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Sławomir Starzyński, redaktor 
naczelny: – Pochwal się sam.  
Nie ufaj, że dziennikarze 
cię pochwalą.

Wspólny dojazd 
do pracy – wygoda 
i oszczędność
Polska Grupa Górnicza propo-
nuje korzystanie ze świata komu-
nikacji. Wystarczy w zakładce 
Świat Komunikacji na stronie 
PGG Family wpisać trasę prze-
jazdu, godziny pracy i poczekać 
na odzew zainteresowanych 
pracowników, którzy codziennie 
pokonują tę samą trasę. 

strona 3

Zagwarantowanie 
rozwoju 
i bezpieczeństwa 
spółek górniczych
Kiedy narastało napięcie wokół 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
a związkowcy przygotowywali się 
do pikiety w Warszawie, minister 
energii Krzysztof Tchórzewski 
napisał list do załogi JSW. 
Publikujemy treść listu. Tytuł 
pochodzi od redakcji.

strona 3

Trudne 
rozwiązywanie 
zadawnionych 
problemów
Co dalej z szybem Wilson 
w Katowicach.

strona 4

Powstanie 87 
Zielonych Pracowni
WFOŚiGW przekaże szkołom 
w regionie ponad 3 mln złotych 
dotacji.

strona 8

Trzystukonna 
hybryda Opla

Informacje motoryzacyjne. 
strona 9

WarszaWa. Pikieta siedziby Prawa i Sprawiedliwości

Prośba o interwencję

Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej pikietowali 24 czerwca siedzibę Prawa i Sprawiedliwości 
w Warszawie. Domagali się dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Starali się uzyskać 
poparcie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Pierwsza pikieta w Warszawie odbyła się 11 czerwca. 
W czasie obrad rady nadzorczej Spółki górnicy protestowali przed siedzibą Ministerstwa Energii. 
Domagali się, aby nie odwoływano ze stanowiska Daniela Ozona, prezesa JSW SA. Rada odwołała 

go dwa tygodnie przed planowanym ogłoszeniem wyników konkursu na skład zarządu nowej 
kadencji. Pikieta nie pomogła prezesowi. Zdaniem przedstawicieli załogi prezes Ozon gwarantował, 

że wypracowane pieniądze pozostaną w Spółce. Od kilku miesięcy pojawiały się informacje, że minister 
energii chce, aby JSW zaangażowała się we wsparcie przedsięwzięć planowanych przez ministerstwo. 

Minister zaprzeczał, że chce odebrać Spółce pieniądze. Na razie nie zostały ogłoszone wyniki konkursu. 
Więcej na s. 12
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B E Z  F A J R A N T U

Kto za rozwojem, 
a kto przeciw
U ważam, że konfliktu wokół JSW można było uniknąć. 

Wystarczyło szczerze rozmawiać i dotrzymywać 
ustaleń. Zapewniam, że reprezentatywne organizacje 
związkowe robiły wszystko, aby w sposób dyskretny 
załatwić najważniejsze problemy. Co znaczy „dyskretny 
sposób załatwienia sprawy”? Uważaliśmy, że rozmowy, 
przekonywanie się na zasadzie argumentów i unikanie 
publicznej konfrontacji jest najlepszym rozwiązaniem 
dla firmy i regionu. Nie chodziło o jakieś knucie albo 
tajne układy. Chodziło o szczere przedstawienie sytuacji, 
w której staraliśmy się zachować zimną krew. Jednak jak 
można ją zachować, kiedy za każdym razem spotykaliśmy 
się z demonstracją władzy. Moim zdaniem sztuka 
rządzenia polega na tym, aby rządzeni nie byli wciąż 
poddawani presji na zasadzie: Ja mam władzę i zawsze 
mam rację. To nie jest tak. Z posiadania władzy nie 
wypływa bezpośrednio monopol na posiadanie racji. 

M amy za sobą kolejną kadencję zarządu JSW SA. 
Przeżyliśmy w tym czasie dramat kryzysu i radość 

z dobrej koniunktury. Bez względu na sytuację staraliśmy 
się, aby górnicy mogli pracować bezpiecznie i żeby 
otrzymywali godziwą płacę za swoją pracę. Doświadczeni 
przez kryzys koncentrowaliśmy się na tym, aby firma 
była przygotowana na wypadek kolejnego załamania 
rynku. Ono zapewne kiedyś nadejdzie. Nie wiemy 
kiedy. Mieliśmy satysfakcję, bo nasze cele były także 
priorytetami dla prezesa Daniela Ozona. Przygotowanie 
na trudny czas kryzysu oznacza nie tylko zapewnienie 
przyszłości pracownikom JSW. To także zapewnienie 
przyszłości firmom kooperującym z JSW. Nie zostało 
już ich wiele. Znaczna część upadła wtedy, kiedy 
my nie mieliśmy pewności, czy zarząd uzbiera pieniądze 
na wypłatę dla załogi. 

N ie przypominam sobie, aby w historii polskiego 
górnictwa po 1989 roku trwał taki spór 

o prezesa firmy, którego tak silnie broniono by przed 
niesprawiedliwością. To ewenement. Dlaczego 
zdecydowaliśmy się na takie działanie? Dlatego 
że jesteśmy przekonani, że realizacja strategii firmy, która 
przecież została zaakceptowana przez ministra Krzysztofa 
Tchórzewskiego, jest jedynym sposobem na utrzymanie 
się na rynku. 

D wa razy protestowaliśmy w Warszawie. To były 
spokojne pikiety – bez palenia opon, bez huku 

petard i gonienia się z policją. Wiem, że zawiedliśmy 
oczekiwania niektórych polityków, którzy spodziewali 
się zobaczyć w Warszawie zastęp Hunów, którzy zmiotą 
wszystko, co stanie im na drodze. Udowodniliśmy, 
że chcemy metodami cywilizowanymi i normalnymi dla 
demokratycznego państwa wymusić na władzy zajęcie 
się naszym problemem. Jest mi przykro, że zostaliśmy 
zmuszeni do otwartego wystąpienia przeciwko ministrowi 
Tchórzewskiemu. Jednak jak to wiele razy podkreślałem 
– nasze opory przełamała troska o firmę i o przyszłość 
pracowników. 

S tarły się ze sobą dwie koncepcje. Koncepcja Daniela 
Ozona, który parł do przodu, z pomysłem rady 

nadzorczej, która chciała zamknąć nas w zaklętym kręgu. 
To nie jest konflikt o Daniela Ozona – to jest spór o wizję 
firmy i o jej przyszłość. Wszystkie próby sprowadzenia 
tego sporu do prostego podziału – kto za Ozonem, 
a kto przeciw – są nieporozumieniem. Jest to spór o to, 
kto za rozwojem, a kto przeciw rozwojowi. Oczekujemy 
zarządu będącego za rozwojem. Oczekujemy, że taki 
zarząd zostanie wyłoniony. Czy to tak wiele? l

Mam nadzieję, że atmosfera wokół naszej firmy się 
uspokoi. W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do serii 
wydarzeń, którym można było zapobiec. Wystarczyło, 
aby zostały dotrzymane ustalenia sprzed kilku miesięcy. 
Chodzi mi przede wszystkim o cokwartalne spotkania 
strony społecznej z ministrem energii poświęcone oce-
nie sytuacji w JSW. Nasza firma jest klasycznym dowo-
dem na to, że jak zamiera dialog, narastają spory. Jedno 
nieporozumienie nie oznacza konfliktu. Jednak jedno 
nieporozumienie za dużo może doprowadzić do nie-
potrzebnych waśni. Po co one? Czy nawet najgorętszy 
spór zwolni załogę z konieczności bezpiecznej i efek-
tywnej pracy? Czy zamieszanie wokół Spółki przysparza 
nam korzyści? To pytania tylko na pozór absurdalne. 

Z awsze tak było, że niepokój w kopalniach w Ja-
strzębiu-Zdroju przenosił się na resztę kopalń. 
Czy to oznacza, że jesteśmy jakimiś podżega-

czami? Nie. Tu jak w soczewce skupiają się obawy 
charakterystyczne dla całego górnictwa. Reagujemy 
szybciej, bo pewnie jesteśmy szczególnie wyczuleni 
na zagrożenia. Tak też jest tym razem. Zarzuca się 
związkom zawodowym, że chcą rządzić firmą. Czy 
nikt nie zauważył, że reprezentatywne organizacje 
związkowe szukają sposobu, abyśmy byli rządzeni 
w sposób, który wykluczy zagrożenie konfliktami? Jak 
do tej pory widać, mało kto nas rozumie. Nawet trudno 
wytłumaczyć, że za protestami reprezentatywnych 
organizacji związkowych nie stoi żadna polityka. Jeżeli 
była jakaś polityka, to sprowadzała się ona do jednego 
– zachowywać się powściągliwie w czasie kampanii 

do europarlamentu, aby nikogo politycznie nie osła-
biać ani nie wzmacniać. Spotkałem się z krytyką takiej 
postawy. W czasie rozmów z górnikami słyszałem: 
„Jakbyście dymili tuż przed wyborami, to politycy 
traktowaliby was poważnie”. Nikt nie dymił przed wy-
borami, bo jesteśmy poważni. Nam zależy na firmie, 
a nie na efekcie politycznym. 

Nasze lęki i obawy są uzasadnione. Boimy się 
o przyszłość. Chcemy, aby firmowe pieniądze były 
przeznaczane na nasz rozwój i przygotowania do sta-
wienia czoła ewentualnemu kryzysowi. Chcemy mieć 
pewność, że tak będzie. Wiem, że kiedy dochodzi 
do sporu między organizacjami związkowymi a re-
sortowym ministrem, trudno odrzucić emocje i obawy 
na bok. Dotyczy to obu stron. Chciałbym tylko poddać 
pod rozwagę wypowiadaną wiele razy w 2016 roku 
przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego prawdę. 
Mówił wtedy przy wielu okazjach, że JSW znalazła 
się w dramatycznej sytuacji, bo została zaangażowana 
w transakcję kupna kopalni Knurów-Szczygłowice 
i zapłaciła za nią zbyt dużo. Mieliśmy wtedy urato-
wać przed upadkiem Kompanię Węglową. Wydaliśmy 
1,5 mld złotych, KW i tak padła, a my ledwie przeży-
liśmy kryzys. Przeżyliśmy go między innymi dzięki 
działaniom pana ministra. Pamiętamy o tym. Jednak 
pamiętamy także strach z czasu największego kryzysu. 
Strach i obawa przed powtórką są tak silne, że wdzięcz-
ność z trudem przebija się przez nie. Mam nadzieję, 
że polityk z takim doświadczeniem i tak chwalebną 
drogą życiową rozumie to. Wszyscy pielęgnujemy 
w sobie tę nadzieję.  l

Pięścią w stół

Obawy przesłaniają zasługi

Za protestami 
reprezentatywnych 
organizacji 
związkowych 
nie stoi żadna 
polityka. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Górnictwo i energetyka węglowa muszą przygotować 
się do ostrej konfrontacji z różnymi frakcjami ruchów 
ekologicznych, które będą chciały kompromitować te 
dwie gałęzie gospodarki. Zanim zaczął się okres kam-
panii politycznych z okazji serii wyborów, poczyna-
jąc od samorządowych, a kończąc na prezydenckich 
w przyszłym roku, przestrzegałem przed inicjatywami 
zmierzającymi do uczynienia z górnictwa i energetyki 
piłeczki pingpongowej, którą będą odbijać dyletanci 
z chwytliwymi sloganami na sztandarach.  

R uchy wojujących ekologów zdobywają coraz 
większe wpływy. Nawet partie polityczne do tej 
pory odporne na tak zwany ekoterroryzm starają 

się włączać do swoich programów niektóre hasła zielo-
nych, aby w ten sposób zyskać nowych wyborców. Nie 
ma znaczenia, czy argumenty totalnych przeciwników 
górnictwa węgla kamiennego i energetyki węglowej 
są racjonalne. Znaczenie ma to, czy takimi argumen-
tami można zdobywać głosy w czasie wyborów. 

O tym, że brak przygotowania do ostrej konfron-
tacji z ekstremalnymi ekologami może być uciążli-
wy w najbardziej nieoczekiwanym momencie, może 
wkrótce przekonać się minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski. Chodzi o budowę elektrowni Ostrołęka C,  
która ma być ostatnią wielką inwestycją w energe-
tykę węglową. Minister wielokrotnie podkreślał, jak 
bardzo zależy mu na Ostrołęce. Ma ona pełnić rolę 
stabilizatora systemu energetycznego, który w coraz 
większym stopniu będzie korzystał z odnawialnych, 
ale niepewnych źródeł energii. Niepewnych, bo uza-
leżnionych od pogody. Ostrołęka ma także gwaranto-
wać rynek zbytu dla polskiego węgla. Problem polega 
na tym, że ta inwestycja wciąż nie ma zapewnionego 
całkowitego finansowania. 

Teraz powstał kolejny problem. Ekolodzy mają 
akcje między innymi spółki Energa SA. To oznacza, 

że mogą brać udział w walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy. Zadali na nim serię pytań, na które mają 
otrzymać odpowiedź na piśmie. Pytania ewidentnie 
zmierzają do tego, aby przeciwnicy budowy uzyskali 
argumenty popierające ich tezę: budowa nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego, decyzje spółek giełdowych 
o wejściu w tę inwestycję były złe, nie miały uzasad-
nienia biznesowego, a zarządy powinny za to ponieść 
odpowiedzialność, bo od początku było wiadomo, 
że to inwestycja chybiona. Zatem zarządy działały 
na szkodę spółki, którą kierowały. Ciekawy jestem 
ostatecznego wyniku tej szarży przeciwko ministrowi. 

