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmienio-
no nazwę z Zakładu Logistyki Materiałowej 
na Zakład Wsparcia Produkcji, w parze z po-
wyższym stopniowo poszerzano zadania Za-
kładu. Utworzono Dział Szkoleń i Adaptacji, 
Dział Badań Psychologicznych. ZWP systema-
tycznie przejmował prowadzenie zaopatrzenia 
kopalń, jednocześnie rozwiązano Biuro Zaku-
pów wchodzące w skład Biura Zarządu. Prze-
jęcie powyższego zadania przypieczętowało 

potrzebę utworzenia nowego pionu stale zaj-
mującego się szeroko rozumianą analizą stanu 
zaopatrzenia oraz poszukiwaniem nowych 
rozwiązań i dostawców. 

Jeżeli do jakiegoś 
przetargu startuje jeden 
oferent, szukamy na rynku 
potencjalnych dostawców.

 X Górnicy krytykują system zaopatrzenia, 
ponieważ nie można reagować na bieżą-
co. Zakupy planowane z dużym wyprze-
dzeniem są realizowane terminowo. Zaku-
py wynikające z nagłej potrzeby to męka. 

– W sytuacjach awaryjnych mamy spe-
cjalne procedury. Nie ma męki. Przetargi 
na dostawy wynikające z planów są organi-
zowane, rozstrzygane i realizowane zgodnie 
z harmonogramem. Zgodnie z prawem proce-
dura przetargowa trwa około sześciu miesięcy. 

Naszym zadaniem jest, aby nie wydłużać tego 
procesu, i wywiązujemy się z tego obowiązku. 
Uczestniczę w comiesięcznych odprawach 
kontrolingowych w kopalniach i ruchach. 
Na miejscu wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. 
I co się okazało? Owszem, były poślizgi cza-
sowe, ale obecnie jest to zjawisko minimalne, 
mamy świetną merytorycznie komunikację 
z fachowcami z kopalń i Biura Zarządu. Proszę 
mi wierzyć, że każda sprawa opóźnień była 
szczegółowo badana. Nie dlatego, aby znaleźć 
winnego. Chodzi o wyeliminowanie ludzkich 
błędów, które burzyły terminowe zakończenie 
kolejnych etapów procedury przetargowej. 
Przecież nasz Zakład nie działa w próżni. Pro-
ces przetargu to praca zbiorowa specjalistów 
z ZWP, z kopalń i Biura Zarządu. 

 X Chodziło o to, aby nie tworzyć zapisów, 
które preferowałyby na przykład jednego 
dostawcę?

– To jedna z najważniejszych zasad, ale 
nie jedyna. Proszę pamiętać, że maszyny 
i urządzenia dla górnictwa muszą spełniać 

Zakład WSparcia produkcJi JSW Sa. Wzrost 
kosztów maszyn, urządzeń, towarów i usług o kilkadziesiąt 

procent nikogo nie dziwi w branży górniczej. Bywa, że dostawcy 
podbijają cenę kilkukrotnie w porównaniu z ceną sprzed dwóch 

lat. Jak mają zachować się spółki górnicze? Zaciskać zęby 
i płacić? Czasem nie ma wyjścia. Jednak to sytuacje wyjątkowe. 

W Zakładzie Wsparcia Produkcji wypracowano procedury, dzięki 
którym można optymalizować koszty dostaw. – W sposób legalny, 

zgodny z zasadami wolnego rynku szukamy dostawców, którzy 
do tej pory nie współpracowali z górnictwem. Zachęcamy ich 

do rozszerzenia działalności. Staramy się inicjować konkurencję 
na rynku dostawców dla górnictwa – mówi w rozmowie z Nowym 
Górnikiem Ireneusz Piera, zastępca dyrektora do spraw wsparcia 

procesów Zakładu Wsparcia Produkcji JSW SA.

– legalnie i z pożytkiem dla górników

 Bezpieczeństwo, jakość, warunki serwisu – to pryncypia, które nie podlegają negocjacjom

Ireneusz Piera: – Kupujemy możliwie najlepsze produkty i usługi za optymalną cenę, wspomagamy 
naszymi dostawami bezpieczną i efektywną pracę górników. To z kolei ułatwia Spółce osiąganie zysku, 
a górnikom gwarantuje najlepsze zarobki w branży górnictwa węgla kamiennego
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rygorystyczne wymagania związane z bez-
pieczeństwem pracy. Ponieważ nie ma dwóch 
identycznych kopalń, często trzeba zamawiać 
sprzęt pod konkretne warunki geologiczno-
-górnicze. Dopracowaliśmy współpracę z ko-
palniami, Biurem Zarządu i mamy bardzo 
dobre efekty. 

 X Interesy z panem to droga przez mękę. 
Jednak nadgorliwość jest niebezpieczna. 
Co w sytuacji, kiedy w czasie największego 
kryzysu dostawcy zgadzali się na symbo-
liczną zapłatę pod warunkiem, że w czasie 
koniunktury odbiją sobie straty? Dla jed-
nych to układ. Dla innych honorowa umo-
wa kupiecka. Pan burzy ten układ. Poza tym 
z kosztów można schodzić do pewnej gra-
nicy. Potem odbywa się to za cenę gorszej 
jakości, gorszych warunków serwisu. Może 
nawet kosztem bezpieczeństwa górników?

– Bezpieczeństwo, jakość, warunki ser-
wisu – to pryncypia, które nie podlegają ne-
gocjacjom. Materiały i sprzęt muszą spełniać 
ostre normy narzucone przez nadzór górniczy 

Optymalizacja
– legalnie i z pożytkiem dla górników

i nie ma mowy o schodzeniu poniżej tych wy-
magań. W górnictwie podziemnym, w kopal-
niach metanowych nie można ryzykować. Nie 
ma pan racji, że stosujemy jakąkolwiek presję. 
Oferent sam zbija swoją cenę wyjściową, po-
maga mu w tym konkurencja, której perma-
nentnie poszukuje Pion Wsparcia Procesów. 

 XNajłatwiej byłoby dawać im lepsze zle-
cenia i korzystniejsze ceny, aby okrzepli 
na rynku i zaczęli konkurować z monopo-
listą. Jednak jeżeli zrobi pan coś takiego, 
to w najlepszym przypadku straci pan pra-
cę. Możliwe, że dostanie pan wyrok i bę-
dzie pan siedział. Jak można legalnie two-
rzyć konkurencję?

– Ma pan rację, nie możemy udzielać 
wsparcia, o jakim pan mówi. Choćby dlate-
go, że ja i każdy pracownik ZWP postępuje 
zgodnie z prawem. Jeżeli do jakiegoś przetar-
gu startuje jeden oferent, szukamy na rynku 
potencjalnych dostawców. Są firmy, które 
nie startują w przetargach, bo o nich nie 
wiedzą. Nigdy nie utrzymywały kontaktów 

z górnictwem. Obawiają się, że specyfikacja 
przerasta ich możliwości techniczne. Otóż 
Dział Inżynierii Materiałowej tworzy specy-
fikację techniczną i uaktualnia ją. Okazuje się, 
że można ją dostosować do nowych norm, 
które z kolei mogą spełnić nowi dostawcy. 

