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D W U T Y G O D N I K

W Mysłowicach najtaniej
– Program preferencyjnej sprzeda-
ży węgla przez samorządy, mimo 
początkowych oporów części lokal-
nych władz, nabrał tempa. Do koń-
ca pierwszej dekady grudnia Polska 
Grupa Górnicza dostarczyła ponad 
150 tys. ton tego surowca do około  
500 gmin. Łącznie do końca roku 
wielkość dostaw wyniesie 500 tys. 
ton dla 877 gmin – informuje wice-
prezes PGG ds. sprzedaży Adam Gor-
szanów. PGG jest jednym z sześciu 
podmiotów dostarczających węgiel 
samorządom.
  STRONA 5

Wyjątkowa Barbórka w PGG
– Dziś jedyne słowo, które przycho-
dzi na myśl, to: dziękuję. Za Państwa 
trud, zaangażowanie, poświęcenie. 
Za etos pracy i życia górnika, pielę-
gnowanie tradycji i przekazywanie 
jej z pokolenia na pokolenie – napi-
sał do 35-tysięcznej załogi Polskiej 
Grupy Górniczej premier Mateusz 
Morawiecki. 
 STRONA 6

Andrzej Duda: Jesteśmy razem
– To nie jest łatwy moment, to nie 
jest łatwa Barbórka – zwłaszcza tutaj, 
na kopalni Pniówek. Tu były wybu-
chy metanu, w Zofiówce tąpnięcie, 
po którym wydzielił się metan. Skut-
ki obydwu tych tragicznych wyda-
rzeń były dramatyczne, zwłaszcza 
dla rodzin, dla górników, dla środo-
wisk obu tych kopalń, dla miejsco-
wości, w których te kopalnie leżą, 
i dla całego Górnego Śląska. W dniu 
święta Świętej Barbary, w tę górni-
czą Barbórkę 2022 roku, jest to bez 
wątpienia najtrudniejsze i zarazem 
najtragiczniejsze miejsce na mapie 
górniczej Rzeczypospolitej – mówił 
4 grudnia w kopalni Pniówek prezy-
dent Andrzej Duda, chwilę po spotka-
niu z rodzinami tragicznie zmarłych 
i zaginionych pod ziemią górników. 
 STRONA 7

Smog nasz powszedni
Niska emisja jest emisją pyłów i szko-
dliwych gazów na wysokości do  
40 metrów. Przyczyną tych zanie-
czyszczeń jest nieefektywne spalanie 
węgla w domowych piecach grzew-
czych i lokalnych kotłowniach, a także 
transport spalinowy.
 STRONA 9

S. 3

Temat na czasie
Tomasz Cudny, prezes JSW SA:  
– Po raz pierwszy w historii  
sprzedaż węgla z JSW  
w całości objęta jest  
umowami wieloletnimi,  
których horyzont czasowy  
sięga nawet 2028 roku. 
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Nie było debaty

Za nami święto górnicze. Zdziwiłem się, że media in-
formowały o nim z pewną nieśmiałością. Relacje 

najczęściej ograniczały się do tak zwanych oficjałek. 
Do rzadkości należały informacje pogłębiające problemy 
górnictwa, a przecież to temat ważny dla całej Polski, 
a nie tylko dla Śląska. Zaprzepaszczono świetną okazję 
do debaty na temat roli górnictwa w najbliższych latach. 
Wody w usta nabrała także większość polityków. Powód? 
Na razie nikt nie ma jasnej odpowiedzi na proste pyta-
nie: Co dalej w nowej rzeczywistości z górnictwem węgla 
kamiennego dla energetyki? Proszę nie traktować tego 
stwierdzenia jako złośliwości czy pretensji. Odpowiedź 
na pozornie proste pytanie nie jest prosta.

N ie wiadomo, jak zakończy się wojna Rosji z Ukrainą 
i jakie będą ostatecznie skutki tej wojny dla świato-

wego, w tym naszego, sektora paliwowo-energetyczne-
go. Wiadomo, że wciąż mamy węgiel, który jest dla nas 
kłopotem nawet w czasie, kiedy jest on najdroższy w hi-
storii. Dlatego chciałbym, aby wszyscy, którzy z węgla 
czynią kłopot, wzięli sobie do serca słowa prezydenta 
wygłoszone z okazji wizyty w kopalni Pniówek. Powie-
dział między innymi: „To jest dzisiaj odpowiedzialność 
rządu; odpowiedzialność wszystkich tych, którzy zaj-
mują się zarządzaniem polskim górnictwem i sektorem 
energetycznym, aby w jak największym stopniu zabez-
pieczyć potrzeby przemysłu i gospodarstw domowych, 
obywateli”. Andrzej Duda podkreślił, że nie ma obecnie 
możliwości nagłego przywrócenia krajowego wydo-
bycia węgla, zaniechanego na przestrzeni ostatnich 
lat. I to racja. Jednak część błędów można naprawić. 
Potrzebna jest wola i koncepcja. 

P rezydent zaapelował o wsparcie w tej materii do eks-
pertów, którzy – jak mówił – mogą swoim głosem 

i stanowiskiem wesprzeć pracę osób odpowiedzialnych 
za losy polskiego górnictwa i sektora energetycznego, 
aby w najmądrzejszy sposób przeprowadzić niezbędne 
procesy. Wcale nie trzeba pałać sympatią do prezyden-
ta, żeby się z nim zgodzić.   •

Mieliśmy rację

Kolejny niemiecki polityk bije się w pierś”. „Schaeu-
ble: W sprawie Rosji mogłem posłuchać prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego”. „Premier Finlandii informuje 
europejskich przywódców: Polacy i Bałtowie mówili, 
że Rosja myśli inaczej. Trzeba było ich słuchać”. „Świat 
zaczyna rozumieć. Były premier Finlandii: Kraje bał-
tyckie i Polska wiedziały, o co chodzi z Rosją, ostrzegały 
innych”.