Może być ostro, bo wciąż trudno przebić się do po-
wszechnej opinii z prostą informacją. Do wytworzenia 
1 terawatogodziny energii w Ostrołęce C trzeba będzie 
spalić mniej węgla niż w innych elektrowniach. Ponie-
waż będzie potrzeba mniej węgla, a sprawność bloków 
będzie bardzo wysoka, ograniczy się emisję dwutlenku 
węgla. Powstanie elektrownia stabilizująca system 
energetyczny, a przy okazji będzie można bez szkody 
dla bezpieczeństwa energetycznego zamknąć stare, 
technicznie zdekapitalizowane elektrownie. Inwestycja 
w Ostrołękę C jest także inwestycją w ekologię. Jednak 
te argumenty giną w zalewie informacji o tym, jakim 
jesteśmy skansenem, bo chcemy mieć elektrownię 
węglową. Przegrywamy propagandowo. Nawet media 
sprzyjające rządowi bądź neutralne wobec niego nie 
interesują się tym tematem. Kreują czarno-biały świat. 
Albo ekolodzy są źli, albo dobrzy. 

Przy tak fatalnej koncepcji docierania z obiek-
tywną informacją do ludzi bardzo łatwo narazić się 
na propagandowy paraliż. Jeżeli akcja przeprowadzona 
w czasie walnego zgromadzenia spółki Energa SA 
stanie się standardem, już widzę sensacyjne nagłówki 
w tabloidach. Obawiam się, że nie będą one przychylne, 
obiektywne i merytoryczne. 

 l

Nawet partie 
polityczne 
do tej pory odporne 
na tak zwany 
ekoterroryzm 
starają się 
włączać do swoich 
programów 
niektóre hasła 
zielonych, aby 
w ten sposób 
zyskać nowych 
wyborców. 

GRZEGORZ 
MATUSIAK
poseł RP

Kij w mrowisko

Nie jesteśmy przygotowani

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Polska Grupa Górnicza w ramach programu 
PGG Family uruchomiła specjalną aplikację, 
która ułatwia pracownikom wspólne dojazdy 
do pracy. Wystarczy w zakładce Świat Komu-
nikacji na stronie PGG Family wpisać trasę 
przejazdu, godziny pracy i poczekać na od-
zew zainteresowanych pracowników, którzy 
codziennie pokonują tę samą trasę. Dzięki 
wspólnym dojazdom pracownicy PGG mogą 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

– Aplikacje tworzone na potrzeby wspól-
nych dojazdów szturmem zdobywają rynek. 
W dobie przepełnionych ulic oraz parkin-
gów wiele osób szuka alternatywy dla indy-
widualnych dojazdów. Niestety, ze względu 
na sztywne godziny odjazdów i przyjazdów 

oraz niejednokrotnie brak komfortu podróży 
komunikacja miejska nie zawsze jest idealnym 
rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę te oraz inne 
czynniki, postanowiliśmy poszukać narzędzia, 
które posłuży pracownikom – mówi Przemy-
sław Praus, dyrektor Departamentu Wynagro-
dzeń PGG, pomysłodawca platformy. – Li-
czebność załogi oraz miejscowości, w których 
mieszkają pracownicy, sprawiły, że zaczęliśmy 
szukać możliwości dla usprawnienia grupowych 
dojazdów do pracy i odciążenia zatłoczonych 
przyzakładowych parkingów. Platforma, którą 
oddajemy do dyspozycji, jest łatwa w obsłudze. 
Zarówno oferujący transport kierowca, jak i po-
szukujący dojazdu pasażer mogą dodać własne 
profilowane ogłoszenie – wymienia zalety Świa-
ta Komunikacji.

Dzięki wspólnym podróżom do pracy 
można rozłożyć koszty paliwa na kilka osób, 
a przy tym poznać bliżej współpracowników. 
Wyjątkowo prosty i przejrzysty interfejs Świata 
Komunikacji daje możliwość znalezienia od-
powiedniego połączenia w zaledwie kilka se-
kund. – Do skorzystania ze Świata Komunikacji 
skłoniła mnie przede wszystkim ciekawość, jak 
również to, że już od dłuższego czasu zastana-
wiałem się, jak przestać marnować puste miej-
sca w moim samochodzie. Dzięki podziałowi 
kosztów pomiędzy towarzyszami podróży moż-
na zaoszczędzić pieniądze. Mniej samochodów 
na drodze to również mniejsze korki i łatwiejsze 
znalezienie miejsca parkingowego w rejonie 
pracy. Moim zdaniem platforma jest bardzo 
funkcjonalna, zainstalowane filtry w znaczny 

sposób poprawiają przejrzystość i skuteczność 
wyszukiwania kierunku przejazdu. Informacje 
o przejazdach można by jeszcze rozszerzyć 
o liczbę oferowanych lub pozostałych wolnych 
miejsc – mówi Jacek Matysik, pracownik, który 
postanowił skorzystać z platformy. 

Zainteresowanie pracowników Światem 
Komunikacji jest ogromne. W zaledwie jeden 
dzień funkcjonowania platformy pojawiło się 
ponad 40 ogłoszeń, którymi zainteresowało 
się ponad tysiąc pracowników. Program PGG 
Family wdrożony w Polskiej Grupie Górniczej 
wzmacnia relacje z pracownikami i ich rodzina-
mi poprzez system oferowanych benefitów. PGG 
ma zawarte umowy w kilku obszarach, takich 
jak: motoryzacja, rozrywka, sport, kultura oraz 
turystyka. PGG

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

Polska Grupa Górnicza proponuje korzystanie ze świata komunikacji. Wystarczy w zakładce 
Świat Komunikacji na stronie PGG Family wpisać trasę przejazdu, godziny pracy i poczekać na 

odzew zainteresowanych pracowników, którzy codziennie pokonują tę samą trasę. Program 
PGG Family wdrożony w Polskiej Grupie Górniczej wzmacnia relacje z pracownikami i ich 

rodzinami poprzez system oferowanych benefitów. PGG ma zawarte umowy w kilku obszarach, 
takich jak: motoryzacja, rozrywka, sport, kultura oraz turystyka.

Wspólny dojazd do pracy 
– wygoda i oszczędność

Minister energii Krzysztof Tchórzewski
Warszawa, 19 czerwca 2019 r.
Szanowni Państwo,
kiedy w 2015 roku tworzyliśmy Minister-

stwo Energii, sytuacja sektora górniczego, 
którą zastaliśmy po poprzednikach, była nie-
zwykle trudna. Górnictwo tonęło w długach, 
a spółkom groziła upadłość. Dlatego podją-
łem konieczne działania naprawcze. Udało się 
nam wyprowadzić spółki z kryzysu i uratować 
przed katastrofą. Nie byłoby to możliwe bez 
Naszego wspólnego zaangażowania i Waszej 
ciężkiej pracy.

Zapewniam Państwa, że każde moje dzia-
łanie ma na celu zagwarantowanie dalszego 
rozwoju i bezpieczeństwa spółek górniczych. 
To mój priorytet. Ministerstwo Energii jest 
akcjonariuszem spółek z udziałem Skarbu 
Państwa, dlatego ciąży na nim odpowiedzial-
ność za sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW).

Dziś Spółka jest w dobrej kondycji. Dzięki 
temu został utworzony Fundusz stabilizacyjny. 
Gromadzone tam pieniądze zapewnią bez-
pieczeństwo finansowe Spółki, gdyby spadły 
ceny węgla. Pozwolą także na kontynuowanie 
kluczowych inwestycji. Być może słyszeliście 
Państwo, że ma być inaczej. Ja zapewniam, 
że środki z Funduszu mogą być i będą prze-
znaczone tylko i wyłącznie na rzecz Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej.

W tym miejscu pragnę podkreślić, 
że wszystkie moje działania są nakierowane 

na dobro JSW i polskiego górnictwa. Zapla-
nowany na 24 czerwca wyjazd do Warszawy 
z żądaniem mego odwołania za to, że Rada 
Nadzorcza Spółki odwołała rozrzutnego pre-
zesa JSW, napawa mnie ogromnym smutkiem. 
Przypomnę tylko, że w okresie jego kadencji 
dochodziło do nieprzemyślanych wydatków, 
pochopnych decyzji i braku współpracy z Radą 
Nadzorczą.

Od 2007 roku całą swoją wiedzą i do-
świadczeniem służę ważnym sprawom gór-
niczym. Uzyskałem od Komisji Europejskiej 
zgodę na spokojną pracę polskiego górnictwa 
na następne kilkadziesiąt lat. Chcę zatem za-
pytać Państwa, czy wybierający się na ponie-
działkowy protest w Warszawie mają pełno-
mocnictwo rodzin górniczych, aby mnie w ten 
sposób traktować.

Jeszcze raz chcę podkreślić, że przyszłość 
Państwa i Waszych górniczych rodzin jest dla 
mnie najważniejsza. To Wy tworzycie silną 
gospodarkę na Śląsku i macie ogromny wkład 
w rozwój całego kraju. Obowiązkiem moim 
i całego rządu jest zapewnienie Państwu sta-
bilnej pracy i godnej płacy. Wiem, że obecny 
Zarząd Spółki jest gotowy do rozmów na te-
mat wypłaty nagród z zysku za 2018 rok dla 
wszystkich pracowników Spółki. Potrzeba 
tu jednak dialogu i spokoju.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc 
wszelkiej pomyślności.

Szczęść Boże

Kiedy narastało napięcie wokół Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, a związkowcy przygotowywali się do pikiety 
w Warszawie, minister energii Krzysztof Tchórzewski 

napisał list do załogi JSW. Publikujemy treść listu.  
Tytuł pochodzi od redakcji.

Zagwarantowanie rozwoju i bezpieczeństwa 
spółek górniczych
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Tegoroczny Festiwal Sztuki Naiwnej (Art Naif 
Festiwal) w Katowicach może okazać się ostat-
nią imprezą z tego cyklu przeprowadzoną 
w tym miejscu. To uboczny efekt porządko-
wania sytuacji obiektów likwidowanej kopalni 
Wieczorek. Szyb Poniatowski przejęły w roku 
ubiegłym Katowice, trwa szukanie formuły dla 
szybu Pułaski, część kopalnianych gruntów 
ma szanse trafić do programu Mieszkanie+. 
Nie zamyka to jednak wszystkich tematów, 
w tym dotyczącego szybu Wilson.

Ta część jego historii zaczęła się 23 lata 
temu, gdy przestał być kopalni niezbędny. 
Jak w każdym środowisku górniczym padają 
dziś argumenty, że mógł pracować dłużej. 
Jednak ówczesna dyrekcja, której nikt nie za-
rzuca braku lokalnego patriotyzmu i miłości 
do zakładu, zdecydowała, że przemysłowy byt 
Wilsona osiągnął kres. Zaczęła się likwidacja 
– demontaż maszyny wyciągowej, zasypywa-
nie otworu szybowego, usuwanie zbędnych 
obiektów na powierzchni. 

Kopalnia nie miała 
pomysłu
Na to, co zrobić z budynkami łaźni, ma-

szyny wyciągowej i portierni, kopalnia po-
mysłu nie miała. W związku z tym z chęcią 
przyjęto propozycję biznesową od oferen-
ta, który się wówczas pojawił – wydzierża-
wi obiekty, podremontuje, będzie zarabiał 
na organizacji imprez masowych. Budynki 
ewidentnie wymagały odświeżenia, pewnych 
zmian, by mogły pełnić nowe funkcje, więc 
w umowie dzierżawy znalazł się zapis: czynsz 
ustalamy niski, bo dzierżawca będzie musiał 
inwestować, a kopalnia mu to zwróci. Nie 
zapomniano o bardzo ważnym dla właściciela 
warunku: zwróci za inwestycje niezbędne, 
które zostaną kopalni przedstawione przed 
ich wykonaniem i zatwierdzone przez nią.

Ruina czy obieKt pod 
wynajem
„Przejęta przez Spółkę nieruchomość jest 

w bardzo złym stanie technicznym i budowla-
nym/przeznaczona do wyburzenia, jej stan jest 
katastrofalny…” – określa po latach inwestor , 
czyli spółka Pro Inwest. Podsumowuje efekt 
swoich działań: „Z totalnej ruiny – obiektu 
przeznaczonego do wyburzenia – powstał 

obiekt, który stanowi jedną z wizytówek 
Śląska”.

Inaczej widzą to dawni pracownicy ko-
palni. Zgadzają się, że potrzebne było odświe-
żenie budynku, jednak jego stan techniczny 
na pewno nie budził wątpliwości. Po zakoń-
czeniu pracy przez szyb funkcjonowały tam 
biura sztygarskie, a zakończenie prac nie ozna-
czało przecież zamknięcia całości na kłódkę 
i pójścia do domu. 

doKładają… i chcą Kupić
Powstał spór. Najemca zlecał prace, a po-

tem przedstawiał ich koszty – do rozliczenia. 
Podkreślał, że chodziło o roboty niezbęd-

ne dla możliwości skutecznego prowadze-
nia przezeń podnajmu biur, czyli zarabiania. 
Właściciel przypominał o zapisach umowy 
i niewywiązywaniu się z obowiązku uzgadnia-
nia zakresu prac, co było warunkiem zwrotu 
za nie pieniędzy. Z pierwszych 4,5 mln złotych 
żądanych przez dzierżawcę KHW, do któ-
rego należała kopalnia, rozliczył i wypłacił 
2,18 mln złotych. Temat wydawał się wyjaśnio-
ny, gdy w 2011 roku sporządzono ujednoliconą 
wersję umowy. 