Fachowcy z kopalń i Biura 
Zarządu liczą pieniądze. 
Biorę udział w odprawach 
kosztowych w kopalniach. 
Słyszę pytania, czy można 
lepiej i taniej? Środowisko 
górnicze jest otwarte 
na nowinki. Zakład Wsparcia 
Produkcji i mój pion 
spełniamy jeszcze jedną, 
bardzo ważną funkcję. Otóż 
zdobywamy informacje 
i wiedzę o rynku po to, aby 
dzielić się nimi z kopalniami 
i Biurem Zarządu. 

 X Pańscy pracownicy tworzą normy?
– Nie. Wprowadzają do specyfikacji okre-

ślającej cechy poszukiwanego produktu nowe 
zapisy. Technika rozwija się szybko i istnieją 
rozwiązania, o których kilka lat temu można 
było tylko pomarzyć. My te marzenia wpro-
wadzamy do naszej specyfikacji przetargowej, 
a nowi dostawcy je realizują. 

 X Zatrudnia pan specjalistów wywiadu 
gospodarczego?

– W ZWP w moim pionie jest Wydział 
Zarządzania Procesami i Wydział Inżynierii 
Materiałowej, a w nim pracują specjaliści, 
których pan pewnie uznałby za szpiegów 
zajmujących się wywiadem gospodarczym. 
Oni jednak nimi nie są – to analitycy, któ-
rych zakres obowiązków niczym nie różni 
się od zakresu analityków w innych korpo-
racjach, które korzystają z dostaw maszyn, 
urządzeń i usług. Na podstawie ogólnie do-
stępnych informacji analizują rynek, śledzą 
ceny, przygotowują listę potencjalnych no-
wych dostawców, sprawdzają, czy nie doszło 
do zmowy cenowej. Ich źródłem informa-
cji jest internet, dotychczasowe kontrakty 
i kontrakty w spółkach podobnych do JSW. 
Zatrudniamy doświadczone osoby zajmujące 
się tym tematem. 

 X Fan filmów o Bondzie miałby najwięk-
sze szanse?

– Miałby szanse, ale nie największe. 
Na przykład wśród tych pracowników jest 
audytor, który pracował dla globalnej firmy 
konsultingowej. 

 X Jaki jest pożytek z tych analityków? 
– Zorganizowali kilkadziesiąt spotkań 

z potencjalnie nowymi dostawcami. Każde 
spotkanie odbywa się z udziałem przedstawi-
cieli kopalń i Biura Zarządu. Od razu można 
ocenić, czy potencjalny kontrahent ma szansę 
spełnić oczekiwania górników. To legalny spo-
sób na kreowanie rynku dostawców. Przedsta-
wiciele firm wiedzą, że aby ktoś z nimi chciał 
poważnie rozmawiać, muszą zainteresować 
górników-praktyków. 

 XGórnicy są przyzwyczajeni do starych 
dostawców. 

– Nie ma pan racji. Fachowcy z kopalń 
i Biura Zarządu liczą pieniądze. Biorę udział 
w odprawach kosztowych w kopalniach. Słyszę 
pytania, czy można lepiej i taniej? Środowi-
sko górnicze jest otwarte na nowinki. Zakład 
Wsparcia Produkcji i mój pion spełniamy jesz-
cze jedną, bardzo ważną funkcję. Otóż zdoby-
wamy informacje i wiedzę o rynku po to, aby 
dzielić się nimi z kopalniami i Biurem Zarządu. 

 X Jednak wasze informacje i wasza wiedza 
burzą sielski spokój. 

– My niczego nie możemy narzucić ani 
zburzyć. Jeżeli kopalnia nie zgodzi się na ja-
kiś zapis przetargowy, na przykład z powodu 
bezpieczeństwa pracy czy inne specyficzne 
dla wydobycia węgla kamiennego uwarun-
kowania, nic nie forsujemy. Nie możemy 
także kierować się wyłącznie najniższą ceną, 
choć to się nam zarzuca. Cena jest jednym 
z kryteriów. Aby racjonalnie wyważyć cenę 
i jakość, współpracujemy z kopalniami i Biu-
rem Zarządu. Żeby ta współpraca układała 
się harmonijnie i dawała optymalny efekt eko-
nomiczny, prowadzimy działania, o których 
z panem rozmawiałem. To jest nasz wkład 
w efekt ekonomiczny całej Spółki. 

Nasi analitycy śledzą 
ceny, przygotowują listę 
potencjalnych nowych 
dostawców, sprawdzają, czy 
nie doszło do zmowy cenowej. 
Ich źródłem informacji jest 
internet, dotychczasowe 
kontrakty i kontrakty 
w spółkach podobnych 
do JSW. Zatrudniamy 
doświadczone osoby 
zajmujące się tym tematem.

 XMożna legalnie i z pożytkiem dla górni-
ków optymalizować koszty zaopatrzenia? 

– Robimy to razem z pracownikami ko-
palń i Biura Zarządu. To znaczy, że można. 

 l

 Bezpieczeństwo, jakość, warunki serwisu – to pryncypia, które nie podlegają negocjacjom
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Niska emisja

Smog nasz powszedni
Od wielu lat Polacy ex aequo z Bułgarami 
prowadzą w niechlubnym rankingu na naj-
bardziej zanieczyszczone powietrze w Unii 
Europejskiej. Wygrywamy również we wstyd-
liwej konkurencji miast, których mieszkańcy 
oddychają najgorszym powietrzem. Doty-
czy to zarówno wielkich aglomeracji, jak też 
małych ośrodków. Najgorsza sytuacja jest 
na południu kraju, w Małopolsce i na Śląsku, 
gdzie przez kilkadziesiąt dni w roku przekra-
czane są dopuszczalne limity stężeń. Rocznie 
z powodu chorób i powikłań wywołanych 
przez to umiera w naszym kraju ok. 45 tys. 
osób. Najbardziej widocznym objawem za-
nieczyszczenia powietrza jest smog, który 
nasila się zimą z racji ogrzewania mieszkań 
i domów nieodpowiednim opałem w prze-
starzałych piecach. Na szczęście w polskim 
społeczeństwie powoli rośnie świadomość 
tego, że nasze codzienne wybory i działa-
nia mają wpływ na jakość powietrza, którym 
oddychamy. Upowszechnia się też wiedza 
na temat ekologicznego ogrzewania i nowo-
czesnych kotłów, na które można otrzymać 
dofinansowanie. 

