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Artur Wojtków, kandydat na 
wiceprezesa z wyboru załogi: 
– Umacniać pozycję JSW, 
nie zawieść 
oczekiwań załogi.

Pieniądze czekają. 
Przekaż dalej

Wpłynęło tylko nieco ponad 
 7 tys. wniosków o rekompensatę 
za utracone prawo do deputatu 
węglowego. Osobom uprawnio-
nym przysługuje jednorazowa 
wypłata w wysokości 10 tys. zło-
tych. Z wyliczeń resortu energii 
wynika, że prawo do jednorazowej 
rekompensaty ma około 24 tys. 
osób. – Liczba zgłoszeń (można 
je składać od 22 stycznia) jest 
znacznie mniejsza, niż oczekiwa-
liśmy na tym etapie. Ostateczny 
termin składania wniosków mija 
23 kwietnia tego roku. Po tym 
terminie wnioski nie będą przyj-
mowane – powiedział 6 marca 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski na konferencji pra-
sowej w Katowicach. Apelował 
do dziennikarzy, aby informowali 
o trwającej akcji. 

Odpowiadając na apel mini-
stra, zamieszczamy informację 
o punktach, w których można 
składać wnioski. Dlatego też kil-
ka dni wcześniej wydajemy numer 
Nowego Górnika z tą informa-
cją. Apelujemy do pracowników 
branży górniczej, aby przekazy-
wali tę wiadomość przyjaciołom 
i znajomym, którzy ich zdaniem 
mogą mieć prawo do rekompen-
saty. Czasem poczta pantoflowa 
jest najskuteczniejszym sposobem 
dotarcia z informacją. 

Strona 12

Fortuna oponą się 
toczy
Recykling.

strona 8

Elektryczna Genewa
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Katowice. Konferencja prasowa wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego

Jest rynek dla węgla 

Polska Grupa Górnicza realizuje ambitne plany inwestycyjne. Są przesłanki, aby informować o dobrych 
wynikach za 2018 rok JSW i PGG. Do Polski sprowadzono prawie 20 mln ton węgla. Szkoda, że 

import jest tak duży, ale świadczy on o tym, że w Polsce jest rynek dla węgla kamiennego. Konkurencja 
wstrzeliła się w lukę, która powstała w wyniku niedoinwestowania w minionych latach Katowickiego 

Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej.
więcej na s. 3, 6–7
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B E Z  F A J R A N T U

Proszę dobrze 
policzyć
M ożliwe, że jeszcze w marcu dojdzie do spotkania 

na temat górnictwa węgla kamiennego 
i energetyki węglowej. Wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski poinformował o tym dziennikarzy 
po konferencji prasowej na temat rekompensat 
za utracony deputat węglowy. Jest to odpowiedź ministra 
na apel przewodniczącego górniczej Solidarności 
Bogusława Hutka.

O d kilku miesięcy narastają nieporozumienia 
związane z polityką energetyczną i polityką wobec 

górnictwa. Chyba najlepiej sprecyzował je Bogusław 
Hutek, lider górniczej Solidarności, w rozmowie 
z Nowym Górnikiem. Otóż związki zawodowe 
są zdezorientowane. Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz 
Tobiszowski zapewniają o utrzymaniu znaczenia i roli 
węgla w polskiej gospodarce. Ministrowie: środowiska, 
rozwoju i finansów sprawiają wrażenie, jakby nie zgadzali 
się ze strategicznymi celami, o jakich mówią dwaj 
ministrowie z resortu energii. 

U ważam, że to nieporozumienie wynika w znacznej 
części z nadwrażliwości. Nadwrażliwości na słowa, 

gesty polityczne i deklaracje. To prawda, że minister 
środowiska chciałby, aby energetyka węglowa 
wywierała jak najmniejszy wpływ na zmiany klimatu, 
na zatruwanie atmosfery i żeby w dymach z kominów 
elektrowni było jak najmniej szkodliwych związków. 
Jednak nie znam wypowiedzi, w której domagałby się 
ograniczania znaczenia górnictwa węgla kamiennego. 
Można mieć zastrzeżenia do Ministerstwa Rozwoju 
o wiele rzeczy, ale przecież nie idzie ono na wojnę 
z górnictwem. Ministerstwo Finansów ma fatalną opinię 
w branży górniczej, ponieważ odpowiada między innymi 
za ściąganie podatków. Górnictwo chciałoby ograniczenia 
podatków nakładanych na branżę. Przyznam, że przez 
lata nauczyłem się jednego – bez względu na rządy 
ministrowie finansów są dobrzy w opodatkowywaniu, 
natomiast ulżenie komukolwiek to dla nich proces trudny 
i przykry. Przykry, bo jak się rezygnuje z jakichś podatków, 
trzeba znaleźć źródło finansowania wydatków, które 
do tej pory były z nich pokrywane.

J ednak nadwrażliwość środowiska górniczego jest duża. 
Oczekuje się deklaracji, że węgiel jeszcze bardzo długo 

będzie najważniejszy, a górnictwo będzie branżą królującą 
w naszej gospodarce. Do pozycji sprzed kilkudziesięciu 
lat na pewno nie da się wrócić. Jednak można utrzymać 
pozycję aktualną. To znaczy pozycję sektora, który 
ma liczący się udział w gospodarce, daje stabilne i dobrze 
płatne miejsca pracy, jest innowacyjny, efektywny 
i jeszcze przez dziesięciolecia będzie gwarantował naszą 
niezależność energetyczną. Nieprawdą jest, że obecny 
rząd za mało zrobił w tym kierunku. Proszę pamiętać, 
że naprawa górnictwa po kryzysie sprzed ponad trzech lat 
odbyła się wbrew krakaniu opozycji, która lansowała tezę, 
że upadek jest najdoskonalszą formą restrukturyzacji. 
W dodatku zapewniano, że nasze pomysły są nierealne, 
bo Komisja Europejska odeśle nas gdzie pieprz rośnie. 
Nie odesłała, zaakceptowała, zgodziła się na udzielanie 
pomocy publicznej na reformę w wysokości kilkunastu 
miliardów złotych do 2023 roku. 

P rzygotowując się do ważnego spotkania, dobrze 
byłoby, aby wszyscy krytycy przypomnieli 

sobie fakty z minionych trzech lat. Zmierzyli wysiłki, 
policzyli pieniądze, podsumowali efekty i zapoznali się 
z perspektywami. Te perspektywy zostały stworzone 
w ciągu minionych trzech lat.

 l 

Bank Światowy obliczył, że rocznie tracimy 150 mld 
złotych, ponieważ nasza gospodarka jest oparta 
na węglu. Partia Roberta Biedronia pod nazwą Wios-
na chce w ciągu 15 lat zlikwidować górnictwo. Czy 
to oznacza, że ludzie od propagandy w Wiośnie mówią, 
że po zlikwidowaniu ostatniej kopalni w 2035 roku już 
w 2036 roku będziemy mieli do dyspozycji dodatkowo 
150 mld złotych? Oczywiście, tak trzeba rozumieć ich 
przekaz. Skoro tak, to oznacza, że pod gwarantowany 
i nadzwyczajny dochód w 2036 roku (czyli za 17 lat) 
można byłoby brać pożyczki? Zastawem oczywiście 
byłoby te 150 mld złotych, które zarobi Wiosna, po-
dejmując decyzję najłatwiejszą z łatwych: Zamykamy 
i mamy kokosy. 

P rogram górniczy Wiosny jest tak atrakcyjny, 
że gdyby zaraz po zwycięskich wyborach jesienią 
tego roku wydali edykt o zamknięciu wszystkich 

kopalń, już w ciągu czterech lat rządów tej partii mie-
libyśmy 600 mld złotych. Dodatkowe, niezwiązane 
z żadnym wysiłkiem i pracą, ponad pół biliona złotych 
w budżecie – w głowie mi się kręci od liczenia samych 
zer. Dla lepszego obrazu genialnej propozycji Wiosny 
przedstawię tę liczbę obrazowo: to 11 zer po cyfrze 6. 
Nie wiem, dlaczego program Wiosny jest mało ambit-
ny i dopiero w 2035 roku ma być zamknięta ostatnia 
kopalnia. Czy to lenistwo? Najpewniej lenistwo. 

Program zaprezentowany przez partię Wiosna 
jest bardzo minimalistyczny w sferze gospodarczej. 
Eksperci pracujący na rzecz tego ugrupowania nie 
policzyli, jakie korzyści dałoby zamknięcie wszystkich 
cementowni w Polsce, wszystkich zakładów chemicz-
nych i likwidacja przemysłu petrochemicznego. Te 
gałęzie gospodarki też mają jakiś wpływ na środowisko 
i na pewno Bank Światowy mógłby policzyć korzyści 
płynące z masowego zamykania.

Historia minionego 30-lecia aż roi się od przy-
kładów zamykania dużych fabryk, małych przedsię-
biorstw i likwidacji miejsc pracy. Są przykłady działań 

ekspresowych. Gdyby tak pan Biedroń w pierwszej 
kadencji pozamykał wszystko, w drugiej kadencji Po-
lacy mogliby żyć z tego, co budżet państwa zarobił 
z likwidacji. W najśmielszych marzeniach nie liczyłem 
na to, że w Polsce znajdzie się polityk, który tak szybko 
wymyśli sposób na zbudowanie dostatku w państwie. 

Mam także głębokie przeświadczenie, że gdyby 
Robert Biedroń doradzał Leszkowi Balcerowiczowi 
na początku lat 90., szybko wyszlibyśmy z ówczesne-
go kryzysu. Balcerowicz był zwolennikiem likwidacji 
odziedziczonego po komunie przestarzałego prze-
mysłu, w tym górnictwa, ale likwidował za wolno. 
Biedroń mógłby być wtedy takim „dopalaczem” reform 
Balcerowicza i jakby wtedy dobrze poszło zamykanie, 
teraz pływalibyśmy w dobrobycie jak pączki w maśle. 

Od dawna przyznawany jest Nobel w dziedzinie 
ekonomii. Autor planu lansowanego przez Wiosnę 
powinien dostać tę nagrodę jak najszybciej. 

Eksperci partii Wiosna mają wizje i luki w podsta-
wowej wiedzy. Na przykład nie mają pojęcia, co działo 
się w Niemczech, choć powołują się na przykład nie-
miecki. Według nich Niemcom odejście od węgla zajęło 
dziewięć lat. Bzdura! Proces rezygnacji z wydobycia 
węgla kamiennego to kilkadziesiąt lat. Przez ten czas 
na fundamentach górnictwa powstawał nowoczesny 
sektor maszynowy i chemiczny. Odchodzenie od ener-
getyki węglowej po niemiecku wygląda tak, że Niemcy 
rocznie importują około 60 mln ton węgla kamiennego, 
aby go spalić, i spalają ok. 160 mln ton węgla brunat-
nego, który wydobywają u siebie. 

Jeżeli na głupich podstawach i absurdalnych 
wyobrażeniach opiera się wizje gospodarcze, to one 
też są absurdalne. Powodują także twórcze rozwi-
nięcie tej głupoty. Przykład dałem powyżej. Najgor-
sze, że to wszytko pozornie jest logiczne i ktoś może 
uwierzyć, że tak da się budować gospodarkę. Dramat.

Dramatem jest także to, że oderwane od realiów 
programy mogą zyskać poklask społeczny. Są szaleńczo 
efektowne.  l

Pięścią w stół

Dopalacz dla Balcerowicza

Jeżeli na głupich 
podstawach 
i absurdalnych 
wyobrażeniach 
opiera się wizje 
gospodarcze, 
to one też 
są absurdalne. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Czy dla klimatu ma znaczenie miejsce, w którym 
są emitowane gazy cieplarniane? Nie ma. Czy zda-
niem urzędników Unii Europejskiej miejsce emisji 
gazów cieplarnianych ma znaczenie? Ma, i to zasad-
nicze. Jeżeli emisja odbywa się na obszarze Unii Eu-
ropejskiej, to źle. Jeżeli nawet kilka kilometrów poza 
granicą obszaru UE – to już bez większego znaczenia. 

D owodem tego są nie tylko elektrownie węglo-
we, cementownie czy zdezelowane samochody. 
Chyba najbardziej namacalnym dowodem na to, 

że unijni urzędnicy uważają, że jak coś zanieczyszcza 
atmosferę poza granicami UE, to nie ma znaczenia, 
jest hutnictwo.