Jednak mimo tego dzierżawca prowadził 
dalsze prace zgodnie ze swoim uznaniem. 
Ówcześni pracownicy kopalni oceniali, 
że robił to, wiedząc, że właściciel kwestio-
nuje pokrywanie nieuzgodnionych z nim 
wydatków. 

Zgodnie z umową z 2011 roku czynsz 
za obiekt zaczął wyraźnie wzrastać. Wpraw-
dzie nie aż tyle, ile życzył sobie wstępnie właś-
ciciel, ale i tak więcej, niż satysfakcjonowałoby 
to najemcę. Ten przedstawia swój punkt wi-
dzenia: „Spółka płaci bardzo wysoki czynsz, 
sprzedaje dalej swój majątek, aby utrzymać 
poziom oraz jednocześnie, aby nie doprowa-
dzić do katastrofy budowlanej i ruiny obiek-
tu, inwestuje w Szyb Wilson”. Równocześnie, 
mimo że „Spółka sprzedała część swojego 
majątku i ma zaciągnięte liczne kredyty”, na-
dal – jak pisze – podtrzymuje chęć nabycia 
obiektu. 

zmiana właściciela 
Deklarację taką spółka Pro Inwest złożyła 

po przetargu z października 2018 roku, do któ-
rego nie przystąpiła. Był to piąty przetarg, 
poprzednio dwa zostały uchylone, a w trzech 
Pro Inwest nie brał udziału. 

Spółka ta ma silną kartę w postaci wpisa-
nego do umowy prawa pierwokupu po cenie 
z przetargu. Jako kolejny ważny argument 
posłużyło zsumowanie wszystkich możliwych 
roszczeń z całego dziesięciolecia i wystąpienie 
o zwrot nakładów w kwocie przewyższają-
cej cenę obiektu uzyskaną w przetargu. Przy 
czym to roszczenie spółka podała dopiero, 
gdy dokańczanie transakcji wraz z majątkiem 
Katowickiego Holdingu Węglowego trafiło 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. 

– Po zapoznaniu się z sytuacją, zasięgnię-
ciu dodatkowych informacji i opinii zarząd 
SRK SA podjął decyzję o unieważnieniu prze-
targu – wyjaśnia Adam Maślanka, kierownik 
działu sprzedaży majątku. – Zarząd podtrzy-
mał też stanowisko KHW dotyczące wydat-
ków zatwierdzonych i niezatwierdzonych.

sKąd taKie decyzje
Prawnicy sprawdzający sytuację na zle-

cenie SRK przedstawili możliwe scenariusze, 
w większości niekorzystne dla prawnego właś-
ciciela obiektu. W skrajnej sytuacji, korzysta-
jąc z prawa pierwokupu, dzierżawca mógłby 
przejąć obiekt, nie płacąc zań i domagając się 
jeszcze, by dopłacono mu „brakującą” kwotę 
nakładów. Te bowiem – w jego wyliczeniu 
– są o ponad milion złotych wyższe od ceny 
uzyskanej w przetargu. 

Sprawa oczywiście trafiłaby do sądu, ale 
zgodnie z najgorszym scenariuszem po kilku 
latach mogłoby się okazać, że obiekt został 
zastawiony albo sprzedany i praktycznie nie 
uda się odzyskać pieniędzy.

nie zaKładamy złej woli
 – Nie zakładamy niczyjej złej woli, ale 

nie mogliśmy się na coś podobnego zgodzić 
ani nie mogliśmy wpuścić nabywcy w sytuację 
z niewyjaśnionymi, mocno spornymi rosz-
czeniami – podsumowuje sytuację Adam 
Maślanka. 

Szóstego czerwca 2019 roku w SRK 
odbyło się spotkanie przedstawicieli SRK 
z dzierżawcą.

Sugerował on, by odstąpić od wypowie-
dzenia albo przynajmniej przedłużyć jego 
trwanie na przynajmniej dwa lata. 

SRK zaproponowała z kolei, by dostarczył 
dokumenty wskazujące, że ponoszone przez 
niego nakłady były uzgadniane z KHW. Po-
nadto obiecała sprawdzenie kosztorysów pod 
kątem rzeczywistej niezbędności wykonania 
kolejnych robót dla utrzymania budynku.  
– Doceniamy część działalności spółki Pro In-
west związaną z organizacją imprez i wystaw. 
Nie znaczy to jednak, że możemy przekazać 
jej należący do Skarbu Państwa obiekt dlatego, 
że może wynikać to z jej interpretacji umowy 
najmu – podsumowuje Wojciech Jaros, rzecz-
nik prasowy SRK SA.

ZBIGNIEW KORWIN 

Co dalej z szybem Wilson w Katowicach

Trudne rozwiązywanie 
zadawnionych problemów
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Szyb Wilson

Ponieważ nie udało się zatrzymać kopalń (wę-
giel kamienny mimo podwyżki ceny jest wciąż 
najtańszym i najprostszym do bezpiecznego 
transportu i przechowania surowcem ener-
getycznym), banki uderzają w firmy „mające 
w swym pakiecie aktywa węglowe”. 

Oficjalnie nazywa się to staraniem o śro-
dowisko, o to, by zmniejszyć jego degradację 
w wyniku wypuszczania do atmosfery coraz 
większych ilości dwutlenku węgla, a przez 
to przyczyniania się do efektu cieplarnianego. 

Przykładem na skuteczność działań 
bankowych jest niedawna decyzja Tauronu, 
by stopniowo coraz intensywniej inwestować 
w produkcję energii ze źródeł nazywanych 
zeroemisyjnymi, czyli praktycznie – wiatru 
i słońca. Na energię z wody nie możemy 
za bardzo liczyć, biorąc pod uwagę stan pły-
nących przez Polskę rzek.

Tauron, nie łącząc tego ze swoją dotych-
czasową strategią, opartą na węglu, delikatnie 
wypuszczał od pewnego czasu informacje 
o nieopłacalności jego kopalń (Brzeszcze, 

Janina, Sobieski) i – bardzo nieoficjalnie – 
o tym, że rozważa możliwość sprzedania 
którejś z nich. Spółka nie mówi wprawdzie 
o bezpośrednim zagrożeniu gwałtownego 
wycofania banków z kredytowania firmy 
„za karę”, że korzysta z węgla. Podaje jednak, 
że spółka musi być gotowa na zmianę nasta-
wienia instytucji finansowych i na znaczące 
wycofywanie banków z tej grupy firm. Decyzje 
zapadają w centralach banków, mających sie-
dziby daleko poza granicami Polski, więc poza 
zasięgiem decyzji znad Wisły. Ponadto banki 

te nie przejmują się szczególnie potrzebami 
i sytuacją jednego, średniej wielkości kraju.

Rozwój alternatywnych źródeł energii 
ma być obecnie już na tyle znaczący, że bar-
dziej opłaca się finansować je niż schodzący 
z rynku europejskiego węgiel. 

Chwilowo mowa jest tylko o węglu ener-
getycznym, ale w tle słychać pojedyncze 
na razie zapowiedzi, że przecież stal można 
produkować, jeśli nie z pominięciem koksu, 
to przynajmniej (na razie) w Chinach i w In-
diach.  ZK

Trefne aktywa 

Węgiel na celowniku
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Projekt samodzielnej obudowy kotwowej 
(SOK) jest odważną próbą zastosowania no-
wej technologii wykonywania wyrobisk – tam 
gdzie to jest możliwe, według najlepszych 
standardów światowego górnictwa. Wspo-
minam o odwadze, ponieważ dotychczasowe 
próby zastosowania technologii kotwowych 
w Polsce dotyczyły głównie rozwiązań wspo-
magających lub mieszanych. 

Testowanie SOK w pełnej wersji, czyli 
z użyciem dedykowanego sprzętu – kombajnu 
Bolter Miner oraz urządzeń odstawy – będzie 
pierwszą tego typu instalacją w polskim górni-
ctwie węgla kamiennego. W górnictwie mie-
dziowym tego typu obudowa jest powszechnie 
stosowana, natomiast w innych krajach wy-
dobywających węgiel kamienny metodą pod-
ziemną obudowa kotwowa obecnie dominuje. 

W pewnym sensie JSW próbuje nawią-
zać do doświadczeń czeskich oraz rosyjskich, 
gdzie można mówić o porównywalnych wa-
runkach geologicznych, a zwłaszcza geotech-
nicznych. Głównie chodzi tutaj o głębokość 
prowadzenia prac, nieporównywalnie większą 
od tych głębokości, które spotykamy w kopal-
niach podziemnych Australii czy USA. 

mniejsze Koszty, więKsza 
efeKtywność
Efekty, których oczekujemy, można po-

dzielić na dwie grupy: kosztowe i efektyw-
nościowe. Kosztowe dotyczą oczywistych 
oszczędności na stali i pracach związanych 

z przebudową. Znacznie ciekawsza jest 
strona efektywnościowa. Głównie dlatego, 
że nie chodzi tylko o szybkość wykonywa-
nia wyrobisk, ale – co równie ważne – o to, 
że jest to metoda aktywna. W porównaniu 
z obecnie stosowaną w Polsce metodą pasyw-
ną (stalowa obudowa łukowa) technologia 
SOK powinna oferować natychmiastową 

interakcję ze skałami stropowymi i ociosowy-
mi, co w efekcie powinno przynieść bardziej 
wymierny i długotrwały rezultat. Koszty tak 
zwanych przebudów wyrobisk są obciąże-
niem wszystkich głębokich kopalń. W JSW 
stale schodzimy coraz głębiej i choćby drobna 
poprawa tego elementu da wymierny efekt 
finansowy. 

pRoblem? to wyzwanie
Z pewnością poprawny projekt obudowy 

wraz z właściwą obsługą urządzeń, której 
trzeba będzie się nauczyć, stanowią ważne 
wyzwania. W przypadku technologii SOK 
mamy do czynienia z koniecznością stałej 
weryfikacji parametrów projektu i reakcji 
na zdarzenia nietypowe lub nieprzewidziane 
(np. zaburzenia geologiczne) i tego z pew-
nością będziemy się uczyć. Poza tym istot-
nym wyzwaniem w tym projekcie będzie 
pokonanie lęku pracowników przed pracą 
w nieosłoniętym wyrobisku. Samodzielna 
obudowa kotwowa to nie problem, tylko 
wyzwanie. 

faza pRzygotowawcza
Obecnie realizowana jest faza przygo-

towawcza projektu – zamówione maszyny 
i urządzenia są już w drodze. Przed nami nie-
zbędne testy i certyfikaty dla nowego sprzę-
tu na polskim rynku. W czwartym kwartale 
zgodnie z planem zamierzamy rozpocząć 
fazę testu technologii na KWK Budryk. Tak 
jak wspominałem, na początku będziemy się 
uczyć nowej technologii w projekcie badaw-
czym i mam nadzieję, że po udanym teście 
będziemy mogli kontynuować projekt w wa-
runkach produkcyjnych. 

PIOTR KLEIBERT – 

KIEROWNIK PROJEKTU SOK (BZ JSW)

 ADAM OLEŚ – DYREKTOR BIURA STRATEGII 

I ROZWOJU (BZ JSW) 

Wydrążenie metra wyrobiska i zastosowanie tradycyjnej obudowy stalowej kosztuje około 16 tys. złotych. Ten sam metr 
wyrobiska z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej kosztuje około 10 tys. złotych. Testowanie samodzielnej 

obudowy kotwowej w pełnej wersji, czyli z użyciem dedykowanego sprzętu – kombajnu Bolter Miner oraz urządzeń 
odstawy – będzie pierwszą tego typu instalacją w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Samodzielna obudowa kotwowa 
dla Budryka
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Projekt budowy kopalni Bzie-Dębina jest 
jedną z kluczowych inwestycji Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Docelowe roczne wydoby-
cie nowej kopalni ma sięgnąć 2 mln ton wę-
gla, głównie koksowego o bardzo dobrych 
parametrach jakościowych. To strategiczne 
przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie no-
woczesnych technologii, przyjaznych dla śro-
dowiska, a sama kopalnia Bzie-Dębina ma na-
leżeć do jednej z najbardziej nowoczesnych 
kopalń węgla kamiennego w Polsce. Jakie 
warunki i zagrożenia naturalne drzemią pod 
ziemią, pokażą jednak dopiero prowadzone 
roboty górnicze mające na celu rozpozna-
nie złoża.

Kopalnia ma zapewnić Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA możliwość eksploatacji 
węgla kamiennego o bardzo dobrych para-
metrach fizykochemicznych w perspektywie 
kilkudziesięciu lat. Obecne koncesje zostały 
wydane do 31 grudnia 2042 roku dla złoża 
Bzie-Dębina 2-Zachód i 31 grudnia 2051 roku 
dla złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, jednakże 

aktualnie szacowane zasoby operatywne po-
zwolą na przedłużenie wspomnianej koncesji 
na lata późniejsze. 

Sumaryczna ilość zasobów węgla moż-
liwych do wykorzystania z obydwu złóż 
wynosi około 178 mln ton, z czego około 
150 mln ton to węgle ortokoksowe typu 
35. Ostatnie badania wykonane w pięciu 
nowo odwierconych otworach badawczych 
z powierzchni potwierdzają bardzo dobre 
właściwości koksotwórcze węgli (niskie CRI 
i wysokie CSR). 