Smog to zanieczyszczenie powietrza 
wywołane przez działania człowieka, a jego 
główną przyczyną jest palenie w instalacjach 
grzewczych (kotłach, piecach), służących 
do ogrzewania domów jednorodzinnych 
i starych kamienic. Szacuje się, że 70 proc. 
pieców wykorzystywanych w Polsce (po-
nad 5 mln) to tzw. kopciuchy, czyli insta-
lacje starego typu, w których da się spalić 
praktycznie wszystko. Pali się w nich nie 
tylko odpady węglowe, jak muł i miał, ale 
także śmieci, w tym tworzywa sztuczne. 
Muł węglowy na przykład zawiera dużo 
popiołu, co zwiększa emisję pyłów, a przy 
okazji prowadzi do niszczenia instalacji 
grzewczej. Jest również źródłem metali 
ciężkich, przede wszystkim rtęci. Rocznie 
Polacy spalają nawet 2 mln ton śmieci. Od-
pady jako źródło ciepła są groźniejsze niż 
jakiekolwiek paliwo, ponieważ w trakcie 
ich spalania powstają toksyczne dioksyny, 
furany i cyjanowodór. Powstawaniu smogu 
sprzyjają warunki terenowe (np. dolina oto-
czona wzgórzami) i pogodowe (brak wiatru, 
duża wilgoć).

zdroWie W pył
W skład smogu wchodzą szkodliwe dla 

człowieka cząstki stałe – pyły PM10 i PM2,5. 
Cząsteczki tego pierwszego mają średnicę  
10 mikrometrów lub mniejszą, więc łatwo 
przenikają do górnych dróg oddechowych 
i płuc. Mogą to być drobiny kurzu, popiołu 
czy sadzy, a nawet starte ogumienie, tarcze czy 
klocki hamulcowe samochodów. Drobiny pyłu 
PM2,5 mają 2,5 mikrometra lub mniej, czę-
sto tworzą substancje toksyczne, jak związki 
metali ciężkich czy lotne związki organiczne, 
i są jeszcze bardziej niebezpieczne dla zdro-
wia niż pyły PM10. Ze względu na swoje mi-
kroskopijne rozmiary dostają się bowiem aż 
do pęcherzyków płucnych, skąd mogą prze-
nikać do krwi i powodować powikłania, jak 
choroby niedokrwienne serca, nadciśnienie 
tętnicze czy zaburzenia rytmu serca. 

piec Wszystko przyjmie?
Głównym źródłem zanieczyszczeń powie-

trza w Polsce są gospodarstwa domowe, które 
odpowiadają za połowę całkowitej emisji pyłu 
zawieszonego i prawie wszystkie toksyczne 
substancje związane z nielegalnym spalaniem 
tworzyw sztucznych. Zanieczyszczenia te two-
rzą tzw. niską emisję, której nazwa pochodzi 
od niskich kominów, a nie od niskiego poziomu 
zanieczyszczeń. By nie przykładać ręki do jej 
zwiększania, należy stosować proekologiczne 
materiały opałowe. Jednym z nich jest eko-
groszek, wytwarzany z wysokokalorycznego 
węgla o niskiej zawartości siarki. To węglowe 
paliwo, które odznacza się wysoką kalorycznoś-
cią. Ma ono formę ziaren o średnicy do 2,5 cm, 
a kupuje się go w workach. 25-kilogramowy 
worek kosztuje 20–25 złotych. Do  spalania 
ekogroszku potrzebny będzie specjalny kocioł, 
którego eksploatacja może być tańsza nawet 
o 40 proc. od tradycyjnego pieca.

Innym często stosowanym, ekologicznym 
materiałem na opał są różne rodzaje biomasy, 
których używa się zamiast węgla i drewna. 
Najpopularniejsze są pellety – sprasowane od-
pady z obróbki drewna – oraz brykiet drzewny. 
Pellet ma formę kilkucentymetrowych granu-
lek, dostępnych w 15–25-kilogramowych wor-
kach. Jego cena to ok. 800 złotych/tonę. Emisja 
dwutlenku węgla podczas spalania pelletu jest 
uważana za zerową, gdyż biomasa pochodzi 

z surowca naturalnego, który przy wzroście 
pochłania takie same ilości CO₂ jak przy póź-
niejszym spalaniu. Nowoczesne kotły na pel-
let są podobne w eksploatacji do tych na olej 
opałowy. Drugi wymieniony materiał, brykiet 
drzewny, wytwarza się z odpadów drzewnych: 
wiórów i trocin. Jego kawałki mają kształt walca 
lub kostki, a za dziesięciokilogramowy worek 
zapłacimy ok. 10 złotych. Brykiet jest wydajnym 
paliwem – jego wartość energetyczna może wy-
nosić do 30 proc. więcej niż drewna opałowego.

Bez większych negatywnych skutków dla 
zdrowia i kieszeni możemy palić w piecu rów-
nież węglem kamiennym oraz niemalowanym, 
nieimpregnowanym drewnem. Obowiązujące 
w wielu województwach uchwały antysmogo-
we zakazują spalania pewnych rodzajów paliw, 
między innymi: mułu węglowego i flotokon-
centratu, węgla brunatnego oraz niesezono-
wanego drewna.

przyGaniał kocioł
Niewiele nam jednak pomogą ekologicz-

ne paliwa, jeśli będziemy nimi palić w starych, 
niewydajnych piecach. Od początku 2018 
roku na polskim rynku są sprzedawane oraz 
dopuszczone do montażu wyłącznie kotły o naj-
lepszych standardach, które mają najwyższą, 
piątą klasę parametrów emisyjnych. Mają one 
na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń 
produkowanych przez urządzenia centralne-
go ogrzewania. Ekokotły znacznie ograniczają 
emisję spalin i są w wysokim stopniu zautoma-
tyzowane, jak również łatwe do czyszczenia. 

Na tę grupę urządzeń ekologicznych central-
nego ogrzewania składają się: kotły na drewno, 
kotły na pellet, na brykiety, na słomę, ziarna zbóż 
i pestki owoców. Specjalna konstrukcja tych 
urządzeń sprawia, że ilość spalanego paliwa jest 
mniejsza, dzięki czemu do atmosfery uwalniana 
jest minimalna ilość dwutlenku węgla. 

