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Daniel Ozon, prezes JSW SA: 
– Nie odchodzę. Stanę do 
konkursu. Jeżeli 
nie wygram, 
trudno.

Transformacja 
polskiej energetyki
Budowa kopalń węgla kamien-
nego? Tak! Węgiel podstawą 
bezpieczeństwa energetycznego? 
Tak! Trzeba także inwestować 
w technologie czystego węgla. 
Wytwarzanie czystych paliw 
z węgla i komponentów potrzeb-
nych przemysłowi chemicznemu 
jest sposobem na ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla. Duże 
znaczenie w projektach związa-
nych ze zgazowaniem węgla mają 
plany Polskiej Grupy Górniczej. 

strona 3

O wsparciu regionów 
górniczych
Bruksela.

strona 3

JSW to nowoczesna 
grupa przemysłowa
– Dwa lata temu byliśmy firmą, 
której zależało na kontaktach 
z partnerami, którzy mieli opi-
nię innowacyjnych, otwartych 
na zmiany i dbających o środo-
wisko naturalne. Po dwóch latach 
bardzo prestiżowi partnerzy kon-
taktują się z nami, pytają, czy nie 
chcielibyśmy z nimi współpra-
cować – mówi Artur Dyczko, 
pełnomocnik zarządu JSW SA 
do spraw strategii i rozwoju.
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Koniec plastikowego 
świata?
Odpady z tworzyw sztucznych.
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W Polsce już zasilają 
domy prądem 
z elektrycznych aut
Informacje motoryzacyjne.
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Uczmy się 
od Niemców
N iemcy znów ogłosili, że rezygnują z węgla. Tym 

razem nawet z brunatnego, wcześniej zrezygnowali 
z kamiennego. W związku z tym rocznie importują 
kilkadziesiąt milionów ton tego paliwa. Podobno chcą 
także zamienić swoje elektrownie spalające węgiel 
brunatny na magazyny energii. Nie ogłosili, jak to zrobią. 

J eden z inżynierów górniczych zapytał mnie, czy to będą 
jakieś olbrzymie akumulatory. Nie wiem, nie jestem 

inżynierem. Jednak mało prawdopodobne, aby można było 
w prosty sposób zamienić elektrownię w akumulator. Trochę 
poszperałem na ten temat w sieci i okazało się, że Niemcy 
sami jeszcze nie wiedzą, jak to zrobią. Jednak zapewniają, 
że zrobią. Ich wiara we własną potęgę jest powalająca. 

O głosili też, że wpompują dziesiątki miliardów euro 
w regiony, które ucierpią z powodu zamykania 

kopalń węgla brunatnego i elektrowni węglowych. 
Kopalń na razie nie zamykają, tylko rozbudowują. 
Jednak w pompowanie pieniędzy powątpiewają 
nawet obywatele, którzy ostrożnie podchodzą do tych 
pomysłów. Powstaną nowe miejsca pracy w słabo 
płatnych sektorach usługowych. Czy to dobry interes?

U nas zachodzi identyczne ryzyko. Jeżeli ktoś zacznie 
kasować sektor górniczy, a później energetykę 

węglową, to nikt nie uwierzy, że stworzy równie atrakcyjne 
miejsca pracy. Nie wierzą Niemcy, nie uwierzą Polacy. Nasi 
sąsiedzi mają dodatkowy problem. Zdają sobie sprawę, 
że jak ludzie w regionach górniczo-energetycznych 
zaczną biednieć, to mogą głosować na ugrupowania 
bardzo skrajne. Skrajne z prawej strony. Nie na dobrą 
prawicę, ale na prawicę uznawaną za niedobrą. Przeciwko 
strategii działania: „Ogłośmy zamykanie, a może coś 
wymyślimy” są także niemieccy przemysłowcy. Ich niepokoi 
nieuchronny wzrost cen energii.

P roszę zwrócić uwagę na podstawowy fakt. 
Przeciwnicy górnictwa w każdym kraju wygłaszają 

piękne mowy i spełniają bardzo mało obietnic. Wydają 
pieniądze, których nie mają. Zapowiadają wydarzenia 
w odległej przyszłości. Nie mają pomysłu na to, 
co dziś i jutro. Są dobrzy propagandowo i nieudolni 
w konkretnych działaniach. Najgorsze, że w Polsce 
przybywa złotoustych. Mam nadzieję, że nastąpi 
u nas jakieś otrzeźwienie. Na razie wiele decyzji jest 
podejmowanych pod presją „zielonych Niemiec”. Oni 
są tacy zieloni jak książę angielski. Spalają w swoich 
elektrowniach najwięcej węgla brunatnego na planecie 
Ziemia. Do tego kilkadziesiąt milionów ton węgla 
kamiennego. Wyprodukowali masę samochodów 
z silnikami Diesla, w których instalowali oprogramowanie 
zaniżające ilość wydzielanych szkodliwych dla klimatu 
substancji. Ich bank będzie finansował rozwój górnictwa 
węgla kamiennego w Indiach. Zrobi to, żeby rozbudować 
tam niemieckie wpływy. Teraz niech Niemcy nam pokażą, 
jak sobie poradzą bez energetyki węglowej. 

N ie musimy iść z nimi łeb w łeb. Poczekajmy, 
zobaczymy, jakie będą rzeczywiste skutki, potem 

zastanówmy się i podejmijmy decyzję. Mamy czas. 
Niech Niemcy najpierw przerobią swoje elektrownie 
na magazyny energii i niech to będzie opłacalne. Gdy 
niemieccy inżynierowie oszukiwali w przypadku silników 
Diesla, to tłumaczyli się, że tak trzeba było, ponieważ 
technicznie nie mogli sobie poradzić z normami 
ustalonymi przez urzędników. My nie musimy oszukiwać. 
Wystarczy, aby w Unii Europejskiej zrozumiano, że chcemy 
uczyć się na błędach niemieckich.

 l 

Pikieta urzędu wojewódzkiego. Negatywne reak-
cje przedstawicieli śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
na działania, a właściwie na brak działań, wobec prob-
lemu z węglem z importu. Publiczne pytania o to, 
czy rządowi zależy na górnictwie. To tylko niektóre 
sygnały napływające z tego związku, które świadczą 
o rosnącym niezadowoleniu. 

T o niezadowolenie ma swoje źródło. Jest nim 
obawa, czy zagraniczna konkurencja wspiera-
na przez krajowe grupy interesów nie szykuje 

powtórki z kryzysu sprzed trzech–czterech lat. Na ła-
mach Nowego Górnika temat importu i zaangażo-
wania w niego spółek energetycznych był poruszany 
przy okazji obrad Zespołu Trójstronnego do Spraw 
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przypominam 
sobie, że udowodniono wtedy, że jakimś dziwnym 
trafem koncepcje wiceministra energii Grzegorza To-
biszowskiego zmierzające do zapanowania nad tym 
zjawiskiem odbijały się od muru niemożności. Nie 
można było uczynić z Węglokoksu firmy dbającej o za-
pewnienie niezbędnego węgla z importu dla energetyki. 
Nie można było ustalić, kto co importuje, ile importuje 
i gdzie składuje ten węgiel. 

Teraz można to ustalić, ale podobno uzyskano 
informację w taki sposób, że nie można jej oficjalnie 
wykorzystać. To tajemnica chroniona przez prawo. 
Piszę „podobno”, bo nie chce mi się wierzyć w tak 
pojmowane przekazywanie informacji, które mogłyby 
wiele ułatwić. W tekście Nowego Górnika było sporo 
faktów, które wzbudzały moją rezerwę. Pomyślałem – 
redaktor przeholował, podrasował i podkoloryzował 
fakty po to, aby wywołać sensację. Okazuje się, że nie. 

Kilka dni temu przeczytałem informację Bogusła-
wa Hutka, lidera górniczej Solidarności. Okazuje się, 
że spółki zależne od energetyki nie tylko sprowadzają 
węgiel z zagranicy dla ciepłowni i elektrowni. One nim 
handlują. Na przykład handlują ekogroszkiem i sprze-
dają go taniej nawet o 150 złotych niż Polska Grupa 

Górnicza. Ponieważ Polska Grupa Energetyczna jest 
udziałowcem PGG, to wycinanie z rynku firmy, w któ-
rej ma się udziały, jest zabiegiem dość kuriozalnym. 
Racjonalności takiemu działaniu nadaje tylko zamiar 
podkopania pozycji interesu, w którym ma się udziały. 
Ale co to za racjonalność? Nie potrafię tego zrozumieć.

Z pewnym niepokojem obserwuję wyhamowanie 
działań wspierających branżę górniczą. Nie chodzi 
tylko o import węgla. Na ostatnim Zespole Trójstron-
nym mówiono o spotkaniu przy stole wszystkich mi-
nistrów, którzy mają bezpośredni i pośredni wpływ 
na górnictwo, związków zawodowych i przedstawicieli 
zarządów spółek węglowych. Nie ma informacji na ten 
temat. Jest milczenie. 

Strona społeczna po ostatnim kryzysie jest prze-
wrażliwiona. Nikt nie chce, aby powtórzyła się sytuacja 
z 2015 i 2016 roku. Teoretycznie JSW jest w lepszej 
sytuacji niż PGG, ponieważ mamy węgiel koksowy. 
Jednak proszę zwrócić uwagę, że ostatni kryzys prze-
trzebił na przykład firmy usługowe pracujące dla gór-
nictwa. My także cierpimy z tego powodu. Jest coraz 
mniej fachowców, którzy chcą pracować w sektorze 
górniczym. Ogólny klimat jest taki, że instytucje finan-
sowe chcą być jak najdalej od branży górniczej. Coraz 
trudniej zdobyć kredyty. Nie decyduje o tym kondycja 
finansowa, ale fakt, że jakaś firma jest górnicza albo 
ma coś wspólnego z górnictwem. 