Udostępnienie pokładów powinno być 
tak prowadzone, aby przyszła eksploatacja 
była zgodna z racjonalną gospodarką zło-
żem. Przede wszystkim trzeba prowadzić 
spójną politykę badania i rozpoznawania zło-
ża (wiercenie otworów, drążenie wyrobisk 
udostępniających, badania fizykomechanicz-
ne i chemiczne węgli i skał otaczających). 
Ponadto złoże należy tak udostępnić, a na-
stępnie prowadzić eksploatację, aby nie za-
grażało to bezpieczeństwu pracującej załogi 
oraz miało jak najmniejsze negatywne skutki 

na powierzchni terenu. Kopalnia będzie mu-
siała zmierzyć się z istniejącymi zagrożeniami 
naturalnymi, takimi jak tąpania oraz zagro-
żenia metanowe, wyrzutowe i wodne. Istot-
nym działaniem będzie udostępnienie złoża 
w bliskiej odległości stropu karbonu, gdzie 
występują warstwy dębowieckie. Jest to for-
macja wodonośnych piaskowców o różnej 
miąższości, którą trzeba będzie odwodnić.

Poza rozpoczynanymi aktualnie proce-
durami związanymi z budową infrastruk-
tury powierzchniowej i dołowej pozwala-
jącej na uruchomienie eksploatacji na skalę 
przemysłową musimy w najbliższym czasie 
rozpocząć prace pozwalające systematycznie 
rozbudowywać kopalnię. W naszych dal-
szych planach znajduje się budowa szybu 
2 Bzie wraz z połączeniem wentylacyjnym 
bieżących wyrobisk, a w dalszych, trochę 
odległych planach możemy umieścić prze-
dłużenie istniejących koncesji oraz budowę 
poziomu 1300, a także udostępnienie złoża 
Bzie-Dębina 2 oraz Bzie-Dębina w obszarze 
badań Ruptawa.

MARIAN ZMARZŁY – DYREKTOR KOPALNI BZIE-

DĘBINA W BUDOWIE

ARTUR DYCZKO – PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU JSW 

DS. STRATEGII I ROZWOJU, KIEROWNIK PROJEKTU 

BUDOWY KOPALNI BZIE-DĘBINA

Projektowana kopalnia 
ograniczona jest:

– od północy – złożem Zofiówka,
– od zachodu – obszarem badań Ruptawa 

w złożu Bzie-Dębina,
– od południa – złożem Bzie-Dębina,
– od wschodu – złożem Bzie-Dębina 2. 
Kopalnia Bzie-Dębina w budowie posiada 

koncesje na wydobywanie węgla kamiennego 
i metanu jako kopaliny towarzyszącej, ze złoża:

– Bzie-Dębina 1-Zachód nr 2/2019 z dnia 
23 maja 2019 roku,

– Bzie-Dębina 2-Zachód nr 15/2008 z dnia 
1 grudnia 2008 roku zmienioną decyzją nr 
DGK-VI-4771‒4/24443/15/TS z dnia 1 lipca 
2015 roku.

Bzie-Dębina jedną z kluczowych inwestycji JSW

Zagospodarowanie złoża i budowa nowej kopalni
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Głównym celem programu JZR Rozwój jest 
rozwój dotychczas prowadzonej podstawo-
wej działalności JZR Sp. z o.o., zmierzający 
do zmiany profilu jej działania, to jest z dzia-
łalności remontowej na produkcyjno-remon-
tową, poprzez uruchomienie produkcji no-
wych produktów, których rynkiem zbytu będą 
zakłady JSW SA. Oczywiście jest to główny cel 
biznesowy dla spółki JZR Sp. z o.o., której ofer-
ta rozszerzy się o stałą produkcję: szyn kolejek 
podwieszanych, krążników do przenośników 
taśmowych, rurociągów magistralnych ciś-
nieniowych i spływowych, rynien trasowych 
do przenośników zgrzebłowych oraz produk-
cję obudów zmechanizowanych. 

Realizacja programu oznacza również 
wypełnianie wartości społecznej odpowie-
dzialności biznesu, którą zadeklarowała JSW 
SA, likwidując KWK Krupiński. JZR Sp. z o.o. 
jako pierwszy podmiot realizuje inwestycje 
zagospodarowania terenu zamkniętej kopalni, 
oferując nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
gminy i okolic, jak i kooperantów. Kolejnym 
celem programu jest częściowe uniezależnie-
nie się JSW SA od dostawców zewnętrznych 
z uwagi na sytuację rynkowo-koniunkturalną. 
JZR Sp. z o.o. jako spółka z Grupy Kapitałowej 
JSW w elastyczny sposób będzie reagować 
na potrzeby szeroko pojętej Grupy w kontek-
ście poszczególnych jej zakładów. Zbudowanie 
kompetencji wewnątrz Grupy Kapitałowej 
JSW ma na celu ograniczanie wydatków na za-
kupy maszyn i urządzeń na monopolizują-
cym się rynku i pozwoli elastycznie reagować 
na pojawiające się potrzeby.

Realizujemy stRategię 
gK jsw
Reasumując wymienione cele, można 

stwierdzić, że przez realizację programu JZR 
Rozwój Spółka konsekwentnie wypełni stra-
tegię Grupy Kapitałowej, której założeniami 
są budowa silnego ramienia wspierającego 
działalność JSW SA, realizacja złożonych de-
klaracji i inwestowanie w nowe technologie 
i posiadane zasoby. 

Realizacja programu JZR Rozwój przy-
niesie JSW SA wiele korzyści materialnych, 
jak i niematerialnych, począwszy od mak-
symalizacji zysku, poprzez ekonomię skali 
działania, samowystarczalność, unifikację 
i innowacyjność. Wszystkie te elementy będą 
prowadzić do uzyskania sprawnego ramienia 
produkcyjno-remontowego, które w sposób 
elastyczny będzie w stanie realizować potrzeby 
zakładów JSW SA i podnieść wartość Grupy 
Kapitałowej JSW. 

pRzezwyciężamy 
tRudności
Realizując program JZR Rozwój, Spół-

ka napotkała wiele trudności związanych 
z poszczególnymi zadaniami. Program 

w zasadniczej części realizowany jest siłami 
naszych pracowników. Opracowanie schematu 
technologii, która będzie wykorzystywana 
na halach, stanowiło spore wyzwanie. Rozkład 
poszczególnych hal był wielokrotnie analizo-
wany i zmieniany, aby w sposób optymalny 
i maksymalnie ergonomiczny wykorzystać 
zaplanowaną przestrzeń, co będzie się prze-
kładało w bezpośredni sposób na organizację 
planowanej produkcji i optymalizację pro-
cesów technologicznych. Wyzwanie, które 
jest już za spółką, to pozyskanie generalnego 
wykonawcy inwestycji, gdyż realizacja przed-
sięwzięcia jest oparta na formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Rynek budowlany w naszym kraju 
jest bardzo mocno wypełniony zleceniami 
i istniała obawa, że nie zgłosi się nikt, kto bę-
dzie solidnym i pewnym partnerem w reali-
zacji tego projektu. 

Nasze przedsiębiorstwo czeka organizacja 
i ogłoszenie postępowań związanych z zaku-
pem maszyn i urządzeń technologicznych 
niezbędnych do wyposażenia hal. Obecny 
rynek dostawców maszyn i urządzeń rów-
nież jest pełny zamówień i cechuje się długim 
oczekiwaniem na ich realizacje. 

Dużym wyzwaniem będzie zatrudnienie 
prawie 170 osób, głównie na stanowiskach 
produkcyjnych o specjalności spawacz-
-ślusarz, których obecność na halach jest 
niezbędna, aby obsłużyć nowe linie tech-
nologiczne i ciągi produkcyjne. Obecnie 
przedsiębiorstwa działające na rynku mają 
do czynienia z permanentnym brakiem wy-
kwalifikowanych pracowników. Jednak dział 
kadr naszej spółki regularnie przełamuje 
tę barierę, zatrudniając nowych pracowników 
oraz oferując pracę w stabilnej i rozwijającej 
się firmie. 

Warto również wskazać, że w spółce 
wdrożono metodykę zarządzania progra-
mami i projektami GK JSW, która również 
stanowiła wyzwanie, wymuszając zmianę po-
dejścia do realizacji tego zadania na podejście 
projektowe. 

Reasumując, spółka wychodzi naprzeciw 
wszystkim wyzwaniom, jakie przynosi reali-
zacja projektu, i podejmuje działania ograni-
czające ryzyka z tym związane, sukcesywnie 
realizując poszczególne etapy prowadzące 
do zakończenia tej kluczowej dla Grupy Ka-
pitałowej JSW inwestycji. 

jzR to atRaKcyjny 
pRacodawca
W chwili obecnej realizacja programu 

jest na etapie oczekiwania na projekt bu-
dowlany, który przygotowuje generalny wy-
konawca. Jako pierwszy element realizacji 
generalny wykonawca przedstawił koncepcję 
projektową dotyczącą obiektu oraz zagospo-
darowania terenu, którą po przeanalizowa-
niu i wydaniu stosownych decyzji spółka 
zatwierdziła. Koncepcja ta stanowi pewnego 

rodzaju mapę inwestycji i w najbliższym 
czasie wszelkie szczegóły będą dogrywane, 
a wynikłe problemy będą na bieżąco rozwią-
zywane, gdyż harmonogram realizacji jest 
dość napięty. Zgodnie ze wskazaną wcześniej 
kolejnością działań niebawem w naszej spółce 
zostanie rozpoczęty proces zakupu maszyn 
i urządzeń. W kwestii zatrudnienia wyma-
ganych pracowników warto wspomnieć, 
że spółka uruchomiła kampanię wizerun-
kową employer branding, której hasłem jest 
„Z pewnością razem!”. Podejmowane w jej 
ramach działania mają na celu wzmocnienie 
wizerunku JZR Sp. z o.o. jako atrakcyjnego 
pracodawcy, utrzymanie dotychczasowych 
oraz pozyskanie nowych wykwalifikowanych 
pracowników na bardzo trudnym obecnie 
rynku pracy.

Po zrealizowaniu zamierzenia budowla-
nego i wykonaniu prac związanych z zabu-
dową maszyn i urządzeń technologicznych 
JZR Sp. z o.o. rozpocznie etap uruchomienia 
produkcji, co będzie się wiązało z przeszko-
leniem pozyskanych pracowników i real-
nym testowaniem zaprojektowanych ciągów 
technologicznych. 

Oczywiście w spółce są realizowane 
kolejne plany związane z podnoszeniem jej 
wartości, a dzięki temu szeroko pojętej Gru-
py Kapitałowej. Plan obejmuje kolejne inwe-
stycje między innymi na terenie byłej KWK 
Krupiński. 

Najważniejsze korzyści dla 
JSW SA płynące z realizacji 

programu JZR Rozwój 

– wzrost wartości JSW/GK JSW,
– generowanie dodatkowej marży EBIT-

DA JSW/GK JSW,
– unifikacja i racjonalna typizacja sto-

sowanych maszyn i urządzeń w działalności 
produkcyjnej, 

– łatwiejszy/szybszy dostęp do nowych, 
dobrych jakościowo produktów,

– przeciwdziałanie monopolizacji rynku,
– zagospodarowanie terenów po KWK 

Krupiński oraz pozytywne oddziaływanie 
na społeczności lokalne,

– ograniczenie przestojów produkcyjnych,
– optymalizacja kosztów.

l

Czy można zapobiec nagłemu wzrostowi cen niektórych maszyn, urządzeń i części zamiennych niezbędnych 
do prowadzenia bezpiecznego i efektywnego wydobycia węgla? Co zrobić, jeżeli w ciągu kilku miesięcy ceny rosną nawet 

o 40 proc.? Dostawcy maszyn, urządzeń i części zamiennych mają kłopoty z zatrudnieniem wysokowykwalifikowanych 
pracowników. Oznacza to, że w ekstremalnej sytuacji kopalnie JSW mogą mieć kłopoty z dostawami. W GK JSW jest 
realizowany program JZR Rozwój, który ma zapobiec negatywnym sytuacjom. „JSW może uniezależnić się od wielu 

dostawców zewnętrznych. Jastrzębskie Zakłady Remontowe zniwelują ryzyko związane z monopolizacją rynku dostaw”  
– pisze rafał rychter, prezes JZR Sp. z o.o.

Rozwój z pożytkiem dla 
Grupy Kapitałowej JSW
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Rafał Rychter, prezes JZR Sp. z o.o.
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 Xnowy góRniK: Co jest głównym celem 
projektu?
piotR sosnowsKi, geolog górniczy, KWK 
Knurów-Szczygłowice, ruch Knurów: Celem 
projektu jest stworzenie trójwymiarowego 
modelu złóż wchodzących w skład JSW. Mo-
delowaniem są objęte pokłady przemysłowe, 
w których zaplanowano eksploatację do 2030 
roku. Efektem i zarazem głównym celem jest 
stworzenie potężnej bazy danych o zasobach 
i parametrach jakościowych naszych węgli, 
będącej w praktyce na wyciągnięcie ręki służb 
geologicznych. Ostatecznie dane te zostaną 
użyte do automatycznego wykonywania dłu-
goterminowych harmonogramów wydobycia 
z perspektywą eksploatacji pokładów z najbar-
dziej optymalnych parametrach.

 X Jakie efekty dla JSW przyniesie realiza-
cja projektu?

Efekty i korzyści płynące z realizacji pro-
jektu można wymieniać bardzo długo. Niewąt-
pliwie największym atutem jest przedstawienie 
złoża w formie przestrzennej, co umożliwia 
lepsze rozeznanie jego budowy geologicznej. 
Jest to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie 
chociażby w kontekście przebiegu zaburzeń 
tektonicznych w relacji z projektowanymi 
wyrobiskami. Co najważniejsze, wykonanie 
modelu pozwoliło uporządkować dokumen-
tację geologiczną na poszczególnych ruchach, 
a w przyszłości posłuży do sporządzenia no-
wej, opartej na tym narzędziu. 