czyste poWietrze
Na początku 2017 roku rząd poinformował 

o rozpoczęciu programu Czyste Powietrze, 
w ramach którego można się starać o dofinan-
sowanie na wymianę starych kotłów na nowo-
czesne i ekologiczne modele. W grudniu 2018 
roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej podpisał z 16 fundu-
szami wojewódzkimi umowy o udostępnia-
niu środków na realizację zadań określonych 
w programie Czyste Powietrze. Porozumienie 
opiewa na kwotę 875 mln złotych dotacji oraz 
185 mln złotych pożyczek. Od września do koń-
ca 2018 roku do programu złożono ponad  
20 tys. wniosków, z czego na Śląsku – 3700 
wniosków o dofinansowanie zakupu lub wy-
miany źródła ciepła. Łączna kwota, na jaką 
opiewają wnioski dotyczące dotacji, to 55 mln 
złotych, a kolejne 22 mln złotych dotyczą po-
życzek. Rząd zamierza przeznaczyć na cały 
program 103 mld złotych. W ramach walki 
ze smogiem mieszkańcy domów jednorodzin-
nych mogą ubiegać się o dotację lub pożyczkę 
na wymianę starych kotłów i pieców na nowe, 
wymianę okien czy instalację paneli fotowol-
taicznych. l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Kilkanaście tysięcy osób w województwie 
śląskim jest zainteresowanych udziałem 
w ogólnopolskim priorytetowym progra-
mie Czyste Powietrze. Tak wynika z liczby 
zarejestrowanych na Portalu Beneficjenta. 
Złożonych wniosków z naszego regionu 
jest już około 3,7 tys. Jak przebiegać bę-
dzie realizacja, niestety, obecnie jeszcze nie 
wiadomo. 2 stycznia br. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opublikował komunikat o tymczasowym 
wstrzymaniu z dniem 1 stycznia br. nabo-
ru wniosków o dofinansowanie w ramach 
tego programu. 

Szesnaście WFOŚiGW, w tym również 
ten z siedzibą w Katowicach, które prowadzą 

program w całym kraju, musiało dostosować 
się do nowej sytuacji. Według optymistycz-
nych, ale jeszcze nieoficjalnych informacji 
w drugiej połowie stycznia wszystkie szczegóły 
dotyczące dalszej realizacji programu powinny 
być uzgodnione.

„Sytuacja ma charakter przejściowy i wy-
nika ze względów formalno-prawnych oraz 
technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór 
wniosków o dofinansowanie niezwłocznie 
po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji 
programu priorytetowego Czyste Powietrze 
oraz po dostosowaniu systemów informa-
tycznych do zmian w prawie powszechnie 
obowiązującym” – czytamy w komunikacie 
NFOŚiGW. Wzmiankowane nowe regulacje 
dotyczą nowo wprowadzanych w tym roku 

ulg podatkowych, mianowicie: tzw. termo-
modernizacyjnej, wynikających z ustawy 
z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2246). Nowy system informatyczny, uwzględ-
niający nowe przepisy, jest już gotowy. Po za-
kończeniu testów sprawdzających jego dzia-
łanie ma zostać wprowadzony.

Środki na realizację tegorocznych zadań 
programu Czyste Powietrze będą przeka-
zywane do WFOŚiGW w dwóch transzach. 
Łącznie ma to być 875 mln złotych na dotacje 
oraz 185 mln złotych na pożyczki dla uczestni-
ków programu. Stanowi o tym porozumienie 

prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdy z sze-
fami wszystkich 16 WFOŚiGW, podpisane 
18 listopada ub.r. Z uwzględnieniem wkładu 
własnego wojewódzkich funduszów realizacja 
projektu w 2019 roku powinna zamknąć się 
kwotą ok. 1,3 mld złotych.

Program ma być realizowany do 2029 
roku. Umożliwia uzyskanie dofinansowania 
na termomodernizację budynków i wymianę 
tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła cie-
pła. Dziesięcioletni budżet projektu według 
zapowiedzi rządowych ma wynieść 103 mld 
złotych. Z tego większość, bo 63,3 mld złotych, 
planuje się na dotacje dla wnioskodawców. 
39,7 mld złotych ma trafić do beneficjentów 
w formie pożyczek, które będzie można spła-
cać nawet przez 15 lat. (TAL)

Wstrzymano nabór wniosków do programu WFOŚiGW

Czyste Powietrze czeka na konkrety
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Podczas tegorocznych targów w Los Angeles 
debiutowała Mazda3 nowej generacji. Smukłe 
nadwozie jest utrzymane w stylu, do jakiego 
Mazda nas ostatnio przyzwyczaja – z dużą 
liczbą przetłoczeń i proporcjami dynamicz-
nego, sportowego samochodu. 

Samochody (hatchback i sedan) mają roz-
staw osi 2725 mm i szerokość 1797 mm. Sedan 
ma długość 4662 mm i wysokość 1445 mm. 
Dla hatchbacka wymiary te wynoszą odpo-
wiednio 4459 mm i 1440 mm. 

W nowej generacji kierowca ma szerszy 
zakres dostosowania położenia kierownicy 
do własnych potrzeb. Drążek zmiany biegów 
został umieszczony nieco bardziej z przodu 
i nieco wyżej niż poprzednio, aby ułatwić ob-
sługę samochodu. W centrum konsoli znalazł 
się wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala, a do-
stępny na nim interfejs komunikacji z syste-
mami samochodu jest uproszczony i bardziej 
intuicyjny. 

Benzynowe silniki Skyactiv-G będą do-
stępne w trzech pojemnościach – 1,5, 2,0 
i 2,5 litra. Jedyny oferowany diesel Skyactiv-D 

ma pojemność 1,8 litra. Gamę zamyka benzy-
nowa jednostka z zapłonem samoczynnym 
Skyactiv-X, która ma być o 30 proc. spraw-
niejsza od obecnej generacji benzynowych 
silników Mazdy dzięki współpracy z systemem 
hybrydowym. Skrzynie biegów, zarówno ma-
nualna, jak i automatyczna, mają mieć po sześć 
przełożeń. 

Sprzedaż samochodów ma ruszyć w 2019 
roku, najpierw w USA. 

trzy pięciolatki 
dWUsprzęGłoWych 
aUtomatóW
Volkswagen świętuje piętnastolecie swoich 

skrzyń DSG. Dwusprzęgłowe skrzynie auto-
matyczne pojawiły się najpierw w Golfie R32. 
Wszystkie dwusprzęgłowe skrzynie biegów 
wyróżniają się bardzo szybkim działaniem, nie 
dopuszczając przy tym do przerw w przekazy-
waniu momentu obrotowego do kół. Proces 
zmiany przełożenia dokonuje się w czasie kilku 
setnych sekundy. Podczas spokojnej jazdy DSG 
bardzo szybko zmienia przełożenie na wyż-
sze, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia 

paliwa. Skrzynie tego typu szybko więc zdobyły 
popularność i trafiły także do samochodów in-
nych producentów, którzy także zaczęli wyko-
rzystywać podobne systemy. Ten nowy rodzaj 
automatycznej skrzyni biegów zmieniał prze-
łożenia w szybki, sportowy sposób i pozwalał 
oszczędzić do 20 proc. paliwa w porównaniu 
z klasyczną automatyczną skrzynią biegów. 
I to zapoczątkowało przełom.