Mamy za sobą trzy lata polityki nastawionej na na-
prawę górnictwa. Efekt jest taki, że Polska Grupa Ener-
getyczna ogłasza odchodzenie od węgla w ciepłowni-
ctwie. Stawia na gaz. Jak w takiej sytuacji na przykład 
PGG ma budować swoją strategię? Jeszcze nie tak 
dawno węgiel dla sektora komunalno-bytowego był 
dobrym interesem. Teraz przestaje nim być, bo ener-
getyka nie tylko sprowadza węgiel, ale także od niego 
odchodzi. Stawia w ten sposób PGG pod ścianą. Jaki 
jest sens w wykańczaniu własnego górnictwa? Czy 
chodzi o zrobienie miejsca konkurencji? Czy energe-
tyka nie lubi górnictwa? l

Pięścią w stół

Energetyka nie lubi górnictwa

Z pewnym 
niepokojem 
obserwuję 
wyhamowanie 
działań 
wspierających 
branżę górniczą.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wielkie uznanie dla załogi i menedżerów Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Firma nie tylko rozwija działalność 
biznesową, ale także aktywnie włącza się w życie spo-
łeczności lokalnych. Wspieranie klubów sportowych, 
szkół, ośrodków opiekuńczych, dbałość o ekologię, 
powołanie fundacji dla wspierania społeczności lo-
kalnych – to działania godne pochwały. 

O kazuje się, że można pogodzić działalność 
gospodarczą z filantropią i ekologią. To bardzo 
ważne działania, ponieważ w obecnych czasach 

nie można prowadzić firmy górniczej wbrew miesz-
kańcom regionu dotkniętego bezpośrednio szkodami 
górniczymi i innymi niedogodnościami, których nie 
da się całkowicie wyeliminować. Zacząłem od spraw 
niezwiązanych bezpośrednio z produkcją, ponieważ 
uważam, że to godna pochwały postawa. Jednak na-
wet najszczodrzejsza pomoc dla otoczenia nie zastąpi 
działalności obliczonej na zysk. Żeby móc pomagać, 
trzeba mieć środki. 

Rok 2018 firma zakończyła dobrymi wynikami. 
Przed sobą ma także niezły rok. Jeżeli nie zdarzy się 
w gospodarce światowej jakiś kataklizm, JSW powinna 
radzić sobie dobrze. Od bieżących wyników ekono-
micznych ważniejsze są perspektywiczne plany służące 
utrzymaniu efektywności i pozycji rynkowej. Na tym 
polu zarząd może pochwalić się konsekwencją w rea-
lizacji strategii. Przyznam, że z dużą rezerwą podcho-
dziłem do informacji na temat strategii ogłoszonych 

ponad rok temu. Wydawało mi się, że jest tego za dużo 
i za drogo. Nagły przeskok od zaciskania pasa do kosz-
townych inwestycji wydawał się niemożliwy. Jeszcze 
bardziej nieprawdopodobne były zapewnienia, że moż-
na to pogodzić z polityką propracowniczą. Jak dołoży 
się do tego wsparcie dla społeczności lokalnych, to mój 
brak wiary jest uzasadniony. Udało się. Nie miałem 
racji. Czasem są sytuacje, w których cieszę się, że się 
myliłem. 

Teraz już nie ma napuszenia w stwierdzeniach, 
że Jastrzębska Spółka Węglowa jest czołowym produ-
centem węgla koksowego w Unii Europejskiej i chce 
umacniać swoją pozycję w grupie światowych liderów. 
Nie dziwią informacje o poszerzaniu bazy zasobowej. 
To, że Spółka stawia na informatyzację i ma plany zwią-
zane z tworzeniem tak zwanej inteligentnej kopalni, 
wydaje się czymś naturalnym. Wprowadzanie samo-
dzielnej obudowy kotwowej wkrótce stanie się faktem. 

Aby się rozwijać, JSW potrzebuje nowych złóż. 
Tematem wzbudzającym duże zainteresowanie są roz-
mowy między naszą Spółką a firmą Prairie Mining 
na temat projektów górniczych Dębieńsko i Jan Karski. 
Możliwe, że JSW po prostu wykupi australijską firmę. 
Możliwe jest także zawiązanie nowej spółki z przewagą 
JSW. Uważam, że nie potrzeba byłoby takich zabie-
gów, gdyby przed laty nie przespano dobrych okazji, 
aby zabezpieczyć nasze interesy. Złoża w Dębieńsku 
i na Lubelszczyźnie (projektowana kopalnia Jan Karski) 
nie musiały trafić w obce ręce.  l

Czasem 
są sytuacje, 
w których cieszę 
się, że się myliłem.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Dobry czas dla JSW

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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15 kwietnia w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie odbyła się konferencja „Rola zga-
zowania węgla oraz innych niskoemisyjnych 
technologii węglowych w okresie transforma-
cji polskiej energetyki”. Wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski mówił o projekcie 
sektora paliwowo-energetycznego w Polsce. 

W ostatnich latach Polska importowała 
32 proc. energii finalnej w porównaniu z około 
52 proc. na poziomie Unii Europejskiej. Włas-
ne zasoby wytwórcze i surowcowe (odnawialne 
i kopalne) pozostaną filarem bilansu elektro-
energetycznego na najbliższe dziesięciole-
cia. To sposób na stabilne i pewne dostawy 
energii do odbiorców oraz zagwarantowanie 
niezależności energetycznej. Przewiduje się 
stopniowe procentowe zmniejszanie udziału 
węgla (kamiennego i brunatnego) w bilansie 
produkcji energii elektrycznej z obecnych pra-
wie 77 proc. do około 60 proc. w 2030 roku. 
Wolumen wykorzystania węgla kamiennego 
(ponad 30 mln ton/rocznie), produkcji ener-
gii elektrycznej (około 70 TWh) pozostanie 
na stabilnym poziomie.

Węgiel jest dla naszej energetyki stabiliza-
torem i gwarantem bezpieczeństwa energetycz-
nego. Polska powinna dążyć do bezpieczeństwa 
energetycznego głównie na bazie polskich za-
sobów energetycznych, w tym nowoczesnych 
technologii czystego węgla oraz krajowych za-
sobów OZE (biomasa, geotermia, energetyka 
wodna i wiatrowa – również na morzu). 

Potrzebujemy nowych kopalń węgla 
kamiennego energetycznego i koksowego. 

Z uwagi na dobrą i stabilną kondycję węgla 
koksowego na światowych rynkach projekt 
budowy nowej kopalni produkującej ten 
surowiec jest inicjatywą pożądaną, nie tyl-
ko z uwagi na aspekty społeczne, ale przede 
wszystkim ekonomiczne. Poza najważniej-
szym elementem potrzebnym do realizacji 
tego przedsięwzięcia, czyli dostępem do bo-
gatych złóż węgla koksowego, Górny Śląsk 
dysponuje również niezbędnym potencjałem 
technicznym i zasobami kadrowymi. Projekt 
budowy nowej kopalni węgla koksowego zo-
stałby zrealizowany na bazie infrastruktury 
pozostałej po jednej z kopalń zlikwidowanych 
w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 1997–2001 lub w Zagłę-
biu Lubelskim.

Ponadto PGG SA jeszcze w 2019 roku 
rozpocznie prace związane z udostępnieniem 
nowych złóż węgla energetycznego. Nowa ko-
palnia ma wydobywać węgiel ze złoża Imielin 
Północ (zasoby to 70 mln ton), a cały projekt 
zakłada również udostępnienie złóż Ziemo-
wit Głęboki (140 mln ton) oraz Piast Głęboki 
(90 mln ton). Razem nakłady inwestycyjne 
na realizację tego projektu mają wynieść  
6 mld złotych. 

Obecnie eksploatowane złoża dla elek-
trowni w Zagłębiu Konińskim i Bełcha-
towskim zostaną sczerpane w najbliższych 
kilkunastu latach, dlatego należy podjąć wy-
dobycie w Ościsłowie i Złoczewie. Z kolei 
wydobycie w Gubinie należy traktować jako 
perspektywiczne. 

ST

Budowa kopalń węgla kamiennego? Tak! Węgiel podstawą bezpieczeństwa energetycznego? Tak! Trzeba także inwestować 
w technologie czystego węgla. Wytwarzanie czystych paliw z węgla i komponentów potrzebnych przemysłowi 

chemicznemu jest sposobem na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Duże znaczenie w projektach związanych ze 
zgazowaniem węgla mają plany Polskiej Grupy Górniczej. Zielona energetyka nie wyklucza innych paliw. Bezpieczeństwo 

energetyczne zapewnimy sobie dzięki wykorzystaniu polskich zasobów energetycznych. Mówił o tym wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski w czasie konferencji zorganizowanej przez AGH w Krakowie

Transformacja polskiej energetyki 
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Prezes Polskiej Grupy Górniczej i prezydent 
Euracoal Tomasz Rogala oraz wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski uczestniczyli 
w Brukseli w rozmowach z Komisją Europej-
ską oraz Euracoal na temat wsparcia finanso-
wego UE regionów górniczych. 

– Unia Europejska ma wspólne cele kli-
matyczne, ale nie możemy zapominać o tym, 
że poszczególne kraje mają różne punkty wyj-
ścia na swojej drodze transformacji energe-
tycznej. Dlatego w osiągnięciu restrykcyjnych 
celów istotną rolę odgrywa wsparcie finansowe 

dla regionów uzależnionych od węgla – po-
wiedział Grzegorz Tobiszowski. Spotkanie 
odbyło się 9 kwietnia 2019 roku w Brukseli.