Przypomnę tylko, że kilka lat temu zapanowała 
w UE moda na reindustrializację. W skrócie to hasło 
oznacza powrót do tworzenia przemysłu i wytwarza-
nia czegoś więcej niż świadczenie usług. Specjaliści 
w Brukseli zauważyli, że jak się nie produkuje, to się 
biednieje. Posypały się wszystkie koncepcje przekonu-
jące, że w UE wystarczy handel, usługi, sektor bankowy 
i informatyczny, a wszyscy będziemy oddychać świe-
żym powietrzem, pławiąc się w dobrobycie. 

Żeby rozwijać przemysł, potrzebne są surowce. 
Jednym z najważniejszych jest stal. Nawet w tak z pozo-
ru ekologicznych produktach jak wiatraki i samochody 
elektryczne bez stali ani rusz. Co Unia Europejska robi, 
żeby mieć stal? Na razie zaostrza normy emisji dwu-
tlenku węgla, w szalonym tempie drożeją pozwolenia 

na emisję tego gazu, co uderza w przemysł stalowy. 
Na świecie produkuje się coraz więcej tego surowca, 
a w Unii Europejskiej produkcja w najlepszym przy-
padku utrzymuje się na tym samym poziomie albo 
trochę spada. To efekt naiwnej polityki klimatycznej.

W USA huty zwiększają produkcję i to w sporym 
tempie. Jakoś mało kto pamięta, że prezydent Donald 
Trump ogłosił, że Stany nie będą już przestrzegać poro-
zumienia paryskiego o ograniczaniu emisji dwutlenku 
węgla. Nie mówi się w Europie o wzroście produkcji 
w Indiach, w Chinach, w Egipcie albo w Iranie. Dla-
czego nie mówi się nic o Korei Południowej, która 
ma u nas wizerunek czołowego producenta elektroniki, 
a nie dużego producenta stali. 

Wytworzono przekonanie, że jak my nie będziemy 
wypuszczać do atmosfery dwutlenku węgla, to uratu-
jemy świat. To fałszywa teza. Gdyby Unia Europejska 
rzeczywiście chciała walczyć z emisją dwutlenku węgla, 
ogłosiłaby, że nie będzie sprowadzać towarów z krajów, 
które mają bardziej liberalne przepisy regulujące emi-
sję dwutlenku węgla albo nie mają ich wcale. Jednak 
to oznaczałoby, że sami musimy sobie wyprodukować 
wiele dóbr. Żaden z urzędników UE tego nie chce. Hi-
pokryzja jest silniejsza niż chęć ochrony klimatu. Ona 
jest teraz silniejsza niż instynkt samozachowawczy, 
ponieważ służy tym, którzy poza Unią Europejską roz-
wijają produkcję bez przestrzegania ostrych rygorów 
ochrony środowiska i klimatu. 

 l

Hipokryzja jest 
silniejsza niż chęć 
ochrony klimatu. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Siła hipokryzji

Komentuje Grzegorz Matusiak

poseł RP, członek sejmowej Komisji Skarbu i Energii
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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

Polska Grupa Górnicza realizuje ambitne plany inwestycyjne. Są przesłanki, aby informować o dobrych wynikach 
za 2018 rok JSW i PGG. Do Polski sprowadzono prawie 20 mln ton węgla. Szkoda, że import jest tak duży, ale świadczy 

on o tym, że w Polsce jest rynek dla węgla kamiennego. Konkurencja wstrzeliła się w lukę, która powstała w wyniku 
niedoinwestowania w minionych latach Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej

I co? Nie ma u nas rynku  
dla węgla?

W roku 2018 zaostrzyła się gra ekonomicz-
na obliczona na konfrontację z polskim gór-
nictwem. Sprowadzono prawie 20 mln ton 
węgla. Część tego paliwa zapewne posłuży 
do tego, aby zaniżać ceny, tak jak to było sześć 
i pięć lat temu. Szczyt wojny cenowej przy-
padł na rok 2015 i 2016. Czy polskie kopal-
nie mogą wyjść obronną ręką z tego starcia?

– Docierają do mnie pytania, po co są nam 
potrzebne kopalnie i węgiel kamienny. Po-
dobno zamykanie kopalń byłoby najlepszym 
rozwiązaniem, bo węgiel jest zbędny. Czy ol-
brzymi import to dowód na to, że węgiel jest 
nam niepotrzebny? – pytał z ironią w głosie 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski  
4 marca w czasie konferencji prasowej w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Katowicach. 

Wydobywamy tyle węgla, ile spółki węglo-
we zakładały w planach. Nie ma zbyt wielkich 
opóźnień w realizacji założeń wydobywczych. 
Rosnący import udowodnił, że nasz rynek 
jest chłonny. – Ci, którzy sprowadzają wę-
giel i trzymają go na zwałach, a to już są mi-
liony ton, pokazują, że Polska jest rynkiem 
dla paliwa. Dobrze byłoby, żeby to był nasz 
węgiel. Dlatego będziemy dalej inwestować 
i wzmacniać sektor wydobywczy, szczególnie 
PGG – zapowiedział wiceminister. 

Wiceminister Tobiszowski poinformował, 
że PGG zamknie ubiegły rok zyskiem około 
500 mln złotych. – Na ten rok PGG ma ambit-
ne plany inwestycyjne. Nie ma zagrożenia dla 

programu inwestycyjnego PGG ani dla roz-
poczynających się w tym roku spłat zobowią-
zań wynikających z realizacji planu naprawy 
górnictwa w minionych latach – powiedział 
wiceminister Tobiszowski.

Dodał, że PGG ma śmiałe pomysły 
inwestycyjne. 

– Nadrobienie inwestycji w górnictwie wę-
gla kamiennego to co najmniej dwa–trzy lata. 
PGG przejęła po KHW kopalnie, które były 
w gorszym stanie, niż przypuszczali najwięksi 
pesymiści. Od nowa konstruujemy kopalnię 
Wesoła. Mamy do czynienia z dużymi trudnoś-
ciami w kopalni Staszic. Kontynuujemy budowę 
struktury sektora wydobywczego, aby osiągać 
zyski. Dobre zarządzanie daje spodziewane 
efekty – mówił wiceminister Tobiszowski. 

Kwadratowy stół
Grzegorz Tobiszowski zapewnił, że popie-

ra ideę zorganizowania „kwadratowego stołu”. 
Bogusław Hutek zaproponował w styczniu, aby 
doszło do spotkania strony społecznej z mini-
strami, którzy mają wpływ na sektor górniczy 
i energetyczny. Chodzi o ustalenie spójnego 
stanowiska wobec sektora. W ubiegłym roku 
kilku przedstawicieli rządu wypowiadało się 
w sposób, który zdaniem związkowców może 
wskazywać, że górnictwo będzie w szybkim 
tempie traciło na znaczeniu. Zdaniem wice-
ministra Tobiszowskiego jest szansa, aby takie 
spotkanie odbyło się jeszcze w marcu. – Będę 
się starał, abyśmy spotkali się jak najszybciej, 

w marcu. „Kwadratowy stół” byłby cenny. 
Ministrowie odpowiedzialni za poszczególne 
działki wokół branży górniczej mogliby sko-
rygować decyzje. Ważne, aby polityka wobec 
branży była spójna – powiedział wiceminister. 
– Jest to ważne dla polskiego górnictwa, jak 

i w kontekście dyskusji toczącej się w Bruk-
seli, dotyczącej np. kształtu polskiego miksu 
energetycznego oraz ilości energii ze źródeł 
odnawialnych i wypełnienia przez Polskę zobo-
wiązań w tym zakresie – podkreślił Grzegorz 
Tobiszowski. ST
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Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz 
podsekretarz stanu w ME Tomasz Dąbrow-
ski wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. 
Energii, które odbyło się 4 marca 2019 roku 
w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad 
była dyskusja o propozycji Komisji Euro-
pejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE 
do 2050 roku. Ponadto ministrowie energii 
UE podsumowali negocjacje nowelizacji dy-
rektywy gazowej.

W polskim stanowisku w debacie mini-
strów energii UE szczególnie wyeksponowany 
został wymiar sprawiedliwej transformacji 
energetycznej. – Dla Polski bardzo istotna 
jest transformacja uwzględniająca wrażliwe 
aspekty społeczno-gospodarcze i przepro-
wadzana z poszanowaniem indywidualnych 
uwarunkowań poszczególnych państw – za-
akcentował minister Krzysztof Tchórzewski. 

ME

Minister Tchórzewski 
na posiedzeniu Rady UE 

ds. Energii

Ważna debata 
o wizji europejskiej 

energetyki przyszłości

Ci, którzy sprowadzają węgiel i trzymają go na zwałach, a to już są miliony ton, pokazują, że Polska jest 
rynkiem dla paliwa. Dobrze byłoby, żeby to był nasz węgiel
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Bez załogi nie ma firmy. Bez firmy załoga nie 
przetrwa. Jastrzębska Spółka Węglowa roz-
wija się i umacnia swoją pozycję rynkową, 
aby można było w jak największym stopniu 
spełniać oczekiwania załogi. Dobre zarob-
ki, bezpieczeństwo pracy, profity socjalne – 
to wyróżnia JSW w branży górniczej. – Można 
godzić reguły gospodarki rynkowej ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu. Warto 
było wyznaczać ambitne cele w dziedzinie 
działań propracowniczych, aby mieć satys-
fakcję z ich osiągnięcia – mówi Artur Wojtków. 

Czy można umacniać pozycję JSW i nie 
zawieść oczekiwań załogi? Można. Firma 
z możliwie najlepszą pozycją rynkową jest 
potrzebna, aby załoga godnie zarabiała. Trzeba 
dbać o to, aby dobra pozycja rynkowa ozna-
czała dla załogi dobre zarobki, poczucie sta-
bilizacji i realizację oczekiwań. 

dlaczego wojtKów?
Jastrzębska Spółka Węglowa jest w wy-

jątkowej sytuacji. Rzadko w tak dużej, gieł-
dowej spółce załoga może wybierać swojego 
przedstawiciela, który zasiądzie w zarządzie 
firmy. – Od tego, kto w ścisłym kierowni-
ctwie Spółki będzie dbał o nasze interesy, 
zależy los ponad 20 tys. pracowników. Czy 
gdybyśmy nie mieli bardzo dobrego repre-
zentanta w poprzednich latach, udałoby się 
nam przejść przez dwa kryzysy ze stosunko-
wo małymi stratami dla załogi? Czy stałoby 
się tak, że wyrzeczenia w najtrudniejszym 
czasie ostatniego kryzysu zostałyby szybko 
zrekompensowane? Wiem, że byłoby to nie-
możliwe – mówi Sławomir Kozłowski, lider 
Solidarności w JSW SA. 

Stać nas na ryzyko 
eksperymentu czy zaufamy 
osobie sprawdzonej? 
Wybór wiceprezesa 
reprezentującego załogę nie 
powinien być hazardem.

Przedstawiciele reprezentatywnych or-
ganizacji związkowych działających w JSW 
są przekonani, że dotychczasowy dorobek 
świadczy o tym, że Artur Wojtków, aktualny 
wiceprezes do spraw pracy i polityki społecz-
nej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, jest 
najlepszym kandydatem na to stanowisko 
w wyborach X kadencji. – Sprawdził się w cza-
sie kryzysu. Był jednym z głównych twórców 
porozumień ratujących Spółkę przed upadłoś-
cią. W czasie prosperity potrafił przeforsować 
rozwiązania umożliwiające nadpłatę zaległego 
węgla i czternastki, powrót do korzystniej-
szych rozwiązań płacowych i wprowadzenie 
znacznych podwyżek płac w tym roku – mówi 
Paweł Kołodziej, lider FZZG JSW SA. 