Na świecie sprzedano dotąd ponad 26 
mln aut koncernu VW wyposażonych w sześ-
cio- lub siedmiobiegowe przekładnie DSG. 
W 2018 roku dwusprzęgłowe skrzynie bie-
gów montuje się w ponad 40 proc. Golfów 
sprzedawanych w Niemczech. Nawet w wy-
padku Polo, auta mniejszego niż Golf, liczba 
ta przekracza 30 proc.; w Golfie Sportsvanie 
jest to 50 proc. Na podobnym poziomie utrzy-
muje się liczba skrzyń biegów DSG w nowo 
sprzedawanych Volkswagenach T-Roc i Ti-
guan. W wypadku większego od nich Tiguana 
Allspace udział przekładni DSG stanowi nawet 
90 proc. W Passacie jest to średnio 60 proc. 
(limuzyna) i 70 proc. (kombi); Arteon zbliża 
się już do 80 proc.

Dwusprzęgłowe skrzynie biegów są stale 
doskonalone. Coraz częściej standardem staje 
się w nich funkcja żeglowania, podczas której 
następuje odłączenie silnika od układu prze-
niesienia napędu, aby wykorzystać energię 
kinetyczną pojazdu i w ten sposób dodatkowo 
oszczędzić paliwo. 

noWe silniki dUstera
Dacia Duster otrzymała dwa nowe silniki 

benzynowe o pojemności 1,3 litra o mocach 
130 KM i 150 KM. Ich maksymalne momen-
ty obrotowe będą wynosić odpowiednio 
240 KM i 20 KM. Słabszy rozpędzi Dustera 
do 191 km/h, a mocniejszy do 200 km/h. Oby-
dwa mają palić średnio 7,3 l/100 km. 

Podstawowa cena to 56 100 złotych za sa-
mochód w wersji Essential ze słabszym silni-
kiem, napędem na jedną oś i… bez klimaty-
zacji. Topowa wersja Prestige z mocniejszym 
silnikiem to wydatek rzędu 69 600 złotych. 

Silniki są nowe dla Renault i Dacii, ale 
wcześniej można je było już spotkać w Mer-
cedesach A. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Mazda3 w nowej odsłonie

Sedan ma długość 4662 mm i wysokość 1445 mm Hatchback ma długość 4459 mm i wysokość 1440 mm

W centrum konsoli znalazł się wyświetlacz o przekątnej 8,8 cala Dacia Duster otrzymała dwa nowe silniki benzynowe o pojemności 1,3 litra o mocach 130 KM i 150 KM
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Peryferia

Pies

Zdrowie

Prąd zatokowy
Na często mylone z katarem zapalenie zatok 
choruje przynajmniej raz w życiu co trzeci Polak, 
a co piąty cierpi z powodu infekcji przewlekłej, 
utrzymującej się ponad trzy miesiące. Zato-
ki to przestrzenie znajdujące się we wnętrzu 
czaszki, mające bezpośrednie połączenia z jamą 
nosową, które są wypełnione powietrzem i nie-
wielką ilością śluzu. Pełnią wiele funkcji: chro-
nią delikatne struktury mózgu przed urazami, 
modulują nasz głos oraz nawilżają wdychane 
przez nos powietrze. Zapalenie zatok trzeba 
leczyć, ponieważ nieleczone może prowadzić 
do takich powikłań jak zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych czy ropień mózgu.

jak przebieGa zapalenie 
zatok?

Mamy cztery rodzaje zatok – szczękowe, 
czołowe, sitowe i klinowe – i objawy zapale-
nia zależą od tego, gdzie się ono rozwija. Ból 
w okolicy czoła wskazuje na zapalenie zatok 
czołowych, ból górnej szczęki, zębów oraz 
bolesność uciskowa policzków – infekcję zatok 
szczękowych. Jeśli mamy obrzęknięte powieki 
i okolice oczu, to prawdopodobnie choruje-
my na zatoki sitowe. Oprócz wymienionych 

objawów zapaleniu zatok często towarzyszą 
gorączka, zaburzenia węchu, ból głowy przy jej 
pochylaniu oraz spływanie wydzieliny po tyl-
nej ścianie gardła. Bóle zatok nasilają się nad 
ranem i rano.

czym różni się zapalenie 
zatok od katarU?
Zwykły katar nie utrzymuje się dłużej niż 

tydzień. Jeśli trwa dłużej, wciąż powraca albo 
towarzyszy mu ból głowy, prawdopodobnie 
chore są zatoki. Zakatarzonym cieknie z nosa 
przezroczysta wydzielina, a u chorych na za-
toki – zielonkawa lub żółta. Przy zapaleniu 
zatok bardzo często też występuje gorączka.

skąd się bierze  
zapalenie zatok?
Choroba ta najczęściej jest spowodowana 

zakażeniem wirusowym, czasem bakteryj-
nym, rzadziej grzybiczym. Ryzyko zapad-
nięcia na nią zwiększają nawracające infekcje 
górnych dróg oddechowych. Dolegliwości 
z zatokami zdarzają się znacznie częściej 
u alergików i chorych na astmę oraz osób 
z nieprawidłowościami anatomicznymi, 
np. mających skrzywioną przegrodę nosa, 
przerost migdałków podniebiennych lub 
migdałka gardłowego. Często też pojawiają 
się po zwykłym przeziębieniu. Jeżeli w tkance 
wyściełającej zatoki zacznie toczyć się pro-
ces zapalny, wytwarza się wydzielina, która 
je zatyka. Nagromadzone powietrze naciska 
na ściany zatok, dlatego odczuwamy ból róż-
nych okolic twarzy lub głowy.

czy można leczyć 
domoWymi sposobami?

Tak, na jej wczesnym etapie. Znakomite 
efekty dają inhalacje pary wodnej z dodatkiem 
odrobiny soli oraz ziół, np. rumianku. Trzeba 
pochylić nakrytą ręcznikiem głowę nad misecz-
ką i przez 5 minut wdychać opary. Inhalacje 
należy przeprowadzać trzy razy dziennie przez 
10 minut. Wskazane są także ciepłe kąpiele. 
Pomagają również okłady z soli – do worecz-
ków z gęstego płótna wsypuje się sól kuchenną. 
Trzeba je trochę podgrzać i przyłożyć do po-
liczków i czoła. Gdy śluz zacznie spływać, chory 
powinien delikatnie wydmuchać nos. Okłady 
można powtarzać kilka razy dziennie. 

jak leczyć zatoki?
Leki na zatoki są dostępne na receptę i bez 

recepty, zaleca się te, które zawierają ibupro-
fen i pseudoefedrynę. Z kolei donosowe leki 
powinny zawierać chlorowodorek ksylome-
tazoliny lub chlorowodorek oksymetazoliny, 
które łagodzą obrzęk i zmniejszają produkcję 
wydzieliny. Przy bakteryjnym, ostrym zapa-
leniu zatok (trwającym do trzech tygodni) 
zapisywany jest antybiotyk – amoksycylina. 
W przypadku skrzywienia przegrody nosowej 
konieczna jest septoplastyka, czyli operacyjna 
korekta przegrody. Najskuteczniejszym zabie-
giem jest funkcjonalna endoskopowa operacja 
zatok, w czasie której za pomocą precyzyjnych 
instrumentów mikrochirurgicznych dokładnie 
usuwa się zmiany chorobowe i poszerza natu-
ralne ujścia zatok. l
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Życie Maciusia było od początku niezbyt 
łatwe. Urodził się tak słaby, że nie miał siły 
samodzielnie jeść. Sytuacja nieszczególnie 
zmieniła się przez kolejne miesiące. Był sporo 
mniejszy niż rówieśnicy. I nieustannie wpa-
dał w tarapaty, z czego ten najpoważniejszy 
wypadek skończył się utratą prawej przedniej 
łapki. Maciuś był skundlonym owczarkiem, 
który urodził się z niechcianego miotu i jako 
jedyny nie znalazł stałego domu.