Projekty dotyczą trzech głównych obsza-
rów: restrukturyzacji regionów górniczych, 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
czystych technologii węglowych oraz zago-
spodarowania terenów inwestycyjnych likwi-
dowanych kopalń w taki sposób, by mogły 
one zostać wykorzystane dla nowych gałęzi 
przemysłu. Mogą to być projekty samorzą-
dowe, uczelni czy instytucji badawczych oraz 
podmiotów gospodarczych. PGG

Bruksela

O wsparciu regionów górniczych

PG
G

Wsparcie dla czystych technologii węglowych to jeden z tematów rozmów

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Potrzebujemy nowych kopalń węgla kamiennego 
energetycznego i koksowego
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 XNowy GórNik: Możemy porozmawiać 
o sukcesach JSW?
DaNiel ozoN: Proszę zapoznać się z wyni-
kami JSW za 2018 rok. To one odzwiercied-
lają sukcesy załogi, menedżerów wszystkich 
szczebli i moje także. W ubiegłym roku grupa 
JSW wypracowała 1,76 mld złotych skonso-
lidowanego zysku. Przychody ze sprzedaży 
wzrosły o 10,5 proc. w porównaniu z rokiem 
2017 i wyniosły 9,8 mld złotych. EBITDA 
Grupy Kapitałowej wyniosła 3,1 mld złotych. 
W 2018 roku zakłady GK JSW wyprodukowa-
ły 15 mln ton węgla oraz 3,6 mln ton koksu. 
To wzrost produkcji węgla i koksu o ponad 
3 proc. w stosunku do 2017 roku. 

 XO mało nie stracił pan stanowiska kilka 
tygodni przed ogłoszeniem wyników.

– Na ten temat nie będę prowadził pub-
licznej debaty. Zarząd pracuje. Koncentruje-
my się na zadaniach, realizujemy strategię, 
dostajemy zgody korporacyjne na działania 
planowane od roku, a nawet wcześniej. 

 X Co poza wskaźnikami jest dla pana mier-
nikiem sukcesu?

– Na przykład program Inteligentna Kopal-
nia, który został wpisany do Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz umieszczony w Programie 
dla Śląska. Na Program składa się 16 projektów 
strategicznych, w tym 10 już uruchomionych 
oraz sześć rekomendowanych do uruchomienia 
w latach 2019–2020. Planowany termin zakoń-
czenia ostatniego projektu to czwarty kwartał 
2022 roku. W 2018 roku zwiększyliśmy pro-
dukcję węgla o około 0,5 mln ton w porówna-
niu z rokiem 2017. W 2019 roku też planujemy 
uzyskać kilkuprocentowy wzrost wydobycia. 

Dzięki modernizacji zakładów przeróbki 
węgla będziemy mogli dostarczać do koksow-
ni lepszej jakości węgiel, a to oznacza lepszą 
jakość produkowanego koksu.

Mamy też zgody korporacyjne na przeję-
cie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Prze-
jęcie PBSz jest ekonomicznie uzasadnione, 
poza tym zyskujemy kompetentnych pracow-
ników, którzy są nam potrzebni do realizacji 
planów związanych z pogłębianiem szybów, 
wykonywaniem robót korytarzowych i bu-
dową kopalni Bzie-Dębina. Chcę podkreślić, 
że to pierwsza w Polsce od kilkudziesięciu lat 
budowa nowej kopalni. 

Węgiel koksowy i koks to surowce, bez 
których nie może funkcjonować współczesna 
gospodarka. Bez węgla koksowego nie byłoby 
stali. Bez stali nie ma przemysłu motoryza-
cyjnego, produktów AGD ani farm wiatro-
wych na morzu i lądzie. Żeby zbudować jeden 
duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton stali. 
By ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu. 
Aby wyprodukować koks do wytopu stali po-
trzebnej na jeden duży wiatrak, należy zużyć 
200 ton węgla koksowego. Produkcja JSW 
jest potrzebna i to daje nam szansę na rozwój. 

 X Na konferencji wynikowej analitycy pytali 
o koszty wynagrodzeń. Nie są zbyt wysokie?

– Wypłaciliśmy zawieszone w po-
przednich latach świadczenia pracownicze. 
Ze związkami zawodowymi spotykamy się 

co miesiąc, by rozmawiać o inwestycjach, prio-
rytetach rozwojowych, a także o wzroście 
płac. W tym roku nie planujemy podwyżek 
płac. Jestem zwolennikiem ewentualnej jed-
norazowej wypłaty. Dyskutujemy na ten temat 
ze związkami zawodowymi. Musimy dbać 
o utrzymanie kontroli nad kosztami Spółki. 
Dialog ze związkami jest bardzo dobry. 

Przygotowujemy JSW na czas kryzysu. 
Nie wiem, kiedy on nadejdzie. Pewnie w naj-
mniej spodziewanym momencie. Utworzyliśmy 
fundusz stabilizacyjny. Na dwóch subfundu-
szach odłożyliśmy 1,8 mld złotych. Planujemy, 
że w tym roku odłożymy jeszcze 200 mln zło-
tych. To pieniądze na kontynuację inwestycji 
w czasie, gdy pogorszy się sytuacja rynkowa. 

JSW spłaciła wszystkie wcześniejsze 
zobowiązania. Jesteśmy Spółką bez długów. 
Angażujemy się we wspieranie społeczności 
lokalnych. Powołaliśmy fundację, która bę-
dzie wspierała finansowo inicjatywy lokalne 
w gminach, w których prowadzimy działal-
ność górniczą. Podpisaliśmy umowy z kon-
sorcjum banków oraz z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym. Uzyskaliśmy kredytowanie 
na ponad 1 mld złotych. 

Dla mnie wielkie znaczenie ma umo-
wa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
na prawie 59 mln euro. O ile dobrze pamiętam, 
ten bank po raz pierwszy kredytuje projek-
ty w sektorze górnictwa węgla kamiennego. 
Okres spłaty tego kredytu wynosi osiem lat 
od jego uruchomienia. Planujemy wykorzy-
stać te pieniądze na modernizację koksowni 
oraz inwestycje w produkcję energii z gazu 
koksowniczego oraz z metanu towarzyszącego 
pokładom węgla. Za trzy lata chcemy osiągnąć 
niezależność energetyczną. To bardzo ważne, 
bo tylko w zeszłym roku na zakup energii wyda-
liśmy 300 mln złotych. W tym roku może to być 
400 mln złotych. Będziemy także mogli finan-
sować inwestycje służące ograniczeniu emisji 
dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. 

 XDoskonałe relacje ze związkami zawodo-
wymi. Dobre wyniki finansowe. Kilka nowo-
czesnych projektów. Zmiana wizerunku fir-
my z klasycznie węglowej na firmę szanującą 
środowisko naturalne i inwestującą w zielo-
ne technologie. To wszystko pańska zasługa? 

– W JSW mamy grupę fachowców sprag-
nionych sukcesu. Czwarta rewolucja przemy-
słowa toczy się na naszych oczach z wielką 
dynamiką, jakiej nie było nigdy wcześniej. 
W związku z tym jeszcze odważniej pracujemy 
nad innowacyjnymi, nowoczesnymi technolo-
giami, które pozwolą nam stworzyć inteligen-
tną kopalnię. Możemy udowodnić, że polskie 
górnictwo ma szansę tworzyć nowatorskie 
rozwiązania i efektywne technologie. Wspól-
nie możemy zbudować nowoczesny i przyja-
zny środowisku sektor branży wydobywczej 
na miarę XXI wieku. Taki cel wyznaczyłem 
swoim współpracownikom. Zapytałem, czy 
chcą go osiągnąć. Usłyszałem krótkie: Tak. 
I zaczęliśmy pracę. Oprócz bardzo dobrych 
planów rozwoju części górniczej i koksowej 
GK JSW powstały plany wytwarzania paliwa 
wodorowego z gazu koksowniczego i produk-
cji włókien węglowych ze smoły po produkcji 
koksu. Na pewno będziemy to robić.

 X Jest pan wizjonerem?
– Jestem realistą. Jeżeli nie osiągniemy 

tych celów, nie będzie nas. JSW przejdzie 
do historii gospodarczej regionu, Polski i Eu-
ropy. Uważam, że lepiej jest tworzyć historię, 
niż do niej przechodzić. 

 XOdchodzi pan ze Spółki niepokonany.
– Nie odchodzę. Kończy się kadencja za-

rządu. Stanę do konkursu. Jeżeli nie wygram, 
trudno. Jednak nikt mi nie zarzuci, że zo-
stawiłem niedokończone projekty. W JSW 
mamy strategię i realizujemy ją. Włączyliśmy 
się aktywnie w realizację planów premiera 
Mateusza Morawieckiego. Spółka wzorcowo 
realizuje zadania stawiane przez akcjonariu-
szy. Nie zmarnowaliśmy szansy, jaką dały nam 
działania ministrów energii w czasie, gdy trze-
ba było ratować JSW. Nie zmarnowaliśmy 
poświęcenia załogi, która w najtrudniejszym 
czasie zrezygnowała z części wynagrodzeń, 
aby firma mogła złapać oddech finansowy. 

 X Niedawno Prairie Mining Limited zagro-
ziła polskim władzom arbitrażem. W nieofi-
cjalnych informacjach podaje się, że może 
domagać się nawet 10 mld złotych. Austra-
lijska spółka uznała, że jest blokowana 

w uzyskaniu koncesji wydobywczej dla swo-
ich projektów: Dębieńsko na Śląsku i Jan 
Karski na Lubelszczyźnie. Czy JSW może 
pomóc polskim władzom rozwiązać ten 
problem?

