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Temat na czasie
Andrzej Sączek, dyrektor
Departamentu Wsparcia HR PGG:
– Polską Grupę Górniczą
budujemy na wiedzy.
To najstabilniejszy
fundament każdej
firmy.
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JSW. Kopalnia Budryk

Nie wolno powtórzyć
błędów

Bolter Miner już pracuje

Rozmowa ze Sławomirem Kozłowskim,
liderem Solidarności
w JSW SA.

DAWID LACH / JSW SA

N umerze
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strona 3

Dobrze wykorzystaliśmy minione lata
– W tym roku JSW
zainwestuje grubo
ponad 2 mld złotych. To rekordowe
wydatki w historii
Spółki. Aby racjonalnie wydać tak wielką
kwotę, przygotowania trwały od trzech
lat.

strona 6

Mamy rynek, mamy
o co się bić
Bez węgla koksowego nie byłoby
farm wiatrowych
na morzu i lądzie.
Aby
zbudować
jeden duży wiatrak,
potrzeba
ponad
400 ton stali. Aby
ją wytopić, potrzeba około
140 ton koksu, a do jego wytworzenia trzeba zużyć 200 ton
węgla koksowego.
strona 7

Innowacje
służące ochronie
środowiska mają
również znaczenie
ekonomiczne
Ekodziałania JSW.

strona 8

Volkswagen
uruchomił produkcję
elektrycznego ID.3
Informacje motoryzacyjne.
strona 9

W kopalni Budryk rozpoczął pracę kombajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner 12CM30. To pierwszy
tego typu kombajn w polskim górnictwie. – Przed nami prawie 2 tys. metrów drążenia i kotwienia
nowego chodnika w nowej technologii i nowymi urządzeniami. Zastosowany kompleks docelowo,
a więc po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego, pozwoli nam osiągnąć znacznie większy postęp
wyrobisk niż rozwiązania stosowane dotychczas w polskim górnictwie – mówi Adam Domżoł,
kierownik robót górniczych w kopalni Budryk oraz koordynator projektu „Samodzielna obudowa
kotwowa”. – Obudowa kotwowa jest stosowana na całym świecie, między innymi w Australii, w RPA,
w Rosji i w Czechach. Technologia jest znacznie tańsza od obudowy podporowej i równie bezpieczna.
Koszty robót przygotowawczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią poważną
część kosztów wydobycia węgla, dlatego Spółka szuka efektywniejszych rozwiązań. Stosowanie
obudowy kotwowej ma dać szansę na zmniejszenie nakładów ponoszonych w procesie przygotowania
eksploatacji – mówi Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. technicznych.
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Pięścią w stół

Zaciskają nam pętlę na szyi
Na portalu wnp.pl przeczytałem, że unijni ministrowie
finansów mają wezwać Europejski Bank Inwestycyjny
do zaprzestania finansowania projektów związanych
z paliwami kopalnymi. Czy wśród tych ministrów będzie także przedstawiciel Polski? Gdyby tak się stało,
otarlibyśmy się o paranoję.

E

BI, którego akcjonariuszami są państwa unijne, dyskutuje o tym, jakie działania podjąć, aby
bank był bardziej ekologiczny i zaprzestał lub
ograniczył finansowanie projektów energetycznych
dotyczących także gazu ziemnego. Jeżeli Europejski
Bank Inwestycyjny podjąłby taką decyzję, oznaczałoby
to wsparcie dla gospodarek krajów, które za nic mają
ochronę klimatu. Podkreślam – żeby było ciekawiej, nie
chodzi tylko o węgiel, ale także między innymi o gaz.
Jeszcze kilka miesięcy temu lansowana była doktryna,
że trzeba stawiać na gaz, bo on jest paliwem czystym.
Co takiego stało się bankierom, że zmienili zdanie?
Boję się zgadywać.
Europejski Bank Inwestycyjny wbrew swojej nazwie zaczyna być bankiem wybiórczym, a nie inwestycyjnym. Na razie na finansowanie mogą liczyć między
innymi wysokowydajne węglowe elektrociepłownie
kogeneracyjne, które jednocześnie wytwarzają prąd
i ciepło. Jak długo będzie to możliwe? To zależy od widzimisię bankierów.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

W Wielkiej
Brytanii
powstanie
kopalnia
głębinowa.

Na tym samym portalu znalazłem także skrajnie inną informację. Otóż w Wielkiej Brytanii będzie
mogła powstać pierwsza od ponad 30 lat głębinowa
kopalnia węgla koksowego. Rząd zdecydował, że nie
będzie wnosił sprzeciwu wobec zgody wyrażonej przez
radnych z hrabstwa Kumbria w północno-zachodniej
Anglii. Żeby było ciekawiej, węgiel będzie wydobywany
spod dna morskiego. Za tym, aby powstała kopalnia,
są władze lokalne i lokalna społeczność. Co ich przekonało? To, że przemysł stalowy będzie miał zaopatrzenie w surowiec potrzebny do wytopu stali. W węgiel
z tej kopalni będzie zaopatrywał się także przemysł
chemiczny.
Mnie w tej informacji zainteresował także argument ekologiczny. Otóż wszyscy zaangażowani w wydanie pozytywnej decyzji przyjęli argument, że uruchomienie kopalni będzie miało wymierny efekt dla
ochrony klimatu. Nie trzeba będzie tego węgla importować, a przecież transport morski jest potężnym
źródłem zanieczyszczeń atmosfery.
Wiem, że przykład brytyjski może być lekceważony, bo oni przecież występują z Unii Europejskiej.
Jednak jakże logiczny jest argument, że import surowców, które mamy także pod nosem, może bardziej
szkodzić klimatowi niż korzystanie z własnych źródeł
zaopatrzenia.
l

Kij w mrowisko

Czy wygramy z samobójcami?
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
oficjalnie przestrzega przed kryzysem. Jacek Sasin,
wicepremier w nowym rządzie, który będzie odpowiadał także za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa,
poinformował, że wokół Polski są oznaki spowolnienia gospodarczego. Dlatego trzeba wzmocnić prorozwojowe wykorzystanie potencjału spółek Skarbu
Państwa. Resort, którym będzie kierował wicepremier
Sasin, ma spełniać funkcje koordynatora takich działań. Ponieważ wszystko wskazuje, że JSW będzie pod
jego nadzorem, z niecierpliwością czekam, jaką rolę
przypisze nam nadzór właścicielski. Chociaż jesteśmy
spółką giełdową, skarb ma większość akcji i w praktyce to on ma głos decydujący. Nieważne, czy ktoś lubi
rząd, czy go nie lubi. Ważne, aby wykorzystać dla JSW
jak najwięcej z tej deklaracji. Teraz już bez zbędnych
ceregieli powinniśmy zacząć poważnie myśleć o kryzysie. Jak go nie będzie, tym lepiej dla nas. Jak będzie,
nie zostaniemy zaskoczeni.

Jestem przekonany, że w czasie koniunktury zrobiliśmy bardzo dużo, aby przygotować się na trudny czas. Podam jeden przykład. W tym roku mamy
o 10 kilometrów więcej wydrążonych chodników w pracach przygotowawczych niż rok temu. Zakłady przeróbcze po modernizacji będą mogły produkować więcej
węgla lepszej jakości. Generalnie mamy podstawy, aby
zwiększać wydobycie węgla koksowego.
Teraz jest proste pytanie. Czy wprowadzenie planów oszczędnościowych na wypadek kryzysu nie odbije się na inwestycjach i na załodze? Mamy poduszkę
finansową na koncie specjalnego funduszu. Na razie
jesteśmy bezpieczni. Jednak zaczynam się bać, kiedy
czytam wstępne propozycje, w których na przykład zaleca się ograniczenie kosztów remontów w latach 2020
i 2021 co najmniej o 20 proc. (bazą jest rok 2019) oraz
usług serwisowych (weryfikacja umów serwisowych).
W czasie gdy rosną ceny materiałów i usług, to bardzo
ryzykowne założenie. Dokładny plan na trudny czas
będzie znany wkrótce, wtedy będzie można go analizować. Jednak nie tylko nasze plany są istotne.

PAWEŁ
KOŁODZIEJ
przewodniczący
FZZG JSW SA

Wiem, że prezes
Włodzimierz
Hereźniak i reszta
zarządu JSW mają
koncepcję, jak
złagodzić skutki
unijnych aktów
samobójczych.

Funkcjonujemy w niesprzyjającym otoczeniu.
To jest groźniejsze niż kryzys. ArcelorMittal ogłosił
wygaszenie wielkiego pieca w Krakowie. Zagrożone
są tysiące miejsc pracy. Unia Europejska od dawna
walczy z węglem. Teraz zaczęła walkę ze stalowniami?
Oficjalnie jeszcze nie, ale tak zwana polityka klimatyczna morduje ten przemysł. Dlatego pytanie o to,
czy węgiel koksowy i koks będą potrzebne, nie jest tak
bezsensowne, jakby mogło się wydawać. Jastrzębska
Spółka Węglowa ma przewagę nad innymi producentami surowców dla przemysłu stalowego, ponieważ
jest zlokalizowana niemal w centrum Europy. Nasi
najwięksi europejscy odbiorcy koksu i węgla leżą w promieniu około 500 kilometrów od kopalń i koksowni
JSW. Mamy tę przewagę tak długo, jak długo w Unii
Europejskiej jest hutnictwo.
Dotychczasowa polityka Komisji Europejskiej
ma wiele cech samobójczych. Obostrzenia związane z emisjami i wysokie ceny na pozwolenia emisji
dwutlenku węgla duszą hutnictwo. To samobójstwo
ekonomiczne, ponieważ po zlikwidowaniu naszych hut
będziemy uzależnieni od importu. Będziemy importować stal z krajów, które nie przejmują się rygorami
ochrony klimatu. To samobójstwo ekologiczne. Dlatego
zasadne jest pytanie: Czy JSW jest przygotowana, aby
na szczeblu unijnym skutecznie walczyć z samobójczymi pomysłami urzędników z Komisji Europejskiej?
Czy wygramy z samobójcami?
Mogę sobie wyobrazić, że w miarę spokojnie przejdziemy przez trudny czas, ale stracimy odbiorców,
bo padną oni pod ciężarem unijnych obostrzeń i zrujnują
się finansowo na pozwolenia emisji dwutlenku węgla.
Do tej pory JSW nie mierzyła się z tak wielkimi
problemami na szczeblu unijnym. Marne to pocieszenie, że w podobnej sytuacji są koncerny stalowe.
Dlatego sądzę, że z uwagą powinniśmy przyglądać
się rozwojowi sytuacji wokół hutnictwa europejskiego. Wiem, że prezes Włodzimierz Hereźniak i reszta
zarządu JSW mają koncepcję, jak złagodzić skutki
unijnych aktów samobójczych. To dobrze, bo nie jesteśmy bezczynni. 
l

Komentuje Grzegorz Matusiak
poseł RP

Sprawy górnictwa
i energetyki wciąż
ważnym tematem

M

amy za sobą kilka ważnych wydarzeń. W sferze
realnej polityki na pewno najważniejsze były:
pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu oraz powierzenie
Mateuszowi Morawieckiemu misji utworzenia rządu.
Nastąpiło to wkrótce po uroczystych obchodach
101. rocznicy odzyskania niepodległości.

W

ielkie święto było okazją do przypomnienia
czasu wielkiej chwały polskiego oręża, polskiej
polityki i narodowej solidarności. Mówił o tym prezydent
Andrzej Duda w czasie wystąpienia w parlamencie.
Położył mocny nacisk na to, aby czerpać z chwalebnej
przeszłości najlepsze wzorce. Odniósł się bezpośrednio
do wyników ostatnich wyborów parlamentarnych,
do układu sił w parlamencie i do wyjątkowej frekwencji
w czasie głosowania. Podkreślił, że w ostatnich wyborach
do Sejmu wynik był taki, że wszystkie ogólnopolskie
komitety wyborcze mają dzisiaj swoich posłów w tej
izbie. To bardzo ważne, bo oznacza, że prawie wszyscy
obywatele, którzy wzięli udział w wyborach, mają
tu swoich reprezentantów.

P

an prezydent mówił także: „Rok 2019 jest czasem
szczególnym – tuż po 11 listopada, tuż po obchodach
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w tamtym pamiętnym 1918 roku. Ale także w roku
szczególnym – 2019 – będącym zarazem Rokiem Powstań
Śląskich, albowiem także w tym roku przypada rocznica
pierwszego powstania śląskiego. Będącego także
rokiem 80-lecia wybuchu II wojny światowej, która tak
mocno odcisnęła się na naszej historii – sama i wszystko,
co po niej nastąpiło. Także roku 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego”.