Błąkał się od wsi do wsi, zazwyczaj 
przeganiany, rzadziej – dokarmiany jakimiś 
ochłapami, nienadający się do ochrony posesji, 
zbyt nieładny, żeby być pupilkiem rodziny. Ot, 
zwykły kundel jakich wiele. Nic nie wskazy-
wało na to, że niepozorny, niedożywiony pies 
zmieni jednak tak wiele.

Tamtej jesieni siedział skulony w krzakach 
nieopodal torów, szukając resztek kanapek 
i innych śmieci wyrzucanych przez ludzi z po-
ciągów, kiedy dojrzał młodego mężczyznę sia-
dającego na torach. Jego psie serce, które nigdy 
do tej pory nie zaznało nadmiernej dobroci 
od kogokolwiek, skierowało go do tajemniczej 
postaci. Chłopak był młody i choć najwidocz-
niej nie miał nic do jedzenia (albo nie chciał się 
tym podzielić), Maciuś postanowił przycupnąć 
na chwilę. Niespodziewanie chłopak zaczął 
do niego mówić. I mówił tak, mówił i mówił, 
a pies słuchał. Można by pomyśleć, że rozu-
miał niewiele, bo w końcu – jak myśli wiele 

osób – co może takie zwierzę, ale mimo że nie 
był zbyt biegły w ludzkiej mowie, to czuł dużo. 
Gdy w oddali można było już dojrzeć pociąg, 
młody mężczyzna wstał z torów i ruszył przed 
siebie. Maciek nie był pewien, czy powinien 
iść w jego ślady. Przywykł, że zazwyczaj jest 
przepędzany i niechciany.

Chłopak rzucił jednak niedbale: „Idziesz?” 
i było to najpiękniejsze, co Maciuś usłyszał 
w życiu. Niebawem dotarli do małego domu. 
Był stary, już dawno temu wymagał remontu. 
W środku było bardzo skromnie, żeby nie 
powiedzieć – biednie. Młody mężczyzna 
miał żonę, która zajmowała się wychowywa-
niem ich rocznego dziecka i jego młodszego 
brata, który z nimi mieszkał. Chłopiec miał  
11 lat i rok wcześniej w wypadku stracił nogę. 
Od tego czasu się nie odzywał, nie chodził 
do szkoły, a lekarze rozkładali bezradnie ręce, 
nie wiedząc, jak mogliby mu pomóc.

Tamtego dnia na torach mężczyzna chciał 
popełnić samobójstwo. Wszystko było nie tak, 
jak sobie zaplanował. Rano wyrzucono go 
z pracy. Od kilku tygodni gorzej dogadywał 
się z żoną, która choć kochała go nad życie, 
nie do końca rozumiała jego wybory. Do tego 
niepełnosprawny brat, który nie tylko był za-
mknięty na jakikolwiek kontakt, ale też po pro-
stu trudny we wspólnym mieszkaniu – zło-
śliwy, bałaganiący, czasem nawet agresywny. 
Mężczyźnie wydawało się, że najlepiej byłoby 
dla wszystkich, gdyby zwyczajnie zniknął.

Maciuś rozejrzał się po wszystkich kątach. 
Niepewnie położył się niedaleko rozpalonego 
kominka. I wtedy zdarzyła się najlepsza rzecz 
w jego dotychczasowym życiu – dostał miskę 
ciepłej kaszy z mlekiem. Może jest to dalekie 
od tego, czym powinno się karmić psa, ale dla 
niego to było najlepsze, co jadł w życiu. Tam-
tego dnia zaczęła dziać się magia i rozpoczął 
się efekt domina dobroci.

Wykąpany i podkarmiony Maciuś okazał 
się nie tylko bardzo mięciutki, ale także bardzo 
przyjazny. Jego brak łapki, który początkowo 
rozzłościł jedenastoletniego chłopca, okazał się 
powodem, dla którego ten przemówił. Począt-
kowo ze złością, która jednak została ujarzmio-
na przez zawsze roześmianego psa. Tamta zima 
i tamten pies zmieniły wszystko, jakby wszy-
scy dostali razem z nim w gratisie dodatkową 
porcję nadziei. Młody mężczyzna dogadał się 
z żoną, niedługo później znalazł nową pracę. 
Właściwie nie tyle ją znalazł, co ona znalazła 
jego – bo w końcu zaczął robić to, o czym za-
wsze marzył, otworzył swój mały zakład stolar-
ski, który niebawem miał się okazać strzałem 
w dziesiątkę. Brat mężczyzny wiosną wrócił 
do szkoły, do której codziennie odprowadzał 
go nieodłączny pies. Po tym wracał do domu 
i bacznie pilnował dziecka, kiedy jego mama 
zajmowała się domem albo swoimi sprawami.

Może tamtego dnia dla świata nie zmieniło 
się zbyt wiele, ale z pewnością dla tamtej rodzi-
ny i dla tego psa zmienił się cały świat. l

Ucieczka z krainy gafy

Z marudą 
na plecach
Kolega wrócił z nart w Białce Tatrzańskiej 
udręczony. To miała być męska wyprawa 
z dawno niewidzianym przyjacielem z dzie-
ciństwa. Niestety, czas zrobił swoje. Facet, 
z którym 20 lat temu boki można było zrywać 
ze śmiechu, przemienił się w marudę. Zimą 
było dla niego zbyt zimno, wiał wiatr, krzeseł-
ka na wyciągach niepodgrzewane, stoki nud-
ne, piwo niskoprocentowe itd. Co pięć minut 
dokonywał kolejnego odkrycia, jak bardzo 
mu źle na tym rzekomo wymarzonym urlopie. 
Nie pomagały grzeczne prośby: nie marudź.