– JSW nie jest i nie będzie stroną w jakim-
kolwiek sporze australijskiej spółki z polskimi 
władzami. Jesteśmy natomiast w stałym kon-
takcie ze spółką Prairie, rozmawiamy na temat 
współpracy dotyczącej projektów węglowych 
w Polsce. Ustaliliśmy, że do 28 września 2019 
roku przedłużamy termin obowiązywania 
umowy w sprawie nawiązania potencjalnej 
współpracy. Musimy ustalić warunki.

 X Zasady finansowe?
– Między innymi.

 X I wtedy JSW jako większościowy udzia-
łowiec Prairie byłaby w sporze ze Skarbem 
Państwa?

– Jak pan sobie wyobraża spór JSW 
ze Skarbem, skoro Skarb ma pakiet kontrolny 
akcji JSW? Nie byłoby żadnego sporu.

 X Czyli JSW może pomóc państwu 
polskiemu?

– Naszym podstawowym biznesem jest 
wydobycie węgla koksowego. Bez niego nie 
wyprodukujemy koksu i nie zrealizujemy na-
szych projektów wodorowych ani produkcji 
włókien węglowych. Musimy więc zwiększać 
bazę zasobową. Mamy w zasobach opera-
tywnych ponad 1 mld ton węgla. To dużo, ale 
kiedyś te zasoby się wyczerpią. Poza tym nie 
do wszystkich jest łatwy dostęp. 

Aktywa Prairie są dla nas interesujące. 
Dostęp do złoża Dębieńsko umożliwi nam 
dość szybkie zwiększenie produkcji. Mogli-
byśmy bez budowy dodatkowego szybu wejść 
w te pokłady od strony Szczygłowic i osiąg-
nąć wydobycie w ciągu kilku lat na poziomie 
0,5 mln ton. To oznacza, że wkrótce zrekom-
pensowalibyśmy ubytek wydobycia w Zofiów-
ce. Po zeszłorocznej katastrofie w tej kopalni 
musieliśmy wyłączyć z eksploatacji część złoża 
w najbardziej zagrożonej partii. 

W przypadku drugiego projektu Prairie, 
kopalni Jan Karski, zlokalizowanego obok 
Bogdanki, również chodzi o pokłady węgla 
koksowego. Na Lubelszczyźnie trzeba byłoby 
wybudować nową kopalnię. To projekt obli-
czony na lata, ale bardzo interesujący i zgod-
ny z naszym celem strategicznym, jakim jest 
zwiększanie bazy zasobowej. Kontynuujemy 
rozmowy z Prairie. Chcielibyśmy mieć kontro-
lę nad tą spółką. To wszystko stanie się faktem, 
jeżeli podpiszemy ostateczną umowę z Prairie 
Mining Limited, która będzie korzystna dla 
JSW. Dobre rozwiązania biznesowe wynego-
cjowane przez zarząd Spółki kontrolowanej 
przez państwo są najlepszą formą pomocy 
państwu. 

 XWie pan, jak osiągnąć ten cel?
– Wiem. 

 X Jak?
– O tym i wielu innych koncepcjach będę 

mówił przed komisją konkursową. 
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Rozmowa z Danielem OzOnem, prezesem JSW SA

Lepiej jest tworzyć historię, 
niż do niej przechodzić
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Porozmawiajmy o inno-
wacjach. Lubi pan ten temat.
artur Dyczko: Wolałbym z panem porozma-
wiać o inwestycjach i strategii naszego rozwoju. 
W tym roku Spółka zainwestuje około 2 mld 
złotych, a do 2030 roku prawie 19 mld złotych. 
Efektywne wydobycie węgla, modernizacja 
koksowni, zagospodarowanie węglopochod-
nych i samowystarczalność energetyczna – 
to najważniejsze cele dla całej Grupy Kapita-
łowej JSW. Z żelazną konsekwencją dążymy 
do ich osiągnięcia. Nasza determinacja wynika 
z realizacji strategii JSW do 2030 roku. 

Główne wyzwania to: poprawa efek-
tywności drążenia wyrobisk korytarzowych, 
nowoczesny system planowania produkcji 
górniczej połączony z modelowaniem geolo-
gicznym 3D, monitoring pracy maszyn górni-
czych, autonomiczne kompleksy wydobywcze 
i projekt wdrożenia samodzielnej obudowy 
kotwowej w JSW. Już w wakacje do kopalni 
Budryk dotrze Bolter Miner. W kopalni tej 
prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia 
prac w systemie obudowy kotwowej. Trwają 
prace zmierzające do takiej modernizacji za-
kładów przeróbczych, aby przygotowywały 
one nie tylko bardzo dobre mieszanki dla 
koksowni, ale także utrzymywały ich stałe 
parametry. Mało ambitnie? 

Bardzo cieszy mnie rozpoczęcie prac 
w obszarze będącym fundamentem naszej 
zmiany i jednocześnie podstawą rewolucji 
technologicznej Przemysłu 4.0, czyli informa-
tyzacja całego ciągu produkcyjnego.

Nasze plany nie są obliczone 
na chwilową maksymalizację 
zysku. Powstały po to, aby 
zapewnić firmie byt przez 
dziesięciolecia.

 X Czy JSW uzyskała dostęp do nowych 
technologii?

JSW dostęp do nowych technologii mia-
ła i ma od zawsze. Teraz przygotowaliśmy 
kompleksowy plan modernizacji posiadane-
go parku maszynowego i infrastruktury na-
szych zakładów, aby zgodnie z naszą strategią 
maksymalizować efektywność prowadzone-
go przez nas procesu produkcyjnego. Proszę 
pamiętać, że rok 2017, w którym siadaliśmy 
do formułowania głównych tez naszej strate-
gii, to czas otrząsania się po wielkim kryzysie 
i ciągła niepewność, czy znów nie popadnie-
my w tarapaty. Byłem przekonany, że mimo 
niestabilnej sytuacji nie mamy innego wyjścia 
i musimy stawiać na rozwiązania służące roz-
wojowi. Udało się przełamać coś w rodzaju 
mentalnego paraliżu po kilkunastu miesiącach 
balansowania na krawędzi upadku. 

Dwa lata temu byliśmy firmą poszuku-
jącą głównych kierunków zmiany. Zależało 
nam na kontaktach z partnerami, którzy mieli 
opinię innowacyjnych, otwartych na zmiany 
i dbających o środowisko naturalne. Od nich 
chcieliśmy uczyć się wprowadzania zmian, 
które sprawdzą się w naszych realiach. 
Po dwóch latach ciężkiej pracy, szeroko 

zakrojonego programu badawczego JSW 
Innowacje i szczegółowych analizach eko-
nomicznych staliśmy się cenionymi partne-
rami dla innych firm. Potentaci w kraju, jak 
i z zagranicy kontaktują się z nami, pytają, 
czy nie chcielibyśmy z nimi współpracować 
przy rozwiązywaniu problemów technicznych 
i technologicznych. Minęły dwa lata i my je-
steśmy cenionym partnerem, który ma swoją 
markę i rosnący prestiż. Nie da się go prze-
liczyć na pieniądze. Jednak wiadomo, że bez 
niego zarabianie jest mocno utrudnione. 

Mobilizujemy się do poszukiwania jeszcze 
lepszych technologii. Jastrzębska Spółka Wę-
glowa chce być na stałe w światowej czołówce, 
ponieważ tylko z takimi firmami hutnictwo 
będzie utrzymywać długotrwałe relacje.

Złapałem się za głowę, 
kiedy okazało się, że w 2018 
roku ceny na przenośniki 
z miesiąca na miesiąc wzrosły 
o 60–70 proc. bez większego 
uzasadnienia. 

 XW 2019 roku JSW wyda prawie 2 mld zło-
tych na inwestycje. Posłużą one podtrzy-
maniu długotrwałych relacji z hutnictwem? 

Żyjemy z tego, że dostarczamy nasze pro-
dukty hutnictwu. Ta branża ciągle rozwija 
nowe technologie i poszukuje innowacyj-
nych rozwiązań, dlatego jesteśmy zmuszeni 
dotrzymywać im kroku. Musimy zmieniać 
się i inwestować w najnowsze rozwiązania 
umożliwiające prowadzenie efektywnego pro-
cesu produkcyjnego. Nasze inwestycje w 2019 
roku będą należeć zapewne do najwyższych 
w historii JSW. Te dwa miliardy robią wielkie 
wrażenie na wszystkich, ale nie ma mowy 
o jakimś dobrobycie, który byłby pretekstem 
do rozrzutności. Wciąż nadrabiamy zaległości 
z lat kryzysu. 

W 2018 roku inwestycje Grupy Kapitało-
wej wyniosły prawie 1669 mld złotych, co sta-
nowiło blisko 103 proc. w stosunku do planu 
techniczno-ekonomicznego, jednak nie kwo-
ty są tu najistotniejsze. Najistotniejsze jest 
dla mnie to, że realizujemy naszą strategię 
do 2030 roku. Mam tu na myśli przede wszyst-
kim realizację rzeczowych planów. Zapewne 
wszyscy zdają sobie sprawę, że dla podraso-
wania rzeczywistości, aby chwalić się, mogli-
byśmy te wydatki zwiększyć. Jednak trzeba 
sobie zadać podstawowe pytanie: Co byśmy 
z tego mieli? Dodatkowe pieniądze nie dałyby 
spodziewanych efektów, ponieważ strategia 
jest logicznie zaplanowanym ciągiem zdarzeń. 
Nie można przeskoczyć żadnego etapu. 

 X Jaka inwestycja najbardziej pana cieszy?
Jeżeli chodzi o ciężar gatunkowy, to za-

pewne budowa kopalni Bzie-Dębina, mo-
dernizacja baterii koksowniczej w koksowni 
Przyjaźń i budowa bloku energetycznego 
w Radlinie. Są to duże inwestycje, których 
realizacja będzie miała decydujący wpływ 
na to, jak cała Grupa będzie postrzegana 
w przyszłości. Ponieważ jestem górnikiem, 
emocjonalnie traktuję budowę kopalni Bzie-
-Dębina. Staramy się o rozszerzenie koncesji 

na eksploatację dla niej. Wierzę, że w 2022 
roku kopalnia rozpocznie wydobycie. 