S

zczególną uwagę zwróciłem na przypomniane słowa
z wypowiedzi papieża Jana Pawła II, który występując
w naszym parlamencie w 1999 roku, powiedział: „Miejsce,
w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji
nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru z odzyskanej
wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra
wspólnego”.

Z

jednoczona Prawica osiągnęła bezprecedensowy
sukces, będąc pierwszą samodzielną siłą w III RP
sprawującą rządy drugą kadencję. Minione cztery lata
udowodniły, że liderzy prawicy potrafią odłożyć na bok
własne ambicje i pracować na rzecz wspólnego sukcesu.
Ta kadencja będzie znacznie barwniejsza, bo mniej
przewidywalna. Będzie barwna tym bardziej, bo dla
nikogo nie jest tajemnicą, że światowa gospodarka
zaczyna etap schłodzenia. Jak bardzo to odbije się
na polskiej gospodarce? Nie wiadomo. Najlepsi analitycy
prognozują, że nie powinniśmy mieć do czynienia
z załamaniem. Jednak w branży górniczej spowolnienie
może być bardziej odczuwalne niż w innych działach
gospodarki. Dlatego uważam, że sprawy górnictwa
i energetyki węglowej będą ważnym tematem dla osób
odpowiedzialnych za gospodarkę.

K

luczową sprawą w sferze politycznej na pewno
będą wybory prezydenckie. Prezydent Andrzej
Duda jest niekwestionowanym kandydatem popieranym
przez Zjednoczoną Prawicę. Jednak trzeba przygotować
strategię na czas kampanii, mając na uwadze fakt,
że na scenę polityczną wkroczyły ugrupowania, które
w poprzednich wyborach nie istniały albo miały
symboliczne poparcie.
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S ławomirem K ozłowskim , liderem Solidarności w JSW SA

XXNowy Górnik: Coraz częściej agencje informacyjne piszą o spowolnieniu gospodarczym, a nawet o nadciągającym kryzysie
w gospodarce światowej. Czy spowolnienie może odbić się negatywnie na sytuacji Spółki?
Sławomir Kozłowski: Podstawą naszego
biznesu jest wydobycie węgla koksowego.
To nie zmienia się bez względu na sytuację
rynkową. Jaka jest recepta na przetrwanie
trudniejszego czasu? Wydobywać więcej węgla, który jest poszukiwany na rynku. Jaki
węgiel jest poszukiwany na rynku? Jakościowo
najlepszy. Osiągnięciu tych celów musi być
podporządkowany każdy plan dostosowujący
firmę do trendów rynkowych.
Nadchodzi kryzys czy tylko spowolnienie?
Na razie tego nie rozstrzygniemy. Najważniejsze, aby JSW była przygotowana na każde
z tych zdarzeń. Nie znamy jeszcze planów
dostosowawczych do aktualnej, coraz trudniejszej sytuacji Spółki. Od jakiegoś czasu
są tworzone i omawiane różne koncepcje, jednakże ostatecznej wersji dokumentu na razie
nam nie przedstawiono. Oczywiście szczegóły
programu będą przedstawione reprezentatywnym organizacjom związkowym oraz zapewne
innym związkom zawodowym, zwykle słabo
zainteresowanym kondycją JSW.
Nie wyobrażam sobie, aby przewidywane
było wstrzymanie inwestycji mających bezpośredni wpływ na zdolności produkcyjne Spółki
czy też służących zwiększeniu jakości produkowanego węgla. Nie wolno nam popełnić tych
samych błędów co przed laty. Należy dążyć
do zwiększenia wydobycia węgla, zwłaszcza
węgla koksującego, ponieważ daje to wprost
większe dochody ze sprzedaży i zmniejszenie
kosztów jednostkowych w Spółce.

Podstawą naszego biznesu
jest wydobycie węgla
koksowego. To nie zmienia
się bez względu na sytuację
rynkową.
Nie ma mowy, żeby program oszczędnościowy dotyczył pracowników JSW! Po to stworzyliśmy fundusz stabilizacyjny i odłożyliśmy
na trudne czasy 1,8 mld złotych, by przetrwać
gorsze okresy koniunktury bez negatywnego
wpływu na sytuację finansową załogi. Dlatego
też w ostatnich latach nie dopuszczaliśmy
do sytuacji, aby środki z funduszu stabilizacyjnego były wydatkowane na cele, na które
nie jest on przeznaczony. W porozumieniu
zawartym w styczniu tego roku z ministrem
energii są jasno określone przypadki, kiedy
można wykorzystać te pieniądze. Po pierwsze – kiedy firma zaczęłaby tracić płynność
finansową. Po drugie – kiedy groziłoby ograniczenie produkcji Spółki! Decyzję tę musi
zatwierdzić Pomocniczy Komitet Sterujący
JSW, w skład którego wchodzą przedstawiciele
reprezentatywnych organizacji związkowych
JSW SA. Takie zobowiązania podjął nie tylko
minister energii, ale także premier RP w odpowiedzi na nasze pismo.
XXJastrzębska Spółka Węglowa wykorzysta-

ła swoje szanse, jakie dał czas koniunktury?
– To pytanie należy kierować przede
wszystkim do zarządu. Ponieważ JSW jest

NOWY GÓRNIK

Nie wolno powtórzyć błędów
na odpowiednim poziomie trzeba będzie
uruchomić środki zgromadzone na naszym
funduszu stabilizacyjnym.
Wierzę, że nawet gdyby nadchodził kryzys, nie będzie tak długi i dotkliwy jak ten
w 2014 i 2015 roku. Mamy nadzieję, że ceny
węgla szybko wrócą do poziomów gwarantujących normalne funkcjonowanie JSW.
Część analityków twierdzi, że być może już
w drugiej połowie przyszłego roku będziemy
obserwować odbicie. Wtedy też powinniśmy
odczuć pozytywny wpływ zakończenia dużych inwestycji prowadzonych w kopalniach
Knurów-Szczygłowice i Budryk. Chodzi między innymi o modernizację zakładów przeróbczych tych kopalń. Umożliwi to znaczne
zwiększenie produkcji najbardziej poszukiwanego węgla koksowego typu HARD (typ
35), osiągającego najwyższe ceny na rynku.
XXJak pan ocenia poziom wiedzy załogi
na temat zmian koniunktury na rynku węgla koksowego i koksu? Czy poprzedni kryzys spowodował, że zainteresowanie tematami ekonomicznymi wzrosło?
– Załoga wiele nauczyła się w czasie
ostatniego kryzysu. Górnicy wiedzą, że zawsze są lepsze i gorsze czasy dla gospodarki surowcowej. Te skoki cen na rynkach

spółką giełdową, związki mają tylko taki dostęp do informacji, na jaki pozwala prawo.
Powtarzam – mamy fundusz stabilizacyjny. To bardzo dobrze, bo nigdy wcześniej
nie mieliśmy oszczędności na gorszy czas.
Jednak zawirowania wokół firmy, jakie nas
dotykały przez kilka miesięcy tego roku,
miały zły wpływ na naszą sytuację. Często
obserwowałem paraliż decyzyjny na średnich
szczeblach zarządzania, a nawet na szczeblu
najwyższym. Gołym okiem widać było, jak
chaos w Ministerstwie Energii i szkodliwe
decyzje rady nadzorczej Spółki negatywnie
wpływały na kondycję JSW. Po każdym błędzie w tych gremiach kurs akcji naszej firmy
pikował. Jednym z podstawowych błędów
było zatrudnianie niekompetentnych ludzi
na ważnych stanowiskach w JSW. Jesteśmy
przekonani, że gdyby nie zapadły wtedy niektóre ewidentnie szkodliwe decyzje, to JSW
byłaby teraz lepiej przygotowana na nadchodzący okres gorszej koniunktury. Ważne, aby
ta sytuacja się nie powtórzyła.
XXA może straszenie kryzysem to tylko strachy na Lachy?
– Okresy gorszej i lepszej koniunktury na rynku węgla i stali powtarzają się
od dziesięcioleci, a szczególnie duże wahania
cen występują w przypadku węgla koksującego, który jest wykorzystywany głównie
do produkcji stali. Ważne jest jednak przede
wszystkim to, jak długo okres dekoniunktury
potrwa i na jakim poziomie ustabilizują się
światowe ceny węgla, mające bezpośredni
wpływ na średnią cenę jego zbytu osiąganą
przez JSW. Na razie nie wiemy, czy będzie
to kilka miesięcy, pół roku, czy też dłuższy
okres. Ceny węgla w ostatnim czasie spadły
o około 40 proc. i niestety tendencja spadkowa się utrzymuje. W niektórych kopalniach
próg opłacalności wydobycia jest tuż-tuż.
Dlatego też należy jak najszybciej uruchomić
program dostosowawczy. W razie potrzeby
utrzymania niezbędnych inwestycji gwarantujących wydobycie węgla dobrej jakości

są naturalne, ale w ostatnim czasie coraz
częstsze i bardziej niebezpieczne. Globalizacja gospodarki powoduje, że czynników
sprzyjających kryzysowi jest sporo i jako
Spółka mamy niewielki wpływ na ceny węgla,
szczególnie koksowego. Decydujący wpływ
ma tu sytuacja na rynkach azjatyckim i australijskim, ale też popyt w Indiach i ciągły
wzrost produkcji węgla koksującego w Rosji.
Wszyscy pamiętamy, że błędy popełnione w poprzednich latach omal nie doprowadziły JSW do likwidacji, że staliśmy na progu
bankructwa i gdyby nie wyrzeczenia, na jakie
zgodzili się pracownicy, niektóre z naszych
kopalń być może byłyby już w stanie likwidacji. Dzięki wspólnemu wysiłkowi spłaciliśmy
zadłużenie, pracownicy otrzymali wszystkie
zaległe wynagrodzenia, a w zeszłym roku
wprowadzono w JSW znaczące podwyżki
płac. Dobra sytuacja firmy pozwoliła także
na wprowadzenie w JSW pracowniczych
programów emerytalnych. Dlatego też jeszcze raz podkreślamy, że nie można teraz
dopuścić do błędów w zarządzaniu kopalniami JSW, szczególnie poprzez oszczędzanie na niezbędnych inwestycjach, ponieważ
nadchodzącej gorszej koniunktury nie wolno
nam zlekceważyć.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

REKL A M A

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:
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Polska Grupa Górnicza opracowała własny model polityki szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji
pracowników. – Realizujemy go z instytucjami oświatowymi, wyższymi uczelniami i z instytutami naukowo-badawczymi.
Tworzymy organizację opartą na wiedzy, aby służyć rozwojowi całej spółki – mówi A ndrzej S ączek , dyrektor
Departamentu Wsparcia HR PGG

XXN owy G órnik : Górnictwo jest stare jak świat. Wystarczy ukończyć bardzo
dobrą uczelnię i wie się wszystko. Ta wiedza powinna wystarczyć do końca kariery zawodowej.
Andrzej Sączek: – Absolwent wyższej uczelni ma wiedzę teoretyczną. Na stażu uzupełnia teorię praktyką. Jednak we współczesnym
świecie nie można poprzestać na wiedzy wyniesionej ze szkoły, a nawet z wyższej uczelni. Niemożliwe jest opanowanie wszystkich
tajników zawodu na stażu. Trzeba wciąż się
uczyć, zdobywać nowe umiejętności, wiedzę
i rozwijać swoje kompetencje. Z biegiem czasu
absolwent wyższej uczelni awansuje. Zajmuje
coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska.
Musi zdobyć nowe kwalifikacje potwierdzane
przed organami nadzoru górniczego. Tego
wymagają przepisy górnicze.
Okazuje się, że bardzo tradycyjny przemysł
górniczy przez swój rozwój i swoją specyfikę
wymusza dokształcanie się. Inżynier ma wiedzę techniczną, ale ma bardzo mgliste pojęcie
o ekonomii, finansach i zarządzaniu, o zamówieniach publicznych, a także o budowaniu relacji międzyludzkich, komunikacji i procesach
zarządczych. Kiedy po kilku latach praktyki
zaczyna zajmować stanowiska kierownicze różnych szczebli, ta wiedza jest także potrzebna.
Dlatego chcemy, aby nasi inżynierowie poszerzali swoje wykształcenie, ponieważ potrzebujemy bardzo kompetentnych szefów zespołów
pracowniczych na różnych szczeblach.
XXWszyscy muszą się szkolić?