ProsPołeczny dyreKtor 
Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG 

JSW SA Borynia, bardzo dobrze ocenia współ-
pracę z Arturem Wojtkowem w czasach, gdy 
obecny wiceprezes był dyrektorem do spraw 
pracy w KWK Borynia. – Dał się poznać jako 
człowiek reprezentujący przede wszystkim 
interesy pracowników i potrafiący bardzo 
dobrze współpracować ze związkami zawo-
dowymi. Miał odwagę otwarcie sprzeciwić 
się antypracowniczej polityce ówczesnego 
zarządu Spółki. Został za to przeniesiony 
na stanowisko kierownika działu zatrudnienia 
– wspomina Zenon Dąbrowski. Wtedy za na-
mową i poparciem praktycznie wszystkich 
związków zawodowych zdecydował się kan-
dydować w wyborach i został po raz pierwszy 
przedstawicielem załogi w zarządzie JSW SA.

człowieK 
Przede wszystKim
Kompromis, porozumienie między pra-

codawcą a załogą i jej reprezentantami, ła-
godzenie konfliktów, dbałość o pracownika, 
który jest największą wartością firmy – to ce-
chy dobrego wiceprezesa odpowiedzialnego 
za sprawy pracownicze i społeczne. – Nasza 
firma potrzebuje ludzi, którzy dobrze zna-
ją jej problemy i potrafią przeciwstawić się 
łamaniu prawa, zwłaszcza w zakresie praw 
pracowniczych. Takim człowiekiem jest Artur 
Wojtków – mówi Marek Płocharski, prze-
wodniczący związku Kadra JSW SA. – Tylko 
dobrze opłacany i właściwie traktowany pra-
cownik zapewni przysłowiowe metry, tony 
i zyski. Artur Wojtków sprawdził się w czasie 
prosperity i w czasie kryzysu – podkreśla. 

Przed JSW stoją olbrzymie wyzwania. Ry-
nek węgla koksowego jest chwiejny. Czas hossy 
cenowej może minąć nawet w ciągu kwartału. 
Najczęściej kryzys ma gwałtowny charakter. 
W dodatku trudno przewidzieć, kiedy nastą-
pi i kiedy się skończy. Załamanie na rynkach 
światowych potrafi szybko przenieść się na pra-
cowników. Tylko od odpowiedzialnej i pro-
społecznej polityki zarządu zależy, czy uda się 
złagodzić skutki załamania koniunktury.

Czy gdybyśmy nie 
mieli bardzo dobrego 
reprezentanta w poprzednich 
latach, udałoby się 
nam przejść przez dwa 
kryzysy ze stosunkowo 
małymi stratami dla 
załogi? Czy stałoby się 
tak, że wyrzeczenia 
w najtrudniejszym czasie 
ostatniego kryzysu zostałyby 
szybko zrekompensowane?

– Równie niepewna jest sytuacja związa-
na z nadzorem właścicielskim i polityką go-
spodarczą rządu, mającą bezpośredni wpływ 
na sytuację w JSW i jej finanse. Doświadczyli-
śmy tego na początku roku, kiedy trzeba było 
stanowczo wystąpić w obronie naszego fundu-
szu stabilizacyjnego. Artur Wojtków sprawdził 

się także wtedy. Udowodnił, że potrafi także 
w tak napiętej sytuacji współpracować z zarzą-
dem – podkreśla Sławomir Kozłowski. 

ryzyKo eKsPerymentów
– Chcemy, aby było dobrze, czy chcemy, 

aby było inaczej? Stać nas na ryzyko ekspe-
rymentu czy zaufamy osobie sprawdzonej? 
Wybór wiceprezesa reprezentującego załogę 
nie powinien być hazardem – mówią liderzy 
reprezentatywnych organizacji związkowych. 
Człowiek wszechstronny, apolityczny, umie-
jący dogadać się z każdym i mający zaufanie 
pracowników oraz przede wszystkim doświad-
czony zagwarantuje, że zamiast eksperymen-
tów będą racjonalne działania.

Jednym z największych osiągnięć aktual-
nego wiceprezesa z wyboru załogi było prak-
tycznie bezkonfliktowe przeprowadzenie JSW 
przez proces prywatyzacji Spółki. Był głów-
nym twórcą i sygnatariuszem porozumienia 
zbiorowego z 5 maja 2011 roku zawierającego 
pakiet gwarancji pracowniczych, w tym 10-let-
nią gwarancję zatrudnienia i obowiązywania 
zapisów zakładowych układów zbiorowych 
pracy. Czas jednak szybko minął. Trzeba 
wynegocjować nowy, jednolity zakładowy 
układ zbiorowy pracy. Należy stworzyć zbiór 
nowych gwarancji pracowniczych, których 
obowiązywanie kończy się już w 2021 roku. 

– Nie ma lepiej przygotowanego fachowca 
do rokowań nad nowym układem zbiorowym 
pracy, który powinien być korzystny dla pra-
cowników i dla firmy. Potrzebujemy wsparcia 
wiceprezesa Artura, aby zdobyć wszystko, 
co jest do zdobycia – mówi Paweł Kołodziej.
 ROZ

– Górnicy pracują dla swoich rodzin. „Uczciwa i ciężka praca ma służyć naszym najbliższym. Im bardziej firma umożliwia 
nam realizację życiowych marzeń, tym bardziej jesteśmy z nią związani. Działalność gospodarcza powinna być 

podporządkowana pożytkowi ludzi. Jeżeli pan uzna takie przesłanie za motto swej misji w zarządzie, może pan liczyć 
na poparcie załogi” – powiedział mi jeden z górników. Przez lata jego słowa były dla mnie mottem w codziennej pracy – 
zapewnia artur wojtKów, kandydat na wiceprezesa z wyboru załogi. – Wziąłem sobie do serca przesłanie górnika. 

Wyznaczało cel moich działań. Świadczy o tym dorobek mojej pracy – podkreśla Artur Wojtków

Umacniać pozycję JSW, 
nie zawieść oczekiwań załogi

Artur Wojtków, wiceprezes z wyboru załogi: – Można godzić reguły gospodarki rynkowej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Warto było wyznaczać ambitne 
cele w dziedzinie działań propracowniczych, aby mieć satysfakcję z ich osiągnięcia
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Sławomir Kozłowski, przewodniczący So-
lidarności w JSW, wylicza dobre dla załogi 
porozumienia zawarte w 2018 roku, których 
współtwórcą był wiceprezes Artur Wojtków. 
Wiceprezes konsekwentnie realizował zasa-
dę nakazującą dzielenie się z pracownikami 
sukcesem finansowym firmy. Marek Płochar-
ski, lider związku Kadra, przypomina, że na-
wet w kryzysowym 2016 roku możliwe były 
decyzje, dzięki którym złagodzono załodze 
skutki kryzysu. Paweł Kołodziej, przewodni-
czący FZZG JSW SA, podkreśla, że poprawa 
sytuacji rynkowej od razu oznaczała poprawę 
sytuacji finansowej załogi.

mareK PłocharsKi, 
Przewodniczący zz 
Kadra jsw: Wicepre-
zes z wyboru załogi Ar-
tur Wojtków nie zawiódł 
nas nawet w najtrudniej-
szym czasie. Chciałbym 
przypomnieć tylko rok 
2016. Z jednej strony, mieliśmy wyrzecze-
nia, a z drugiej strony, nadzieję, że wkrótce 
się skończą. Nawet wtedy udało się załatwić 
istotne sprawy, na przykład porozumienie 
w sprawie przeprowadzenia regulacji płac 

w kopalni Knurów-Szczygłowice. Wyrówna-
no średnią płacę w tym zakładzie ze średnią 
płacą w tak zwanych starych kopalniach JSW. 
Zostało podpisane porozumienie w sprawie 
odsetek od drugiej raty nagrody barbórko-
wej za rok 2015. Zawarto także porozumienie 
w sprawie nadpłaty 0,84 tony węgla za 2015 
rok wraz z odsetkami. Bardzo istotne było po-
rozumienie w sprawie zachowania uprawnień 
do nagrody barbórkowej dla pracowników 
administracji. To efekt aktywnej postawy wice-
prezesa. Bardzo istotną decyzją było przejęcie 
pracowników KWK Makoszowy, która trafiła 
do SRK. Zostali oni zatrudnieni w Knurowie-
-Szczygłowicach. Artur Wojtków udowodnił, 
że nawet w trudnych czasach można podej-
mować propracownicze decyzje. Przypomnę 
tylko – był wtedy światowy kryzys na rynku 
węgla koksowego. 

Paweł Kołodziej, Prze-
wodniczący Fzzg jsw 
sa: W 2017 roku wiado-
mo było, że wychodzimy 
z najgorszego kryzysu. 
Wciąż nie mieliśmy pew-
ności, czy to tylko chwi-
lowa poprawa, czy dłuż-
szy trend. Optymizmem napawał pierwszy 
kwartał. Wiceprezes Artur Wojtków wspierał 
nas w rozmowach na temat wypłaty nagrody 
jednorazowej. Porozumienie w tej sprawie zo-
stało podpisane 6 marca 2017 roku. Udało się  

załatwić wielki problem społeczny – zostało 
zawarte porozumienie w sprawie zatrudnie-
nia pracowników JSW SiG przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową. Wypłata nagrody w wy-
sokości 4300 złotych netto i podwyższenie 
do 19 złotych wartości ekwiwalentu za posiłek 
profilaktyczny jest dowodem, że wiceprezes 
Wojtków dbał o to, aby poprawa sytuacji fi-
nansowej firmy oznaczała poprawę sytuacji 
finansowej załogi. Szczególnym dowodem 
na to jest wypłata nagrody barbórkowej w 2017 
roku na zasadach obowiązujących w roku 
2014. Chcę podkreślić, że ta decyzja została 
podjęta w czasie, kiedy obowiązywało jeszcze 
porozumienie oszczędnościowe podpisane 
dla ratowania firmy. Okazało się, że jest le-
piej na rynku i od razu było lepiej na kontach 
pracowników. To zasada, którą konsekwentnie 
realizuje wiceprezes Wojtków. 

Na pewno wszyscy pamiętają zwiększenie 
dodatków za pracę w soboty, niedziele i święta 
oraz przywrócenie realizacji wypłat 14. pensji 
i deputatu węglowego. Przy tej okazji ujedno-
licono świadczenie deputatowe tak, że podnie-
siono je w zakładach do najwyższej wartości 
w Spółce. Także pracownicy JSW Szkolenie 
i Górnictwo zostali objęci porozumieniem 
w sprawie wypłaty 14. pensji. 

sławomir KozłowsKi, 
Przewodniczący so-
lidarności w jsw sa: 
Przyjęcia absolwentów 
szkół kształcących kadry 
dla górnictwa, praktyki 
dla uczniów, gwarancje 
zatrudnienia dla absol-
wentów kierunków gór-
niczych, wdrażanie programu stypendialne-
go – to realizowane projekty, dzięki którym 
możemy minimalizować negatywne zjawisko 
luki pokoleniowej. Wiceprezes Artur Wojtków 
aktywnie zabiegał o uregulowanie tych spraw, 
ponieważ doskonale wie, że potrzebujemy 
młodych pracowników, którzy zastąpią poko-
lenie przygotowujące się do przejścia na eme-
ryturę. To jeden z dziesiątków przykładów 
świadczących o tym, że wiceprezes Wojtków 
potrafi podejmować działania zapobiegające 
negatywnym zjawiskom i konsekwentnie reali-
zować plany poprawy warunków pracy i płacy 
w JSW. Pragnę przypomnieć, że rok 2018 był 
kontynuacją procesów zapoczątkowanych 
w minionych latach. Wdrożenie zasad polityki 
antymobbingowej było dużym osiągnięciem. 
Wiemy, jakie jest górnictwo. Potrzebne było 
ustalenie takich zasad. 

Doczekaliśmy się realizacji postulatu re-
prezentatywnych organizacji związkowych 
o ujednoliceniu zasad naliczania wynagrodze-
nia za pracę w dni ustawowo wolne. Wiceprezes 
Artur Wojtków także brał udział w ustaleniu 
podwójnego wynagrodzenia. Najwyższe warto-
ści w Spółce za czas choroby i wynagrodzenia 
za urlop nie byłyby możliwe bez merytoryczne-
go wkładu wiceprezesa z wyboru załogi. Dzięki 

niemu udało się znaleźć taką formułę prawną 
połączoną z formułą ekonomiczną, że ten po-
stulat został zrealizowany. Ujednolicenie od-
praw pośmiertnych, realizacji biletów z Karty 
Górnika, pomocy szkolnych dla dzieci, wzrost 
wynagrodzeń, ujednolicenie zasad i uprawnień 
do Karty Górnika – to sukcesy odczuwalne 
w wymiernych pieniądzach. Tym bardziej 
że i w tych przypadkach została zastosowana 
zasada „równania do szczytów”. Porozumie-
nie w sprawie wypłaty deputatu węglowego 
za 2016 rok po przeanalizowaniu wyników 
trzeciego kwartału 2018 roku jest kolejnym 
dowodem na to, że wiceprezes Artur Wojtków 
konsekwentnie realizuje politykę dzielenia się 
z załogą sukcesem finansowym firmy. Pod-
kreślam – te ustalenia to efekt pracy nie tylko 
w 2018 roku. To także wynagradzanie załodze 
za odpowiedzialną postawę w czasie kryzysu. 