Ta inwestycja jest ważna z kilku powodów. 
Budowa będzie kosztować około 3 mld złotych 
– te pieniądze zostaną w regionie. Uzyskamy 
dostęp do bardzo dobrego węgla. Przypomnę, 
że specjalnie dla potwierdzenia zasobów tej 
kopalni odwierciliśmy pięć nowych otwo-
rów badawczych i obecnie reinterpretujemy 
na nowo dokumentację geologiczną. Dzięki 
tej kopalni umocnimy swoją pozycję rynkową. 
W tej inwestycji jest też element prestiżowy – 
JSW jest spółką, która buduje pierwszą kopal-
nię węgla po 1989 roku. Przyznaję, że jestem 
z tego powodu dumny. 

Zawsze powtarzam, że nasze plany nie 
są obliczone na chwilową maksymalizację 
zysku. Powstały po to, aby zapewnić firmie 
byt przez dziesięciolecia. Z myślą o budowie 
i rozbudowie naszych kopalń nabyliśmy PBSz. 
Gdy ogłosiliśmy plan zakupu Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów, wszyscy twierdzili, że jeste-
śmy wariatami i Pan Bóg nas opuścił. Nie była 

to łatwa operacja, ale konieczna z punktu wi-
dzenia interesów JSW. Musimy zorganizować 
się tak, aby mieć własną firmę, która będzie 
wykonywała roboty przygotowawcze, udostęp-
niała nowe fronty wydobywcze, odtwarzała 
wyrobiska, a w przyszłości udostępniała zasoby 
zalegające głębiej niż obecnie eksploatowane. 
Taka firma musi pracować bez względu na cykl 
koniunktury. To nie jest najtańszy sposób za-
pewnienia sobie takich usług, ale najbezpiecz-
niejszy dla JSW. PBSz potrzebny jest nam do re-
alizacji ważnej części strategii. Mamy osiem 
szybów do pogłębienia i dwa do wybudowania. 

Równie ważne są inwestycje w zakłady 
przeróbcze w kopalniach Budryk i Knurów-
-Szczygłowice. Po ich zakończeniu zwięk-
szymy nie tylko produkcję najlepszej jakości 
węgla, ale także produkcję mieszanek odpo-
wiadających zapotrzebowaniu koksowników. 
Oni potrzebują nie tylko dobrego wsadu, ale 
także wsadu o stałych parametrach. Przy-
pomnę tylko, że konsekwentnie realizujemy 
program „Jakość od złoża do morza”. Dzięki 

Jastrzębska spółka WęglOWa. – Dwa lata temu 
byliśmy firmą, której zależało na kontaktach z partnerami, którzy 

mieli opinię innowacyjnych, otwartych na zmiany i dbających 
o środowisko naturalne. Po dwóch latach bardzo prestiżowi 
partnerzy kontaktują się z nami, pytają, czy nie chcielibyśmy 
z nimi współpracować – mówi Artur Dyczko, pełnomocnik 

zarządu JSW SA do spraw strategii i rozwoju.

grupa przemysłowa

Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW SA do spraw strategii i rozwoju: – Dla potwierdzenia zasobów 
kopalni Bzie-Dębina odwierciliśmy pięć nowych otworów badawczych i obecnie reinterpretujemy na nowo 
dokumentację geologiczną. Już wiem, że jest tam dobry węgiel
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rozwijaniu modelowania złoża w technologii 
3D wiemy z dużym wyprzedzeniem, jakiej 
jakości węgiel wydobędziemy. Bardzo wzmoc-
niliśmy służbę geologiczną naszych kopalń. 
Mogę zapewnić, że nie obawiam się już o przy-
szłość geologii w JSW. Mamy fachowców świa-
towej klasy, którzy chętnie przekazują swoją 
wiedzę młodym adeptom. 

Obecnie kończymy prace koncepcyjne 
i wchodzimy w fazę realizacji śledzenia jako-
ści węgla i koksu od złoża przez przeróbkę 
do koksowni i portów. Cieszą mnie inwesty-
cje w naszą największą i najlepszą kopalnię 
Pniówek, gdzie pogłębiamy szyby 3 i 4 oraz 
pracujemy nad udostępnieniem złoża Pawło-
wice. Inwestujemy bardzo mocno również 
w kopalnię Knurów-Szczygłowice, która jest 
dla nas bardzo ważna. W jej złożach zalega 
świetnej jakości węgiel koksowy. Chciałbym 
także zwrócić uwagę na inwestycję w Ja-
strzębskie Zakłady Remontowe. Do 2020 roku 
przeznaczono na nie prawie 150 mln złotych. 
Dzięki tej inwestycji nasza spółka-córka będzie 
produkować dla naszych kopalń przenośniki, 
trasy kolejek podwieszanych, rynnociągi i ele-
menty obudów zmechanizowanych. 

 X Nie byłoby taniej kupować u konkurują-
cych ze sobą producentów zewnętrznych?

Najpierw taka konkurencja powinna być. 
Problemy z zatrudnieniem fachowców mamy 
nie tylko my, ale również nasi kooperanci. 
Ponadto biznes okołogórniczy jest obecnie 
nawet przez krajowe banki uznawany za dzia-
łalność wysokiego ryzyka. Uzyskanie finanso-
wania inwestycji jest bardzo problematyczne. 
Znacząco zmniejszyła się liczba podmiotów 
świadczących nam usługi, przez co zmniejszy-
ła się również konkurencyjność. W niektórych 
obszarach rynek oszalał! Złapałem się za gło-
wę, kiedy okazało się, że w 2018 roku ceny 
na przenośniki z miesiąca na miesiąc wzrosły 
o 60–70 proc. bez większego uzasadnienia. 
Musieliśmy z tym coś zrobić, więc stworzyli-
śmy strategię, która w mojej ocenie docelowo 
pozwoli nam się zabezpieczyć przed zbytnią 
monopolizacją rynku. 

Na przykład w jednym przetargu na do-
stawę kompleksu ścianowego udało się nam 
podpisać kontrakt na kwotę o około 25 mln 
złotych niższą, niż wynikało to z szacunków 
przeprowadzonych przez kopalnię na pod-
stawie analizy rynku. Co zrobiliśmy? Do po-
stępowania zgłosiliśmy konsorcjum, którego 
liderem były nasze JZR-y, zgodnie z procedu-
rami stające do rywalizacji z dwoma innymi 
firmami. Po zażartej licytacji JZR-y nie wy-
grały, ale jak się okazało, że jest konkurencja, 
dostawca dostosował się do realiów. 

 X Jednorazowe zwycięstwo. 
Nie jednorazowa akcja, ale zaplanowana 

strategia i konsekwentne działanie, nie tyl-
ko na jednym polu. Prezes JZR Rafał Rych-
ter zbudował w swojej spółce takie biuro 

konstrukcyjne, że o projektowane przez nas 
konstrukcje jestem spokojny. A to, co najbar-
dziej mnie cieszy, to to, że nasze działania zo-
stały dostrzeżone przez rynek i docenione przez 
odbiorców, a do współpracy udało się ściągnąć 
najlepszych inżynierów w naszym kraju. 

Po roku 2020 uniezależnimy się od ze-
wnętrznych dostawców przenośników. Na-
sza spółka będzie produkować zunifikowane 
urządzenia dla naszych kopalń i zakładów 
przeróbczych i dbać o ich serwis i remonty. 
Skończą się kłopoty z różnego rodzaju częś-
ciami zamiennymi do przenośników różnych 
producentów i z serwisem. To wszystko za-
łatwi nasza spółka-córka. Już produkujemy 
przenośniki ścianowe. Będziemy produkować 
przenośniki podścianowe i taśmowe. Sami ro-
bimy trasy kolejek i kontenery. Mówię „sami”, 
ale to robi nasza spółka JZR, mająca swoją 
siedzibę tu, na tej ziemi, płacąca tu podatki 
i zatrudniająca pracowników mieszkających 
w tym regionie. Nie boję się powiedzieć: Roz-
wój JZR-ów to bezpieczeństwo całej Grupy.

W jednym przetargu 
na dostawę kompleksu 
ścianowego udało się nam 
podpisać kontrakt na kwotę 
o około 25 mln złotych niższą, 
niż wynikało to z szacunków 
przeprowadzonych przez 
kopalnię na podstawie 
analizy rynku. Co zrobiliśmy? 
Do postępowania zgłosiliśmy 
konsorcjum, którego liderem 
były nasze JZR-y, zgodnie 
z procedurami stające 
do rywalizacji z dwoma 
innymi firmami. Po zażartej 
licytacji JZR-y nie wygrały, 
ale jak się okazało, że jest 
konkurencja, dostawca 
dostosował się do realiów.

 X Kupujecie browar po to, aby napić się 
piwa? 

Nie wiem dlaczego, ale używa pan argu-
mentów, które w pewien sposób reprezentują 
tylko interes dostawców. Inwestujemy w roz-
wój Jastrzębskich Zakładów Remontowych, 
ponieważ obawiamy się nie tylko irracjonal-
nego wzrostu cen, ale także sytuacji, w któ-
rej zacznie brakować producentów maszyn 
i urządzeń dla górnictwa. Przecież nie jest 
tajemnicą, że nasza branża nie jest pupilkiem 
Brukseli. Tak jak mówiłem, firmy zewnętrzne 

mają kłopoty ze znalezieniem wykwalifiko-
wanych pracowników, obawiają się, że górni-
ctwo jest branżą schyłkową i dlatego starają 
się za wszelką cenę przebranżowić. W Suszcu, 
na terenie dawnej kopalni Krupiński, będzie-
my mieli największą w Polsce (10 hektarów) 
zadaszoną powierzchnię remontową. JZR 
będą zatrudniać kilkaset osób. To oznacza, 
że urządzenia do transportu i odstawy węgla 
będziemy produkować, serwisować i remon-
tować sami. A jak pan wie, bez transportu nie 
ma wydobycia. 