Z marudą byłam na Madagaskarze. Dowie-
działam się od niego, że kwiaty są tam brzydsze 
niż w Polsce, zwierzyna uboższa niż u nas, lu-
dzie głupsi od najgłupszego mieszkańca Wroc-
ławia, drogi gorsze niż w najbardziej zapyziałej 
dziurze w naszym kraju. Gdy zobaczył żółwia, 
dźgał go patykiem. Lemury płoszył klaskaniem. 
Im większą wzbudzał dezaprobatę współpo-
dróżnych, tym wydawał się większy. Już nie 
chodził, tylko kroczył w buszu jak nadęty paw, 
depcząc innym po nogach, uderzając ich swoim 
plecakiem po twarzach i rękach. 

Pewnego razu w Kenii jakaś pokrewna 
dusza panów z Białki i Madagaskaru nauczyła 
obsługę leżakową witania Polaków ordynarnym 
kolażem nazwiska znanego w naszym kraju 
polityka i rzeczownika będącego epitetem: 
„K…i to ch…”. Nie wiedzieli, co mówili, dopóki 
plażowicze polskiej narodowości nie zaczęli się 
między sobą kłócić i dzielić na opcje polityczne. 
Wtedy tubylcy odkryli, że coś z tym powitaniem 
nie gra, bo miało przecież być miło i wesoło.

Czy jest lekarstwo na marudę? W Ke-
nii ktoś roztropny przykleił w mikrobusach 
wożących Polaków hasło: Nie narzekaj. Nie 
wszystkim pomogło. Gdy oddech marudy 
czuje się na plecach od rana do nocy, sytuacja 
robi się niebezpieczna. Można takiego pobić 
w desperackim odruchu protestu i samoobro-
ny przed kradzieżą energii życiowej. Ręko-
czyny, obelgi, krzyki nie należą do atrybutów 
dobrze wychowanego człowieka, ponieważ nic 
nie zmieniają w postawie irytujących ludzi. 
A przecież każdemu zależy na skuteczności.

Wywieranie wpływu na zmianę zachowa-
nia marudy towarzyszącej nam w pracy, w życiu 
lub na urlopowych wyjazdach jest trudne, ale 
wykonalne. Strategii może być wiele, np. poli-
tyka strusia, czyli udawanie, że mnie przy nim 
nie ma. Ignorowany może znajdzie inny obiekt 
do wysłuchiwania jego pretensji do świata. Naj-
mniej efektywnym sposobem jest perswazja 
i wskazywanie, że nie jest tak źle, jak maruda 
widzi. Kontrargumenty są wiatrem w żagle jego 
niezadowolenia i będzie wymyślał i zalewał nas 
wciąż nowymi powodami do zgryzoty. Zasada 
gorącego kartofla może przysporzyć nam wro-
gów, czyli podrzucanie towarzystwa marudy 
komuś innemu jest ryzykowne. 

Póki traktowałam marudę po partner-
sku, jako ważnego adwersarza, czułam się 
jak po spotkaniu z kosiarką. Byłam o głowę 
mniejsza i obolała. Odkąd zrezygnowałam 
z racjonalizacji spotkań z takimi osobami, 
miewam się lepiej. Nie usiłuję ich pocieszać, 
rozwiązywać ich problemów, przekonywać, 
że nie mają racji lub robić z siebie inteligen-
tnego rozmówcę. Traktuję ich jak bestie. Nie 
utrzymuję kontaktu wzrokowego. Markuję 
dialog sylabami: no, ach. Czekam, aż im się 
znudzi i zatrują się swoim słowotokiem. Bez 
karmy i podgrzewania marudzenie przygasa. 
Sprawdziłam. JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwowara zatrudnię

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
pod WzGlędem średnich zarobkóW netto 
polska na tle eUropy nie WyGląda dobrze. 
Ale w naszej ocenie sytuacja nie wygląda źle, 
gdyż według raportu Deutsche Banku w opi-
nii Polaków wystarczy zarabiać od 5 do 10 tys. 
złotych netto, by być uznawanym za dobrze 
sytuowanego. Zarobki od 10 do 19 tys. złotych 
są w ocenie Polaków powodem do uznania ko-
goś za zamożnego. Pensja u nas to równowar-
tość 780 euro. Mniej zarabiają tylko Słowacy 
(722 euro), Litwini (691 euro), Łotysze (660 
euro), Węgrzy (654 euro) czy Rumuni (517 euro). 
Czesi, Chorwaci, Estończycy – uwzględniając 
tylko kraje naszego regionu – zarabiają wię-
cej. O zarobkach w okolicach 2000 euro, które 
otrzymują Belgowie, Holendrzy czy Brytyjczycy, 
możemy jeszcze pomarzyć. Zarobki Duńczy-
ków, Norwegów, Szwajcarów, 3500‒4500 euro, 
są chyba poza naszym zasięgiem, bo tylko około 
10 proc. osób w Polsce osiąga takie dochody.

W 2018 rokU liczba oGłoszonych przez 
sądy Upadłości i restrUktUryzacji pol-
skich firm Wyniosła 975. To o 10 proc. 
więcej niż rok wcześniej i najwięcej od ponad  
10 lat – wynika z raportu przygotowanego 
przez ubezpieczyciela należności Coface i udo-
stępnionego „Rzeczpospolitej”. Taka sytuacja 
jest wynikiem kiepskiej płynności finansowej 
biznesu, presji na wzrost wynagrodzeń i du-
żej konkurencyjności. Czynniki te powodują, 
że za dużym wzrostem obrotów nie podąża 
wzrost zysków. Najwięcej upadłości i restruk-
turyzacji odnotowano w branży produkcyjnej 
oraz handlu. Coraz trudniej jest mniejszym 
podmiotom utrzymać się na rynku, wiele firm 
nie wytrzymuje konkurencji. Sytuacji nie po-
prawił zakaz handlu w niedziele. Regulacje mia-
ły na celu m.in. wzmocnienie małych, rodzin-
nych sklepów, okazało się, że zyskały na nim 
hiper- i supermarkety. Najwięcej bankructw 
zanotowano w przemyśle maszynowym i me-
talowym. Trudna jest sytuacja branży transpor-
towej. Spodziewane spowolnienie gospodarcze 
w 2019 roku może oznaczać więcej problemów.

jedną z poWażniejszych przyczyn cho-
rób cyWilizacyjnych jest brak aktyWno-
ści fizycznej. Przeprowadzono badania, któ-
re wykazały, że ryzyko rozwoju cukrzycy typu 
2, chorób sercowo-naczyniowych, depresji 
i nowotworów u osób siedzących ponad 8 go-
dzin dziennie jest blisko dwukrotnie większe 
w porównaniu z osobami siedzącymi mniej niż 
4 godziny. Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko 
śmierci o 25 proc. Z kolei najpoważniejszymi 
zagrożeniami dla naszego zdrowia jest palenie 
papierosów, które zwiększa ryzyko zgonu z ja-
kiegokolwiek powodu o około 180 proc. i jest 
przyczyną zgonu 21 proc. mężczyzn i 17 proc. 
kobiet, nadmierne spożywanie alkoholu oraz 
nieodpowiednia dieta i nadwaga.