– Czy muszą? Wolę, aby chcieli. Warto się
szkolić, jeżeli chcą awansować. My sprawdzamy
ich wiedzę, kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje. Potem proponujemy system dokształcania. To naturalne, że nie każdy inżynier
chce być menedżerem. Jednak na stanowiskach
z pozoru wyłącznie technicznych trzeba mieć
umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
należy wykazać się orientacją ekonomiczną,
prawną oraz umieć rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Zapytał pan, czy wszyscy muszą się
szkolić. Nie wyobrażam sobie dobrego inżyniera, który chciałby pracować na jakimś stanowisku, które nie wymaga odpowiedzialności
i nie daje możliwości rozwoju.
XXZacząłem rozmowę od pracowników
z wykształceniem wyższym, bo chyba łatwiej ich przekonać, że powinni się dokształcać. Mają duży zasób wiedzy, potrafią się uczyć. Jak przekonać pracowników
z bardzo małymi kompetencjami do tego,
aby się kształcili.
– Porównam pracowników z wyższym wykształceniem z pracownikami po technikum
albo szkole zawodowej na stanowiskach robotniczych. Inżynier rozpoczynając od stażysty,
w ciągu pięciu lat ma 12–15 dni szkoleniowych.
To są szkolenia na temat BHP, ratownictwa
i przepisów prowadzenia zakładu górniczego.
Jeżeli przychodzi ktoś jako górnik, elektryk
lub mechanik i zaczyna pracę, ma 30–40 dni
szkoleniowych w pierwszym pięcioletnim

ARCHIWUM PGG

Polską Grupę Górniczą
budujemy na wiedzy

Andrzej Sączek: - Polską Grupę Górniczą budujemy na wiedzy. To najstabilniejszy fundament każdej firmy.
okresie zatrudnienia. To oznacza, że nakłady
na szkolenie pracowników na stanowiskach
robotniczych z wykształceniem zawodowym
lub technicznym są dwa–trzy razy większe niż
dla stażystów z wykształceniem wyższym. Pracownik bez studiów zdobywa wiedzę i kwalifikacje dające możliwość pracy na coraz bardziej
odpowiedzialnych stanowiskach i gwarantujące
coraz lepsze zarobki. Z doświadczenia wiem,
że nie ma problemu, aby przekonać pracowników z mniejszymi kwalifikacjami do robienia
nowych kursów i szkoleń podnoszących ich
potencjał zawodowy.
XXKażdy może przyjść do przełożonego i powiedzieć: „Chcę się szkolić, chcę
awansować”?
– To jeden ze sposobów. Jednak trzeba
pamiętać, że przełożeni szukają osób z odpowiednimi predyspozycjami. Nie każdy może
być górnikiem strzałowym, kombajnistą albo
pracować w ścianie. Nie każdy może pracować
w kierownictwie czy być dyrektorem. Jednak
kopalnia jest wielkim zakładem i potrzebuje
fachowców. Dlatego każdy może znaleźć dla
siebie odpowiednią ścieżkę kariery.
Ja na przykład zacząłem pracę w kopalni
po szkole zawodowej jako młodszy górnik.
Skończyłem technikum dla pracujących, zdałem maturę, skończyłem studia inżynierskie,
a później magisterskie. Poszerzałem swoją
wiedzę na szeregu studiów podyplomowych,
jak dotąd kończąc na MBA.
XXImponujące. Powinien pan być firmowym symbolem dla młodych chcących robić karierę.
– Jeżeli chce pan zapytać o receptę na ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, to uprzedzam, że nie ma prostych zasad. Chyba najważniejsza jest ciekawość i chęć zdobywania
wiedzy oraz gotowość poświęcenia swojego

własnego czasu i zainwestowania we własny
rozwój. Jeżeli ktoś ma studia, chce się rozwijać,
ma wymagany staż i stwierdzone kwalifikacje,
to będzie awansował.
XXBez studiów nie ma co marzyć o awansie?

– Oczywiście, że awansować może każdy, ale do pewnego poziomu w hierarchii
kopalnianej. Bez wyższego wykształcenia
praktycznie nie ma co marzyć o funkcjach
kierowniczych, ale przecież można awansować
w brygadzie, dostając coraz bardziej odpowiedzialne i coraz lepiej płatne prace. Znam
wielu górników, dla których satysfakcjonującą
ścieżką kariery jest zdobywanie nowych kwalifikacji i awans finansowy, czyli coraz lepsza
praca za coraz lepszą płacę. Jednak i w tym
przypadku trzeba zdobywać nowe kompetencje. Są także tacy, dla których awansem
jest możliwość pracy w wybranej przez siebie
brygadzie lub na zaplanowanym stanowisku.
XXPrezes Tomasz Rogala wiele razy podkreślał, że w PGG jest jasno określona ścieżka
kariery zawodowej. To ułatwia pracę, ale
może także powodować, że ktoś postanowi biernie czekać na swoją kolej do awansu.
– Jeśli ktoś biernie czeka, to wtedy może się
nie doczekać. Prezes Polskiej Grupy Górniczej
często powtarza, że ważna jest wykwalifikowana i kompetentna załoga, a to wymaga zaangażowania, bo my jako spółka dajemy wszelkie
możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju
kompetencji. Zgodnie z prawem górniczym,
aby awansować, potrzebny jest odpowiedni
staż pracy i przejście kolejnych etapów kariery i uzyskanie tak zwanych zatwierdzeń. Nie
ma tu miejsca na bierność. Trzeba sprawdzić się
na dotychczasowym stanowisku pracy, zdobyć
nowe kwalifikacje i mieć je potwierdzone przez
nadzór górniczy. Warto uzupełniać też wiedzę
na studiach podyplomowych.

Fakt, że ścieżka jest jasno określona i wymusza aktywność. To nie jest taśma, na której
można siąść, a ona dowiezie do celu. W interesie firmy jest wspierać wszystkich, którzy
mają ambicje bycia coraz lepszym. Dlatego
zaangażowaliśmy się w przygotowanie studiów dedykowanych organizowanych wspólnie
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Nasi inżynierzy poszerzają swoją wiedzę
na Politechnice Śląskiej i w AGH. Patronujemy
klasom górniczym w szkołach technicznych.
Uczniowie łączą naukę z praktykami w kopalniach. Dla najlepszych i najbardziej zdyscyplinowanych fundujemy stypendia i nagrody.
Dlaczego to robimy? Ponieważ chcemy mieć
wykształconych pracowników, którzy są świadomi znaczenia swojej pracy.
XXProszę mi wybaczyć, ale w górnictwie jest
jasna sytuacja. Kopalnia ma na przykład
w ciągu doby wydobyć 10 tys. ton. Po co dorabiać do tej dyspozycji filozofię o znaczeniu kształcenia? To rzeczywista potrzeba
czy jakaś moda?
– Kopalnia ma wydobyć 10 tys. ton w sposób najbardziej bezpieczny, efektywny i wydajny. To wydobycie trzeba zaplanować, zorganizować i przeprowadzić. Na każdym etapie
inżynier musi znać odpowiedź na pytanie: Jak
to zrobić najbezpieczniej, najtaniej i najbardziej
efektywnie? Inżynier na ważnym stanowisku
musi wiedzieć, jak przygotować specyfikację
i warunki przetargu na potrzebne maszyny
i urządzenia, ponieważ powinien dostać możliwie najtaniej maszyny i urządzenia najlepszej
jakości, spełniające wszystkie wymagania związane z dopuszczeniami do pracy pod ziemią,
gwarantujące bezpieczeństwo, bezawaryjną
pracę i poprawiające efektywność.
Górnictwo musi nadążać za postępem.
To oznacza, że kadry powinny wciąż się uczyć.
Przyznam, że nawet marzę o tym, aby w PGG
zapanowała moda na ciągłe zdobywanie nowych kompetencji. Dlaczego? Podam prosty
przykład. Wiedzę inżynierską, umiejętności
techniczne i wiedzę ekonomiczną można łatwo
sprawdzić. Trudniej na przykład sprawdzić
umiejętność budowania relacji międzyludzkich,
bo to tak zwana umiejętność miękka. Można
ją posiąść, wytrenować, udoskonalać, ale życie
ją za każdym razem weryfikuje. Umiejętność
właściwej komunikacji i radzenia sobie ze stresem – to coś, co powinien opanować każdy
pracownik kopalni. Jeżeli połączymy ze sobą
umiejętności twarde z miękkimi, okazuje się,
że zaczynamy odnosić sukcesy. Tego też trzeba
się nauczyć. Jeżeli zapanuje moda na ciągłe zdobywanie wiedzy, wzrasta prawdopodobieństwo
połączenia tych umiejętności, a to pozwala
budować nowoczesną firmę na stabilnych fundamentach. Są nimi kompetentni pracownicy.
XXWiele lat temu jeden z dyrektorów kopalni powiedział mi: „Mam pracowitych ludzi,
ale przydałby się ktoś mądry”. Brakuje mądrych w górnictwie?
– Nie wiem, co ten dyrektor miał na myśli. My mamy mądrych pracowników, którzy
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chętnie korzystają z naszych ofert poszerzania kompetencji. Szkolenia i studia podyplomowe tak przygotowujemy, aby brali w nich
udział przedstawiciele wszystkich kopalń.
Chodzi o to, aby była okazja do poznania się,
wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów.
Polska Grupa Górnicza powstała z kopalń
dawnej Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. W każdej kopalni,
a często w każdym ruchu kopalni, są różne
sposoby na radzenie sobie z problemami. Wymiana poglądów na ten temat jest bezcenna.
To także sposób na poszerzanie kompetencji.
Wtedy wiedza rośnie na zasadzie kuli śniegowej. W PGG działa grupa inżynierów w strukturze nazwanej „Organizacja ucząca się”. Nasi
specjaliści spotykają się i rozwiązują różne
problemy, nie tylko związane bezpośrednio
z wydobyciem, ale także z dziedziny bhp,
elektromechaniki, informatyki, organizacji
pracy. W zasadzie nie ma dziedziny potrzebnej

w górnictwie, której nie analizowano by w zespołach problemowych. Ta grupa kontaktuje
się także z odpowiednikami z JSW, z Bogdanki,
z KGHM i specjalistami z zakładów chemicznych, energetycznych, ciepłowniczych. Wiele
rzeczy podglądamy.
Pod ziemią mamy najnowsze systemy
łączności i monitoringu, Wi-Fi, możemy obsługiwać przenośniki z dyspozytorni, śledzić
w czasie rzeczywistym niemal wszystkie prace
pod ziemią. Te możliwości daje rozwój techniki i informatyki. Musimy wiedzieć, co dzieje
się w branżach pokrewnych, aby wybierać najlepsze rozwiązania. Górnictwo jest dziedziną
wykorzystującą doświadczenia z pozoru niezwiązane z tą branżą. Dążymy do przemysłu
4.0. Nie możemy stać w miejscu.

– Nie wiem, czy jestem wzorem. Szybko
zrozumiałem, że w tak skomplikowanym zawodzie, jakim jest górnictwo, i tak złożonym
zakładzie trzeba uczyć się przez cały czas kariery zawodowej. Ciągłe uczenie się – tę ideę
polecam wszystkim, z którymi spotykam
się na szkoleniach. Uważam, że dobrze jest
wiedzieć, jakich kompetencji brakuje, aby
bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki,
bo ta wiedza motywuje do dokształcania się.
Zaczynałem pracę w kopalni 1 Maja na wydobyciu. Po jej zamknięciu trafiłem do Jankowic
do działu tąpań, następnie do BHP. Dokształcałem się między innymi na AGH, Uniwersytecie Śląskim, Głównym Instytucie Górnictwa.
Kolejne studia podyplomowe to była potrzeba
wynikająca ze stanowisk, które zajmowałem.

XXPrzeszedł pan drogę od młodego pracownika po zawodówce do fachowca specjalizującego się w „produkcji” fachowców. Jest
pan wzorem do naśladowania?

XXDlaczego PGG stawia na kształcenie?

5

elastyczny system kształcenia, który nadąża
za rozwojem techniki. Kształcenie pracowników to kształcenie całej organizacji. W kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej
od dwóch lat realizowany jest program „Organizacja ucząca się” – pierwsze tego typu
sformalizowane przedsięwzięcie w branży górniczej w Polsce. Ponadto spółka zainicjowała
projekt „Akademia PGG”, obejmujący między
innymi programy stypendialne dla uczniów
szkół branżowych i techników oraz studentów
Politechniki Śląskiej, doktoraty wdrożeniowe we współpracy z Głównym Instytutem
Górnictwa, studia podyplomowe „menedżer
w branży górniczej” realizowane wspólnie
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz projekty skierowane do różnych
grup zawodowych, między innymi „Skuteczny
sztygar” i „Pracuję bezpiecznie”. Polską Grupę
Górniczą budujemy na wiedzy. To najstabilniejszy fundament każdej firmy.