JSW obejmuje wsparciem finansowym 
i psychologicznym rodziny ofiar katastro-
fy w Zofiówce, łącznie z ofertami pracy dla 
członków rodzin górników, którzy zginę-
li w katastrofie. Warto zadać sobie proste 
pytanie: kto trzy lata temu spodziewał się, 
że tak konsekwentnie i namacalnie będzie 
realizowane zapewnienie o tym, że JSW będzie 
firmą, która dzieli się z pracownikami swoim 
sukcesem finansowym? Warto było uwierzyć 
w zapewnienia, które składał wiceprezes Artur 
Wojtków. Nie zawiedliśmy się na nim. 

 `Artur Wojtków kandyduje na stanowisko 
wiceprezesa z wyboru załogi. Jest prawnikiem, 
absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Śląskiego (1991). Ukończył studia podyplomowe 
w zakresie społecznego dialogu pracy w Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach (2001) i w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
w przemyśle w Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
(2008). Od 1995 roku zatrudniony w JSW, 
a w latach 1999–2009 był dyrektorem ds. pracy 
KWK Borynia i do dnia dzisiejszego pełni funkcję 
wiceprezesa do spraw pracy i polityki społecznej 
JSW SA. 

Kto trzy lata temu spodziewał się, że tak konsekwentnie i namacalnie będzie realizowane zapewnienie o tym, że JSW 
będzie firmą, która dzieli się z pracownikami swoim sukcesem finansowym?

Nie zawiedli się ci, 
którzy uwierzyli

Wiceprezes Artur Wojtków 
konsekwentnie realizuje 
politykę dzielenia się z załogą 
sukcesem finansowym firmy.

Artur Wojtków udowodnił, 
że nawet w trudnych 
czasach można podejmować 
propracownicze decyzje.

Wypłata nagrody w wysokości 
4300 złotych netto 
i podwyższenie do  
19 złotych wartości 
ekwiwalentu za posiłek 
profilaktyczny jest dowodem, 
że wiceprezes Artur Wojtków 
dbał o to, aby poprawa 
sytuacji finansowej firmy 
oznaczała poprawę sytuacji 
finansowej załogi.
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Zbyt długo

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 Xnowy górniK: Górnictwo ma coraz gor-
szą opinię. Nawet część polityków z koalicji 
rządowej i zbliżonych do rządu uznaje wę-
giel za brzydkie paliwo. Mówi się o ograni-
czaniu znaczenia i o odchodzeniu od niego. 
Jeżeli ktoś mówi o jego znaczeniu, jest okrzy-
kiwany skamieliną i fanatykiem archaicznej 
gospodarki. Dlaczego tak jest? 

grzegorz tobiszowsKi: Przytacza pan 
opinie tych, którzy uznają węgiel za przyczynę 
wszelkiego zła ekologicznego i klimatycznego. 
Mamy do czynienia z bardzo nieeleganckim 
chwytem propagandowym. Na przykład wma-
wia się opinii publicznej, że jestem za gór-
nictwem przynoszącym straty. Tymczasem 
ponad trzy lata działalności Ministerstwa 
Energii, rządu i mojej to wysiłek skoncentro-
wany na stworzeniu warunków do stabilizacji 
ekonomicznej branży. Wyniki to potwierdzają. 
Jeżeli ktoś uważa, że węgiel jest nam potrzeb-
ny, to znaczy, że chce rujnować środowisko 
naturalne? Nie. Wszystkie działania są nasta-
wione na minimalizację negatywnego wpły-
wu na naturę. Jestem za innowacjami w gór-
nictwie, ochroną klimatu i produkcją paliw 
ekologicznych z węgla. Popieram wszystkie 
projekty zmierzające do osiągnięcia tego celu. 

Oskarżenia przeciwników górnictwa 
i energetyki węglowej są manipulacją, żon-
glowaniem faktami i dopasowywaniem chwyt-
liwych sloganów do nieuzasadnionych opinii. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że z taką ma-
nipulacją spotkałem się nawet w informacjach 
przekazywanych przez prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli i w dokumencie NIK. Padło mię-
dzy innymi sformułowanie, że Ministerstwo 
Energii zostało zlobbowane przez środowisko 
społeczne sektora węglowego i dlatego słabo 
walczymy ze smogiem. 

Pierwszy raz spotykam się z tym, aby w pub-
licznym stanowisku NIK znajdowało się tak 
ogólne i tak stronnicze stwierdzenie. Jeżeli pre-
zes NIK informuje, że wszystkiemu winne jest 
polskie górnictwo, a nie przeszkadza mu węgiel 
z importu, to ja przestaję cokolwiek rozumieć. 
Czy spalaniu węgla z importu nie towarzyszy 
emisja dwutlenku węgla? Czy spalanie węgla 
z Rosji w starych piecach nie powoduje smogu, 
a spalanie w nich polskiego powoduje smog? 

Trzy lata temu mówiono nam: JSW pad-
nie, kopalnie Kompanii Węglowej padną, 
zbankrutuje Katowicki Holding Węglowy. 
Dzięki działaniom rządu JSW nie padła, 
a z kopalń dawnej Kompanii i KHW powstała 
Polska Grupa Górnicza, która jest filarem dla 

polskiej energetyki węglowej. Naprawiliśmy 
branżę górniczą, usprawniamy zarządzanie 
nią, spółki przynoszą znaczące zyski, a PGG 
zaczyna spłacać zobowiązania zgodnie z umo-
wą zawartą z inwestorami, którzy wsparli po-
wstającą firmę. Mamy sukces ekonomiczny 
i nasi adwersarze stracili argumenty, dlatego 
teraz oskarżają branżę o to, że jest zacofana, 
że truje i zanieczyszcza. Pomija się milczeniem 
innowacje, wysiłki wkładane w ochronę śro-
dowiska i przygotowywane projekty związane 
z produkcją paliw ekologicznych. 

Czy można lekceważyć 
fakt, że ta branża 
ma pozycję w gospodarce, 
której zastąpienie innym 
przemysłem wymagałoby 
zainwestowania na Śląsku 
jakichś 200–250 mld złotych? 

 XMa pan pomysł na to, żeby górnictwo 
i energetyka węglowa nie stały się gorący-
mi kartoflami przerzucanymi w czasie zbli-
żających się kampanii wyborczych? 

– Przygotowujemy akcję informacyjną, 
która będzie koncentrować się na rzeczowych 
i rozsądnych argumentach. W czasie naprawy 
branży górniczej na bieżąco informowaliśmy 
o sukcesach, problemach i sposobach rozwią-
zywania problemów. To osłabiło siłę wielkiej 
akcji oczerniania górnictwa. Nie udało się wte-
dy nas oczernić i teraz też mamy argumenty 
przemawiające za górnictwem. 

 X Będzie pan przekonywał, że trzeba fedro-
wać, bo to wspaniała działalność?

– W Polsce mamy kopalnie nie dlatego, 
że jest jakieś skrzywienie mentalne i mamy 
grupę zawodową, której fedrowanie sprawia 
wielką frajdę. Potrzebujemy węgla, bo wciąż 
podstawą naszej energetyki są elektrownie wę-
glowe. Rozwijamy energetykę wykorzystującą 
źródła odnawialne. Planujemy budowę elek-
trowni jądrowej. Rozwijamy technologie przy-
jaznego dla środowiska wykorzystania węgla. 
Są projekty wytwarzania syngazu z węgla i wy-
korzystania tego produktu w karbochemii. 

Chcemy pokazać opinii publicznej, jak 
faktycznie jest. Jednym z ważniejszych tema-
tów jest pokazanie, jak instytucje finansowe 
podchodzą do inwestycji w górnictwie. Co-
raz częściej prezesi spółek górniczych słyszą, 

że nie mogą liczyć na kredyty, bo kredytowa-
nie górnictwa jest źle postrzegane. 

 X Prezesi spółek węglowych mogą liczyć 
przede wszystkim na banki z udziałem 
Skarbu Państwa. Możliwości tych banków 
są ograniczone. Czy nie należałoby roz-
wiązać tego problemu systemowo? Czy 
państwowe instytucje finansowe i agen-
cje nie mogłyby zaangażować się w sek-
tor węglowy?

– To zaangażowanie trwa od momentu, 
kiedy nasz rząd zaczął naprawę górnictwa. 
Trzeba się zastanowić, czy nie mogłoby być 
większe. Toczą się rozmowy na ten temat. 
Na razie na przykład Polska Grupa Górnicza 
swój wielomiliardowy program inwestycyjny 
opiera przede wszystkim na własnych zaso-
bach finansowych. Jednak to jest nienormalna 

sytuacja, że wielka firma, z wielomiliardowy-
mi wpływami, o strategicznym znaczeniu dla 
polskiej energetyki, ma problem z uzyskaniem 
finansowania. Trzeba zadać sobie pytanie: 
Dlaczego tak się dzieje?

 X Ponieważ inwestowanie w górnictwo zo-
stało uznane za nieetyczne.

– Pan to mówi poważnie?

 X Tak można streścić stanowisko wielkich 
banków i grup banków. 

– Nieetyczne jest udzielanie kredytów 
polskiemu górnictwu, ale już udzielanie kre-
dytów na rozwój górnictwa indyjskiego jest 
etyczne? Kilkanaście dni temu wróciłem z In-
dii ze szczytu ekonomicznego. Zaraz po moim 
wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel banku 
niemieckiego. Chwalił się zaangażowaniem 

wiceminister energii grzegorz tobiszowsKi. 
Jest zapotrzebowanie na węgiel kamienny. Świadczy o tym 

wielkość importu, który w 2018 roku wyniósł prawie 20 mln ton. 
Jednak taka ilość węgla sprowadzonego do Polski może oznaczać, 

że szykuje się coś w rodzaju wojny ekonomicznej z polskim 
górnictwem. Zapewne wzrosną zapasy tego paliwa, a chęć 

ich sprzedaży może doprowadzić do zbijania cen rynkowych. 
Podobna sytuacja była w 2011 roku, kiedy padł poprzedni rekord 
importu, a potem zaczął narastać kryzys. Czy tym razem polskie 

górnictwo skutecznie oprze się próbom ataku? – Będą kończyć się 
cykle inwestycyjne. Spółki węglowe zyskały stabilność finansową. 

Polska Grupa Górnicza opiera swoje dostawy na kontraktach 
długoterminowych. Uważam, że branża jest dobrze przygotowana 

do konfrontacji rynkowej. Ci, którzy składują węgiel, a to już 
są miliony ton, pokazują, że Polska jest rynkiem dla paliwa. 

Dobrze byłoby, żeby to był nasz węgiel. Dlatego będziemy dalej 
inwestować i wzmacniać sektor wydobywczy, szczególnie PGG 

– mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w rozmowie 
z Nowym Górnikiem.

byliśmy niemi

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Instytucje finansowe, które zaangażowały się w tworzenie PGG, mają atrakcyjną stopę zwrotu. Spółka rozpoczyna wykup obligacji. 
Realizuje założenia planu przyjętego przy tworzeniu PGG. Czy to nie jest atrakcyjna oferta dla biznesu? Jest. Czy to oferta skamieliny? Gdzie w tym oszołomstwo?



A K T U A L N O Ś C I
1 5 – 3 1  M A R C A  2 0 1 9 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Zbyt długo
byliśmy niemi

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Instytucje finansowe, które zaangażowały się w tworzenie PGG, mają atrakcyjną stopę zwrotu. Spółka rozpoczyna wykup obligacji. 
Realizuje założenia planu przyjętego przy tworzeniu PGG. Czy to nie jest atrakcyjna oferta dla biznesu? Jest. Czy to oferta skamieliny? Gdzie w tym oszołomstwo?
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kapitału niemieckiego w rozwój górnictwa 
indyjskiego. Mówił o miliardowych kredytach. 
Inwestycja w górnictwo indyjskie jest etyczna. 
Inwestycja w polskie kopalnie jest nieetyczna. 
Nie dostrzega pan absurdu?

 X Dostrzegam. Jeszcze większy absurd sły-
szałem w Krakowie. Zarząd LW Bogdan-
ka zastanawiał się, czy firma ma realizo-
wać ambitne plany inwestycji w nowe pole, 
które praktycznie są budową nowej kopal-
ni. Kłopoty z finansowaniem dużych inwe-
stycji przez banki skłaniają do ostrożności. 
Do najnowocześniejszej, najwydajniejszej 
i dochodowej kopalni nie ustawiają się ko-
lejki bankierów. 