Dziś, w erze szeroko pojętego downsi-
zingu, zastępujemy tomy dokumentów, map, 

arkuszy obliczeniowych jednym plikiem 
zgranym na pendrive, który możemy nosić 
w kieszeni. Oczywiście wymaga to wymodelo-
wania wszystkich pokładów w złożu, nie tylko 
wybranych przemysłowych. Przy odpowiednio 
częstej aktualizacji modelu zarządzanie bazą 
zasobową w wersji rozszerzonej może odby-
wać się dla wszystkich złóż z poziomu jednego 
komputera. I rzecz najważniejsza, która jest 
hasłem przewodnim projektu: światowy po-
ziom. JSW przestaje być tylko spółką górniczą, 
a staje się światowym liderem innowacyjności. 

 X Co jest najtrudniejszym wyzwaniem?

Najtrudniej było zacząć. Zakres prac przy-
gotowawczych, obejmujący skompletowanie 
danych, ich uporządkowanie oraz digitalizację, 
okazał się żmudny i czasochłonny. Niektóre 
z posiadanych informacji, takich jak prze-
bieg i wykształcenie struktur tektonicznych, 
rozszczepień i zrostów pokładów, wymagały 
ponownej analizy. Obecnie kontynuowana jest 
aktualizacja bazy danych oraz systematyzowa-
nie informacji niezbędnych do modelowania 
kolejnych pokładów. 

Ponadto mówiąc o modelu złoża, nie mo-
żemy myśleć w kategoriach dwuwymiaro-
wych. Mamy tu do czynienia z trójwymiarową 

bryłą geometryczną, w której to złoże musi się 
zmieścić i co najważniejsze musi prawidłowo 
wyglądać. Widząc to wszystko przestrzen-
nie, zaczynamy dostrzegać wiele zależności 
pomiędzy pokładami. Dla przykładu podam 
nagłe zmiany miąższości pokładów pojedyn-
czych lub złożonych, co wymusza przeanali-
zowanie granicy strefy zrostu/rozszczepienia. 
Najtrudniejszym etapem modelowania była 
poprawna interpretacja uskoków głównych. 
W moim przypadku dla części z nich posiada-
łem szczątkowe informacje pochodzące z po-
jedynczych nacięć. Problemem było ustalenie 
poprawnych wartości zrzutu, a także biegu 
w nierozpoznanych rejonach złoża. Należało 
pamiętać przy tym o zachowaniu odpowied-
nich odległości pomiędzy pokładami, a także 
trzymać się mimo wszystko posiadanych da-
nych, co paradoksalnie najbardziej kompli-
kowało sprawę. 

Obecnie najtrudniejszym wyzwaniem jest 
czekanie na efekty wdrożenia. 

 X Jakie są dalsze plany dotyczące realizacji?
Stworzenie kompletnego modelu wszyst-

kich udokumentowanych pokładów lub 
wszystkich pokładów przemysłowych. Należy 
rozszerzyć model o zagrożenia naturalne i sze-
roko pojęte warunki górniczo-geologiczne. 
Trudnym zadaniem będzie zamodelowanie 
wszystkich lub większości wydzieleń litolo-
gicznych między posiadanymi pokładami. 
Z takim kompletem informacji można pro-
gnozować nawet opad stropu w danej sekcji 
w ścianie planowanej na 2030 rok. 

Bez unowocześnienia procesów zarządzania oraz projektowania w kopalniach JSW 
nie można osiągnąć sukcesu gwarantującego utrzymanie konkurencyjności na rynku 

globalnym. W Spółce prowadzonych jest kilka projektów, między innymi modelowanie 
złoża 3D i harmonogramowanie produkcji. To jeden z projektów wymagających ogromnego 

zaangażowania kopalnianych działów mierniczo-geologicznych. – Faza przygotowania 
produkcji ma kluczowe znaczenie dla jej racjonalności i trafności. Oznacza ona zebranie 

niezbędnych informacji o charakterze wybieranego złoża, zwłaszcza czynnikach 
ograniczających prowadzenie eksploatacji. Proces cyfryzacji i informatyzacji jest zapisany 
w strategii do roku 2030 w programach Jakość i Efektywność – mówi w rozmowie z Nowym 

Górnikiem Piotr Sosnowski, geolog górniczy, KWK Knurów-Szczygłowice, ruch Knurów.

Model złoża i harmonogramowanie 
produkcji w JSW SA

A
RC

H
IW

U
M

 JS
W

 S
A

C zy można rozwiązać konflikt wokół 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Można 

to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy 
wytężyć umysł i wyciszyć emocje. Na razie jest 
klincz. Każda ze stron udowodniła, że potrafi 
wymanewrować rywala. Dobrze byłoby, aby 
wzajemne kiwanie się nie skończyło się utratą 
tchu. Jaki jest sens w tym, aby zakiwać się 
na śmierć? 

T rudno w tak medialnie atrakcyjnej 
rozgrywce zachować obiektywne 

spojrzenie. W redakcji Nowego Górnika 
doszliśmy do wniosku, że najlepiej 

skoncentrować się na tym, 
co dla JSW najważniejsze, czyli 
na próbie podsumowania 
zakończonej kadencji zarządu 
Spółki. Zmieniano prezesów 
i wiceprezesów. Jednak wciąż 

był zachowywany główny kierunek rozwoju 
– koncentracja na jakości, efektywności 
i bezpieczeństwie pracy. W czasie zakończonej 
kadencji zarządu Spółka wyszła z głębokiego 
kryzysu. Spłaciła wszystkie zobowiązania. 
Zrekompensowała załodze straty, jakie zostały 
poniesione w okresie, kiedy obowiązywało 
porozumienie o ograniczeniu części 

wynagrodzeń. Załoga dostała także podwyżki 
płac. Będzie wypłacona premia za 2018 rok. 

B ył to także czas wielkich zmian wewnątrz 
firmy. Najważniejsze zadania są realizowane 

jako projekty, za które odpowiadają konkretne 
osoby. Prowadzi się kontrolę realizacji tych 
projektów. Właśnie temu tematowi poświęcamy 
kilka kolumn w tym wydaniu Nowego Górnika. 
Poprosiliśmy pracowników odpowiedzialnych 
za projekty, a nawet za ich części, o informację 
o tym, na jakim etapie jest realizacja 
rozpoczętych prac. JSW żyje z tego, co wyfedruje 
i co wyprodukuje w koksowniach. Nie żyje 

z sensacji i skandali. Dlatego zaproponowaliśmy: 
„Pochwal się sam. Nie ufaj, że dziennikarze 
cię pochwalą”. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przysłali teksty. W tym numerze, na stronach 5–7, 
zamieszczamy tylko ich część. Resztę będziemy 
publikować w następnych numerach. Sądzimy, 
że jest to coś w rodzaju raportu zamknięcia 
i raportu otwarcia. To, co rozpoczęto w czasie 
poprzedniej kadencji, nie powinno zostać 
zmarnowane. Jastrzębska Spółka Węglowa 
może już nie mieć kolejnej szansy, aby od nowa 
rozpoczynać pracę, dzięki której zachowa swoją 
pozycję rynkową.  

l

Pochwal się sam. Nie ufaj, że dziennikarze cię pochwalą
Komentuje sławomiR staRzyńsKi, redaktor naczelny

Piotr Sosnowski, geolog górniczy, KWK Knurów-Szczygłowice, ruch Knurów
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WFOŚiGW przekaże szkołom w regionie ponad 3 mln złotych dotacji 

Powstanie 87 Zielonych Pracowni
W nowym roku szkolnym w 111 gminach 
województwa śląskiego będą funkcjonowały 
nowoczesne ekopracownie. 87 szkół wzbo-
gaci się o nie w najbliższych miesiącach. 
Aż tylu laureatów wyłoniono w piątej edy-
cji konkursu Zielona Pracownia, który jest 
organizowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 14 czerwca br. autorów zwy-
cięskich projektów wraz z delegacjami ucz-
niów – przyszłych użytkowników ekopracow-
ni – zaproszono na uroczyste rozstrzygnięcie 
tegorocznej edycji konkursu. Gala laureatów 
odbyła się w Muzeum Śląskim, połączono 
ją z warsztatami ekologicznymi dla dzieci 
i młodzieży.

WFOŚiGW od ponad 25 lat wspiera eko-
logiczną edukację młodego pokolenia. Dobrze 
o tym wiedzą uczestnicy licznych konkursów 
i warsztatów dotyczących ochrony środowiska 
oraz ośrodków realizujących programy dla 
dzieci. Od pięciu lat w edukację ekologiczną 
mocno wpisuje się konkurs Zielona Pracow-
nia, który cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W jego pierwszej edycji było 27 
laureatów, w piątej aż 87, których wyłoniono 
spośród 161 placówek ubiegających się o do-
tację na modernizację sal lekcyjnych.

– Nauka może być przyjemna, jeżeli jest 
prowadzona w nowoczesnych pracowniach, 
wyposażonych w ciekawe pomoce nauko-
we. Przynosi ona też lepsze efekty. Jesteśmy 
o tym przekonani, wspierając modernizację 
sal lekcyjnych. Środki, które przeznaczamy 
na Zielone Pracownie, pozwolą nam za kilka 
lat zaoszczędzić wydatki na likwidację szkód 
w środowisku, ponieważ młodzi ludzie będą 
mieli inne podejście do ochrony środowiska 
niż starsze pokolenia. Na pięciolecie tego 
konkursu mamy już lub wkrótce będziemy 
mieli 250 ekopracowni. Nasz fundusz przezna-
czył na nie łącznie ponad 8,5 mln złotych, aż  
3 miliony złotych w 2019 roku – mówił To-
masz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach, gratulując tegorocznym laureatom i za-
praszając szkoły do kolejnych edycji konkursu.

Zielone Pracownie są przeznaczone 
do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji 
przyrodniczej. Służą do lekcji przyrody, bio-
logii, geografii, fizyki i chemii. Odbywają się 
w nich także zajęcia z geologii czy astronomii. 
W konkursie nagradzany jest pomysł na atrak-
cyjną modernizację szkolnej sali, z uwzględ-
nieniem m.in. funkcjonalnego wykorzystania 
przestrzeni, estetyki, innowacyjnych rozwią-
zań, różnorodności pomocy dydaktycznych, 

wyposażenia i sprzętu w aspekcie zasadności 
ich zakupów oraz kreatywności wykorzystania 
planowanej pracowni. Wśród tegorocznych 
laureatów są nie tylko duże placówki oświato-
we. Ekopracownie powstaną także w małych, 
wiejskich szkołach. Z dotacji funduszu sko-
rzysta także kilka placówek niepublicznych. 

Wśród liderów tegorocznych laureatów 
są aż trzy szkoły z Rudy Śląskiej. Po dwie 
nowoczesne Zielone Pracownie powstaną 
w Gliwicach, Jaworznie, Katowicach, Knu-
rowie, gminie Mykanów, Radlinie, Rybniku, 
Świętochłowicach, Wojkowicach i Zabrzu. 
Maksymalna kwota dotacji na moderniza-
cję szkolnej sali lekcyjnej to 30 tys. złotych. 
40 placówek zgłosiło projekty o nieco mniejszej 
wartości, od 24 tys. złotych do ponad 29 tys. 
złotych. Niektórzy liderzy zwycięskich projek-
tów startowali w konkursie kilkakrotnie, nim 
wywalczyli dotację, udoskonalając i poprawia-
jąc swoje koncepcje przedkładane do oceny.

W gali laureatów uczestniczyło liczne gro-
no gości reprezentujących m.in. władze woje-
wództwa śląskiego, organy prowadzące szkoły, 
organizacje społeczne i dyrekcje szkół. Jakub 
Chełstowski, marszałek województwa śląskie-
go, zapewniał zgromadzonych, że bardzo się 
cieszy, że dzięki konkursowi organizowane-
mu przez WFOŚIGW uczniowie będą mieli 
zupełnie inne doświadczenia szkolne niż on. 
Podkreślał, że w nowoczesnych pracowniach 
nauka jest ciekawsza. Gratulował laureatom 
konkursu i jego organizatorom, ponieważ 
uważa, że fundusz przyczynia się do rozwoju 
atrakcyjnej edukacji dzieci i młodzieży. 

zwycięstwo za tRzecim 
podejściem

jolanta nowobil-
sKa – nauczycielKa 
geogRafii i pRzyRody 
w zespole szKolno-
-pRzedszKolnym nR 
2 w RybniKu: – Bardzo 
się cieszymy z tej dotacji, 
ponieważ to nasze trze-
cie podejście do konkursu 
Zielona Pracownia. Tym razem udało się uzy-
skać dotację. To dla naszej szkoły wyjątkowy 
rok, ponieważ otrzymaliśmy także środki 
z funduszów gminnych na zagospodarowa-
nie terenu wokół budynku. Będziemy mogli 
przygotować dla uczniów ekologiczne upra-
wy dydaktyczne oraz nowoczesną pracownię, 
którą nazwiemy Geolab. Będą w niej kąciki 
tematyczne, interaktywna tablica, mikro-
skopy, gry dydaktyczne, pomoce naukowe 

do fizyki, chemii i przyrody. Uczniowie będą 
mieli zajęcia przy kilkuosobowych stolikach, 
co ułatwi im pracę w grupach. Na dzisiejsze 
wręczenie dyplomów przyjechałam z dyrektor 
naszej szkoły Ewą Florczyk, która wspierała 

organizacyjnie projekt naszej pracowni, oraz 
uczniem Matuszem Boberem, który uczestni-
czy w konkursach przedmiotowych i na pewno 
ucieszy się po wakacjach z lekcji w nowoczes-
nych warunkach. JOLANTA TALARCZYK

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Co się kryje pod pojęciem bezpieczeństwa 
ekologicznego, które gwarantuje nam Kon-
stytucja RP w artykułach 5 i 74? Na to pytanie 
starali się odpowiedzieć uczestnicy konferen-
cji zorganizowanej przez Polską Izbę Ekologii 
we współpracy z senacką Komisją Infrastruk-
tury, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią 
i Wyższą Szkołą Zarządzania i Ochrony Pra-
cy w Katowicach. Debata pt. „Bezpieczeń-
stwo ekologiczne w aglomeracji” odbyła się 
18 czerwca br. w sali konferencyjnej hotelu 
Marriott.