– Nowoczesne technologie wprowadzane
w PGG wymagają od załogi nowych kwalifikacji i umiejętności. Dlatego stworzyliśmy

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Jedyne w kraju podziemne pole szkoleniowe zyskuje zmechanizowaną ścianę

ARCHIWUM PGG

Nauka 370 metrów pod ziemią
W katowickiej kopalni Wujek trwa ostatni
etap uzbrajania Podziemnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w kompletną zmechanizowaną ścianę szkoleniową. Zabudowano już
12 sekcji obudowy zmechanizowanej i przenośnik, a obecnie kończy się wprowadzanie
na pole szkoleniowe kombajnu ścianowego.
Pozwoli to na rozwijanie umiejętności zawodowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy
w kopalni, ale bezpiecznych.

– Założenie pola szkoleniowego jest takie,
że realizujemy praktyki dołowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i branżowych.
Wcześniej byli to uczniowie w zawodach górnik i technik górnik. Obecnie mamy więcej
techników, również w innych specjalnościach,
którzy po szkole zaczynają pracę na przygotowanych stanowiskach pola szkoleniowego
– mówi Piotr Buffi, inżynier BHP, kierownik
Zespołu Szkoleń, Polska Grupa Górnicza SA,
oddział KWK Wujek.
Jedyne tego typu pole szkoleniowe
powstało w kopalni Wujek na poziomie
370 metrów po zakończeniu tam eksploatacji.
Znajduje się ono w polu niemetanowym, niezagrożonym tąpaniami klasy A czy wybuchem
pyłu węglowego. Występują tam korzystne
parametry mikroklimatu dołowego, a sam
zjazd na pole odbywa się w takich samych
warunkach jak zjazd na poziomy eksploatacyjne. Na działalność szkoleniową przeznaczono
3,8 km chodników, przy czym w obrębie kilometra zlokalizowane zostały 24 stanowiska
– na przykład elektryka, mechanika i górnika.
Polska Grupa Górnicza stale współpracuje z jednostkami samorządowymi w miastach i powiatach – organami prowadzącymi
szkoły. PGG stara się odbudować współpracę
w zakresie kształcenia uczniów w zawodach
przydatnych w górnictwie, między innymi
na kierunkach górnik, elektryk i mechanik.
Dla tych uczniów można zrealizować praktyki zawodowe. Spółka współpracuje obecnie
z 11 szkołami w zakresie programów stypendialnych. To już trzecia edycja programu, który zakłada związanie stypendystów z kopalnią
na co najmniej trzy lata. Z każdą kolejną edycją zainteresowanie programem stypendialnym rośnie. – Obecnie w programie mamy
588 stypendystów, a jeszcze na bieżąco napływają zgłoszenia. Porozumienia zawarte
z miastami, jak Katowice, Rybnik, Mysłowice, Ruda Śląska i Chorzów, oraz powiatami:

W kopalni Wujek na poziomie 370 metrów powstało jedyne tego typu pole szkoleniowe

W katowickiej kopalni Wujek trwa ostatni etap uzbrajania Podziemnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w kompletną zmechanizowaną ścianę szkoleniową
wodzisławskim, mikołowskim czy bieruńsko-lędzińskim dają gwarancję zatrudnienia
uczniom szkół, z którymi współpracujemy
– mówi Anna Bentkowska, kierownik Sekcji Rozwoju Zawodowego w Departamencie
Wsparcia HR Polskiej Grupy Górniczej.
Niedawno wprowadzonym elementem
mającym zwiększyć atrakcyjność programu
stypendialnego jest 5 tys. złotych nagrody
na zakończenie szkoły po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie. PGG realizuje również program stypendialny z gwarancjami zatrudnienia

oraz realizacją praktyk dla studentów Politechniki Śląskiej. Na podstawie zawartej umowy
o współpracy studenci Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej
mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w PGG, pozyskiwania tematów do prac
dyplomowych, odbycia wyjazdów dydaktycznych do zakładów górniczych PGG, w tym
prowadzenia ćwiczeń i warsztatów terenowych na polu szkoleniowym. – Pozwala
to na wykonywanie prac w rzeczywistych,
ale bezpiecznych warunkach pracy kopalni,

umożliwia praktykantom i stażystom doświadczenie specyfiki tej pracy – wyjaśnia Anna
Bentkowska.
W 2013 roku Podziemny Ośrodek Szkolenia Zawodowego uzyskał od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie status Ośrodka
Egzaminacyjnego do przeprowadzania etapu
praktycznego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie górnik
eksploatacji podziemnej – kwalifikacja M.11.
Do dzisiaj w egzaminach zawodowych wzięło
udział 730 uczniów.
Pole szkoleniowe odgrywa także dużą rolę
w doszkalaniu pracowników. – Pracownicy
chcą zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Robią
to w dwóch celach. Po pierwsze, pracownik,
który jest chętny do pracy i rozwija swoje kwalifikacje, jest dla zakładu bardziej interesujący.
Po drugie, pracownicy mają coraz większą
świadomość potrzeby wielozadaniowości,
poradzenia sobie na różnych stanowiskach,
z różnymi urządzeniami – mówi Piotr Buffi.
Wiernie oddające rzeczywiste warunki
pracy podziemne pole szkoleniowe umożliwia realizację kursów zawodowych w części
praktycznej. – Teoria jest wykładana w spółce szkoleniowej, a praktyka musi być zrealizowana w odpowiednim oddziale kopalni.
Tego typu szkolenia będziemy robić u nas
pod okiem instruktorów praktycznej nauki
zawodu. W polu szkoleniowym mamy nad
tym stuprocentowy nadzór i pewność, że taka
praktyka zostanie zrealizowana w sposób bezpieczny i zgodny z programem szkolenia –
mówi Piotr Buffi.
PGG wciąż szuka nowych kierunków realizacji szkoleń i nowych narzędzi. W kolejnym
rodzaju szkoleń, zapewniającym bezpieczeństwo pracowników, oprócz na przykład filmów instruktażowych wykorzystuje się techniki rzeczywistości wirtualnej (VR). – Mamy
możliwość projekcji scenariuszy z wiernym
odwzorowaniem rzeczywistych warunków
pracy pod ziemią oraz symulacją zdarzeń
wypadkowych. Pozwala to w bezpiecznych
warunkach nauczyć się procedur i zobaczyć,
jakie są skutki ewentualnych błędów. W naszym zespole informatyków są osoby, które
tworzą od podstaw tego typu szkolenia i dzięki
temu pracownik w wirtualnej rzeczywistości
może na przykład wymienić dyszę zraszacza
na przesypie przenośnika taśmowego i sprawdzić konsekwencje niewłaściwego postępowania – mówi Anna Bentkowska.
PM
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Jastrzębska Spółka Węglowa. – W tym roku JSW

Dobrze w
NOWY GÓRNIK

zainwestuje grubo ponad 2 mld złotych. To rekordowe wydatki
w historii Spółki. Aby racjonalnie wydać tak wielką kwotę,
przygotowania trwały od trzech lat. Zaczęły się, kiedy w branży
górniczej jeszcze trwał ostatni kryzys. – Naszą linią obrony przed
schłodzeniem koniunktury są efektywność, bezpieczeństwo pracy
i wzrost wydajności – mówi Artur Dyczko, wiceprezes do spraw
strategii i rozwoju JSW SA.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: W JSW odpowiada pan
od kilku lat za strategię i rozwój. Co pan
zrobił, żeby Spółka mogła przetrwać trudniejszy czas bez uszczerbku w inwestycjach
i realizować strategię?
Artur Dyczko: Zanim odpowiem, muszę
sprostować sugestię zawartą w drugiej części pytania. Sam nic bym nie zrobił. To efekt
kilkuletnich prac zarządu, dużego zespołu
pracowników w Biurze Zarządu JSW i wszystkich kopalniach. Nie uchylam się od odpowiedzialności, jeżeli coś nie zostało zrealizowane,
ale także nie wypinam piersi do odznaczeń,
jeżeli są sukcesy.
XXRozumiem, porozmawiajmy teraz o trudnym czasie dla JSW, który pewnie już się
zaczął.
– Na razie nie wiemy, jak głębokie będzie
schłodzenie rynku i jak będzie przebiegało.
Wiemy natomiast, że mamy do czynienia
ze spowolnieniem i zaczynamy odczuwać
spadek cen węgla. Uważnie przyglądamy się
wszelkim zmianom na światowych rynkach,
ponieważ wahania cen i popytu przekładają
się w bezpośredni sposób na wyniki finansowe
i operacyjne Grupy Kapitałowej JSW.
Gospodarka ulega spowolnieniu cyklicznie, a w branży surowcowej jest to wręcz nieuniknione. Naszą rolą jest przygotować się
na okres ewentualnej dekoniunktury i reagować odpowiednio wcześnie. Przypominam
też, że – gdy rynek nam sprzyjał – Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła bufor bezpieczeństwa w postaci funduszu stabilizacyjnego
na wypadek dekoniunktury. Mamy na nim
1,8 mld złotych. Wierzę jednak głęboko, że nie
będzie potrzeby korzystać z tych rezerw.
XXJest sposób na to, aby zminimalizować
wpływ osłabienia koniunktury na kondycję JSW?
– W zarządzie odpowiadam za przygotowanie i aktualizację precyzyjnego planu
działań mających zabezpieczyć nas przed
ewentualnym kryzysem. Podstawą planu jest
strategia funkcjonowania Grupy Kapitałowej
JSW do roku 2030. Zaplanowaliśmy i z żelazną
konsekwencją przeprowadziliśmy restrukturyzację naszego zadłużenia. Dzięki temu
od dwóch lat nie mamy długów.
Poradziliśmy sobie też z robotami górniczymi. Nie mogliśmy polegać tylko na firmach
zewnętrznych, gdyż permanentnie nie wykonywały robót górniczych mimo wygranych
przetargów. W związku z tym utworzyliśmy
w naszych kopalniach 50 dodatkowych brygad,
dzięki którym w 2019 roku wykonaliśmy ponad 10 km wyrobisk chodnikowych więcej niż
w roku 2018. Przeciwdziałając monopolizacji
rynku przez producentów maszyn górniczych,
uruchomiliśmy projekt JZR Rozwój, który
pozwoli nam w przyszłości uniezależnić się
od zewnętrznych dostawców maszyn i samemu produkować między innymi przenośniki, obudowy zmechanizowane i trasy kolejek
podwieszanych.
Przeorganizowaliśmy inwestycje na kopalniach, wydzielając je z działów przygotowania produkcji, i wsparliśmy operacyjnie

Wiceprezes Artur Dyczko: – W tym roku zainwestujemy grubo ponad 2 mld złotych
specjalną metodyką zarządzania projektami,
które pomogły zoptymalizować całość działań
w tym obszarze.
W celu poprawy sprawności i wzrostu
efektywności, ale też i bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy Kapitałowej, zaczęliśmy
porządkować ją własnościowo, przejmując
pełną kontrolę nad spółką informatyczną
JSW ITS, centralnym laboratorium i kupując
Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, które swoją
obecnością wnosi nową jakość w obszarze budownictwa inwestycyjnego i robót górniczych.
Uruchomiliśmy duży program inwestycyjny w obszarze robót górniczych pod nazwą
Efektywność. Kupiliśmy amerykański kombajn
Bolter Miner, licząc na to, że w boju sprawdzimy możliwość zastosowania tej technologii
w naszych kopalniach. Zaczęliśmy budować
kopalnię Bzie-Dębina. To najważniejszy projekt w obszarze wydobywczym GK JSW.
Zbudujemy kopalnię Bzie-Dębina, zostaniemy ostatnim efektywnym producentem
węgla koksującego dla Europy i będziemy
stanowili o sile całego regionu. Dobrze wykorzystaliśmy minione lata i przygotowaliśmy
się do gorszej koniunktury. Ten fakt dodaje
mi wiary, że poradzimy sobie w trudniejszych
warunkach rynkowych.
Wymieniłem najważniejsze przedsięwzięcia, które służą rozwojowi Spółki i dają szansę
na załagodzenie ewentualnego spowolnienia.
XXW informacjach płynących ze świata coraz częściej pojawia się sformułowanie „zbliża się kryzys” albo „gospodarka globalna
wyraźnie zwolniła”. JSW odczuwa skutki
spowolnienia?
– Na razie bezpośrednio nie odczuwamy skutków tego spowolnienia. Informują
o tym wskaźniki i stan finansów. Dlaczego
nie odczuwamy negatywnych zjawisk? JSW
ma zapas gotówki, a fundusz stabilizacyjny
pozwoli nam ze spokojem realizować kolejne etapy inwestycji. Po ich zakończeniu
będziemy mogli zwiększyć produkcję węgla
koksowego. To w tej chwili najskuteczniejsza
odpowiedź na spowolnienie. Jest ono przede wszystkim dużym wyzwaniem dla osób