– Źle pan interpretuje informację 
o tym, że zarząd LW Bogdanka analizuje 

dotychczasową strategię, zastanawia się, czy 
należy ją zmieniać i w jaki sposób zmieniać. 
Prawdą jest, że górnictwu trudniej o kredyty, 
ale przecież polskie banki kredytują branżę. 
Z trudności nie wolno robić niemożności. 
Przygotowujemy spotkanie na temat m.in. 
finansowania, w którym wezmą udział przed-
stawiciele resortu finansów, środowiska, ener-
gii, rozwoju i strony społecznej. Chcemy także 
rozmawiać z przedstawicielami energetyki 
węglowej, górnictwa i energetyki odnawial-
nej o współzależności wszystkich rodzajów 
energetyki i o tym, jak one się uzupełniają.

Gdy pokazujemy sam 
węgiel, wychodzimy 
na niepoważnych. Jeżeli 
pokazujemy go w systemie, 
okazuje się, że potrafimy 
przekonywać do swoich racji.

 X Będzie debata o imporcie węgla? 
– O tym też chcemy rozmawiać. Udało się 

przekonać Ministerstwo Finansów, aby resort 
energii uzyskał dostęp do informacji o tym, 
dokąd trafia importowany węgiel. Do tej pory 
była ona dla nas niedostępna. To bardzo ważny 
problem. Uważam, że jesteśmy świadkami 
kolejnej rundy walki ekonomicznej z polskim 
górnictwem. To nie przypadek, że w 2018 roku 
sprowadzono do Polski prawie 20 mln ton 
węgla. Mam podstawy podejrzewać, że ten 
węgiel gdzieś leży i czeka na rozpoczęcie woj-
ny cenowej z polskimi kopalniami. 

Proszę sobie przypomnieć sytuację z 2011 
roku. Wtedy też mieliśmy rekordowy import. 
Potem zaczął pogłębiać się kryzys, którego 
szczytowy okres przypadł na rok 2015 i 2016. 
Trwała licytacja, kto sprzeda taniej. Dzięki 
działaniom naszego rządu polskie górnictwo 
nie poległo. Naprawdę niewiele brakowało. 
Wystarczyło, abyśmy zwlekali z pewnymi de-
cyzjami o miesiąc, dwa miesiące. Pewnie zo-
stałaby Bogdanka i może dwie kopalnie dawnej 
Kompanii Węglowej. Ten rok chyba będzie 
spokojny. Jednak trzeba przygotować się na atak 
w następnych latach. Do tego czasu powinny 
zakończyć się procesy inwestycyjne, dzięki 
którym łatwiej będzie przetrwać konfrontację. 

Duży import węgla to także dowód, 
że w Polsce jest rynek dla tego paliwa. Dlatego 
argumenty typu „Zamknijmy nasze kopalnie, 
będziemy mieć świeże powietrze” są korzyst-
ne dla importerów. Czy ktoś chce wyczyścić 
rynek na przykład dla węgla z Rosji?

 X Bez pieniędzy nie przetrwamy takiej 
konfrontacji.

– Muszą być sprzyjające warunki finan-
sowania, zakończone inwestycje, uporządko-
wany rynek. Polska Grupa Górnicza opiera 

swoje kontrakty na umowach wieloletnich. 
To także sukces zarządu PGG. Bronimy się 
tym, że mamy dobrze skonstruowane zarzą-
dzanie w naszych spółkach oraz inwestujemy, 
żeby odpowiedzieć na wyzwania. 

Gdyby import powodował, że nasze spółki 
miałyby zachwianą płynność finansową czy 
brak możliwości sprzedaży, gdyby zabloko-
wało to środki na inwestycje, to byłoby rze-
czywiście dramatem. Teraz powinniśmy ten 
fakt traktować jako wyzwanie. Wzrost importu 
jest między innymi efektem luki na rynku, jaka 
pojawiła się z powodu niedoinwestowania 
kopalń węgla energetycznego Teraz spółki 
węglowe nadrabiają opóźnienia inwestycyjne, 
co wymaga dwóch–trzech lat przy zachowa-
niu na dobrym poziomie wskaźników płynno-
ści i rentowności. Polskie elektrownie prawie 
w całości zaopatrywane są w polski węgiel 
i jednym z priorytetów jest, by tak pozostało. 
Mówmy o tym głośno. 

 X Im głośniej będzie pan o tym mówił, tym 
częściej będzie pan oskarżany o to, że jest 
pan oszołomem albo skamieliną. 

– Trzeba głośno o tym mówić. Należy po-
kazać argumenty, które sprowokują poważną 
dyskusję. Wtedy instytucje finansowe nie będą 
mogły udawać, że nic nie wiedzą o osiągnię-
ciach górnictwa. Górnictwo w Polsce to kil-
kadziesiąt miliardów złotych obrotu. Ponad  
6 mld złotych płaconych podatków. Bezpo-
średnio pracuje w nim około 80 tys. osób. 
Około 300 tys. miejsc pracy istnieje w oto-
czeniu górnictwa. Czy sektor finansowy może 
ignorować taki potencjał ekonomiczny?

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz 
Rogala na jednej z konferencji towarzyszących 
szczytowi klimatycznemu COP24 w Kato-
wicach pokazał łańcuch wartości, jaki two-
rzy górnictwo. Czy można lekceważyć fakt, 
że ta branża ma pozycję w gospodarce, której 
zastąpienie innym przemysłem wymagałoby 
zainwestowania na Śląsku jakichś 200–250 mld 
złotych? Modernizujemy energetykę węglową, 
rośnie sprawność bloków energetycznych, ma-
leje ilość szkodliwych związków wydzielanych 
przy wytwarzaniu energii z węgla. Są projekty 
wytwarzania paliw ekologicznych. Zbyt długo 
byliśmy niemi w sprawach górnictwa. 

Instytucje finansowe, które zaangażowały 
się w tworzenie PGG, mają atrakcyjną stopę 
zwrotu. Spółka rozpoczyna wykup obligacji. 
Realizuje założenia planu przyjętego przy two-
rzeniu PGG. Czy to nie jest atrakcyjna oferta 
dla biznesu? Jest. Czy to oferta skamieliny? 
Gdzie w tym oszołomstwo? 

 X Czy można na szczeblu europejskim 
przebić się z tymi argumentami? Przecież 
w naszym parlamencie to bardzo ciężkie 
zadanie.

– Myli się pan. Przecież program naprawy 
górnictwa i zakres pomocy publicznej został 
zaakceptowany przez nasz parlament i przez 

Komisję Europejską. Przypomnę tylko, że za-
nim to nastąpiło, mówiono nam, że to nie-
możliwe. KE przekonała się, że nasz program 
spina się ekonomicznie i jest realizowany. 
Okazuje się, że kopalnia Sośnica też obroniła 
się ekonomicznie. 

Kilkanaście dni temu 
wróciłem z Indii ze szczytu 
ekonomicznego. Zaraz 
po moim wystąpieniu głos 
zabrał przedstawiciel banku 
niemieckiego. Chwalił się 
zaangażowaniem kapitału 
niemieckiego w rozwój 
górnictwa indyjskiego. Mówił 
o miliardowych kredytach. 
Inwestycja w górnictwo 
indyjskie jest etyczna. 
Inwestycja w polskie kopalnie 
jest nieetyczna. Nie dostrzega 
pan absurdu?

 XWęgiel ma fatalną opinię w Unii Europej-
skiej. Do tej pory jej nie zmieniliśmy.

– Popełnia pan duży błąd, ponieważ sku-
pia pan naszą rozmowę na węglu. Przy takim 
ustawieniu tematu zawsze będzie to wymiana 
argumentów: węgiel dobry, węgiel zły. Spoj-
rzenie zmienia się, kiedy zaczynamy rozmo-
wę o systemie energetycznym, który musi 
być stabilny i wydolny. Nasza energetyka jest 
bardzo podobna do niemieckiej. Dlaczego 
Niemcy spalają rocznie około 160 mln ton 
węgla brunatnego i około 50 mln ton węgla 
kamiennego? Przecież mają wielki sektor 
energetyki opartej na źródłach odnawial-
nych. Otóż elektrownie węglowe i tak zwana 
zielona energetyka działają w symbiozie. Jak 
wiatr nie wieje albo słońce nie świeci, ener-
gię wytwarzają elektrownie węglowe. My, tak 
jak Niemcy, chcemy mieć stabilny i wydolny 
system energetyczny z zieloną energetyką, 
energetyką węglową, jądrową i gazową. 

Wiemy, że procentowo udział węgla w wy-
twarzaniu energii będzie malał, ale ilościowo 
wciąż będziemy go potrzebować mniej więcej 
tyle, ile potrzebujemy teraz. Jeżeli tak będzie-
my przedstawiać znaczenie węgla, nikt nie 
powinien oskarżać nas o nieracjonalne przy-
wiązanie do tego paliwa. Gdy pokazujemy sam 
węgiel, wychodzimy na niepoważnych. Jeżeli 
pokazujemy go w systemie, okazuje się, że po-
trafimy przekonywać do swoich racji. Aby 
robić to skuteczniej, chciałbym zorganizować 
konferencję poświęconą tym zagadnieniom. 
Powtórzę: zbyt długo byliśmy niemi.  l
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Recykling

Fortuna oponą się toczy
Zbliża się okres wymiany opon na letnie, więc 
znów zapłoną wysypiska. Co roku w Polsce 
powstaje około 200 tys. ton zużytych opon, 
a w miarę dynamicznego rozwoju motoryzacji 
będzie ich jeszcze więcej. Bardzo długi czas bio-
degradacji opon, który wynosi 100 lat, powodu-
je, że zużyte ogumienie stanowi zagrożenie dla 
środowiska. W razie pożaru stanowią one spore 
wyzwanie dla strażaków, ponieważ zawierają 
duże ilości związków toksycznych – kauczuki 
syntetyczne, sadzę aktywną, tlenek cynku i tle-
nek glinu. Producenci opon mają obowiązek 
odzyskać z rynku 75 proc. z nich. Większość 
jest utylizowana i nie znajduje dalszego zasto-
sowania. W Polsce tylko ok. 20 proc. zużytych 
opon podlega recyklingowi, tymczasem zużyte 
ogumienie można przetworzyć i wykorzystać 
na wiele sposobów. 

W tym roku na całym świecie kierowcy 
zużyją miliard opon, z czego na Europę przy-
padnie aż 350 mln sztuk. Stare ogumienie 
właściciele mogą zutylizować, dać do zakładu 
wulkanizacyjnego albo wymienić w serwisie 
na nowe. Ustawa nakłada na przedsiębiorców 
z branży motoryzacyjnej obowiązek ewidencji, 
składowania i przekazywania opon do odzy-
sku. Światowe koncerny oponiarskie założyły, 
że do 2040 roku 100 proc. zużytych opon 
będzie recyklingowana. Na razie daleko im 
do tego wyniku – przetwarzanych jest 20 proc. 
70 proc. z nich jest wykorzystywana energe-
tycznie, a 30 proc. materiałowo, przez firmy, 
które granulują opony i stosują je jako dodatek 
do mieszanek betonowych. 

drugie życie oPony
Opony zostawione w serwisie lub w za-

kładzie wulkanizacji trafiają do firm zajmu-
jących się recyklingiem. Jeśli kierowcy chcą 
sami przekazać ogumienie do tych punktów, 
mogą trafić na utrudnienia – samodzielne 
oddanie opon może być niemożliwe lub 
wiązać się z dodatkowymi kosztami. Recy-
kling materiałowy polega na przetworzeniu 
zużytych opon na surowce, które można 
ponownie wykorzystać. By odzyskać w tym 
procesie składniki ogumienia, trzeba je naj-
pierw rozdrobnić lub pociąć. To złożone 
zadanie, gdyż konstrukcja opony zawiera 
stalowy szkielet, który trzeba wcześniej od-
separować. Dwoma głównymi sposobami 
rozdrabniania opon są metoda mechanicz-
na i kriogeniczna. W pierwszej stosuje się 
na ogół wysoką temperaturę, co grozi samo-
zapaleniem, a jednocześnie powoduje degra-
dację mikrocząsteczek kauczuku. W drugiej, 
bardziej wydajnej, opony chłodzi się ciekłym 
azotem o temperaturze -80°C, a następnie 
rozdrabnia. Produktami tego procesu są pył 
gumowy, miał gumowy i granulat.