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „radosnych śWiąt”. 
Nagrodę wylosował: roman olejnik z radlina.

Piwna rewolucja trwa w najlepsze – w całym 
kraju powstaje coraz więcej browarów rze-
mieślniczych, które warzą coraz więcej piw, 
kupowanych przez rosnącą liczbę klientów. 
Jak sama nazwa wskazuje, piwa w tych browa-
rach nie są warzone w sposób przemysłowy, 
za pomocą najnowocześniejszej aparatury, 
a rola człowieka nie sprowadza się w nich 
wyłącznie do uruchomienia maszyny. Do-
brzy piwowarzy są w cenie, ponieważ to oni 
odpowiadają za jakość wytwarzanych trun-
ków, za ich różnorodność, często też tworzą 
atmosferę i profil swoich browarów. Gdzie 
jest popyt, tam jest podaż, nic więc dziwnego, 
że uruchamia się kierunki studiów o specjali-
zacji piwowarstwo.

Zawód piwowara był w latach 90. niemal 
na wyginięciu, ponieważ mniejsze browa-
ry bankrutowały po zderzeniu z rynkową 
rzeczywistością, a wielkie koncerny prze-
chodziły na zautomatyzowane warzelnie. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać kilkanaście lat 
temu, kiedy z Zachodu przyszła do nas moda 
na piwo kraftowe. Obecnie na rynku działa 
około 200 browarów, a wciąż powstają nowe. 
Piwowarzy znów znaleźli się w cenie i trak-
towani są teraz nie tylko jako technologowie 
warzenia piwa, ale też jako twórcy, którzy 
wymyślają nowe smaki, wcielają w życie swoje 
wizje i przecierają nowe szlaki. Znalezienie 
dobrego piwowara nie jest łatwym zadaniem, 
gdyż zatrudniające ich browary strzegą ich 
jak oka w głowie, znają oni przecież sekrety 
produkcji i tajne receptury, które czynią ich 

piwa niepowtarzalnymi. Odpowiedzią na po-
trzeby rynku są studia, które prowadzą dwie 
uczelnie z południowej Polski – we Wrocła-
wiu i Krakowie.

piWoWarska 
podyplomóWka
Pierwszy kierunek studiów dla aspirują-

cych mistrzów chmielu otworzył w 2016 roku 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
Gdy ogłoszono pierwszy nabór, postano-
wiono przyjąć 40 studentów i już po kilku 
dniach na jedno miejsce przypadało kilku 
chętnych. Program skierowano głównie 
do osób z dyplomem z technologii żywno-
ści lub pokrewnych specjalizacji. Zajęcia 
obejmują szeroki zakres wiedzy – od cha-
rakterystyki surowców, przez proces techno-
logiczny, jakość gotowego produktu, ocenę 
cech fizyko-chemicznych, aspekty prawne, 
marketing i projektowanie. 

W pierwszym roczniku znaleźli się mię-
dzy innymi właściciele małych browarów 
rzemieślniczych i restauracyjnych oraz ich 
pracownicy. Na studiach kładzie się duży 
aspekt na praktykę – zajęcia odbywają się 

na uczelni, w laboratoriach, ale również 
w słodowniach i różnych zakładach przemy-
słu piwowarskiego. Prowadzą je pracownicy 
uczelni, ale też praktycy, jak główni techno-
lodzy w przedsiębiorstwach piwowarskich, 
sędziowie międzynarodowi w konkursach 
piwowarskich, piwni przedsiębiorcy oraz eks-
perci z zakresu prawa. Koszt dwóch seme-
strów podyplomówki we Wrocławiu wynosi 
5,8 tys. złotych.

c.k. piWoWarzy
W tym samym roku co we Wrocławiu 

również w Grodzie Kraka zaczęto kształcić 
nowe pokolenie piwowarów. Miejscowy Uni-
wersytet Rolniczy uruchomił pierwsze w Eu-
ropie międzynarodowe studia doktoranckie 
na tym kierunku, ponieważ władze uczelni 
dostrzegły, że studenci technologii żywienia 
wykazywali zainteresowanie piwowarstwem. 
Nowo powstały kierunek działa w ramach 
konsorcjum, w którego skład oprócz kra-
kowskiej uczelni wchodzą także Uniwersytet 
Kopenhaski, Uniwersytet w Nottingham, bel-
gijski Uniwersytet w Ghent, Katolicki Uni-
wersytet w Leuven oraz Techniczny Uni-
wersytet w Berlinie. Studia trwają trzy lata, 
a w jego programie ośmioro doktorantów 
odbywa zajęcia we wszystkich wymienionych 
uczelniach i staże w europejskich browarach. 
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości szkoła uwarzyła piwo jubi-
leuszowe TaMarynka w stylu polski lager, 
wykorzystując tylko polską odmianę chmielu 
– Marynkę. MAREK KOWALIK
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Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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MOJ S.A. Katowice

Jastrzębska Spółka Węglowa

optymistyczne Wyniki badań
Dwa z pięciu otworów badawczych wykonywanych w złożu 
Bzie-Dębina 2-Zachód dotarły już do węglonośnych warstw 
karbonu. Nawiercono już pierwsze pokłady węgla, w tym je-
den o miąższości 2,55 m, czyli spełniający kryteria przemy-
słowej opłacalności wydobycia. 

Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia prze-
kazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania 
parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym 
naciskiem na jego parametry koksownicze. Badania będą 
prowadzone – w zależności od tempa wiercenia i udostęp-
nienia kolejnych pokładów węgla w otworach – przez kolejne 
trzy–cztery miesiące. 

Odwierty badawcze w obszarze górniczym Bzie-Dębi-
na-2 Zachód zaczęto wykonywać w połowie października 
2018 roku. Każdy z pięciu otworów ma osiągnąć głębokość 
1300 metrów. Obecnie dwa z nich sięgają około 70 proc. 
zakładanej głębokości, a trzy pozostałe od 30 do 55 proc. 
głębokości. 

Odwierty mają potwierdzić prognozowaną jakość węgli 
zalegających w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód przed dotarciem 
do parceli eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi. Tak uzy-
skane wyniki pomogą lepiej sprawdzić budowę geologiczną 
złoża, sposób jego zalegania i co najważniejsze zweryfikować 
tektonikę występującą w złożu. Systematyczna rozbudowa bazy 
zasobowej JSW pozwala na realizację wytyczonych w strategii 
JSW kierunków zwiększenia udziału węgla w typie 35 w pro-
jektowanych ścianach. Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód zostało 
ujęte w strategii rozwoju JSW. 

– Pierwsze wyniki odwiertów są bardzo optymistyczne. 
Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości 
każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe 
poszerzanie. Nasza strategia zakłada pozyskiwanie dostępu 

do nowych złóż węgla koksowego – wyjaśnia Daniel Ozon, 
prezes zarządu JSW. 

 MAT. PRAS. JSW

Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego 
JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze
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