odpowiedzialnych za negocjacje z odbiorcami,
którzy chcieliby w tej sytuacji kupować nasze
produkty taniej, a nasz węgiel wydobywany
jest z dużej głębokości, co oznacza, że część
kosztów jest sztywna.
XXUcieka pan od pytania. Wiem, że jak spadają ceny, najłatwiej wymagać od handlowców, aby sprzedawali jak najdrożej. A gdy
nie są w stanie tego uzyskać, na przykład
związki mają do nich pretensje, posądzają
o brak kompetencji i skuteczności.
– Takie argumenty to retoryka niepoparta faktami. Nie negocjuję cen, dlatego nie
będę na ten temat rozmawiał. Wiem natomiast, że jeżeli chcemy osiągnąć lepsze ceny,
naszym specjalistom od kontraktów trzeba
dać oręż. Tym orężem są przede wszystkim
jakość i możliwie duże wydobycie. Nie jest
dla nas zaskoczeniem, że po czasie dobrych
cen nadchodzi czas schłodzenia. Odpowiedź
na to zjawisko przygotowujemy od kilku lat.
Naszą linią obrony przed schłodzeniem koniunktury są efektywność, bezpieczeństwo
pracy i wzrost wydajności. Aby uzyskać spodziewane efekty, już w czasie poprzedniego
kryzysu opracowaliśmy plany, dzięki którym przez kolejne spowolnienia powinniśmy
przechodzić łagodniej. Większej efektywności, lepszej jakości ani poprawy bezpieczeństwa nie osiągniemy bez inwestycji.
W tym roku zainwestujemy grubo ponad
2 mld złotych. To rekordowe wydatki w historii Spółki. Aby racjonalnie wydać tak wielką
kwotę, przygotowywaliśmy się od trzech
lat, a więc kiedy trwał jeszcze poprzedni
kryzys. Mamy przygotowane fronty wydobywcze, które są podstawą funkcjonowania
kopalń. Bez nowych frontów bardzo szybko
zaczęlibyśmy „dusić się” bez perspektywy
na rozwój. Dzięki dotychczasowemu wysiłkowi zwiększymy nie tylko wolumen wydobycia, ale także poprawimy jego strukturę.
Będziemy wydobywać więcej węgla koksowego. To są konkretne efekty decyzji sprzed
kilku lat. Czasem dziennikarze informują
o rekordach ustanawianych w PGG czy Bogdance. My też mamy przodki, które robią

miesięcznie po 400–500 metrów postępu.
Mamy swoje rekordy.
XXTrudno opierać produkcję tylko na biciu
rekordów. Ważna jest systematyczna i efektywna praca.
– Ma pan rację. W JSW górnicy tak pracują. Rekordy traktujemy jako pokazanie naszych
maksymalnych możliwości. Aby mieć systematyczny postęp w pracach przygotowawczych,
zatrudniliśmy dodatkowych pracowników –
50 brygad, o których już wspominałem. Przyjęliśmy taką strukturę wyposażenia przodków,
jaką ma Bogdanka. Nie ma co walczyć z postępem. Trzeba dostosowywać go do naszych
warunków. To, co robimy w ramach projektu
Efektywność na naszych przodkach, wymusi
w przyszłości zmiany strukturalne i systemowe w procesie drążenia wyrobisk, wpływając
wprost na wzrost wydajności.
XXProszę o konkrety.

– Program Efektywność został opracowany w roku 2017 i jest konsekwentnie wdrażany
w naszych kopalniach do dziś. Opracowując strategię JSW do 2030 roku, uznaliśmy,
że kluczowym elementem jej powodzenia
będzie zwiększenie wydajności robót przygotowawczych. W każdej kopalni wytypowaliśmy przodki, które postanowiliśmy zmechanizować w sposób standardowy, sprawdzony
w Bogdance. Dla wszystkich kopalń kupiliśmy
podajniki taśmowe, zasobniki lutniowe, dodatkowy system zasilania, przesuwniki i stacje
przesuwacze, kompletną odstawę chodnikową wraz z monitoringiem. Po doposażeniu
przodków w te urządzenia i sprawdzeniu ich
skuteczności podjęliśmy decyzję, że do końca
bieżącego roku absolutnie wszystkie przodki
będą tak wyposażone.
Założonego celu nie można jednak
osiągnąć tylko dzięki zakupom wyposażenia
do przodków. Musieliśmy poprawić logistykę
na trasie plac składowy – docelowe miejsce
w przodku. Dlatego kupiliśmy kolejki manewrowe i kontenery, w których transportujemy
materiały niezbędne do pracy w przodkach
we wszystkich naszych kopalniach. Cały proces chcemy monitorować za pomocą specjalnego systemu informatycznego, który jest
testowany w kopalni Pniówek.
Kopalnia to wielkie przedsiębiorstwo logistyczne. W logistyce jedną z kluczowych ról
grają kontenery. Produkują je nasze JZR-y.
Powołaliśmy we wszystkich kopalniach koordynatorów ds. logistyki. Kontynuujemy
działania mające na celu uruchomienie transportu naszych pracowników bezpośrednio
do miejsca wykonywania pracy w ścianach
i przodkach pędzonych w postępie chodników. JZR-y dostały zadanie zaprojektowania dla naszych kopalń specjalnych punktów
wsiadania i wysiadania z przenośników oraz
budowy systemów transportowych mających
w przyszłości umożliwiać również dowóz
pracowników do coraz bardziej oddalonych
od szybów miejsc pracy. Chcemy, aby tam,
gdzie można, nasi górnicy jeździli na taśmach
lub kolejkami. Wszystko po to, aby wydłużyć
efektywny czas pracy i doprowadzić do wzrostu wydajności.
l
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wykorzystaliśmy
minione lata
Bez węgla koksowego nie byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad
400 ton stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton koksu, a do jego wytworzenia trzeba zużyć 200 ton węgla koksowego.
– Te dane obrazują znaczenie zakładów Grupy Kapitałowej JSW dla gospodarki krajów Unii Europejskiej. Aby utrzymać swoją
pozycję, musimy stawiać na jakość i efektywność, a nie szukać wymówki pod szyldem „spowolnienie” albo „kryzys” – pisze
W łodzimierz H ereźniak , prezes JSW SA.

ARCHIWUM JSW SA

Mamy rynek, mamy o co się bić
Nie chcę używać słów „kryzys” i „program antykryzysowy”, ponieważ wywołują one bardzo
niedobre skojarzenia. Nadużywanie tych słów
zbyt często jest także usprawiedliwieniem dla
bierności, akcyjności działania albo działania
panicznego. Jestem zwolennikiem dostosowywania firmy do warunków rynkowych.
Obejmując funkcję prezesa zarządu JSW, zastałem strategię firmy, wiele rozpoczętych
projektów i kilka ważnych projektów w ostatniej fazie realizacji. Wszystkie mają służyć
złagodzeniu skutków wahań koniunktury.
Podkreślam – wahań koniunktury, a nie tylko
spowolnienia czy nawet kryzysu.

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej priorytetem są inwestycje i nowoczesne rozwiązania pozwalające zwiększać bezpieczeństwo
pracy, wydajność i efektywność. Kolejność,
w jakiej wymieniam wpływ nowych rozwiązań na pracę w JSW, nie jest przypadkowa.
Bezpieczeństwo pracy decyduje o pozostałych parametrach firmy. Każde tragiczne
zdarzenie oznacza wymierne straty. Przede
wszystkim to uszczerbek na zdrowiu pracowników. Czasem tragiczne zdarzenia powodują śmierć. Jestem górnikiem i proszę
mi wierzyć, że doskonale wiem, jaki wpływ
na załogę ma każdy wypadek, a utrata kolegi
to olbrzymia trauma.

I nwestycje bez zmian
Musimy sprawnie pracować w każdym
cyklu gospodarczym. Co to oznacza? Czas
koniunktury należy wykorzystać na realizację
kosztownych inwestycji, a w czasie dekoniunktury przygotować się jak najlepiej do czerpania
korzyści w okresie hossy. Górnictwo nie jest
branżą, która może błyskawicznie przystosować się do aktualnych wymagań rynku. Dlatego tak ważne jest długofalowe planowanie
i konsekwencja w jego realizacji. Jeżeli będziemy tak postępować, będziemy wiarygodnym
partnerem dla naszych kontrahentów.
Ponad 1,8 mld złotych odłożonych w funduszu stabilizacyjnym są dla Jastrzębskiej
Spółki Węglowej poduszką bezpieczeństwa
na czasy ewentualnej dekoniunktury. Te pieniądze mogą być wykorzystane tylko w ściśle
określonych przypadkach: zagrożenia utraty
płynności finansowej Spółki oraz wsparcia
niezbędnych inwestycji. W sprawie funduszu
stabilizacyjnego JSW zarówno zarząd JSW,
rada nadzorcza, jak i najwięksi akcjonariusze
są jednomyślni.

Prezes Włodzimierz Hereźniak: – Musimy sprawnie pracować w każdym cyklu gospodarczym
Grupa Kapitałowa JSW jest firmą podatną na globalne zjawiska gospodarcze. Cykle
koniunktury nie są dla nas zaskoczeniem.
Dlatego aktualizujemy strategię rozwoju, aby
dostosować ją do sytuacji rynkowej. Będziemy
ograniczać wydatki, ale nie kosztem inwestycji
w nowe pokłady węgla. Na razie nie wiadomo,
jak długo będzie trwało spowolnienie.
Przypomnę, że w minionych latach o cenach na nasze produkty decydowały nie tylko
nastroje na rynkach światowych i tempo rozwoju gospodarczego. Czasem wystarczało duże
załamanie pogody w Australii, aby zburzyć
wszystkie analizy przygotowywane przez najlepszych fachowców na świecie. Po ulewnych
deszczach część kopalń odkrywkowych węgla
koksowego musiała wstrzymywać wydobycie
i ceny momentalnie szybowały. Wystarczały
kłopoty transportowe w Chinach, aby przewrócić wszystkie prognozy dla rynku koksu
i węgla koksowego. Równie ważne były decyzje
polityczno-gospodarcze podejmowane przez
przywódców Państwa Środka. Zielone światło
dla wzrostu produkcji hutniczej, wstrzymywanie eksportu koksu, ograniczanie wydobycia

we własnych kopalniach i zwiększanie importu
– to wszystko odbijało się na rynku globalnym.
Wspominam o tym nie po to, aby szukać jakiegoś usprawiedliwienia, ale po to, aby
zobrazować, jak trudne jest prognozowanie
nawet w perspektywie dwóch kwartałów. Czy
w takim razie należy ogłosić, że skoro od nas
nic nie zależy, to mamy dryfować niczym tratwa niesiona prądami oceanu i nastawiać się
na przeczekanie? To byłaby zabójcza koncepcja na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej
JSW. Tylko od nas zależy, jak przygotujemy
firmę do zmian koniunktury.

M amy rynek
Między innymi dzięki zakładom należącym do Grupy Kapitałowej JSW rozwija się
zielona energetyka. Bez węgla koksowego nie
byłoby farm wiatrowych na morzu i lądzie.
Aby zbudować jeden duży i maksymalnie
wydajny wiatrak, potrzeba ponad 400 ton
stali. Aby ją wytopić, potrzeba około 140 ton
koksu, a do tego należy zużyć 200 ton węgla
koksowego. Mamy rynek. Mamy o co się bić.
Bez względu na sytuację rynkową.

Gospodarka Unii Europejskiej potrzebuje
rocznie ponad 60 mln ton węgla koksowego i ponad 40 mln ton koksu wytwarzanego
z tego węgla. Ponad 90 proc. koksu zużywa
się w procesie wielkopiecowego wytopu stali.
Koks wielkopiecowy jest – obok rudy żelaza
– podstawowym surowcem do przemysłu hutniczego. W Unii Europejskiej około 60 proc.
stali wytwarza się w technologii wielkopiecowej z użyciem koksu. Zwykle dla uzyskania tony surówki hutniczej zużywa się około
350–450 kg koksu. Unia Europejska importuje
rocznie około 40 mln ton węgla koksowego,
którego największym producentem w Unii
jest Jastrzębska Spółka Węglowa.
JSW jest przede wszystkim producentem surowca niezbędnego do wytwarzania
stali. Bez stali nie można sobie wyobrazić
współczesnej cywilizacji. Ponieważ górnictwo
ma w wielu kręgach złą opinię, w rozmowach
z przeciwnikami tej branży czasem proponuję:
„Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie wyposażenie domu bez sprzętów wykonanych
ze stali, proszę wyobrazić sobie komunikację bez pojazdów wykonanych ze stali albo
energetykę wytwarzającą energię ze źródeł
odnawialnych bez stalowych konstrukcji wiatraków. Niech państwa wyobraźnia skasuje wieżę Eiffla, stalowe konstrukcje bloków
i wysokościowców, statki i okręty. Nasza cywilizacja zaczyna sypać się jak domek z kart”.