Najbardziej popularną formą recyklingu 
opon jest produkcja granulatu. Substancja 
ta nadaje się do szeregu zastosowań – wyko-
nuje się z niej gumowe wyposażenie samo-
chodów, podeszwy, wykładziny, uszczelnienia, 
nawierzchnie boisk sportowych. Wykorzystuje 
się je przy umocnieniach nabrzeży morskich, 
falochronach, nasypach, drogach o dużym 
obciążeniu, ścianach wygłuszających czy pod-
kładach pod tory tramwajowe. Z kolei miał 
gumowy służy do modyfikacji nawierzchni 
asfaltowych, ponieważ materiał z dodatkiem 
tego składnika jest bardziej giętki, przez co od-
porny na odkształcenia, lepiej też wytłumia 
hałas na drodze.

energia sPalania
Zużyte opony mają duży potencjał ener-

getyczny. Ich wartość opałowa jest wysoka 
– wynosi 31–32 megadżuli/kilogram. Ilość 
energii, jaką można wyprodukować z gumy, 
jest porównywalna do tej pozyskiwanej za po-
mocą spalania węgla. Spalanie opon, zwłaszcza 
w przemyśle cementowym, energetycznym 
i papierniczym, jest na razie jedynym prak-
tycznym sposobem na odzyskanie zawartej 
w nich energii. Energię ze starego ogumienia 
odzyskiwać można jedynie w cementowniach 
i innych dużych instalacjach. 

W Polsce całe lub rozdrobnione opony 
są spalane w specjalnych piecach, głównie 
w cementowniach, gdzie stanowią wysoko-
kaloryczne paliwo zastępujące węgiel. W ten 
sposób jednostki otrzymują ciepło, które mogą 
wykorzystać np. w procesie wypalania klinkie-
ru w piecach cementowych albo do wytwarza-
nia pary w elektrociepłowniach. Cementow-
nie oszczędzają w ten sposób pieniądze, gdyż 
oponami można zastąpić około 20 proc. masy 
paliwa. W porównaniu do tradycyjnych paliw 
spalanie ogumienia jest bardziej ekologicz-
ne, ponieważ zmniejsza ilość emitowanego 
do atmosfery dwutlenku węgla i siarki oraz nie 
powstaje przy nim popiół, co podwyższa jakość 
wypalanego klinkieru. Oczywiście samodzielne 
spalanie opon w warunkach domowych jest 
nielegalne i bardzo szkodliwe dla środowiska.

wydajna Piroliza
Bezpośrednie spalanie opon ma jeden po-

ważny mankament – pozwala na odzysk tylko 
40 proc. zawartej w nich energii chemicznej. 
Efektywność odzysku energii w procesie piro-
lizy może być znacznie wyższa i osiągać nawet 
70 proc. Metoda ta jest na razie na wczesnym 
etapie rozwoju i brakuje rozwiniętej infrastruk-
tury, ale obiecuje wiele. W procesie pirolizy 
opony najpierw są rozdrabniane, a następnie 
poddawane działaniu bardzo wysokiej tempe-
ratury. Reakcje przeprowadza się w reaktorach, 
do których wprowadza się i obrabia termicznie 
drobną gumę z opon. Można w tym procesie 
korzystać z istniejących już na całym świe-
cie reaktorów, tylko że działają one w sposób 
okresowy i podczas załadunku emitują wie-
le trujących gazów i pyłów. Znacznie lepiej 
sprawdzają się mobilne kontenerowe syste-
my reaktorów, które pozwalają na działanie 

w sposób ciągły. Charakteryzują się również 
bardzo niskim poziomem emisji szkodliwych 
związków w gazach i niemal ograniczają do zera 
emisję szkodliwych pyłów. Dodatkową zaletą 
wykorzystywania opon w procesie pirolizy 
jest autoenergetyczność instalacji – reaktory 
w dużej mierze są napędzane energią, którą 
same wytworzą.

Produktem procesu pirolizy gumy są trzy 
pełnowartościowe produkty, które znajdują 
zastosowanie w wielu sektorach gospodarki 
– gaz, olej i proszek. Uzyskany gaz może być 
wykorzystywany do napędzania agregatów 
prądotwórczych, oleje są świetnym kompo-
nentem do produkcji gumy lub olejów opało-
wych. Powstały czarny proszek, czyli karboni-
zat, dodaje się jako wypełniacz do produkcji 
gumy czy też jako pigment w wyrobach be-
tonowych. Wytworzona w ten sposób kostka 
nie przyjmuje oleju ani wody. 

euroPejsKi tygrys
Unia Europejska w ramach projektu TyGRe 

finansuje badania nad znalezieniem zastoso-
wania dla zużytych opon. Kieruje nim włoska 
krajowa agencja nowych technologii, energetyki 
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
(ENEA). Konsorcjum, które otrzymało 3,3 mln 
euro dofinansowania ze środków unijnych, 
buduje prototypowy zakład, który ma przetwa-
rzać 30 kilogramów zużytych opon na godzi-
nę. Zespół pracujący nad projektem analizuje 
sposoby wykorzystania powstających podczas 
spalania łatwopalnych gazów (mieszaniny wo-
doru, tlenku i dwutlenku węgla oraz metanu). 
Naukowcy opracowali innowacyjną metodę 
przetwarzania termicznego, wykorzystującą 
efekty uboczne spalania. Jednym z nich jest 
węglik krzemu, który może być wykorzysty-
wany do produkcji materiałów ceramicznych, 
membran i komponentów elektronicznych.  l

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

WFOŚiGW w Katowicach
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Rozstrzygnięto konkurs Zielona pracownia_
projekt’2019, skierowany do szkół podstawo-
wych i średnich z terenu województwa ślą-
skiego. W tym roku na nagrody Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przeznaczył niemal 
450 tys. złotych. O nagrodę ubiegały się  
184 placówki, które nie otrzymały dofinan-
sowania w poprzednich edycjach. 

Uczestnicy konkursu Zielona pracownia_
projekt'2019 musieli utworzyć projekt szkolnej 
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, 
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. 
Nagrody pieniężne zostaną przeznaczone 
na wdrożenie nagrodzonego projektu eko-
pracowni. Jury oceniało nadesłane prace, 
biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodaro-
wanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę kreatywność, inno-
wacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy 

dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu. 

nowy KonKurs 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił konkurs Zielona Pracownia’2019, który 
jest skierowany do organów prowadzących 
placówki oświatowe z terenu województwa 
śląskiego. Celem konkursu jest dofinanso-
wanie najlepszych wniosków dotyczących 
utworzenia ekopracowni. 

Fundusz przekaże twórcom najlepsze-
go projektu dotację w wysokości 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem 
że maksymalna kwota dotacji nie przekroczy 
30 000 złotych. Wnioski w konkursie Zielona 
Pracownia’2019 można składać w terminie 
15–29 marca 2019 roku. Więcej informacji 
na stronie internetowej WFOŚiGW w Ka-
towicach – wfosigw.katowice.pl w zakładce 
Aktualności. l
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Tegoroczny salon samochodowy w Gene-
wie to kolejne potwierdzenie nie tylko zmian 
na rynku motoryzacyjnym, ale także w po-
dejściu do promocji swoich działań. Kiedyś 
na marcowych targach byli wszyscy wielcy, 
dziś tylko ci, którzy mają w swojej ofercie coś 
nowego. Na wystawie zabrakło więc w tym 
roku takich marek jak: DS, Ford, Hyundai, 
Infiniti, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel i Vol-
vo. No, tego ostatniego częściowo. Pojawi-
ła się należąca do właścicieli Volvo marka 
Polestar, specjalizująca się w samochodach 
elektrycznych. Model Polestar 2 ma dwa elek-
tryczne silniki mające po 150 kW mocy i 330 
Nm maksymalnego momentu obrotowego. 
Baterie mają samochodowi zapewnić zasięg 
500 km. W sumie – konkurent Tesli 3. Konku-
rentów Elona Muska można zresztą znaleźć 
więcej. Jednym jest chiński Arcfox GT, który 
dysponuje całkowicie elektrycznym napędem 
o mocy 1630 KM, który prędkość 100 km/h 
osiąga w 2,59 sekundy, czyli w podobnym 
czasie jak Tesla S. 

Wśród bardziej dostępnych premier jest 
Peugeot e-208, który ma trafić na rynek je-
sienią tego roku. Ma silnik o mocy 136 KM 

i baterie pozwalające na przejechanie około 
340 km. Prototypowe samochody z napędem 
elektrycznym dominują na targowych sto-
iskach. Jedne są bardziej, drugie mniej od-
dalone od rynku. Prototypowy, oczywiście 
elektryczny Fiat Centoventi jest przedstawiany 
jako pierwsza zapowiedź przyszłych kształtów 
kolejnej generacji Fiata Pandy. 

Rynkowych nowości, zwłaszcza ze stan-
dardowymi napędami, jest znacznie mniej. 
Są wśród nich np. Renault Clio, Peugeot 208, 
Jeep Renegade oraz Skoda Kamiq. Niewąt-
pliwie rynkową, choć bardzo specyficzną 
nowością jest Bugatti La Voiture Noire. Ten 
supersamochód ma być ograniczony tylko 
do jednego egzemplarza, a jego nabywca 
będzie musiał się pożegnać z niemałą kwo-
tą. Samochód kosztuje 16,5 mln euro. Za te 
pieniądze otrzyma stylistyczne połączenie 
Bugatti Chirona z legendarnym modelem 
Atlantic, dysponujące ośmiolitrowym silni-
kiem o mocy 1500 KM. Jednorazowe Bugat-
ti przyciąga wzrok zwłaszcza z tyłu, gdzie 
pod fantazyjnie falowanym pojedynczym 
światłem znajdziemy 6 końcówek układu 
wydechowego. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Elektryczna Genewa

Mitsubishi Engelberg Tourer 2 Nissan IMQ

Polestar 2

SEAT el-Born Toyota Corolla Trek Hybrid
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Peryferia

Ojciec

Zdrowie

Boso, ale z ostrogami
Stopa to anatomiczny cud konstrukcji i ergo-
nomii – składa się z prawie 30 kości i utrzy-
muje nas w pozycji pionowej przez całe życie. 
Pozwala chodzić, skakać, biegać i wytrzymuje 
nawet kilkusetkilogramowe obciążenia. Nic 
zatem dziwnego, że jest podatna na kontuzje 
i schorzenia. Jedną z mocniej utrudniających 
codzienne funkcjonowanie jest tzw. ostroga, 
powstała wskutek stanu zapalnego rozcięgna 
podeszwowego, odgrywającego ważną rolę 
w procesie chodzenia. W wyniku zapalenia 
na podeszwowej stronie kości piętowej po-
jawiają się kilkumilimetrowe wyrostki kości. 
Ostroga piętowa nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia, wywołuje jednak spory dyskomfort 
u osób dotkniętych tym problemem.

jaK rozPoznać ostrogę?

Schorzenie to charakteryzuje się dokucz-
liwym bólem zlokalizowanym pod piętą, który 
uniemożliwia lub znacznie ogranicza stanie 
i chodzenie. Najpierw chorzy odczuwają ból 
pięty tylko przy chodzeniu, później nie opusz-
cza ich nawet wtedy, gdy siedzą lub leżą. Z po-
wodu sztywnienia stopy charakterystyczny dla 
zapalenia rozcięgna jest poranny ból odczu-
wany podczas stawiania pierwszych kroków. 
Syptomem ostrogi jest również nasilenie do-
legliwości przy zadarciu palców u stóp.