– Mamy coraz więcej zagrożeń cywiliza-
cyjnych związanych na przykład ze stanem 
powietrza, odpadami, hałasem. Czy jesteśmy 
przygotowani, żeby im skutecznie przeciw-
działać? – zachęcał do dyskusji Czesław Śle-
ziak, przewodniczący Polskiej Izby Ekologii. 

Próby zdefiniowania bezpieczeństwa ekolo-
gicznego podejmowane są od kilkudziesięciu 
lat. Ciągle jednak nie ma wykładni, która nie 
wzbudzałaby kontrowersji. – Trzeba uwzględ-
nić dwoisty charakter bezpieczeństwa ekolo-
gicznego, z jednej strony jako stanu spokoju, 
zabezpieczenia i ochrony, a z drugiej strony 
jako dynamicznego procesu, czyli działania 
zapewniającego korzystanie z zasobów obec-
nym oraz kolejnym pokoleniom – propono-
wał prof. Andrzej Misiołek, przewodniczący 
Komisji Infrastruktury Senatu RP.

W kontekście tego współczesnego, dwo-
istego rozumienia bezpieczeństwa ekologicz-
nego przedstawiano główne filary programo-
we realizowane w aglomeracji przez władze 
wojewódzkie, gminne oraz różne instytucje 
i służby odpowiedzialne za ochronę i jakość 
życia obywateli. (TAL)

WFOŚiGW w Katowicach

Bezpieczeństwo 
ekologiczne 
w aglomeracji
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Opel wprowadził na rynek Grandlanda w wer-
sji plug-in hybrid (PHEV). Układ napędowy 
dysponuje mocą 300 KM! Przyspiesza do setki 
w 7 sekund. Według danych wstępnych w stan-
dardzie WLTP zużycie paliwa (ważone, w cyklu 
mieszanym) wynosi 1,6 l/100 km przy emisji 
CO2 37 g/km (NEDC: 1,6 l/100 km, 36 g/km CO2).

Zespół napędowy Grandlanda X Hybrid4 
składa się z czterocylindrowego, dwustukonnego 
turbodoładowanego silnika benzynowego 1.6 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz ukła-
du dwóch silników elektrycznych (po jednym 
na osi) o mocy 109 KM. Napęd jest przenoszony 
na wszystkie koła. Przedni silnik elektryczny jest 
sprzężony ze sterowaną elektrycznie ośmiobie-
gową przekładnią automatyczną. 

Silnik spalinowy będzie wykorzystywany 
głównie przy średnich i dużych prędkościach 
jazdy, natomiast w czasie jazdy z niską oraz 
zmienną prędkością napęd zapewni elektrycz-
na część układu. 

Akumulator litowo-jonowy ma pojem-
ność 13,2 kWh, co daje mu zasięg 52 km 
w trybie całkowicie elektrycznym. Badania 
przeprowadzone w Niemczech wykazały, 
że 80 proc. codziennie pokonywanych tras nie 
przekracza 50 km, co oznacza, że użytkownicy 
Grandlanda X Hybrid4 korzystający ze swoich 
pojazdów w ten sposób mogliby praktycznie 
przez cały czas jeździć w trybie bezemisyjnym. 

Czas ładowania zależy od typu użytej 
ładowarki. Opel zaoferuje m.in. urządzenia 
do szybkiego ładowania na publicznych sta-
cjach oraz z ładowarek naściennych Wallbox 
w domu. Za pomocą takiej ładowarki o mocy 
7,4 kW akumulator samochodu można nała-
dować do pełna w niecałe dwie godziny.

Oferta będzie obejmować kartę 
do ładowania zapewniającą dostęp do ponad  
105 tys. stanowisk ładowania Free2Mo-
ve Services w całej Europie oraz narzędzie 
do planowania podróży proponujące najlepsze 
trasy z uwzględnieniem aktualnego zasięgu 
samochodu oraz prezentujące lokalizacje sta-
cji ładowania. Nawigacja będzie brała pod 
uwagę pozostającą do dyspozycji ilość energii 
i umiejscowienie ładowarek. 

Grandland X Hybrid4 będzie oferował 
cztery tryby jazdy — elektryczny, hybrydowy, 
AWD i sportowy — pozwalając kierowcom 
wybrać charakterystykę pojazdu odpowiada-
jącą ich preferencjom lub konkretnym warun-
kom jazdy. Na przykład w trybie hybrydowym 
samochód będzie automatycznie dobierał naj-
bardziej efektywny sposób napędu, z moż-
liwością przełączenia na bezemisyjny tryb 
elektryczny po dotarciu do centrum miasta. 

Do Polski pierwsze samochody tra-
fią na początku przyszłego roku. Ceny od  
192 450 złotych (cena brutto w Polsce z po-
datkiem VAT). 

eleKtRyczny hiszpan 
ze słowacji
Koncern Volkswagen robi kolejny krok 

na drodze do elektromobilności – pokazał 
pierwszy w pełni elektryczny model Seata. 
Ta hiszpańska wersja modelu e-up! Mały Mii 
electric będzie dostępna w Polsce w przy-
szłym roku. 

– Rynek się zmienia, a elektromobilność 
rozwija się w szybkim tempie. Udział po-
jazdów elektrycznych w europejskim rynku 
wzrósł w ciągu pierwszych czterech miesięcy 
2019 roku o 46 proc. W porę wzbogaciliśmy 

naszą ofertę o elektrycznego Mii electric, któ-
ry dopiero rozpoczyna naszą zasilaną prądem 
podróż. Oczekujemy, że przystępna cena i ni-
skie koszty utrzymania naszego Mii electric 
zachęcą wielu zmotoryzowanych do wyboru 
tego ekologicznego środka transportu – mówi 
Luca de Meo, prezes Seata.

Silnik elektryczny Mii zapewnia moc 61 kW 
(83 KM) i osiąga moment obrotowy 212 Nm. 
Oznacza to, że ten pięciodrzwiowy samochód 
miejski może rozpędzić się do 50 km/h w zale-
dwie 3,9 sekundy. Jego prędkość maksymalna 
to 130 km/h. Z kolei litowo-jonowy akumulator 
o pojemności 36,8 kWh po jednym ładowaniu 
zapewnia zasięg do 260 km (WLTP). Łado-
warka o mocy 7,4 kW będzie potrzebowała  
4 godzin na naładowanie akumulatorów samo-
chodu do objętości 80 proc., a dysponując mocą  
40 kW, będziemy na to potrzebowali 1 godziny. 

Trzyipółmetrowy samochód ma bagaż-
nik o pojemności 251 litrów. Produkcja ru-
szy w ostatnim kwartale tego roku w fabryce 
w Bratysławie. 

poRsche pomaga 
zapRojeKtować 
indywidualne malowanie 
auta

Część kierowców lubi mieć wyróżniające 
się z tłumu samochody. Jednym ze sposobów 
jest specjalne malowanie popularnych modeli. 
Porsche Digital uruchamia internetowy kon-
figurator o nazwie Second Skin (z ang. druga 
skóra), który w przyszłości pozwoli projek-
tować i urzeczywistniać spersonalizowane 
wzory samochodowych barw. Pierwszy raz 
możliwości konfiguratora pokazano podczas 

24-godzinnego wyścigu Le Mans, w którym 
wystartowało Porsche 911 RSR w barwach au-
torstwa Richarda Phillipsa. Nowojorski artysta 
pop-artu połączył w tym projekcie trzy swoje 
najpopularniejsze prace i stworzył unikalne 
wzornictwo, zrealizowane we współpracy 
z Porsche Digital oraz Second Skin.

Oprócz klasycznych projektów wywodzą-
cych się ze świata sportu motorowego możliwe 
będzie tworzenie wzornictwa inspirowanego 
na przykład modą i sztuką. W konfiguratorze 
udostępnione zostaną też oryginalne, wcześniej 
niedostępne kolory Porsche. Na potrzeby reali-
zacji projektów platforma współpracuje z uzna-
nymi artystami, studiami projektowymi, do-
stawcami folii i producentami farb winylowych.

– Ponieważ segment projektowania barw 
jest bardzo rozdrobniony, w ramach Second 
Skin stworzyliśmy centralny port, gwarantu-
jący jakość i oferujący kompleksowe podejście 
do znalezienia (odpowiedniego) rozwiązania 
– mówi Simon Weiss, osoba odpowiedzialna 
za nową platformę Porsche Digital. Proces 
tworzenia oraz zamawiania barw jest w cało-
ści realizowany poprzez konfigurator Second 
Skin. Klienci wybierają tu model pojazdu i pro-
jektują jego wzornictwo – samodzielnie lub 
korzystając z konsultacji, a później otrzymują 
niewiążącą ofertę i mogą sfinalizować swoje 
zamówienie online.

Platforma Second Skin będzie inaugura-
cyjnie dostępna od lipca 2019 roku. W konfi-
guratorze można projektować i zamawiać bar-
wy nie tylko dla wszystkich obecnych modeli 
Porsche, ale też dla pojazdów innych marek. 
Koszt kompletnego malowania samochodu 
zaczyna się od około 4000 euro.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Trzystukonna hybryda Opla

Grandland X Hybrid4 będzie oferował cztery tryby jazdy — elektryczny, hybrydowy, AWD i sportowy Akumulator litowo-jonowy ma pojemność 13,2 kWh, co daje mu zasięg 52 km 

Platforma Second Skin będzie inauguracyjnie dostępna od lipca 2019 rokuMały Mii electric będzie dostępny w Polsce w przyszłym roku
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Peryferia

Rodzina

Zdrowie

Uziemieni, czyli płaskostopie u dorosłych
Prawidłowo ukształtowane stopy w czasie 
chodzenia nie dotykają całkowicie podłoża. 
Jeśli jednak w odbiciu naszej stopy na piasku 
czy betonie nie zauważymy w jej środkowej 
części pustego miejsca, wtedy istnieje po-
dejrzenie płaskostopia. Nabyte płaskostopie 
u dorosłych to jeden z najczęstszych proble-
mów dotykających stopę i staw skokowy. Gdy 
stopy są płaskie, zmienia się nasza postawa, 
inaczej chodzimy i stoimy. Bywa, że płasko-
stopie powoduje powikłania, na przykład 
powstają tak zwane koślawe paluchy, rozwi-
ja się stan zapalny w obrębie więzadeł lub 
torebek stawowych oraz występują obrzęki 
stóp lub łydek. 

jaK Rozpoznać 
płasKostopie 
u doRosłych?

Chory może odczuwać różne dolegliwo-
ści. Często pojawia się ból wzdłuż przebiegu 
ścięgna piszczelowego tylnego, które leży 
po wewnętrznej stronie stopy i kostki. Pod-
czas aktywności o większej intensywności, jak 
bieganie, ból może się nasilać. Niektórzy cho-
rzy mogą mieć nawet trudności w chodzeniu 
lub przy dłuższym staniu. Przy płaskostopiu 

u dorosłych pięta może zmienić swoją po-
zycję i naciskać na boczną kostkę, co powo-
duje ból z tyłu kostki. W zaawansowanych 
przypadkach chorzy mogą nawet odczuwać 
dolegliwości bólowe w kolanach, biodrach 
i w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

jaKie są Rodzaje 
płasKostopia?
Płaskostopie dzielimy na podłużne i po-

przeczne. W przypadku podłużnego łuk przy-
środkowy stopy jest obniżony, przez co wygina 
się ona do wewnątrz. Stopę podłużnie płaską 
dawniej nazywano platfusem. Odmianę po-
przeczną płaskostopia wywołuje obniżenie 
łuku poprzecznego – na wysokości kości sześ-
ciennej – stopy i zmiana punktu jej podparcia 
z pierwszej kości śródstopia na drugą i trzecią.

dlaczego u doRosłych 
powstaje płasKostopie?
Głównymi przyczynami płaskostopia 

są nadwaga, przez co stopy są nadmiernie 
obciążone, albo zaniedbanie kontroli prawid-
łowego rozwoju stóp w dzieciństwie. U kobiet 
jedną z przyczyn deformacji jest chodzenie 
na wysokich obcasach, wskutek którego stopa 
jest mocniej obciążona niż w czasie chodze-
nia w płaskim obuwiu. U dorosłych częściej 
występuje płaskostopie poprzeczne, którego 
źródłem jest osłabienie aparatu więzadłowego 
stopy. Płaskostopiu sprzyjają również przecią-
żenia, jak praca stojąca czy dźwiganie dużych 
ciężarów. Jego ryzyko podnosi także noszenie 
za małych albo obcierających, krępujących 

stopę butów, oraz częste chodzenie po twar-
dym i równym terenie, na przykład po jezdni 
czy betonie.