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze je-
den ważny aspekt. Modernizacja zakładów 
przeróbczych, automatyzacja procesów tech-
nologicznych i informatyzacja całego ciągu 
produkcyjnego są niezbędne do tego, abyśmy 
w przyszłości nie mieli kłopotów ze znale-
zieniem pracowników, tak jak nie mogą ich 

znaleźć niektórzy nasi dostawcy. Coraz mniej 
chętnych jest do pracy w ciężkich warunkach.

Górnictwo i przemysł ciężki dotychczas 
były bardzo konserwatywne w podejściu 
do jakichkolwiek zmian. Świat jednak stawia 
obecnie na firmy, które maszerują z przodu, 
które cechuje duży udział innowacji i zdolność 
do podejmowania wyzwań. Chcielibyśmy bar-
dzo, żeby właśnie taką firmą była w przyszłości 
JSW. Dlatego podjęliśmy wspólnie z KGHM 
i LW Bogdanka współpracę, której celem jest 
wypracowanie nowych rozwiązań dla efektyw-
nego górnictwa podziemnego, zapoczątko-
wanie nowych kierunków działań i obszarów 
aktywności, w których wspólnie możemy zająć 
silną pozycję startową, a w dalszej perspek-
tywie – pozycję rynkową. Jak mawiał klasyk: 
Przyszłość jest tutaj. Po prostu nie jest jeszcze 
zbyt szeroko upowszechniona.  l

grupa przemysłowa
JSW to nowoczesna

Niech 
Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich 
spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość.
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Odpady z tworzyw sztucznych

Koniec plastikowego świata?
Torebki foliowe produkuje się od 50 lat, ale 
powszechnie używa się ich od lat 90. Zbiegło 
się to z trendem na wypieranie opakowań 
wielorazowych, jak płócienne torby czy szkla-
ne butelki, przez odpowiedniki jednorazowe-
go użytku, najczęściej wykonane z plastiku. 
Używamy ich przez 25 minut, a rozkładają się 
prawie 400 lat. Przeciętny Kowalski zużywa 
rocznie 300 nierozkładających się w przyro-
dzie opakowań, z czego tylko 40 proc. jest 
poddawanych recyklingowi lub spalanych. 
Foliówki fruwają więc po ulicach, w lasach 
lub pływają w rzekach, skąd trafiają do mórz 
i oceanów. Cierpią na tym zwierzęta – według 
danych ONZ co roku przez śmieci w oceanach 
ginie ich ponad milion. Żółwie morskie poły-
kają je, myląc je z meduzami, przez co giną. 
Około 90 proc. ptaków morskich ma kontakt 
z plastikiem, a setki tysięcy zwierząt zaplątu-
je się w sieci z tego tworzywa. Nasze śmieci 
wracają do nas, ponieważ drobne cząstki pla-
stiku są połykane przez mniejsze ryby, które 
są zjadane przez większe ryby, te z kolei są po-
żerane przez drapieżniki, które są przez nas 
zabijane. Musimy przerwać ten zaklęty krąg.

W latach 50. ruszyła masowa technologia 
produkcji tworzyw sztucznych, które w więk-
szości są wykorzystywane do produkcji opako-
wań. Właściwości, dzięki którym plastik jest 
tak przydatny (jak trwałość), sprawiają też, 
że trudno się rozkłada. Na naszej planecie nie 
ma już skrawka, który nie byłby zaśmiecony 
plastikiem – jest zamrożony nawet w ark-
tycznym lodzie.

Obecnie ludzkość wytwarza 20 razy 
więcej tworzyw sztucznych niż 50 lat temu. 
90 proc. tych produktów trafia na śmieci 
przed upływem pół roku od zakupu. Różne 
kraje stopniowo reagują na plagę plastiku, 
by przeciwdziałać dalszemu zaśmiecaniu śro-
dowiska. Na przykład Bangladesz jest pierw-
szym państwem, które zabroniło używania 
plastikowych torebek. Odpady te zatykały 
w nim infrastrukturę kanalizacyjną, przez 
co powszechne w tym kraju powodzie były 
jeszcze groźniejsze. Całkowity zakaz dystrybu-
cji foliówek obowiązuje też m.in. w Australii, 
na Alasce, w Japonii, Nowej Zelandii czy RPA. 
Większość europejskich krajów nałożyła po-
datki na te opakowania.

uNia stawia waruNki 
Rocznie w Polsce powstaje ok. 276 tys. 

ton opakowań z tworzyw sztucznych. Unia 
Europejska nałożyła na państwa członkow-
skie obowiązek ograniczenia zużycia lekkich 
plastikowych toreb na zakupy. Pozostawia 
do wyboru dwa rozwiązania. Pierwsze za-
kłada wprowadzenie przez państwa środków 
zapewniających, że do końca 2019 roku roczny 
poziom zużycia nie przekroczy 90 lekkich pla-
stikowych toreb w na osobę. Drugie rozwiąza-
nie oznacza płacenie za foliowe jednorazówki. 
Polska postanowiła wybrać drugi wariant. 
Na początku 2018 roku w naszym kraju zostały 
więc wprowadzone opłaty za torby foliowe, 
które wynoszą 20 groszy. 

To dopiero początek unijnych regulacji 
zwalczających tworzywa sztuczne. Polska 
do końca grudnia 2020 roku musi osiągnąć 
wymagany 50-proc. odzysk tych odpadów, 
w przeciwnym razie grożą jej ogromne kary. 
W 2018 roku udało się odzyskać zaledwie 
30 proc., na 2019 planuje się 40 proc., więc 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Negocjatorzy 

z Parlamentu Europejskiego i krajów człon-
kowskich porozumieli się również w sprawie 
nowych przepisów, które mają ograniczyć 
liczbę plastikowych śmieci trafiających 
do mórz. W całej Unii będą zakazane m.in. 
plastikowe talerze, słomki, patyczki higienicz-
ne, kubki do napojów i pojemniki na żywność 
wykonane ze spienionego polistyrenu. Ter-
min wprowadzenia tych przepisów do prawa 
krajowego będzie zależał od poszczególnych 
państw. 

eNerGiczNe foliówki
Co jednak począć z foliowymi workami, 

które już poniewierają się po chodnikach, la-
sach i wysypiskach? Skutecznym i ekologicz-
nym sposobem na pozbycie się tych odpadów 
jest spalanie. Foliówki nadają się do utylizacji 
w spalarniach śmieci ze względu na swoje 
wartości energetyczne – wartość opałowa 
polietylenu jest wyższa niż oleju opałowego. 
W procesie spalania folii wytwarza się wyso-
ka temperatura, ale nie wydzielają się przy 
tym trujące gazy, jedynie dwutlenek węgla. 
Energia, którą odzyskuje się z jednej torby pla-
stikowej, mogłaby służyć oświetlaniu pokoju 
60-watową żarówką przez 10 minut. Surowiec, 
który powstaje w procesie recyklingu foliówek, 
ma szerokie zastosowanie m.in. w produkcji 
worków na śmieci, plastikowych skrzynek, 
ogrodzeń czy balustrad. 

Nauką w plastik
Na froncie walki z plastikowymi odpa-

dami nie próżnują również polscy badacze. 
Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu stworzyli preparat, który może 
przyspieszyć nawet o 20 proc. rozkład śmieci 
z tworzyw sztucznych. Zawiera on mikroorga-
nizmy, które są zdolne do wytwarzania enzy-
mów hydrolitycznych degradujących plastik. 
Dzięki temu tworzywa sztuczne tracą swoje 
właściwości: stają się mniej rozciągliwe i bar-
dziej przepuszczalne dla gazów, pary wodnej, 
tlenu czy dwutlenku węgla, są więc mniejszym 
obciążeniem dla środowiska. Twórcy prepara-
tu widzą jego zastosowanie w procesie rekul-
tywacji na wysypiskach śmieci – mógłby być 
dodawany do pierwszej warstwy gleby. W ten 

sposób nie tylko degradowałby plastikowe 
odpady, ale także wywierał pozytywny wpływ 
na rośliny i inne organizmy.

Z kolei niemieccy uczeni pracują nad 
bioplastikiem, który sam się rozkłada. Za ten 
proces mają odpowiadać okrzemki, czyli jed-
nokomórkowe glony. Zespół naukowców wy-
izolował geny odpowiedzialne za produkcję 
enzymów niezbędnych do wytwarzania pla-
stiku, a następnie wmontował je w genom 
okrzemek. Są to bardzo obiecujące badania, 
ponieważ okrzemki nie są wymagającymi 
organizmami – do wzrostu potrzebują je-
dynie światła i wody. Jeżeli ta metoda okaże 
się opłacalna, to bardzo łatwo będzie można 
przestawić się na jej masowe, przemysłowe 
zastosowanie. 

ucieczka z wyspy
W 1997 roku na Pacyfiku, między Kali-

fornią a Hawajami, odkryto ogromne dry-
fujące skupisko śmieci i plastikowych od-
padów utworzone przez prądy oceaniczne. 
Nazwano je Wielką Pacyficzną Plamą Śmie-
ci. Jej szacowana masa wynosi 45–129 tys. 

ton, ma powierzchnię 1,6 mln kilometrów 
kw. i w 99,9 proc. jest zbudowana z tworzyw 
sztucznych. Walkę z plamą, ale też z innymi 
śmieciami pływającymi w morzach i ocea-
nach, podjęła organizacja Ocean Cleanup. 
Jej inżynierowie przez pięć lat pracowali nad 
konstrukcją ramienia sprzątającego System 
001. Ramię ma długość 610 metrów. Pierw-
sze testy szły sprawnie, jednak po 116 dniach 
od wypłynięcia na ocean od konstrukcji od-
czepił się 18-metrowy fragment. Urządzenie 
wróciło do portu na Hawajach, gdzie prze-
chodzi naprawy i dodatkowe testy.