Kto jest narażony 
na tę PrzyPadłość?
Ostroga zazwyczaj dokucza osobom upra-

wiającym takie sporty jak tenis, siatkówka 

czy bieganie. Jednak równie często występuje 
u ludzi starszych, u których stopy z różnych 
powodów ulegają deformacji, oraz u pracu-
jących w pozycji stojącej – w wyniku zmian 
zwyrodnieniowo-przeciążeniowych. Ryzyko 
zapalenia rozcięgna jest większe u osób z nad-
wagą, gdyż dochodzi wtedy do spłaszczenia 
podłużnego łuku stopy, co powoduje, że roz-
cięgno piętowe naciąga się jeszcze bardziej. 
Stan zapalny sprawia, że w miejscu przyczepu 
magazynują się złogi wapienne i na kości pię-
towej tworzy się narośl. W grupie ryzyka są też 
osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, 
ponieważ w tym wieku zmienia się struktura 
tkanki tłuszczowej amortyzującej urazy.

czy można usunąć ból?
W celu uśmierzenia bólu należy przyło-

żyć kostkę lodu powierzchni skóry w obrębie 
bolesnego obszaru pięty. Mogą to być również 
zmrożona puszka czy butelka. Taki chłodzą-
cy kompres zdejmujemy po 5–10 minutach, 
by uniknąć odmrożenia skóry. 

jaK leczyć ostrogę?
Skuteczne jest leczenie nieoperacyjne, 

które rozwiązuje problem u 90 proc. pa-
cjentów. Leczenie rozpoczyna się od przyj-
mowania doustnych niesterydowych leków 
przeciwzapalnych. Równolegle stosuje się 
rehabilitację, która obejmuje fizykoterapię 
(jonoforezę, pole magnetyczne, ultradźwię-
ki) oraz kinezyterapię, czyli leczenie ruchem. 
Chory wykonuje zestaw ćwiczeń, które później 
powtarza w domu przez kilka–kilkanaście 

tygodni. Początkowo na noc można zakładać 
szyny lub tzw. taping, czyli opatrunki wyko-
nywane za pomocą plastrów, zapobiegające 
sztywnieniu rozciągniętych za dnia mięśni. Po-
maga również specjalny masaż, który popra-
wia ukrwienie i odżywienie okolic rozcięgna. 
Jeśli te metody nie działają, przez trzy miesiące 
zaleca się zakładanie na noc specjalnych ortez, 
które rozciągają ścięgno Achillesa i rozcięg-
no podeszwowe. W leczeniu można również 
wykorzystać falę uderzeniową (ESWT), która 
blokuje bodźce bólowe, działa przeciwzapalnie 
i pobudza gojenie się tkanek.

jaKą stosować 
ProFilaKtyKę?
Istotne w zapobieganiu ostrodze jest no-

szenie wygodnego obuwia – na niskim ob-
casie, z elastyczną i amortyzującą wstrząsy 
podeszwą. Warto stosować specjalne wkładki 
do butów, a w ostrej fazie stanu zapalnego 
zaleca się używanie podpiętek żelowych. 
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Trudno powiedzieć, czy Wojtek znał i pamiętał 
ojca. Czasem tak jest, że powtarzane latami 
rzeczy tak mocno wgryzają się w świadomość, 
że trudno stwierdzić, czy to nasze własne 
zdanie. Ojciec Wojtka zniknął, gdy chłopiec 
miał niespełna pięć lat, a jego dwaj bracia byli 
o dwa i trzy lata starsi. Mimo że oni już lepiej 
pamiętali mężczyznę, praktycznie nigdy o nim 
nie rozmawiali.

Co innego matka chłopców – ona żyła 
w codziennym kulcie męża, którego przed-
stawiała chłopcom jako wzór cnót i dobroci. 
Nie do końca było wiadomo, jak się poznali, 
bo matka w zależności od okazji zmieniała 
swoją wersję. W domu jednak nigdy nie mó-
wiło się o nim źle, choć z wielu źródeł chłop-
cy mogli się dowiedzieć, że mężczyźnie było 
daleko do bycia wzorem cnót.

Nie wiadomo też było, co się z nim stało. 
Pewnego dnia po prostu wyszedł na spacer 
z psem i już nie wrócił. Piksel, bury kunde-
lek, przybiegł do domu kilka godzin później, 
ciągnąc za sobą smycz. Wielodniowe poszu-
kiwania niewiele dały. Nie trafiono na ślady 
zaginionego, nie znaleziono ciała.

Chłopcy wychowywali się więc w domu, 
który tak jakby zatrzymał się dzień po znik-
nięciu ojca. W szafie wisiały jego ubrania, 
na nocnym stoliku leżała napoczęta książka 
i zapalniczka, oni nie mogli pić z ulubionego 
kubka ojca. Czas mijał, ale ta część ich życia 

była jakby zamrożona. Wychowywali się bez 
ojca, ale tak, jakby cały czas był obecny. 

Siłą rzeczy – ich matka, bardzo dzielna 
i pracowita, przez wszystkie lata z nikim się 
nie związała, a nawet nie przeszło jej to przez 
myśl. Męża poznała późno, bo miała już po-
nad trzydzieści lat, a za jej czasów była już 
uznawana za starą pannę i był to jej pierwszy 
partner. Małżeństwo było zaaranżowane przez 
jej rodziców w zmowie z rodzicami pana mło-
dego, a ona niedługo po ślubie zaszła w ciążę. 
Choć chłopcy nie mogli tego pamiętać, to inni 
ludzie, którzy znali parę, wiedzieli, że niewiele 
ich łączyło oprócz dzieci. Kobieta nigdy nie 
zaakceptowała tego, że jej mąż lubił ludzi, 
tłum, całonocne rozmowy, nie przeszkadzał 
mu niewielki domowy bałagan, za to mierziła 
go nuda i nicnierobienie. Lubili się, ale nie była 
to wielka miłość, przynajmniej nie dla niego.

Wojtek odkrywał to wszystko kawałeczek 
po kawałeczku, szybko dochodząc do tego, 
że historie powtarzane przez matkę mogą 
być dalekie od wersji, którą mógłby przedsta-
wić ojciec. Gdy skończył dziewiętnaście lat, 
postanowił, że przez kolejny rok zgromadzi 
tak wiele informacji o ojcu, ile zdoła. Matce 
od początku bardzo nie podobał się ten po-
mysł, jakby bała się tego, co może znaleźć.

Chłopak zaczął od analizy lokalnych ga-
zet z czasu po zaginięciu ojca, przepytaniu 
świadków i prześledzeniu jego ostatnich dni 
przed zniknięciem. Spisywał jego upodobania 

muzyczne, listy znajomych, książek – komple-
tował wszystko to, co mogłoby mu się przydać 
do odtworzenia jego życia. Tygodnie żmudnej 
pracy każdego popołudnia i wrodzona docie-
kliwość przyniosły szybkie i niespodziewane 
rezultaty. 

Już po niecałych dwóch miesiącach 
Wojtek wpadł na trop ojca. Miał co prawda 
początkowo wątpliwości, czy to on – ale już 
pierwsze ich spotkanie całkiem je rozwiało. 
Wojtek wyglądał jak młodsza kopia swojego 
ojca. Spotkał go wieczorem, w Warszawie, 
w niewielkim klubie jazzowym, w którym 
grał i którego jednocześnie był właścicielem. 
Używał innego nazwiska, wyglądał inaczej niż 
na zdjęciach pieczołowicie przechowywanych 
przez matkę, ale to był on. Kilka godzin i bu-
telkę whisky później Wojtek poznał historię 
jego zniknięcia zupełnie odmienną od tej, 
na której się wychował. Nad ranem rozstali 
się, ale ojciec wyznał synowi, że bardzo się 
cieszy, że go widzi.

Wojtka nieustannie męczyło, czy powi-
nien przerwać wieloletnie cierpienie matki, 
której życie toczyło się wokół opieki nad syna-
mi i wyczekiwaniu na męża. Męża, który miał 
nigdy nie wrócić, bo nigdy tego nie planował. 
Ale czy fakt, że poznałaby prawdę, spowodo-
wałby, że wreszcie mogłaby odetchnąć i pójść 
dalej, czy wręcz przeciwnie – odebrałby sens, 
który prowadził ją przez lata, i spowodowałby, 
że poczułaby się jeszcze gorzej? l

Ucieczka z krainy gafy

Nieznośne 
dziecko
„Czy ty także należysz do KOR-u?”. Tak zagad-
nął mnie kiedyś kolega. Nie miał na myśli zna-
nego z historii Komitetu Obrony Robotników. 
Chodziło mu o komitet oszalałych rodziców, 
realizujących projekt dziecko. 

Pociechy w wieku od 10 do 12 lat z pokorą 
przyjmują narzucany im przez rodziców roz-
kład zajęć. Im starsze, tym częściej sabotują 
projekty ojca i matki. Rodzice zazwyczaj nie 
reagują, gdy dzieciak nie przykłada się do do-
datkowych lekcji angielskiego. Przeważnie nie 
wiedzą, że na wieczornym treningu tenisa, 
aikido czy karate wystaje pod ścianą, zamiast 
dawać z siebie wszystko. Oczy robią jak spodki 
wtedy, gdy syn czy córka na prośbę o ścisze-
nie muzyki lub wyniesienie śmieci trzaska 
w gniewie drzwiami. 

O co chodzi? Ludzie z KOR-u są skazani 
na domysły. Dzieciak przeważnie nie chce 
lub nie potrafi wyartykułować przyczyny 
swojej złości. Urocza 10-latka z rozmysłem 
niszczy pracę domową starszego brata, 
choć wie, że chłopak będzie miał kłopoty 
w szkole za nieodrobienie lekcji. Pierworod-
ny bije młodszego brata, a jego płacz kwituje 
stwierdzeniem: boli, no i dobrze, miało boleć. 
Co zrobić z gagatkiem, który kopie matkę 
za to, że nie pozwala mu skupić się na grze 
internetowej? Awantury z małolatami wybu-
chają zawsze nie w porę. 

Nie jesteśmy na nie przygotowani nieza-
leżnie od metryki i stażu rodzicielskiego. Wte-
dy włącza się pamięć pokoleniowa – jak moi 
rodzice reagowali na konfliktowe sytuacje, gdy 
byliśmy dziećmi. Krzyczeli, bili nas, stawiali 
do kąta, zamykali w piwnicy, karali milczeniem 
lub izolacją z zakazem opuszczania pokoju. 
Ile rodzin, tyle sposobów reagowania na złość 
dzieciaka. Wątpię, czy ten przekaz pokolenio-
wy jest adekwatny do dzisiejszych realiów, gdy 
małolaty przeważnie dorastają w samotności. 
Plaga depresji jest krzykiem rozpaczy, że dla 
nikogo nie są wystarczająco ważne. 

Najgorszy jest chyba brak reakcji. Defi-
cyt zainteresowania, dlaczego dziecko jest 
nieznośne, może chore lub dręczone przez 
rówieśników, jest zamykaniem go w kloszu 
beznadziei. Frustrację odreagowuje złością, 
ponieważ to najbardziej pierwotne uczucie. 
Dopiero ze złości rodzi się płacz, żal, mniej 
lub bardziej uzasadnione pretensje do rodzi-
ców i wszystkich zamieszanych w jego co-
dzienność. Dokopywanie się do faktyczne-
go powodu nieznośności naszego dzieciaka 
przypomina obieranie cebuli. To wymaga 
cierpliwości i czasu.

Należałam do KOR-u. Był dodatkowy an-
gielski, tenis, jazda konna, pływanie, taniec 
towarzyski, narty. Mam dziecko porządnie wy-
edukowane. Z perspektywy lat i błędów, które 
popełniłam, wiem, że należało odpuścić te do-
wożenia na kolejne zajęcia pozaszkolne, które 
miały rozwijać coraz to nowe zainteresowania 
i umiejętności. Dziś postawiłabym na zwykłe 
bycie razem, wspólne robienie pierogów, grę 
w karty i inne mało ekscytujące czynności, ale 
budujące poczucie wspólnoty. Podobno każde-
mu należy się co najmniej 20 minut dziennie 
ze strony najbliższych. Gdy to będzie faktycz-
nie jego 20 minut – bez telefonu, komputera, 
telewizora – dowiemy się, z kim mieszkamy 
pod jednym dachem. A to pozwoli dopasować 
projekt dziecko do konkretnego człowieka, 
który ma twarz naszego syna bądź córki.

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Polscy piwowarzy nie gęsi…

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
od 4 marca 2019 roKu obowiązuje nowy 
wzór Prawa jazdy. Z blankietu znika adres 
zamieszkania. Dokumenty wydane do 4 marca 
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały 
wydane. W większości krajów Unii Europejskiej 
nie umieszcza się adresu zamieszkania na do-
kumencie prawa jazdy. Ministerstwo Cyfryzacji 
pracuje nad dalszym rozwojem systemu CEPiK 
2.0. Ma to pozwolić na zniesienie obowiązku 
posiadania prawa jazdy przez kierowców pod-
czas kontroli drogowych. Zmiana ma zacząć 
obowiązywać już w tym roku.

co trzeci PolsKi student uważa, że uKoń-
czenie wyższej uczelni wcale nie Pomoże 
mu w znalezieniu dobrej Pracy – wynika 
z badania portalu Pracuj.pl. Do niedawna dy-
plom szkoły wyższej pomagał w budowaniu 
ścieżki kariery zawodowej. Obecnie studenci 
nie są przekonani, że samo ukończenie uczelni 
zagwarantuje im dobrą pozycję na rynku pracy. 
Aż 83 proc. badanych twierdzi, że pracodawcy 
już na starcie kariery oczekują od pracowników 
doświadczenia i konkretnych kompetencji, dla-
tego nieobowiązkowe praktyki i staże stały się 
niemal koniecznością. 61 proc. studentów i ab-
solwentów po stażach czy praktykach twierdzi, 
że dobrze przygotowują one do pracy, 63 proc. 
– że uczą funkcjonowania w firmie, a 57 proc. 
– że pomagają zdobyć konkretne umiejętno-
ści. Tylko 37 proc. studentów i absolwentów 
potwierdza, że studia są potrzebne, by znaleźć 
dobrą pracę, 33 proc. nie zgadza się z tą tezą, 
a reszta nie ma zdania na ten temat.