I nwestycje są priorytetem
Miałem przyjemność kierować Jastrzębską
Spółką Węglową po raz pierwszy w 2006 roku,
kiedy nie była jeszcze notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Jedno się natomiast
nie zmieniło – wciąż priorytetem dla Spółki
są inwestycje i poszerzanie bazy zasobowej.
Niektóre z nich zostały zapoczątkowane jeszcze podczas mojej pierwszej prezesury. Taką
inwestycją jest na przykład budowa kopalni
Bzie-Dębina. Koncepcję budowy szybu Bzie
I opracowaliśmy wspólnie z inżynierami oraz
ówczesnym zarządem JSW. W październiku
miałem przyjemność oddawać tę kopalnię formalnie do użytkowania w obecności premiera
Mateusza Morawieckiego, ministra energii
Krzysztofa Tchórzewskiego, wiceministra
energii Adama Gawędy, a także parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Spółka ciągle też wdraża nowoczesne technologie, które
zapewniają jej stabilny rozwój oraz pozwalają
zwiększać efektywność i bezpieczeństwo produkcji. 
l
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ekodziałania JSW

Wdrożenie ekologicznych rozwiązań przez
spółki węglowe ma w przypadku Śląska kolosalne znaczenie. Z racji tego, że jest największym w Polsce ośrodkiem przemysłowym, jego
głównym źródłem zanieczyszczeń jest działalność produkcyjna. Do tego dochodzi jeszcze
wyjątkowo duże natężenie ruchu na drogach.
Jedną ze spółek wdrażających w swojej strategii działania dotyczące ochrony środowiska
jest Jastrzębska Spółka Węglowa – największy
producent wysokiej jakości węgla koksowego
w Unii Europejskiej, zarządzający czterema
kopalniami węgla i Zakładem Wsparcia Produkcji oraz zatrudniający około 27 tys. osób.
Od 2014 roku w Spółce funkcjonuje system
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego obejmujący wszystkie zakłady i obszary
działania JSW. Roczne nakłady JSW na ochronę
środowiska wynoszą 136,9 mln złotych, w tym
na koszty naprawy szkód górniczych, rekultywację, inwestycje proekologiczne, ochronę
wód przed zasoleniem, opłaty za korzystanie
ze środowiska i za usługi wodne.

Innowacje służące ochronie środowiska
mają również znaczenie ekonomiczne. W czasie koniunktury, kiedy JSW ma duże przepływy finansowe, nowe projekty mogą stanowić
kilka procent zysków. Jednak w czasach dekoniunktury mogą wynosić nawet 10–20 proc.
zysków, co pozwoliłoby przetrwać ten trudny
okres. Dlatego właśnie w czasach prosperity
Spółka przeznacza duże środki na prace badawcze i inwestycje w nowe produkty. Pozwoli
to też JSW planować rozwój przez kolejne
dekady na ich podstawie.

D ach pod napięciem
Budynek Centrum Usług Wspólnych
Jastrzębskiej Spółki Węglowej jako pierwszy obiekt należący do tej firmy jest zasilany
energią słoneczną. Na jego dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, która składa
się z dwóch falowników o mocy 15 kW oraz
93 paneli fotowoltaicznych. W ciągu doby –
w zależności od nasłonecznienia – może wyprodukować 72,5 kilowatogodziny prądu. Wyprodukowana dzięki niej energia elektryczna
jest wprowadzana do wewnętrznej instalacji
biurowca, a nadwyżki energii trafiają do zewnętrznej sieci. Dzięki fotowoltaice koszty
utrzymania budynku mają obniżyć się nawet
o około 15 tys. złotych rocznie, a pilotażowa
inwestycja ma się zwrócić się po niecałych
10 latach.

F undacja JSW
W maju bieżącego roku Jastrzębska Spółka Węglowa powołała do życia Fundację JSW,
której celem jest między innymi wspieranie
ekologii oraz samorządów, na których terenie
Spółka prowadzi działalność. Jednym z projektów fundacji jest Mobilna Ambasada, która
promuje działalność proekologiczną zgodną
z nauczaniem Kościoła katolickiego. Elektryczny autobus Mercedes Benz/ Automet,

ARCHIWUM

Innowacje służące ochronie
środowiska mają również
znaczenie ekonomiczne
wystąpienia zagrożeń metanowych w kopalniach, ale też poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych. Obecnie 60 proc.
ujętego w Spółce metanu wykorzystuje się
do produkcji energii. Do 2030 roku JSW zamierza pięciokrotne zwiększyć produkcję
prądu z tego źródła.

P aliwo z K rupińskiego

który został użyczony Caritas Polska, podróżuje po parafiach województwa śląskiego
i promuje wśród mieszkańców proekologiczne
postawy zgodne z hasłem ekologicznego przebudzenia, nawiązujące do papieskiej encykliki
„Laudato Si”. Działacze Caritas przekonują
między innymi, że nasze czasy stawiają nas
przed problemem ratowania środowiska naturalnego, które człowiek w imię cywilizacji
zniszczył i naraził – woda, powietrze, którym
oddychamy, oraz ziemia, która nas karmi,
są zatrute. Namawiają też do tego, by starać
się zachować środowisko naturalne, bo jego
śmierć jest naszą śmiercią.

N a tropie śladu

węglowego
Jastrzębska Spółka Węglowa chce precyzyjnie określić swój ślad węglowy, czyli
całkowitą ilość emitowanych w wyniku jej
działalności gazów cieplarnianych, zarówno
w części górniczej, jak i koksowniczej. Za 2018
rok wyznaczono ślad węglowy Grupy JSW,
uwzględniający emisje bezpośrednie oraz pośrednie, na poziomie 8,22 mln Mg dwutlenku
węgla. Ponad 74 proc. wartości śladu węglowego Spółki pochodzi z emisji metanu. Realizacja
inwestycji zabudowy metanowych silników
kogeneracyjnych o mocy 48 MWe pozwoli
ograniczyć ślad węglowy o około 1,5 mln ton
dwutlenku węgla do 2025 roku. Spółka chce
w świadomy sposób pokazywać inwestorom
i interesariuszom najbardziej aktualne informacje, na ile z kwartału na kwartał będzie
zwiększała efektywność energetyczną oraz
w jakim stopniu zmniejsza ślad węglowy. Takie
podejście ma pomóc na przykład w rozmowach prowadzonych z międzynarodowymi
instytucjami, jak Europejski Bank Inwestycyjny, o finansowaniu inwestycji w części
koksowniczej.

N aprawa zniszczeń
JSW we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Śląskiego stara się o rekultywację
terenów zdegradowanych. Projekt jest skoncentrowany na wykorzystaniu wiedzy, którą mają
naukowcy Wydziału Biologii UŚ, do podniesienia wartości terenów, które zostały zdegradowane lub zniszczone wskutek działalności górniczej. Władze Spółki traktują te działania jako
etyczne zobowiązanie. Projekt obejmie między

innymi tereny w Dębieńsku. Naukowcy planują
utrwalać i namnażać powstałe na tych terenach
ekosystemy. Wpłynie to nie tylko na poprawę
stanu środowiska naturalnego, ale także na polepszenie jakości życia ludzi poprzez wzrost
wartości terenów przekształconych wskutek
działalności człowieka. Uniwersytecka spółka
SPIN-US, która komercjalizuje wiedzę i technologię dla przemysłu, ma scalić te dwa światy
ze sobą, by wiedza została wykorzystana z pożytkiem zarówno dla terenów zdegradowanych,
jak i JSW.

U jmujący metan
Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej
podkreślają, że jest ona liderem w kwestii gospodarczego wykorzystania metanu. Obecnie
wychwytuje 90 mln metrów sześc. metanu
rocznie, co daje ekwiwalent ponad 1,2 mln
ton wychwyconego dwutlenku węgla. Do 2030
roku JSW chce zwiększyć ilość wychwytywanego metanu do 170 mln metrów sześc. rocznie – równowartość 2,2 mln ton dwutlenku
węgla. Ujęcie metanu z powietrza wentylacyjnego nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo

W lutym tego roku, w dawnej kopalni
Krupiński w Suszcu, otworzono Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych. Rocznie
ma on produkować 60 tys. ton ekologicznych,
oczyszczonych i wzbogaconych brykietów
z flotokoncentratu dla gospodarki komunalnej
oraz do ogrzewania gospodarstw indywidualnych. Opracowana na Śląsku nowa technologia pozwala przerabiać węgiel koksujący
na brykiety, które spalają się bez szkodliwych
zanieczyszczeń. Flotokoncentrat, do tej pory
spalany w zakładach energetycznych ze względu na dużą ilość emitowanych niebezpiecznych substancji, pochodzi z Krupińskiego.
Brykiety nowej generacji mogą być spalane
w starych, jak i w nowoczesnych kotłach, przy
ponad 90-proc. redukcji najbardziej szkodliwych dla człowieka toksyn – rakotwórczego
benzopirenu, dioksyn i furanów. Bliska zeru
jest także ilość popiołu powstającego z ich
spalania. Produkcja ekologicznego węgla
jest częścią programu badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”, w którym
uczestniczą zarówno zakłady przemysłowe, jak
i placówki naukowo-badawcze: Polski Koks,
Jastrzębska Spółka Węglowa, Politechnika
Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski.
l

Walka z niską emisją

Dzień Czystego
Powietrza
14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień
Czystego Powietrza. Został on ustanowiony
w 2005 roku przez Fundację Ekologiczną Arka.
W tym dniu warto przypomnieć, że spalanie
śmieci w domowych piecach stwarza duże
zagrożenie nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także dla środowiska.

Największą rolę w zanieczyszczeniu
polskiego powietrza ma niska emisja, której
źródłem są głównie spaliny samochodowe
oraz dym z nieefektywnych i nieekologicznych pieców w domach jednorodzinnych.
Często trafia do nich złej jakości węgiel
oraz odpady, które powinny zostać poddane

recyklingowi, zamiast być spalane. Obywatele mogą wpłynąć na jakość powietrza,
inwestując w środowisko, między innymi
poprzez ogólnopolskie programy, jak Czyste
Powietrze oraz Mój Prąd. Są one realizowane
w ramach współpracy między Narodowym
a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można dzięki
nim uzyskać dofinansowanie na wymianę
systemu ogrzewania na ekologiczny, docieplenie domu, by uniknąć strat ciepła, a także
montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, by produkować prąd i ciepło na własne
potrzeby.
l
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Volkswagen uruchomił produkcję
elektrycznego ID.3

Do wytwarzania elektrycznych aut Volkswagen przygotował fabrykę w Zwickau, gdzie produkowany jest Golf

Volkswagen ID.3 ma być dostępny w cenach od mniej niż 30 tys. euro do około 40 tys. euro

ID.3 to pierwszy model z dużej rodziny samochodów, które mają powstać dla różnych marek koncernu na elektrycznej platformie MEB.

we Włoszech. Jego jedyną wadą jest to, że…
nie jest we Włoszech, dlatego już dwa razy
przegrywał z włoskimi rywalami, bo głównym rozdającym okazały się tamtejsze rząd
i związki zawodowe. Tym razem rządy zarówno Włoch, jak i Francji dały do zrozumienia, że ewentualna fuzja musi uwzględniać
utrzymanie poziomu produkcji i zatrudnienia
w ich krajach.