Czekając na nowe wynalazki, nie zapomi-
najmy o tym, co sami możemy zrobić, by ogra-
niczyć zagrożenie plastikiem. Nie kupujmy 
napojów w plastikowych butelkach, zamiast 
tego wystarczy własna, wielorazowa i dobry 
filtr do wody. Zresztą z naszych kranów płynie 
coraz lepsza woda. Segregujmy śmieci – wy-
rzucajmy worek wtedy, gdy jest zapełniony. 
Nie używajmy też jednorazowych torebek 
foliowych, zamiast tego kupmy własną torbę 
materiałową.

l 

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

Stypendium dla pszczół
10 kwietnia zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przyznał Śląskiemu Związko-
wi Pszczelarzy dofinansowanie do 200 tys. 
złotych na zadanie „Poprawa zdrowotności 
pszczół poprzez wymianę uli na nowe”.

Każdego roku późną jesienią i wiosną gi-
nie ok. 10–15 proc. rodzin pszczelich. Przy-
czyną wymierania jest nasilenie występowania 
chorób pszczół i czerwiu. Na obszarze działa-
nia Śląskiego Związku Pszczelarzy znajdują się 
w większości małe pasieki, w których trudniej 
jest odtworzyć pogłowie pszczół. Ze względu 
na zjawisko masowego wymierania rodzin 

pszczelich oraz rozprzestrzeniającej się cho-
roby – zgnilca złośliwego – bardzo wskazana 
jest wymiana starych uli i ramek na nowe. 
W znaczącym stopniu poprawi to zdrowot-
ność rodzin pszczelich.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowi-
cach skupia 2485 pszczelarzy w 66 kołach 
terenowych. Jego członkowie posiadają 41 
254 rodzin pszczelich. Podstawowymi celami 
związku są: dbałość o zdrowotność pszczół 
i jakość produktów pszczelich, działalność 
szkoleniowa, organizacja prac hodowlanych 
oraz popularyzacja pszczelarstwa i produk-
tów pszczelich.

l

Rocznie w Polsce powstaje ok. 276 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych
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Producenci aut elektrycznych powoli za-
czynają wprowadzać systemy pozwalające 
na zasilanie budynków z akumulatorów sa-
mochodów elektrycznych. Podczas ostatnich 
huraganowych wiatrów właściciele elektrycz-
nego samochodu spod Zgorzelca oświetli-
li sobie dom zmagazynowaną w jego aku-
mulatorach energią, kiedy wichura zerwała 
w okolicy linie energetyczne. 

Na opublikowanym w mediach spo-
łecznościowych filmie widać rozświetlony 
dom z działającymi urządzeniami, takimi 
jak zmywarka czy lodówka. Energia płynęła 
z akumulatorów samochodu elektrycznego, 
połączonych z domową siecią przez wpięcie 
wtyczki do gniazdka. Oczywiście wyłączono 
bezpieczniki na połączeniu domu z siecią, 
żeby energia nie wypływała poza dom. Sposób 
podłączenia był awaryjny. Budynek powinien 
mieć instalację przystosowaną do tego typu 
zasilania. – Hala naszej firmy ma specjalną 

instalację i zwrotnice odpinające nas od sie-
ci, kiedy włączamy do systemu samochód 
elektryczny jako magazyn energii – wyjaśnia 
Albert Gryszczuk, założyciel firmy Innova-
tion AG, do której należy samochód Sokół 
4x4, czyli Land Rover Defender przerobiony 
na samochód elektryczny. 

Od roku laboratorium i warsztaty firmy 
należącej do Zgorzeleckiego Klastra Energii 
są zasilane m.in. z akumulatorów dwóch aut 
elektrycznych. W ciągu dnia, jeżeli samo-
chody nie jeżdżą, są podpięte do zasilającej 
budynki instalacji fotowoltaicznej o mocy 
5 kW. Wieczorem energia z baterii zasila bu-
dynki. – Pozwala nam to na prawie 95-proc. 
niezależność energetyczną. Według badań, 
które przeprowadziliśmy, energię z instalacji 
fotowoltaicznej wykorzystujemy w 35 proc. 
– reszta jest marnowana lub przekazywana 
do sieci. Mam tu na myśli miejsce, w którym 
w ciągu dnia się pracuje i wykorzystuje ener-
gię, a nie dom, w którym się mieszka, zatem 

Informacje motoryzacyjne

W Polsce już zasilają domy 
prądem z elektrycznych aut

Sokół 4x4, czyli Land Rover Defender przerobiony na samochód elektryczny Silnik o zmiennym stopniu sprężania VC-Turbo nie spełnia wyśrubowanych nowych norm WLTP 

Firma poświęci więcej uwagi modelom z segmentu SUV w Ameryce Północnej
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w ciągu dnia pracy jest pusty – wyjaśnia Albert 
Gryszczuk.

Elektryczny samochód Sokół 4x4, zbu-
dowany na bazie Land Rovera Defendera, 
ma baterie o pojemności 85 kWh. To znacznie 
więcej niż standardowe auta elektryczne, ale 
duży i ciężki samochód jest dodatkowo prze-
znaczony do pracy i poruszania się w trud-
nych warunkach. Zasięg auta to 200 km w te-
renie i ponad 250 na asfalcie, mimo oporów 
powietrza kanciastego nadwozia i wielkich 
kół. Jest też przygotowany do tego, aby od-
dawać zmagazynowaną w akumulatorach 
energię.

– Pobór energii w domu nie jest liniowy 
– raz jest większy, a raz mniejszy, ale przyj-
mujemy, że to średnio ok. 1–1,5 kW. W takim 
wypadku w pełni naładowany Sokół może 
zasilać dom nawet przez ponad trzy dni – 
mówi Albert Gryszczuk. Zwykle samochody 
osobowe mają baterie dwu- lub trzykrotnie 
mniejsze, co znaczy, że zasilałyby dom znacz-
nie krócej, ale i tak w awaryjnych sytuacjach 
to wiele warta możliwość. 

ochroNa klimatu wypycha 
iNfiNiti z europy? 
Firma Infiniti Motor Company ogłosiła 

plan restrukturyzacji, zakładający wycofanie 
marki z Europy Zachodniej na początku 2020 
roku. Firma chce się skupić na Ameryce Pół-
nocnej i Chinach. – Opieka nad posiadaczami 
Infiniti w Polsce nie zmieni się – zapewnia 
Grzegorz Szczypior, prezes Grupy IP, wyłącz-
nego przedstawiciela marki w Polsce. Firma 
może starać się o włączenie się w struktury 
sprzedaży zza naszej wschodniej granicy, gdzie 
marka wciąż pozostanie. 

Jedną z przyczyn porzucenia Unii Euro-
pejskiej jest jej polityka ekologiczna i wciąż 
zaostrzane normy czystości spalin. Według 
władz firmy nie opłaca się inwestować w do-
stosowanie do nich silników, które znakomi-
cie sprzedają się w innych częściach świata. 
„Nawet, okrzyknięty rewolucyjnym, silnik 
o zmiennym stopniu sprężania VC-Turbo 
nie spełnia wyśrubowanych nowych norm 

WLTP i model QX50, który jest weń wyposa-
żony, byłby na przykład we Francji obłożony 
dodatkowym podatkiem w wysokości 10 tys. 
euro” – czytamy w oświadczeniu polskiego 
importera marki. 

W połowie tego roku z taśm produkcyj-
nych zakładów Nissana w Sunderlandzie znik-
ną produkowane tam obecnie modele Infiniti 
Q30 i QX30. To z kolei także ofiara brexitu.

Ogłoszony niedawno plan rozwoju marki 
Infiniti zakłada elektryfikację oferty produk-
towej od 2021 roku, wycofanie z oferty silni-
ków wysokoprężnych i koncentrację zasobów 
na obszarach z największymi perspektywami 
rozwoju. Firma poświęci więcej uwagi mode-
lom z segmentu SUV w Ameryce Północnej, 
w ciągu najbliższych pięciu lat wprowadzi 
do Chin pięć nowych modeli. 

Niemiecki parlameNt 
pozwala jeźDzić starym 
Dieslom
Bundestag złagodził przepisy dotyczące 

planowanych zakazów poruszania się samo-
chodami z silnikami Diesla. Modernizacja 
układów wydechowych pozwoli nawet star-
szym silnikom tego typu pozostać na drogach, 
a zakazy będą dotyczyły miast, w których czy-
stość powietrza jest gorsza od średniej.

Przede wszystkim zakazy nie będą obej-
mowały samochodów wykorzystywanych 
przez służby komunalne. Z zakazów będą 
wyłączone samochody z silnikami spełniają-
cymi normy Euro 6 oraz te ze starszych dies-
li, spełniające normy Euro 4 i Euro 5, które 
zostaną tak zmodyfikowane, aby emitowały 
mniej niż 270 mg tlenku azotu na kilometr. 
Za modernizację mają zapłacić firmy motory-
zacyjne. Według Agencji Reutera producenci 
samochodów wcale się do tego nie palą – wolą 
„dopłacić” do sprzedaży swoich nowych aut. 

Niemieccy parlamentarzyści uznali także, 
że zakazy nie są potrzebne w miastach, gdzie 
poziom NO2 na metr sześcienny powietrza 
jest mniejszy niż 50 mg. Obecna unijna norma 
wynosi 40 mg. 