czy są ćwiczenia 
na płasKostopie?
Tak, pod warunkiem że wada jest nie-

wielka. W większości przypadków ćwiczenia 
wystarczą do odtworzenia prawidłowego łuku. 
Polegają na chwytaniu palcami stóp przed-
miotów albo wspinaniu się na palce. Mięśnie 
na wewnętrznej stronie stopy wzmocni także 
rolowanie ręcznika palcami. Wykonujemy je, 
siedząc na krześle z ręcznikiem lub kocem 
położonym pod nogami. Możemy też chodzić 
po mieszkaniu na zewnętrznych krawędziach 
stóp oraz stawiając je w taki sposób, by ciężar 
ciała był przenoszony z pięty na palce. Jeśli 
będziemy ćwiczyć codziennie po 15 minut, 
zobaczymy pierwsze efekty po około czte-
rech–sześciu miesiącach.

jaKie wKładKi do butów 
stosować?
Wkładki wpływają na chód i ustawienie 

kości, przez co korygują wadę stopy oraz 
zmniejszają obciążenie nóg. W przypadku 
płaskostopia podłużnego stosuje się wkładki 
z podniesieniem od wewnętrznej strony, przy 
poprzecznym – w przedniej środkowej czę-
ści stopy. Wkładki na płaskostopie podłużne 
i poprzeczne są podniesione zarówno z boku, 
jak i w środku. Jeśli ani ćwiczenia, ani wkładki 
nie pomagają, konieczny będzie zabieg ope-
racyjny. l
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Zosi życie nigdy przesadnie nie rozpieszcza-
ło, ale nigdy też na nie nie narzekała. Gdy 
miała piętnaście lat, w wypadku zginęli jej 
rodzice, a ona została ze swoimi dwiema sio-
strami – starszą Adą i młodszą Agatą. Dzięki 
temu, że starsza była już pełnoletnia, a ro-
dzice wcześniej prowadzili dobrze prosperu-
jący sklep, dziewczynki były zabezpieczone 
na tyle, na ile można było liczyć, że poradzą 
sobie trzy nastolatki.

I pozornie tak było – choć dość szybko 
okazało się, że spuszczona ze smyczy Ada 
nie jest dość roztropna w gospodarowaniu 
wspólnymi pieniędzmi i wywiązywaniu się 
z obowiązków rodziców. Agata była jeszcze 
dzieckiem, pod dużym wpływem najstar-
szej siostry, więc większą odpowiedzialność 
przyjęła na siebie Zosia. Zaradna, spokojna 
i skupiona na innych przeszła szybką szkołę 
dorastania. W większości sama nauczyła się 
i dowiedziała się, jak i w jakich terminach pła-
cić rachunki, jak rozsądnie zabezpieczyć ma-
jątek rodziców, a także czynnie uczestniczyła 
w zorganizowanej przez krewnych sprzedaży 
biznesu po rodzicach. Ludzie mieli jednak 
swoje sprawy i widząc, że siostry jakoś sobie 
radzą, szybko usunęli się z pola widzenia.

I taka sytuacja trwała kolejne dwadzieścia 
lat. Zosia ciągnięta swoim uporem, pracowita 
i zaradna została wziętą prawniczką, dla której 
absolutnym priorytetem na zawsze miały być 

jej siostry. Z nimi było ciut gorzej. Starsza Ada, 
dobiegająca czterdziestki, całe życie miotała 
się od jednego niedorzecznego pomysłu do ko-
lejnego. Nigdy nie ułożyła sobie życia w żad-
nym normalnym związku, nigdy nie pracowała 
w jednym miejscu dłużej niż dwa, góra trzy 
miesiące. Była pełna energii, ale takiej, która 
jednocześnie pożerała zapał i chęć do działa-
nia innych ludzi. Wiecznie zadłużona, z wiecz-
nymi pretensjami, nieustannie pożyczająca 
od młodszej siostry pieniądze, o których obie 
wiedziały, że nie będą zwrócone. 

Najmłodsza Agata z kolei niczego nie 
udawała – jej się po prostu nie chciało. Że-
rowała na siostrach bez najmniejszych opo-
rów, za każdym razem, gdy napotykała choćby 
cień sprzeciwu, wspominając swoje smutne 
i nędzne dzieciństwo bez rodziców. Z pew-
nością zaważyło to na tym, kim była, ale ona 
zrobiła z tego wytrych, finansujący wszystkie 
jej zachcianki i usprawiedliwiający każde jej 
zachowanie.

Sytuacja prawdopodobnie nie zmieniłaby 
się przez następne lata, gdyby w życiu Zosi nie 
pojawił się jej nowy wspólnik. Szybko okazało 
się, że dotychczas skupiona na pracy i sio-
strach dziewczyna znalazła nie tylko partnera 
biznesowego, ale także życiowego. Ada i Agata 
od początku podchodziły do niego z dystan-
sem, ale póki nie miał na nie żadnego wpływu, 
po prostu go ignorowały. Sprawa definitywnie 
zaczęła się zmieniać, gdy para zamieszkała 

razem, a przy parapetówkowej imprezie Agata, 
lekko już pijana, wyjawiła Zosi swój kolejny 
genialny plan biznesowy. I po raz pierwszy 
w życiu nie spotkała się z przychylnym ode-
braniem go przez siostrę.

Kolejne tygodnie pokazały także, że spra-
wa robi się coraz poważniejsza, związek Zosi 
nie zmierza ku końcowi (co pierwotnie szybko 
wieszczyła Ada), a nieprzerwane źródełko 
pieniędzy, ubrań i wszelkiej pomocy, z której 
bez oporów zawsze korzystały siostry – bez-
powrotnie wysycha. Postanowiły działać. Ob-
winiając o wszystkie zmiany nowy związek sio-
stry, zaczęły od próby sabotowania go. Szybko 
okazało się jednak, że chłopak Zosi pozostaje 
obojętny na wdzięki podsyłanych mu kole-
żanek Agaty. I wtedy gruchnęła wiadomość 
o ciąży Zosi, która spowodowała, że siostry 
wytoczyły ciężką artylerię – sugerując, że oj-
cem dziecka jest ich znajomy, a informacje 
są jak najbardziej sprawdzone…

I tak Zosia boleśnie dowiedziała się tego, 
o czym przez ostatnie miesiące i lata była 
przekonywana przez partnera i przyjaciół. 
Do końca wierzyła, że rodzina jest najważ-
niejsza i żeby nie wiadomo co, to warto o nią 
walczyć, jak zresztą robiła większą część swo-
jego życia. I w zasadzie nie zmieniła podejścia, 
tylko postanowiła zawalczyć o rodzinę, którą 
właśnie zaczęła tworzyć, a nie o tę, z którą 
postanowiła się całkowicie rozstać.

 l

Ucieczka z krainy gafy

Każdy chce 
mieć swoje 
królestwo
W rodzinie moich znajomych są ciche dni 
z powodu sprzątania. Nie chodzi o to, że wszy-
scy garną się do porządków, tylko że wojują 
o swoje terytorium. Znajoma z zapałem ukła-
da rzeczy wszystkich domowników w szaf-
kach i szufladach. Sortuje szpargały męża 
na biurku. Któregoś dnia przeholowała. Zgar-
nęła niepotrzebne jej zdaniem rzeczy i wyrzu-
ciła na śmietnik. On w rewanżu wyczyścił ła-
zienkę. Wniósł do kontenera worek zbędnych 
kosmetyków, szczoteczek, wacików i spinek. 
Popłakała się, gdy zobaczyła nowy ład w swo-
ich zasobach.

Każdy chce mieć w domu swoje małe kró-
lestwo. Pamiętam, jak przed pracą dyplomo-
wą babcia zrobiła mi porządki w notatkach. 
Nie wiem, jakim cudem powstrzymałam się 
od zbrodni w afekcie. Straciłam tydzień, żeby 
ułożyć wszystkie moje papierzyska w chrono-
logii pisania poszczególnych rozdziałów. I dzię-
kowałam opatrzności, że niczego nie wyrzuciła. 

Znajomy nie miał tyle szczęścia. Grzebał 
w kontenerze, żeby odzyskać swoje skarby. Są-
siedzi mieli uciechę, widząc go przy śmietniku 
i snując domysły, czego tam szuka. W mnie-
maniu jego żony – niczego cennego. Jakieś 
stare segregatory, gazety, uszkodzone nożyki 
do papieru, śrubokręty bez rączek, pojem-
niki po zegarkach, tablicy korkowej, ramki 
na fotografię. On porządkując łazienkę, też 
nie podniósł ręki na nowalijki zakupowe mał-
żonki. Pozbył się tylko pokruszonych pudrów, 
resztek szminek i pasteli do oczu, flakoników 
bez perfum, czyli przedmiotów o znikomej 
wartości użytkowej. 

Ciche dni po porządkowym konflikcie 
zakończyły się zawieszeniem broni. Nikt ich 
mieszkania nie sprzątał przez dwa tygodnie 
ku uciesze dzieci, które przestały być gonione 
do nielubianych czynności. Wreszcie przyszło 
opamiętanie. Zwaśnieni małżonkowie ustalili 
warunki rozejmu. Ona nie dotyka jego biurka 
i niczego nie układa w jego szafie, on nie in-
teresuje się zawartością pudełek na półkach 
łazienkowych. Podzielili między siebie nadzór 
nad pozostałymi pomieszczeniami. Jemu przy-
padł pokój córki, jej syna. W kuchni i przed-
pokoju oraz WC ustalono dyżury domowego 
serwisu sprzątającego. Wkrótce wybuchła ko-
lejna awantura. Tym razem z synem, któremu 
zginęły jakieś zapiski do gry komputerowej 
i znoszone t-shirty. Matka wpadła w czarną 
rozpacz, bo niczego takiego nie ruszała. Czuje 
się czarną owcą w rodzinie, do której wszy-
scy mają pretensje. A ona stara się, żeby nie 
mieszkali niczym w chlewie.  

Trzeba uważać, żeby czystościowe spory 
nie przerodziły się w zażartą walkę o władzę 
i dominację. Jedna z moich znajomych o ary-
stokratycznym pochodzeniu musiała w dzie-
ciństwie szorować schody. Jej mama chciała, 
żeby nauczyła się, jak powinno to być zro-
bione. Nie po to, żeby miała to w przyszłości 
robić, ale by stawiać odpowiednie wymagania 
służbie. Te nauki okazały się przydatne, po-
nieważ w powojennych czasach pani musiała 
sama sprzątać. Gdy wreszcie dorobiła się po-
mocy domowej, wydała jej polecenie: w gabi-
necie pana proszę niczego nie zmieniać, omia-
tać i odkurzać dokoła pozostawionych przez 
niego rzeczy, dopóki sam ich nie sprzątnie.
 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwnym kobiecym okiem

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
od lipca świadczenie 500 plus będzie pRzy-
sługiwało wszystKim dzieciom w polsce. 
Skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. W tym roku 
wypłata tego świadczenia wyniesie 31 mld zło-
tych. Warto, aby rodzice zastanowili się nad 
programem systematycznego oszczędzania. 
Jednak banki nie stworzyły specjalnej oferty dla 
rodziców, którzy chcieliby odkładać pieniądze 
ze świadczenia na przyszłość dzieci. Istnieją 
natomiast stałe programy systematycznego 
oszczędzania, które są wyżej oprocentowane 
lub premiowane finansowymi bonusami. Moż-
na też skorzystać z programów związanych 
z systematycznym oszczędzaniem, zakładając 
portfele inwestycyjne o niskim ryzyku. Banki 
oferują szereg takich możliwości.

inflacja w maju wyniosła 2,3 pRoc., 
po 2,2 pRoc. w Kwietniu – na początKu 
czeRwca wstępnie oszacował gus. Infla-
cję w maju podbił głównie większy wzrost cen 
żywności i napojów bezalkoholowych. Towary 
z tej kategorii podrożały o 5 proc. rok do roku. 
Wyhamował natomiast wzrost cen paliw: 
do 4,1 proc. rok do roku. W styczniu inflacja 
w Polsce wynosiła 0,7 proc. rocznie. W kolej-
nych miesiącach przyspieszała o 0,5 pkt proc. 
miesięcznie. Majowa zwyżka to 0,2 pkt proc.

zgubienie lub KRadzież poRtfela są du-
żym pRoblemem. Szwajcarscy naukowcy przez 
trzy lata prowadzili badanie, w którym spraw-
dzali, gdzie i kiedy ludzie zwracają znalezione 
portfele. Jego wyniki zostały opublikowane 
w magazynie Science. W badaniu 13 asystentów 
badawczych podróżowało dookoła świata – 
odwiedziło 355 dużych miast w 40 krajach. Ich 
zadaniem było „gubienie” portfeli w różnych 
miejscach, a następnie sprawdzanie, ile z nich 
zostało zwróconych. W eksperymencie wyko-
rzystano 17 tys. portfeli – część z nich była pu-
sta, w części znajdowały się pieniądze. Poza tym 
w środku umieszczone były klucze, wizytówka 
i dane kontaktowe do osoby, do której portfel 
miał należeć. Wyniki badania pokazują, że oko-
ło 40 proc. osób skontaktowało się z „właści-
cielem” portfela, jeśli nie było w nim pieniędzy, 
a nieco ponad połowa, gdy były w środku. Zna-
lazcy dużo chętniej zwracali portfele z większą 
zawartością pieniędzy. Wśród przebadanych 
krajów Polska zajęła szóste miejsce. Dla roda-
ków nie ma większego znaczenia, czy portfel 
zawiera pieniądze, czy jest pusty. Polskę wy-
przedziły Szwajcaria, Norwegia, Holandia, Da-
nia oraz Szwecja. W Szwajcarii portfele oddało 
najwięcej osób – 79 proc. z zawartością. Tuż 
za naszym krajem znalazły się z kolei Czechy, 
Nowa Zelandia, Niemcy oraz Francja. Na od-
danie portfeli najmniej osób zdecydowało się 
w Peru, Maroko i Chinach, które zajęły ostatnie 
miejsce. Tam tylko 7 proc. znalazców zwróciło 
puste portfele i 22 proc. z zawartością. 