Ponad Połowie anKietowanych PolaKów 
emerytura Kojarzy się z odPoczynKiem 
– wskazuje ankieta Izby Zarządzających Fun-
duszami i Aktywami. Wyobrażenia Polaków 
na temat emerytury są bardzo różne. Dla po-
nad połowy, w większości mężczyzn i osób 
w wieku 18–24 lat (aż 76 proc.), emerytura 
to czas, w którym będą odpoczywać. 54 proc. 
osób planuje spędzać czas z bliskimi, a 52 proc. 
poświęci ten czas dla siebie (więcej takich 
odpowiedzi wytypowały osoby w wieku 18–24 
lat). Częściej wyobrażają sobie one emeryturę 
jako czas, który można przeznaczyć na hobby 
i pasje. 24 proc. osób mieszkających w Pol-
sce wskazuje, że na emeryturze będzie miało 
problemy finansowe, takie odpowiedzi częściej 
zaznaczały kobiety oraz osoby w wieku 45–64 
lat. Wnioski z badań wskazują, że dla mło-
dych ludzi emerytura coraz częściej kojarzy 
się z pozytywnymi aspektami. Jest jednak gru-
pa, dla której emerytura to przede wszystkim 
kłopoty finansowe. Myśląc o emeryturze, nie 
można zapominać o różnych formach oszczę-
dzania lub bezpiecznego inwestowania włas-
nych środków finansowych, które zapewnią 
nam godne życie w przyszłości. 

Krzyżówka panoramiczna nr 6

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „z toastem za zdrowie”. 
Nagrodę wylosował: bogdan szymczyK z rybniKa.

W ostatnich latach uprawy chmielu w Polsce 
zajmują trochę ponad 1,4 tys. hektarów. Więk-
szość z nich to tradycyjne polskie chmiele – 
Sybilla, Marynka czy Lubelski. Wykorzystują 
je zarówno małe browary rzemieślnicze czy 
regionalne, jak i wielkie koncerny. Nieprze-
rwanie rośnie zainteresowanie odmianami, 
na które jeszcze kilka lat temu nie było zbytu. 
Tak przedstawia się teraźniejszość polskiego 
chmielu. W zeszłym miesiącu objawił się jed-
nak naukowiec z Krakowa, który postanowił 
zabawić się w wizjonera i stworzyć nowe sty-
le piwa, sięgając do zapomnianych odmian 
chmielu. Kto wie, może niedługo Polska bę-
dzie się kojarzyć z chmielem tak jak Japonia 
z wiśnią czy Holandia z tulipanami?

99 proc. udziału w skupie szyszek chmie-
lowych w Polsce należy do historycznych 
polskich odmian. Superaromatyczny chmiel 
Lubelski, zarejestrowany w 1964 roku, nadaje 
piwu delikatną i bardzo przyjemną goryczkę. 

Młodszą o 24 lata Marynkę poznamy po lek-
kiej, przebijającej się przez nią nucie kwia-
towej. Z kolei chmiel Sybilla to krewniaczka 
Lubelskiego o podobnym aromacie, skrzyżo-
wana z chmielem z byłej Jugosławii. 

KraKowsKa szKoła 
browarnicza
Dr inż. Marek Zdaniewicz z Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie od lat jest zapalonym 
piwowarem. Temat jego pracy doktorskiej 
oczywiście dotyczył piwa i na jej potrzeby 
prowadził w Browarze Żywiec trzyletni cykl 
doświadczeń, będący wynikiem współpracy 
z duńską firmą. Owocem tych badań była roz-
prawa o procesie fermentacji. Zgłębiał również 
tajniki piwowarstwa, pracując w małych wa-
rzelniach belgijskich. Jego najnowszymi bada-
niami zainteresowało się Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, które przyznało mu grant 
na ich realizację w ramach programu Lider. 

Badacz-piwowar chce skończyć z domi-
nacją lagerów, które mimo ofensywy browa-
rów rzemieślniczych wciąż są na pierwszym 
miejscu sprzedaży w Polsce. Wraz z między-
wydziałowym zespołem, do którego należą 
chemik, mikrobiolog, inżynier i technolog, 
utworzył na swej macierzystej uczelni Kra-
kowską Szkołę Browarniczą i chce to zmienić 
– rozpoczął prace nad stworzeniem polskich 
rodzajów piwa w ramach piwnego stylu ale. 
Na profilu grupy na Facebooku jeszcze w tym 
roku znajdą się praktyczne informacje nie 
tylko dla przedsiębiorców, ale także dla pa-
sjonatów piwa.

ale(ż) taK
Do tej pory w badaniach nad piwem mało 

uwagi poświęcano polskim, wysoko chmie-
lonym stylom. Nie są one zbyt powszechne, 
wymagają bowiem czasochłonnego procesu 
obróbki, odwdzięczają się jednak głębszym 
aromatem. Oczywiście priorytetem dla piw-
nych eksperymentatorów jest wykorzystanie 
w procesie warzenia tradycyjnych polskich 
chmieli. Wspominają też zagadkowo o sta-
rych, niemal zupełnie zapomnianych od-
mianach polskiego chmielu, które pozyskują 
od plantatorów. 

Krakowski badacz-piwowar dostrzegł nie-
wykorzystany potencjał na polskim rynku 
– mało prawdopodobne, aby zarówno duży 
koncern, jak i niszowy browar w trakcie se-
zonu zaczęły badania nad nowym stylem, wy-
korzystując do tego swoje moce produkcyjne. 
Mogą sobie na to pozwolić naukowcy, którzy 
dysponują laboratoriami wyposażonymi w li-
nie pilotażowe do wytwarzania piwa.

PolsKie i eKo
Naukowcy z Krakowa kładą duży nacisk 

na to, by być przyjaźni środowisku. W trakcie 
badań nad procesem warzenia piwa starają 
się korzystać z takiej technologii produkcji, 
która nie wytwarza dużej ilości zanieczyszczeń 
w postaci ścieków. W dłuższej perspektywie ich 
ambicją jest zmiana działania polskiej branży 
piwnej. Chcą, by w ciągu kilku lat ich ekoin-
nowacje zaczęły być wprowadzane przez kon-
cerny i wykorzystywane przy produkcji piwa. 

 MAREK KOWALIK
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Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski i parlamenta-
rzyści Prawa i Sprawiedliwości podsumowali dotychczasowy 
etap zbierania wniosków o rekompensatę utraconego prawa 
do deputatu węglowego. W tym roku wnioski mogą składać: 
wdowy, wdowcy i sieroty po pracownikach, emerytach lub 
rencistach, mający ustalone uprawnienia do renty rodzinnej; 
emeryci, emerytki i renciści, pobierający zamiast swojej emery-
tury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku; 
osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, 
mający ustalone uprawnienia do tego świadczenia. Te osoby 
zostały pominięte w poprzedniej akcji wypłacania rekompen-
sat. Termin składania wniosków mija 23 kwietnia. Wypłaty 
mają się rozpocząć od 1 czerwca. Uprawnionych do skorzy-
stania z rekompensat jest około 24 tys. osób przebywających 
w Polsce i poza granicami kraju. Do tej pory wpłynęło mniej 
niż jedna trzecia wniosków. Publikujemy adresy punktów, 
w których można składać wnioski.

1. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Borynia
• Dawny referat węglowy w budynku transportu
• 44‒268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

2. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka
• Budynek szkoleniowy, sala nr 33
• 44‒335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.– pt. 7.00–15.00

3. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Jastrzębie
• Dawny budynek działu BHP
• 44‒330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

4. KWK Budryk
• Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25
• 43‒178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10

• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

5. KWK Knurów-Szczygłowice, ruch Knurów
• Budynek Szkolenia
• 44‒190 Knurów, ul. Kopalniana 1
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

6. KWK Knurów-Szczygłowice, ruch Szczygłowice
• Pokój 20
• 44‒193 Knurów, ul. Górnicza 1
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

7. KWK Pniówek i KWK Krupiński
• Dział Zatrudnienia, pokoje nr 209, 111
• 43‒251 Pawłowice, ul. Krucza 18
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.- pt. 7.00–15.00

8. Zakład Wsparcia Produkcji JSW SA (były Zakład Logistyki 
Materiałowej)
• Pokój 402
• 44‒330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1
• Godz. otwarcia: pn. 7.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

9. LW Bogdanka SA
• Stołówka górnicza
• 21‒013 Puchaczów
• Godz. otwarcia: pon.–pt. 8.00–14.00
(w dwa pierwsze i dwa ostatnie poniedziałki punkt otwarty 
do 18.00)

10. Tauron Wydobycie SA (Centrum)
• Pokój nr 2
• 43‒600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 32
• Godz. otwarcia: pn. 6.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

11. Tauron Wydobycie SA (szyb Piłsudski)
• Pokoje nr 6, 7, 8
• 43‒600 Jaworzno, ul. Krakowska 6
• Godz. otwarcia: pn. 6.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

12. Tauron Wydobycie SA (budynek przed Bramą Główną 
ZG Janina)
• Pokoje nr 108, 202
• 32‒590 Libiąż, ul. Górnicza 23
• Godz. otwarcia: pn. 6.00–18.00
  wt.–pt. 7.00–15.00

13. SRK SA POK Czechowice-Dziedzice
• Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 2a
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

14. SRK SA POK KHW
• Katowice, ul. Damrota 16/18
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

15. SRK SA POK Zabrze
• Zabrze, ul. Lampy 11
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

16. SRK SA POK Rybnik
• Przychodnia
• Rybnik, ul. Jastrzębska 12
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

17. SRK SA POK Katowice
• KWK Wieczorek
• Katowice, ul. Szopienicka 58
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

18. SRK SA POK Bytom
• Budynek KWK Powstańców Śląskich
• Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 133
• Godz. otwarcia: pn.–pt. 8.00–18.00

l

Lista lokalizacji punktów przyjmowania wniosków o wypłatę rekompensaty

Pieniądze dla 24 tys. osób

Tradycyjnie w pierwszą sobotę marca na stoku Cieńkowa 
w Wiśle odbyły się Zawody Narciarskie Branży Górniczej 
w Slalomie Gigancie o Puchar Ministra Energii organizowa-
ne przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną. W tegorocznych 
zawodach startowało 235 zawodników, którzy rywalizowali  
w 10 kategoriach wiekowych.

Impreza rozpoczęła się występem orkiestry górniczej, 
a później amatorzy białego szaleństwa rozpoczęli konkursowe 
zjazdy. III Puchar Ministra Energii wywalczyli reprezentanci 
kopalni ROW I z Polskiej Grupy Górniczej. Drugie miejsce 
drużynowe i Puchar Prezesa Holdingu KW zdobyli zawod-
nicy Kopalni Knurów-Szczygłowice, a trzecie i Puchar Pre-
zesa PGG – zawodnicy ROW II. Najszybszym zawodnikiem 
wśród pracowników okazał się Tomasz Pająk – reprezentant 
kopalni Budryk – z czasem 24,17 s. Najszybszą kobietą była 
Joanna Patas z ROW. Pokonała slalom z czasem 32,32 s. Zwy-
cięzcy odebrali pamiątkowe puchary i atrakcyjne nagrody. 
Nagrodzono także najmłodszego i najstarszego zawodnika. 
Najstarszym uczestnikiem zawodów był Andrzej Mazurek 
z kopalni Borynia w JSW, a najmłodszym Oliwier Praus – syn 
pracownika Centrali PGG.

Zaciętej rywalizacji zawodników towarzyszyła impreza 
w strefie animacji stworzonej przez partnerów PGG Family 
oraz sponsorów zawodów.

l

 III Puchar Ministra Energii 

zawody narciarsKie górniKów
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