 PIOTR MYSZOR
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Po ponad 50 latach istnienia zlikwidowana 
została estakada nad autostradą A4 prowa-
dząca z szybu Roździeński do zakładu prze-
róbki oraz na plac węglowy kopalni Wieczorek 
w Katowicach. Taśmociąg łączący dwie części 
kopalni zyskał charakterystyczną obudowę 
w roku 1996, gdy droga została poszerzona 
i przebudowana w autostradę. Zniknął cha-
rakterystyczny punkt orientacyjny. 

Nie doszedł do skutku lokalny pomysł 
wykorzystania estakady jako fragmentu trasy 
rowerowej łączącej Giszowiec z Nikiszowcem. 
Wymagałoby to bowiem wyremontowania 
całej konstrukcji oraz dobudowania z obu 
stron ścieżek dojazdowych. 

Przeprowadzający likwidację na zlece-
nie SRK SA Mostostal Zabrze – GPBP roz-
począł działania 2 marca br. od ustawienia 
podpór, mających podtrzymywać konstruk-
cję. Samo wycinanie i demontaż stalowej 
estakady sprawiło nieco nieprzewidzianych 
kłopotów. Nocą z 6 na 7 marca parokrotnie 
zamykano autostradę, każdorazowo na kil-
kanaście minut. 

Pierwszej zdjętej połowy nie zdążono wy-
wieźć w przewidywanym czasie. Zostawiono 

ją na dwa dni na pasie rozdzielającym jezdnie. 
Przy drugim etapie prace poszły lepiej. Obyło 

się bez blokowania całego ruchu, parokrotnie 
puszczano go jednak wahadłowo.  (ZK)

Rowerzyści nie przejadą z Giszowca do Nikiszowca nad A4

Zniknął charakterystyczny obiekt 
nad autostradą Katowice–Kraków
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Piwo przez wieki

Piwo – górnicza tradycja

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
polska spaDa Na trzecią pozycję w raNkiN-
Gu atrakcyjNości iNwestycyjNej państw 
reGioNu europy śroDkowo-wschoDNiej 
i krajów NaDbałtyckich. To wynik 14. An-
kiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej 
we współpracy z 14 innymi izbami bilateral-
nymi w Polsce, zrzeszonymi w International 
Group of Chambers of Commerce. W badaniu 
wzięło udział 205 firm zagranicznych operują-
cych w Polsce oraz łącznie ok. 1400 w Europie. 
Zagraniczni inwestorzy źle oceniają poziom 
przewidywalności polityki gospodarczej i sta-
bilności polityczno-społecznej, a także system 
podatkowy i związane z nim obciążenia. Coraz 
większym problemem dla zagranicznych firm 
staje się także niska dostępność wykwalifiko-
wanych pracowników i presja na wzrost wyna-
grodzeń. Inwestorzy znacznie gorzej oceniają 
perspektywy polskiej gospodarki. Przeszło 
dwukrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem 
wzrósł odsetek zagranicznych firm prognozują-
cych pogorszenie jej kondycji. Pozytywne oce-
ny inwestorów zagranicznych Polska zyskuje 
przede wszystkim za członkostwo w UE, jakość 
kadr i dostępność poddostawców. 

75 proc., a może Nawet 100 proc. pieNię-
Dzy zGromaDzoNych w ofe może tra-
fić Na iNDywiDualNe koNta emerytalNe 
polaków. Całość może też jednak pójść 
na ich subkonta w ZUS. Premier Mateusz 
Morawiecki zapowiedział, że rząd chce szybko 
rozstrzygnąć losy otwartych funduszy eme-
rytalnych. Plan w tej sprawie ma być gotowy 
w najbliższych miesiącach. Premier zdradził, 
że bliska jest mu koncepcja, w której 25 proc. 
aktywów OFE, w tym aktywa ulokowane w za-
granicznych akcjach i obligacjach, trafiłoby 
do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a po-
zostałe 75 proc. na specjalne, prywatne konta 
emerytalne obywateli. Ministerstwo Finan-
sów przygotowuje również wariant, w którym 
na indywidualne konta emerytalne obywateli 
trafi 100 proc. oszczędności z OFE. W tej 
chwili rozważane są oba warianty. 

o swoją emeryturę Nie musi się martwić 
lei juN, współzałożyciel Xiaomi i obecNy 
prezes firmy. W ramach premii otrzymał 
636,6 mln udziałów w Xiaomi, za „wkład 
w rozwój firmy”. Według aktualnych wycen 
giełdowych są one warte 7,54 mld dolarów 
hongkońskich, czyli 961 mln dolarów. Udziały 
nie trafią jednak do prezesa. Spółka poinfor-
mowała w komunikacie, że Lei Jun posta-
nowił, po zapłaceniu podatku, przeznaczyć 
akcje na cele charytatywne. Premia Juna jest 
największą nagrodą, jaką kiedykolwiek przy-
znano szefom firm technologicznych. Lei Jun 
to jeden z najbogatszych obywateli Chin. Jego 
majątek szacowany jest na 11 mld dolarów. 

Krzyżówka panoramiczna nr 8

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „kwiecień plecień”. 
Nagrodę wylosowała: DomiNika Dutka z Gliwic.

Przez długie lata Górnośląskie było jednym 
z ulubionych piw Ślązaków, jednak na począt-
ku nowego wieku zniknęło z rynku. Niedługo 
ma powrócić do sklepów dzięki współpracy 
Browaru Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglo-
wego. Reaktywacja lubianej marki będzie tylko 
jednym z elementów nowej kampanii browaru, 
który zamierza aktywniej włączać się w lokal-
ne działania i nawiązywać do tradycji regio-
nu. Jedną z nich jest niewątpliwie górnictwo, 
którego święto – Barbórka – w zeszłym roku 
zostało wpisane na Krajową Listę Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego. Do górniczej 
tradycji należy też piwowarstwo, choćby przez 
coroczne karczmy piwne. 

29 marca browar i muzeum podpisały 
umowę o szerokiej współpracy. Na konferen-
cji prasowej przedstawiciele obu stron przy-
pomnieli, że tam, gdzie fedrowały kopalnie, 
zawsze budowano browary. Nie inaczej było 
w Zabrzu, gdzie zaczęto warzyć piwo w 1860 r. 
Browar nie tylko wskrzesza kultowe piwo Gór-
nośląskie, ale też dzięki współpracy z Muzeum 
Górnictwa Węglowego chce stać się aktywnym 
uczestnikiem wydarzeń kulturalnych w regio-
nie. Sporządzono już listę imprez, które te 
dwa podmioty chcą wspólnie organizować, 
jak koncerty czy imprezy plenerowe. Owo-
cem współpracy będzie też możliwość okazjo-
nalnego zwiedzania zarówno zabrzańskiego 
browaru, który mieści się nad dawną sztolnią, 
jak również zwiedzania obiektów w muze-
um. Browar chce stworzyć regionalną markę, 
wspierającą kulturę na Śląsku.

Na Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-
brzu składają się między innymi działająca 
od 10 lat zabytkowa kopalnia węgla kamien-
nego Guido oraz stopniowo udostępniony 
kompleks Sztolnia Królowa Luiza, powstała 
na fundamencie wyrobisk dawnej kopalni o tej 
nazwie i fragmentu XIX-wiecznej sztolni od-
wadniającej, ciągnącej się od Zabrza do Cho-
rzowa. Co ciekawe, sztolnia przebiega także 
pod zabrzańskim browarem.

zabrze oD zawsze
Miasto ma bogatą tradycję piwowarską. 

Niemal 160 lat temu, gdy Zabrze było częś-
cią Cesarstwa Niemieckiego, powstał w nim 
pierwszy zakład browarniczy, założony przez 
Loebala Haendlera. W 1896 roku utworzono 
spółkę Browary Górnośląskie Spółka Akcyjna 
dawniej L. Haendler, która była notowana 

na berlińskiej giełdzie. Browar pozostał w nie-
mieckich rękach do wybuchu drugiej wojny 
światowej, a zaprzestał działalności w 1945 
roku, gdy do Zabrza wkroczyła Armia Czer-
wona. Na nowo zaczęto warzyć w nim piwo 
dopiero 13 lat po zakończeniu wojennych zma-
gań. Jako Zabrzańskie Zakłady Piwowarsko-
-Słodownicze browar był monopolistą w re-
gionie. Po upadku komunizmu borykał się 
z kłopotami finansowymi i bankructwem, ale 
przed likwidacją uchronił go koncern Van Pur, 
który w 2005 roku stał się jego właścicielem.

GórNośląskie powraca
Legendarne piwo w nowej odsłonie ak-

centuje swoją lokalność – na etykiecie i kap-
slu widnieją symbole regionu, które tworzą 
panoramę. Do ich warzenia użyto trzech 
składników: wody, słodu i chmielu. Górno-
śląskie fermentuje w tradycyjnych otwartych 
kadziach, a na etapie leżakowania jest do-
datkowo chmielone na zimno, co nadaje mu 
głęboki smak, rześki aromat i bogaty bukiet 
zapachowy. Do warzenia tego przedstawiciela 
stylu lager użyto słodu jęczmiennego typu 
pilzneńskiego. Goryczkę i chmielowy aromat 
zawdzięcza dwóm polskim odmianom chmie-
lu – Marynce oraz Lubelskiemu. Górnośląskie 
będzie piwem regionalnym dostępnym wy-
łącznie na lokalnym rynku. Na mocy umowy 
Browaru Zabrze i Muzeum Górnictwa Wę-
glowego 10 groszy z każdej sprzedanej butelki 
będzie wspierać działalność Kopalni Guido 
i Sztolni Królowa Luiza.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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