Krzyżówka panoramiczna nr 13

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „węgiel podstawą bezpieczeństwa”. 
Nagrodę wylosował: piotR baRon z Katowic.

Browarnictwo przez stulecia było domeną 
mężczyzn, zarówno pod względem wytwarza-
nia – wystarczy wspomnieć mnichów warzą-
cych piwo czy współczesnych brodatych pi-
wowarów, jak i spożywania – do dziś przecież 
pokutuje stereotyp, że panie nie lubią piwnej 
goryczki i wolą słodsze wino. Jednak męski 
monopol na piwo odchodzi powoli do lamu-
sa, kobiety bowiem coraz częściej wybierają 
ten trunek, ale także zaczynają go warzyć, 
także w Polsce. Najlepszym przykładem jest 
Browar Hoplala, pierwszy rodzimy browar, 
który założyły i prowadzą wyłącznie kobiety. 

Hoplala to dziecko dwóch przyjaciółek, 
Dominiki Łapciew, która jest absolwentką 
Szkoły Głównej Handlowej, i Martyny Paw-
luczuk, która ukończyła studia na Wydziale 
Technologii Żywności i Żywienia Człowieka 
SGGW. Zanim założyły browar, pracowały 
w innych branżach w Polsce i Hiszpanii, ale 
ich wspólnym hobby po godzinach było pi-
wowarstwo. Kiedy ich życiowe drogi skiero-
wały je do Warszawy, pewnego listopadowego 
wieczora postanowiły założyć własny mały 
browar rzemieślniczy. Hoplala rozpoczęła 
działalność w grudniu 2016 roku i działa jako 
browar kontraktowy. 

na KontRaKcie
Browary działające na tej zasadzie nie 

posiadają własnego zakładu produkcyjne-
go, lecz wynajmują potrzebną mu instalację 
w dużych browarach i używają jej do warzenia 
piwa według własnych receptur i rozwiązań. 

Właścicielki podkreślają, że takie rozwiązanie 
jest dobre dla początkujących marek piwa, 
ponieważ pozwala na odłożenie w czasie 
dużej inwestycji we własny budynek i insta-
lację. Hoplala dzierżawi linię produkcyjną 
w browarze Perun w Grójcu pod Warszawą. 
Obecnie pracuje w niej osiem kobiet, które 
łączy miłość do piwa rzemieślniczego, a także 
wszystkiego co naturalne, świeże i polskie. 
Wspominają, że do pierwszej próbnej warki 
same obrały pół tony grejpfrutów, a potem 
wycisnęły z nich sok.

pij z KultuRą
Hoplala działa jako manufaktura, ale 

jak duży koncern utrzymuje stałą jakość 
piwa w każdej warce. Przyjaciółki warzą ta-
kie piwa, na które same mają ochotę, czyli 
aromatyczne i naturalne, i przywiązują dużą 
wagę do ich pijalności, czyli nie mają one 

być eksperymentalne, tylko przyjemne i ła-
twe w konsumpcji. Nad recepturami pracują 
razem, dbają też o charakterystyczną szatę 
graficzną etykiet. Nazwa każdego piwa na swój 
sposób igra ze stereotypami dotyczącymi ko-
biecości. Hoplala stawia na pozytywny prze-
kaz, a 5 proc. zysku z każdego piwa przeznacza 
na wspieranie inicjatyw kulturalnych w ra-
mach projektu „Pij z kulturą”. Obecnie browar 
ma w ofercie 14 piw o odmiennych stylach.

Piękna, Mądra, Zdolna to orzeźwiające 
piwo górnej fermentacji, do którego warzenia 
użyto trzech chmieli z różnych kontynentów: 
Marynkę z Polski, Cascade z USA i Motuekę 
z Nowej Zelandii. Płatki owsiane nadają jego 
smaku gładkość. Bardziej goryczkowa jest 
Niezła Sztuka, czyli American Saison, o in-
tensywnym aromacie owoców tropikalnych. 
Do jego produkcji wykorzystano belgijskie 
drożdże, które wniosły nuty przyprawowo-
-ziołowe. Nie zabrakło tradycyjnego lagera – 
Perfekcyjna Pani Domu to ciemnozłote piwo 
dolnej fermentacji o wyważonej słodowości 
i delikatnej słodyczy. Niemiecki chmiel zapew-
nia jej intensywny, klasyczny smak. Dla fanów 
mocniejszych piw uwarzono Pożyczonego 
Narzeczonego. Ten 6,3-proc. przedstawiciel 
stylu New England IPA ma owocowy aromat 
i zauważalną goryczkę, a chmielenie na zim-
no nadaje mu tropikalny charakter. Z kolei 
miłośnicy piw pszenicznych mogą sięgnąć 
po PSZEkulturalną – delikatną, aksamitną, 
z bananowo-goździkowymi akcentami w tle. 
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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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Jastrzębska Spółka Węglowa

czy pRemieR podejmie się 
deliKatnej misji? 

Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w krótkim czasie zor-
ganizowali dwie pikiety w Warszawie. To najmocniejsze akordy 
ponad półrocznych zmagań z ministrem energii Krzysztofem 
Tchórzewskim w obronie byłego prezesa JSW Daniela Ozona. 
Zdaniem związkowców minister chciałby wykorzystać pieniądze 
JSW do wsparcia projektów istotnych dla resortu. Związkowcy 
nie chcą, aby JSW angażowała się finansowo w przedsięwzię-
cia, które nie są zaplanowane w strategii firmy. Gwarantem 
przeznaczenia tych pieniędzy na potrzeby JSW miał być prezes 
Ozon. Jednak jego pozycja słabła z każdym tygodniem, ponie-
waż rada nadzorcza Spółki i minister tracili do niego zaufanie, 
posądzali go o rozrzutność, blokowanie radzie dostępu do in-
formacji i brak należytej kontroli nad spółkami zależnymi. Pre-
tensje i zarzuty były ogólne, publicznie niepoparte konkretami.

Minister Krzysztof Tchórzewski wielokrotnie podkreślał, 
że pieniądze JSW są bezpieczne. – Zależy mi na tym, aby Spółka 
rozwijała się, a pracownicy godnie zarabiali – to zapewnie-
nie powtarzał wielokrotnie. W odpowiedzi słyszał, że stracił 
zaufanie związków i powinien odejść z urzędu. Długi czas 
narastania konfliktu spowodował, że teraz jedno jest pewne 
– coraz trudniej znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zacho-
wać twarz wszystkim stronom starcia. Trzeba będzie wielu 
wysiłków, czasu i talentów, aby nowy zarząd zdobył zaufanie 
związkowców. Jastrzębska Spółka Węglowa jest specyficzną 
firmą. Jeżeli związki postanawiają wyciągnąć flagi, żeby – jak 
to mówią działacze – przewietrzyć je, to nawet sezon urlopo-
wy może spowodować tylko chwilowe wyciszenie nastrojów. 
Przekonało się o tym już kilku ministrów i premierów. 

flagi w waRszawie
W czasie pierwszej pikiety przed Ministerstwem Energii 

związkowcy domagali się, aby prezes JSW Daniel Ozon do-
trwał na stanowisku do końca kadencji. Chodziło o kilkanaście 
dni. Kiedy górnicy pikietowali ministerstwo, rada nadzorcza 
odwołała prezesa. Minister Krzysztof Tchórzewski nie uległ 
presji i nie zmienił składu rady nadzorczej JSW, choć górnicy 
domagali się odwołania ze składu rady reprezentantów akcjo-
nariusza większościowego, czyli ministra energii. 

Druga wizyta w Warszawie to pikieta siedziby Prawa i Spra-
wiedliwości. Górnicy domagali się między innymi dymisji 
ministra. W liście skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego 
informowali o tym, że minister stracił ich zaufanie, a to ozna-
cza, że jeżeli partia rządząca nie będzie interweniować, część 
wyborców może się odwrócić od Prawa i Sprawiedliwości. Listy 
były skierowane także do premiera Mateusza Morawieckie-
go. Związkowcy chcieli między innymi, aby premier przejął 
nadzór nad Spółką, a pieniądze zgromadzone na funduszu 
stabilizacyjnym zostały przeniesione do PKO BP. To miało 
je zabezpieczyć przez zakusami ministra Tchórzewskiego. 
Jak widać, zapewnienia ministra, że niczego Spółce nie chce 
zabierać, nie zostały potraktowane poważnie. 

KonKuRs na Razie nieRozstRzygnięty
Rada nadzorcza nie ogłosiła wyników konkursu na skład 

zarządu JSW nowej kadencji. W walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy ogłoszono przerwę do 3 lipca. Na 6 lipca związkowcy 
z JSW planują pikietę w czasie konwencji PiS na Śląsku. Region 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności popiera protesty górników 
z jastrzębskiej spółki i domaga się, aby JSW przeszła pod 
skrzydła Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Praca w kopalniach i zakładach GK JSW trwa normalnie, 
zarząd w okrojonym składzie kieruje firmą, a z konfliktu wokół 
jednej spółki powoli zaczyna rodzić się konflikt na linii górni-
ctwo – Ministerstwo Energii, ponieważ działacze związkowi 
z Polskiej Grupy Górniczej także mają do niego pretensje. 
Chodzi o import węgla na wielką skalę, rosnące zwały węgla 
przy kopalniach, którego nie odbiera energetyka. – Jest rok wy-
borczy. Nie ma co się dziwić rosnącym napięciom. Tylko przy 
okazji wyborów można ugrać coś, na czym zależy związkom 
zawodowym – mówi jeden z członków zarządu dużej spółki 

górniczej. – Jednak jest jeden problem. Na razie nie wiadomo, 
co związki chcą ugrać – dodaje. 

– To, że jest przerwa w walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy, jeszcze nic nie oznacza. Nasze postulaty są nadal 
aktualne i od nich nie odstępujemy – mówi Paweł Kołodziej, 
przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników. 
– Chcemy spotkać się z premierem. Jego interwencja może 
uspokoić sytuację – dodaje przewodniczący FZZG JSW SA.

pRemieR aRbitRem?
Wiele wskazuje na to, że premier Mateusz Morawie-

cki włączy się w rozwiązanie konfliktu. Od dawna apelują 
o to związkowcy z JSW. Po raz kolejny wsparł ich zarząd 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. JSW ma pełnić kluczową rolę 
w realizacji projektów zapisanych w rządowym Programie dla 
Śląska. Solidarności zależy na tym, aby region zaczął w końcu 
przygotowywać się do czasu, kiedy górnictwo będzie miało 
jeszcze mniejsze znaczenie niż teraz. Nie nastąpi to szybko, 
ale i zmiany zajmą wiele czasu.

Możliwe, że Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawied-
liwości, także będzie nalegał na to, aby premier przejął inicja-
tywę. Niepokój na Śląsku zawsze był widowiskowy i za każdym 
razem miał negatywne skutki dla rządzących. Związkowcy 
w liście do prezesa PiS napisali między innymi: „Górnicy JSW, 

mieszkańcy Jastrzębia i Śląska do pana ministra Krzysztofa 
Tchórzewskiego już stracili zaufanie. Za chwilę stracą je także 
do partii, którą Pan kieruje. Jeśli nie chce Pan przed jesiennymi 
wyborami zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, proszę nam po-
móc. Los 26 tysięcy naszych pracowników i milionów Polaków 
leży w Pana rękach. Bardzo prosimy o podjęcie najlepszych 
decyzji dla: JSW, gospodarki i kraju”. 

W tym fragmencie jest element szantażu. Prezes Jaro-
sław Kaczyński nie lubi być szantażowany, ale nie lubi także 
zadym górniczych. Na Śląsku powinien być spokój, bo jest on 
potrzebny w czasie wyborów. Związkowcy liczą, że prezes PiS 
przymknie oko na element szantażu i poprosi o wyciszenie na-
strojów. Premier Morawiecki, który cieszy się sympatią wśród 
działaczy śląsko-dąbrowskiej Solidarności, idealnie nadaje się 
do tej delikatnej misji. Czasu nie zostało wiele. Związkowcy 
z JSW planują pikietę w czasie konwencji PiS na Śląsku. Wi-
zerunkowo byłoby to niekorzystne dla partii rządzącej. Opo-
zycja wykorzystałaby protest górników w kampanii wyborczej 
do parlamentu. Na tym, aby mieć powód rezygnacji z pikiety, 
zależy także związkowcom. Nie chcą być wykorzystani przez 
opozycję do politycznej ofensywy przeciwko Prawu i Spra-
wiedliwości. I to jest promyk nadziei dla obu stron – niechęć 
do odegrania widowiska idealnego do spotów wyborczych 
opozycji.  SŁAWOMIR STARZYŃSKI 
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Druga wizyta górników w Warszawie to pikieta siedziby Prawa i Sprawiedliwości

Górnicy domagali się między innymi dymisji ministra. W liście skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego informowali o tym, że minister stracił 
ich zaufanie, a to oznacza, że jeżeli partia rządząca nie będzie interweniować, część wyborców może się odwrócić od Prawa i Sprawiedliwości