F iat C hrysler
i PSA łączą siły
PSA i Fiat Chrysler Automobile mają
w grudniu podpisać umowę o fuzji obu koncernów. Biorąc pod uwagę dane z roku 2018,
nowa grupa będzie w stanie produkować
8,7 mln aut rocznie. Ile z nich może powstawać w Polsce?
W Gliwicach trwa budowa nowej fabryki samochodów dostawczych, które zakład
ma produkować po wygaśnięciu obecnej
generacji Astry. Zaplanowana jeszcze przed
ogłoszeniem planowanej fuzji budowa już
trwa – większość robót ziemnych ukończono
i powstaje konstrukcja pierwszej z hal produkcyjnych. Opel poprzednio korzystał z platform
Renault, ale teraz ma przejść na technologie
PSA, a ta z kolei od lat 80. ubiegłego wieku
w produkcji aut dostawczych współpracuje
z Fiatem. Koncern potrzebował w związku
z tym nowych mocy produkcyjnych.
Fiat i PSA uzgodniły wiosną tego roku
zwiększenie produkcji w Sevel, gdzie powstają
wspólne auta dostawcze, przez zwiększenie
liczby zmian. Zamiast 300 tys. produkowanych podczas pracy na trzy zmiany przez pięć
dni w tygodniu zakład ma wytwarzać 350 tys.
aut rocznie. To oznacza, że możliwości fabryki są w zasadzie wyczerpane i nowa fabryka
w Gliwicach będzie jej potrzebna.
Na pewno z niepokojem na nową sytuację
będzie patrzył zakład Fiata w Tychach, który produkuje ćwierć miliona aut, choć udowodnił, że może ponad dwukrotnie więcej.
Jest bardziej efektywny i tańszy od zakładów

T erenowy twardziel
F orda
Nowy Ford Ranger Raptor został zaprojektowany, by z łatwością poradzić sobie w najtrudniejszym terenie. Zbudowane na ramie
bardzo wytrzymałe podwozie zostało dodatkowo wzmocnione stalą niskostopową. Ranger Raptor charakteryzuje się też prześwitem
wynoszącym aż 281 mm i głębokością brodzenia 850 mm. Do tego całkowita ładowność
1403 kg oraz możliwość holowania przyczepy
do 3500 kg sprawiają, że trudno o bardziej uniwersalne narzędzie pracy. W części towarowej

zamontowano użyteczne zaczepy do mocowania ładunku, a także zadbano o system zamykania skrzyni.
Nowoczesna dwulitrowa, wysokoprężna
jednostka Eco Blue z podwójnym doładowaniem ma moc 213 KM i 500 Nm momentu
obrotowego. Nowością jest zaawansowana,
nowa, dziesięciostopniowa automatyczna
przekładnia biegów, zapewniająca optymalne
przyspieszenie oraz zaskakująco niskie zużycie
paliwa. Do wyboru mamy także różne konfiguracje napędów: 4 x 2 do jazdy w normalnych
warunkach drogowych, 4 x 4 High (wysokie
przełożenie) do jazdy na drogach o gorszej
nawierzchni i terenowych oraz 4 x 4 Low
(niskie przełożenie) do jazdy w najbardziej
wymagających warunkach terenowych. Układ
TMS (Terrain Management System) w nowym
Fordzie Ranger Raptor pozwala w znacznym
stopniu regulować przyspieszenie, kontrolę
trakcji, czułość układu kierowniczego, zmianę
biegów oraz wiele innych właściwości auta.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Można powiedzieć, że pierwszy miesiąc
już jest sprzedany, bo fabryka ma produkować
rocznie do 330 tys. aut (docelowo od 2021
roku – w pierwszym roku ma ich być 100
tys.), a zebrała już przedpłaty na ponad 35 tys.,
choć w salonach sprzedaży samochód ma się
pojawić dopiero latem 2020 roku. Do 2028
roku koncern Volkswagen planuje sprzedać
na świecie około 22 mln aut elektrycznych.
Do wytwarzania elektrycznych aut Volkswagen przygotował fabrykę w Zwickau, gdzie
produkowany jest Golf Variant. Po wygaśnięciu tej produkcji zakłady te będą produkować
wyłącznie auta elektryczne.
Od 2021 roku w Zwickau na platformie
MEB będzie powstawać sześć modeli trzech
marek grupy. Inwestycja wyniosła w sumie
około 1,2 mld euro. Cała załoga, licząca 8 tys.
pracowników, została przeszkolona do produkcji aut elektrycznych i do pracy przy
instalacjach wysokiego napięcia. Do końca
2020 roku załoga fabryki w Zwickau będzie
miała za sobą około 13 tys. dni szkoleniowych i pewne miejsce pracy na przyszłość.
– Dzięki około 1700 robotom, bezobsługowym systemom transportu i w pełni zautomatyzowanym procesom produkcyjnym
zakład w Zwickau daje wyobrażenie na temat produkcji samochodów elektrycznych
na dużą skalę w przyszłości – mówi Thomas
Ulbrich, członek zarządu marki Volkswagen
ds. elektromobilności.
Oprócz fabryki w Zwickau w produkcję ID.3 są zaangażowane również zakłady
w Brunszwiku, Kassel, Salzgitter i Wolfsburgu.
Wytwarzane są tam kluczowe elementy, takie
jak silniki elektryczne i akumulatory. Fabryki
w Emden i Hanowerze rozpoczną produkcję
samochodów elektrycznych od 2022 roku.
Ponadto Grupa Volkswagen współpracuje
również z firmą Northvolt w celu uruchomienia dużej fabryki akumulatorów w Salzgitter.

Volkswagen ID.3 ma być dostępny w cenach od mniej niż 30 tys. euro do około 40 tys.
euro, zależnie od wersji. Silnik ma mieć moc
150 kW. W planach są trzy wersje zestawów
baterii – 45 kWh, 58 kWh i 77 kWh, które
będą miały odpowiednio zasięgi do 330 km,
420 km i 550 km (mierzone według procedury WLTP). Ładowarki o mocy 100 kW mają
pozwolić na naładowanie energii na 290 km
w pół godziny.

Nowy Ford Ranger Raptor został zaprojektowany, by z łatwością poradzić sobie w najtrudniejszym terenie

A K T U A L N O Ś C I

Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

W pułapce
Wdzięczność to budujące uczucie. Przepiękne,
jeżeli nie podstawia nam nogi. Jeśli choć raz
potknęliśmy się o wdzięczność i ześlizgnęli
po niej w pułapkę manipulacji, to jesteśmy
gotowi wyrugować ją z naszego życia. Ale nie
warto, ponieważ radość codzienności to spacer po linie. Ważny jest balans.

Starsza pani wpycha do kieszeni dorosłego wnuka 100 złotych. On się kryguje i stara
się jej ten banknot oddać. Po kilku próbach
i przepychankach odpuszcza. Być może odpuszcza, ponieważ spektakl finansowy rozgrywa się na ulicy, wzbudzając ciekawskie
spojrzenia przechodniów. Seniorka wygrała
w turnieju wyzwalania wdzięczności. Gdy
tylko młody mężczyzna zniknął nam z oczu,
zapytała mnie bezceremonialnie: „Widziałaś, jak złapał tę stówę, jakby mu na chleb
brakowało, a zarabia więcej od swojego ojca”.
Czyli intencje podarunku były jasne: musi się
odpłacić, zrewanżować.
Pani Agnieszka jest zaniedbywaną osobą
w relacjach rodzinnych. Tak czuje się od wielu
lat. Stara się to wyrażać i uzasadniać. Mąż
przyciśnięty prośbami o wyjazd tylko we dwoje wreszcie ulega. Kładzie na stół skierowania
do ślicznego pensjonatu w Tatrach. Nic tylko się cieszyć, ale ona po raz kolejny czuje
się zlekceważona. Wszystko w ich związku
odbywa się na jego zasadach, wedle jego widzimisię, potrzeb i upodobań. Jej rolą jest
okazywanie wdzięczności. Szkopuł w tym,
że ona powstrzymuje wybuch złości i żalu. Nie
ma w niej odrobiny wdzięczności za wyjazd
w Tatry, ponieważ prosiła o wspólny pobyt
w SPA z basenem. Po górach od dawna chodzić nie może, czyli on będzie ganiał po turystycznych szlakach, a jej pozostaną samotne
spacery wzdłuż drogi dojazdowej do pensjonatu. Po co jej taki rzekomo wspólny weekend?
Czy gafą jest brak wdzięczności? Niekoniecznie. Reguła wzajemności jest najważniejszą zasadą wywierania wpływu. Stawianie
granic wdzięczności nie jest niewdzięcznością, lecz koniecznością. Kupowanie sympatii
i poparcia stało się tak wszędobylskie, że coraz częściej odwzajemnianie życzliwości czy
wsparcia bywa korupcją emocjonalną, w której
nie zawsze stawką są intratne posady, awanse,
bezkarność za przekręty czy przestępstwa.
Seniorzy dają się łowić na własną wdzięczność za duperelne prezenty wręczane im podczas różnorodnych prezentacji handlowych
czy domokrążnej sprzedaży bezpośredniej.
Za groszowy gadżet czują się zobowiązani odwdzięczyć zakupami na kwoty przekraczające
zdrowy rozsądek.
W życiowych tarapatach – takich jak
śmierć kogoś bliskiego, strata pracy czy domu,
kataklizm chorobowy – każdy potrzebuje
wsparcia. Jeżeli ktoś nas przytuli i udzieli
nam pomocy w takiej sytuacji, to brak wzajemności, gdy on będzie w potrzebie, będzie
po prostu wredne. Rugując ze swojego życia
wdzięczność z obawy przed manipulacją,
mamy syndrom krótkiej kołdry, którą nie da
się okryć samotności lub własnej zbędności
dla otoczenia. Dlatego istotny jest balans.
Grzeczność nakazuje wzajemność za każdy gest życzliwości i zainteresowania. Ale
cudze motywy trzeba przesiewać przez sito
korupcji emocjonalnej. Wnuczek zachęcany
niepotrzebnymi mu banknotami do odwiedzin babci zapewne jej wybaczy interesowne
intencje niespodziewanych upominków. Żona
obdarowana wyjazdem w Tatry może zostać
w domu, bo to bez różnicy, czy pojedzie, czy
nie, skoro i tak spędzi samotnie weekend.


JOLANTA TALARCZYK

Wyzwolenie
Bycie trzydziestoletnią panną w połowie lat
osiemdziesiątych było dla Teresy męczarnią.
Całą patową sytuację pogłębiał fakt, że miała trzy siostry, dla których głównym tematem rozmów były ich związki i dzieci. Teresa
chciała dla siebie czegoś innego – studiowała, uwielbiała imprezować, zawsze marzyła
o dalekich podróżach. Może nawet udałoby
jej się przeciwstawić rodzinnym naciskom,
gdyby wtedy nie poznała Mariusza.

Początkowo nawet jej wydawało się,
że mogliby być razem całkiem szczęśliwi. Podzielał jej entuzjazm, mówił sporo o sporcie
i o miejscach z nim związanych, które chciałby
zobaczyć. Spotykali się niedługo – może z trzy
miesiące, kiedy jej rodzina zaczęła po raz
pierwszy przebąkiwać o ślubie. Była trochę
zaskoczona, gdy chłopak podjął temat, a jeszcze bardziej zdziwiło ją to, że niedługo po pół
roku znajomości byli już po ślubie. Czy go
wtedy kochała? Nie bardzo. Po prostu chyba
pozwoliła, żeby otoczenie pokierowało tym,
czego powinna chcieć. Tak zresztą było także
dalej – bo naciski rodziny nie skończyły się
na ślubie i tuż po nim nie mówiono o niczym
innym niż o dzieciach – no bo na co czekać!
Teresa doceniła w całej tej farsie, w którą
dała się wplątać, jedną rzecz, która bardzo
ją podbudowała – po raz pierwszy w życiu

jej siostry traktowały ją jak pełnowartościową kobietę. Czy ona sama tak się czuła? Nie
bardzo. Brakowało jej wolności i codziennie
myślała o utraconym życiu. Nie była szczęśliwa z Mariuszem, którego usystematyzowane
życie zdawało się kręcić wokół nudnej pracy,
oglądania meczu, piwka z kolegami i ciepłego
obiadu, na którego podanie codziennie liczył.
Był jednak jej mężem i nie wyszła za niego
tylko z rozsądku. Postanowiła o niego zawalczyć i w tajemnicy przygotowała cały plan
wyjazdu na kilka miesięcy. Mieli podróżować
niedrogo, bo oboje nie mieli wiele pieniędzy,
ale ona miała głowę pełną pomysłów. Spodziewała się chyba każdej reakcji, ale nie tej,
z jaką się spotkała – wybuchu dzikiej agresji. Dowiedziała się wtedy, że jej miejsce jest
przy mężu i ma wielkie szczęście, że wolno
jej pracować i myśleć tak, jak chce. Wtedy
też, tamtego wieczora zdecydowała, że musi
uciekać. Nieważne jak i nieważne gdzie – wiedziała, że jej własna rodzina jej nie poprze
i musi liczyć na siebie, inaczej jeszcze dłużej
podporządkowując się komukolwiek, straci
całą siebie.
Zaczęła planować, robić listę potrzebnych
rzeczy, pakować i pozbywać się tego, co niepotrzebne. Wtedy jednak stało się to, czego
nawet nie brała pod uwagę – zorientowała
się, że jest w ciąży. Nie wiedziała, czy chce

komukolwiek o tym mówić. Tamtego dnia
jednak było jej tak rozpaczliwie źle, że postanowiła się zwierzyć, oczywiście w wielkiej
tajemnicy, najstarszej siostrze. I tak wieść rozniosła się lotem błyskawicy. Wydawało się,
że nie ma odwrotu – Mariusz zachowywał się
jak kogucik, jakby była jego własnością i całkowicie zatraciła autonomię, a reszta rodziny
traktowała ją jak chodzący inkubator, którego
jedyną wartością jest jego zawartość.
Trudno orzec, co przeważyło szalę. Pewnego przedpołudnia jednak spakowała niewielką torbę, żeby wyciągnąć ją następnego
ranka jeszcze przed świtem, i wymknęła się
z domu i z życia, które nie było jej. Chyba poczuła wtedy, że życie, które wiodła przez szereg pochopnych i złych decyzji, można jeszcze
zmienić, można jeszcze o nie zawalczyć. Była
już pewna także jednej rzeczy – że nie chce
takiego życia dla swojego dziecka.
Minęło kolejnych trzydzieści lat. Życie
Teresy nie oszczędzało – mieszkała w kilku
krajach, ponownie wyszła za mąż, popełniała błędy i je naprawiała, ale była prawdziwie
spełniona, doceniana i kochana. Nigdy nie
odnowiła kontaktu z rodziną – trzymała się
tej, którą wybrała sobie sama. I czuła, że postąpiła słusznie za każdym razem, kiedy patrzyła
na swoją dorosłą, wyzwoloną córkę.
l

Zdrowie

Pięta achillesowa, czyli zapalenie ścięgna
Ścięgno Achillesa jest najdłuższe i najmocniejsze w naszym ciele – u osób dorosłych
mierzy 14–16 cm i wytrzymuje obciążenie
aż do 350 kg. Dzięki niemu możemy stawać
na palcach, zginać stopy oraz unosić je podczas chodzenia. Tworzą go dwa mięśnie budujące łydkę: mięsień brzuchaty i płaszczkowaty,
które łączą się z kością piętową za jego pośrednictwem. Ścięgno to jest jednak podatne
na kontuzje, niczym u mitycznego bohatera.

J aki jest najczęstszy uraz
achillesa ?
Najczęstszą kontuzją ścięgna jest jego
zapalenie. Jego objawem jest ból w okolicy
łydki – symptomy nasilają się rano, przed
wykonywanym ruchem oraz po jego zakończeniu. W miarę rozwoju zapalenia ból
narasta i występuje coraz częściej, nie tylko
podczas aktywności fizycznej. Ból nasila się
o poranku, może mu też towarzyszyć odczucie sztywności. Przy stanie zapalnym ścięgna
Achillesa czasem słychać nawet trzeszczenie
przy każdym ruchu nogą – powoduje je płyn
gromadzący się w pochewce otaczającej mięsień brzuchaty i ścięgno.

K to jest narażony
na zapalenie ?
Częstą przyczyną zapalenia ścięgna
Achillesa jest noszenie niewłaściwego obuwia
(z twardym zapiętkiem albo butów na wysokim obcasie). Zapalenie to jest też najczęściej
występującą kontuzją u biegaczy. Narażone
na nie są osoby, które zbyt szybko zwiększają dystans i tempo biegu, często biegają pod
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górkę albo na twardym podłożu (jak asfalt).
Kontuzji tej często też doznają mężczyźni
około czterdziestki, którzy chcą poprawić kondycję i rozpoczynają intensywne ćwiczenia
fizyczne, nie wykonując jednak odpowiedniej
rozgrzewki.

J ak złagodzić objawy
zapalenia ?
Ulgę w niewielkim zapaleniu ścięgna
Achillesa przynosi smarowanie tyłu łydki lub
pięty niesterydowymi maściami lub żelami
przeciwzapalnymi, które można kupić w aptece bez recepty. Mają działanie przeciwbólowe
i przeciwzapalne. Chore miejsca należy smarować trzy razy dziennie i oszczędzać nogę.
Uśmierzyć ból pomagają również zimne okłady z altacetu. Na opatrunek nie wolno kłaść
ceraty, ponieważ powstanie wtedy rozgrzewający kompres, który może pogorszyć stan
ścięgna. Jeśli te sposoby nie pomagają, należy
udać się do lekarza. Należy pamiętać, że raz
uszkodzone ścięgno Achillesa jest bardziej
podatne na zerwanie, dlatego ci, którzy mieli
z nim kłopoty, powinni zachować szczególną
ostrożność.

N a czym polega leczenie ?
Gdy pojawi się ból, obrzęk i rumień, lekarze zalecają unieruchomienie nogi bandażem
elastycznym oraz stosowanie zimnych okładów, które po dwóch–trzech dniach trzeba
zamienić na ciepłe (działają przeciwzapalnie). Jeżeli nie zastosuje się w porę leczenia,
powstaną zrosty wewnątrz pochewki. Wtedy
nogę należy na trzy tygodnie włożyć w gips,
ortezę lub specjalny stabilizator. Wskazane jest

korzystanie z ortopedycznych wkładek oraz
wykonywanie niektórych ćwiczeń rozciągających ścięgno Achillesa. W przypadku ostrego bólu spowodowanego zapaleniem ścięgna
można skorzystać z niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (na przykład ibuprofenu).

J ak uniknąć zapalenia
ścięgna A chillesa ?
Należy pamiętać, by przed każdymi ćwiczeniami fizycznymi czy też intensywną pracą,
obciążającą nogi, rozgrzać je, aby ścięgna łatwiej się rozciągały i były elastyczniejsze. Przed
każdymi ćwiczeniami czy uprawianiem sportu
trzeba zrobić rozgrzewkę – chroni ona przed
urazami. Wybierajmy wygodne buty, a nowe
musimy rozchodzić. Jeżeli uciskają piętę, zastosujmy wkładki, ale nie wyższe niż 1 centymetr. Zmniejszy się wtedy nacisk na kaletkę
i ścięgno będzie miało czas na odpoczynek,
czyli regenerację.
l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesień plecień”.
Nagrodę wylosowała: Sylwia Siedlaczek.

Piwo przez wieki

Fundacja Azyl pod Psim Aniołem, pod której opieką znajduje się 300 zwierząt, utrzymuje
się wyłącznie z datków i darowizn. Opiekuje się
starszymi i schorowanymi zwierzętami, które
często potrzebują drogich specjalistycznych
karm. Do fundacji trafia wiele psów po przejściach – bitych, dręczonych, zaniedbanych,
dlatego bywają smutne, nieufne, a czasem agresywne. Dopiero tu otrzymują regularne posiłki,
legowisko i uczą się dobrego kontaktu z człowiekiem. Potrzeby fundacji są duże – jedzenie,
koce, środki czystości oraz lekarstwa. Na dodatek teraz zaczął się sezon kaszlu kennelowego,
przez co coraz więcej psów zaczyna chorować.
Właściciele Browaru Nook postanowili pomóc Fundacji pod Psim Azylem

ARCHIWUM

Przyjaciel z etykiety
Warszawski Browar Nook we współpracy
z fundacją Azyl pod Psim Aniołem pomaga
psom ze schroniska znaleźć nowy dom. W ramach akcji charytatywnej na etykiety butelek
browaru trafiły podobizny bezdomnych psów
i podstawowe informacje o każdym z nich.
Akcja zyskała już popularność w mediach
społecznościowych, więc można się spodziewać, że wielu piwoszy adoptuje stęsknionego za ludzkim towarzystwem czworonoga.
Oprócz tego procent ze sprzedaży każdej
butelki piwa z psią etykietą zostanie przekazany na konto fundacji. Kampania trafiła
w dobry czas, bo okres jesienno-zimowy jest
najtrudniejszy dla bezdomnych psów.

w zwróceniu uwagi ludzi na temat bezdomności psów i popularyzować ich adopcję.
Z etykiet piw browaru spoglądają na nas podopieczni fundacji, stęsknieni za nowym domem. Obok podobizny każdego psa zawarto
jego krótki opis. I tak na przykład Kom został
znaleziony, gdy samotnie błąkał się po polu.
Ten łaciaty pies, który trafił do Psiego Azylu
kilka miesięcy temu, prawdopodobnie miał
wcześniej właścicieli, bo reaguje na polecenia
i jest bardzo grzeczny. Wszystkie psy przedstawione na etykiecie mają równie przejmującą
historię. Cała nadzieja w tym, że piwosze to ludzie o wielkich sercach. Piwa Browaru NOOK
poświęcone akcji charytatywnej będą dostępne w sieciach sklepów Auchan i Carrefour.

K ompania P iwowarska

uwarzy na wietrze
Kompania, jeden z największych koncernów browarniczych w Polsce, podpisała
umowę z innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej z wiatru. Z prądu tego będą
korzystały trzy browary — Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy
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w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu. Energia będzie wytwarzana
na farmie wiatrowej o mocy 73 MW, która
znajduje się w Nowym Stawie pod Gdańskiem. W przyszłym roku będzie im dostarczać 30 GWh, co pozwoli na dostawę
100 proc. energii elektrycznej z wiatru dla
Lecha oraz 40 proc. zapotrzebowania całego
koncernu. Z kolei od 2022 roku wszystkie
browary Kompanii Piwowarskiej mają już być
w całości zasilane energią pochodzącą z wiatru. Dzięki temu koncern zmniejszy emisję
dwutlenku węgla o 66 proc. w porównaniu
z bieżącym rokiem.
Władze Kompanii Piwowarskiej podkreślają, że umowa z innogy to przełom na polskim rynku — pierwszy raz na taką skalę produkcja piwa będzie zasilana energią z farmy
wiatrowej. Uważają to za najlepszy dowód
na to, że przemysł wkracza na zieloną drogę.
Koncern stawia na ekologiczne rozwiązania
również na innych polach – w 2018 rok efektem tych działań był między innymi najlepszy
w branży wynik zużycia wody do produkcji
piwa – 2,64 hektolitrów wody na 1 hektolitr piwa. Stawia to Kompanię wśród liderów
oszczędzania wody zarówno w Polsce, jak
i na świecie. Koncern monitoruje również
ilość i parametry wytwarzanych ścieków oraz
bezwzględnie przestrzega zasad ich oczyszczania przed wprowadzeniem do środowiska.

MAREK KOWALIK

W październiku koniunktura w polskim
przemyśle była najsłabsza od ponad
dekady. PMI (wskaźnik koniunktury bazu-

jący na ankiecie wśród menedżerów logistyki
firm) spadł do 45,6 pkt. Każdy odczyt PMI
poniżej 50 pkt oznacza, że przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca,
a wskazania wyższe oznaczają rozwój tego
sektora. Obrazu zapaści w polskim przemyśle
nie potwierdzają oficjalne dane dotyczące produkcji przemysłowej. W październiku wzrosła
ona o 2,5 proc. rok do roku. Powstała różnica
sugeruje, że dekoniunktura obejmuje przede
wszystkim krajowe firmy należące do globalnych łańcuchów produkcyjnych. Jednak
firmy wskazują na spadek wartości zamówień
eksportowych i krajowych. Mniejsze zapotrzebowanie na produkty wiążą z osłabieniem popytu w Europie Zachodniej oraz konkurencją
z Chin. Ankietowane firmy raportują, że kurczy się lista niezrealizowanych zamówień,
co sugeruje, że produkcja będzie nadal malała.
Pallad to najdroższy metal. Obecnie
kosztuje 1,8 tys. dolarów za uncję, a złoto –
1,5 tys. dolarów. W ciągu ostatnich pięciu lat
pallad podrożał o 78 proc. W tym samym
czasie złoto zyskało 1,3 proc., aluminium
6,4 proc., a pozostałe potaniały. Najbardziej
straciła na wartości platyna – potaniała
o 43 proc. Drożenie palladu jest spowodowane
tym, że podaż nie jest w stanie zaspokoić rosnącego popytu przemysłu motoryzacyjnego,
w stomatologii, elektronice i jubilerstwie.
Najlepszą restauracją świata jest TRB
Hutong w Pekinie. Została wybrana przez
portal TripAdvisor, zdobywając nagrodę
Travellers’ Choice. TRB Hutong znajduje
się w dawnym buddyjskim klasztorze w stolicy Chin. Serwowane są tam dania kuchni
europejskiej – przede wszystkim francuskiej
– zrobione z lokalnych składników. Za pięciodaniową kolację dla jednej osoby trzeba
zapłacić 97 dolarów (niespełna 380 złotych).
TRB Hutong została wybrana przez kilka
milionów użytkowników portalu. Według
nich to nowoczesna, ekskluzywna i międzynarodowa kuchnia, która nie jest nadmiernie wymyślna. Jasne i proste wnętrza
pięknie współgrają z menu. Restauracja działa
od 2012 roku i w zeszłorocznym zestawieniu
znalazła się na siódmej pozycji. Zeszłoroczny
zwycięzca nagrody Travellers’ Choice to także restauracja z Pekinu – TRB Forbidd en
City, należąca do tych samych właścicieli.
Założycielem sieci TRB jest pochodzący
z Belgii Ignace Lecleir. Na trzecim miejscu
listy TripAdvisora znalazła się restauracja
Epicure z paryskiego hotelu Le Bristol, która
ma trzy gwiazdki Michelina.
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