To kilka przykładowych tytułów tekstów informują-
cych o zmianach w świadomości zachodnioeuropej-

skich polityków po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czy jest 
to zmiana trwała? Nie sądzę. Wśród zachodnich polity-
ków wciąż jest liczna grupa wierzących w szybki powrót 
Rosji na salony polityczne. Powody są dwa. Pierwszy 
z nich to nadzieja na powrót do praktyki dobrych intere-
sów na rynku surowcowym. Drugi – naiwna wiara w to, 
że wojna prowadzona przez Putina jest w zasadzie jego 
osobistą inicjatywą, a społeczeństwo rosyjskie w duchu 
ją potępia i marzy o szybkim pokoju. Oba rozumowania 
są bałamutne. Rosja jeszcze długo po zakończeniu wojny 
będzie krajem agresywnym, ponieważ będzie chciała 
odegrać się za porażki w wojnie z Ukrainą. 

T en stan potężnego focha będzie się przekładał na świa-
domość społeczną i potęgował marzenia o skutecznym 

odwecie. Przecież Putin i jego wojna cieszą się popar-
ciem rosyjskiego społeczeństwa. Możliwe, że rację mają 
analitycy, którzy powołują się na badania informujące 
o spadku poparcia, ale czy to nie jest wyłącznie reakcja 
na porażki na froncie? Sądzę, że tu działa prosty me-
chanizm – jesteśmy za wojną, ale przeciwko porażkom. 
Jeśli ktoś obieca sukcesy i nie daj Bóg zrealizuje swoją 
obietnicę, poparcie dla wojny znów będzie olbrzymie. 
Możliwe, że nie tylko dla wojny z Ukrainą. Dlatego dzi-
wią mnie głosy poważnych polityków opozycji, którzy 
krytykują politykę obronną rządzącej koalicji. Faktem 
jest, że nasz budżet obronny będzie historycznie wysoki. 
Ale to ma głęboki sens, tak jak przez wiele lat ostrzeganie 
Europy i świata przed Rosją.   •

F E L I E T O N

Ubodzy niech uratują planetę
Polskie Sieci Energetyczne zaapelowały, by w godzi-
nach 7–9 oraz 18–20 nie włączać pralek, odkurzaczy ani 
piekarników. Ma to pomóc elektrowniom oraz wpłynąć 
na ograniczenie importu prądu. Rząd kazał samorządom, 
by ograniczyły zużycie prądu o min. 10 proc., i uchwalił 
kary za nieposłuszeństwo.

Jesienią minister od klimatu powiadomiła nas, 
że nastawiła temperaturę na klimatyzatorze na  
17 stopni i jest jej z tym bardzo dobrze. Intercity rekla-
muje przejazd pociągami jako ekologiczną alternatywę 
dla przemieszczania się samochodami lub samolotami. 
Salony samochodowe zachęcają do kupowania pojaz-
dów elektrycznych. Koszmarnie drogich, ale za to przy-
jaznych przyrodzie. 

Wszystkie te wezwania, apele i zachęty adresowane 
są do zwykłych mieszkańców, którzy winni wykazać 
troskę o kraj i planetę. Po powrocie z pracy mają zajmo-
wać się praniem, sprzątaniem i prasowaniem przed 18, 
a wcześniej wyposażyć swe mieszkania w ekologiczne 
systemy utrzymywania zadanej temperatury. 

Stopień abstrakcji w sposobach przekonywania, 
że od indywidualnych decyzji oszczędnościowych ludzi 
zależy przyszłość, jest zbliżony do tłumaczenia nawie-
dzonych działaczy, że górnicy wydobywają węgiel, 
czyli rujnują powierzchnię, powodują wstrząsy i za-
padliska, wysuszają ziemię, wypuszczają w powietrze 
metan i przyczyniają się do zasolenia wody w rzekach, 
bo są głupi. W przeciwieństwie do rządzących, których 
nie dotyczą zasady solidaryzmu społecznego.

Skąd taki wniosek? Gdy podczas ubiegłorocznej 
suszy na południu Francji zakazywano podlewania 
ogródków i pól, ograniczano zużycie wody w gospo-
darstwach domowych, zwolnienia z zakazów objęły 
pola golfowe w regionie. Władza polityczna i gospo-
darcza musiała mieć przecież odpowiednie warunki 
do ustalania, co zalecać plebsowi, by ograniczać skutki 
katastrofy ekologicznej. ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z  M A T U S I A K
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Kij w mrowisko

T A D E U S Z  M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

SILNY WSTRZĄS, WYWOŁANY EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ, OD-
CZULI 23 LISTOPADA mieszkańcy małopolskiego Libiąża 
i ościennych miejscowości. Magnitudę wstrząsu ocenio-
no na około 3,15 stopnia. Żaden górnik nie ucierpiał. 
Odnotowano kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców 
– poinformował nadzór górniczy.

23 LISTOPADA ZAKOŃCZONO TRWAJĄCĄ TYDZIEŃ AKCJĘ PRZE-
CIWPOŻAROWĄ W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM POŻARU ENDOGENICZNEGO 
w wyrobiskach likwidowanej kopalni Wieczorek w Ka-
towicach, 630 metrów pod ziemią. Dzień wcześniej 
podobną akcję zakończono w jastrzębskiej kopalni 
Borynia.

W PAŹDZIERNIKU BR. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO 
z polskich kopalń były wyższe niż w rekordowo słabym 
pod tym względem wrześniu, jednak nadal niższe niż 
przed rokiem. Wydobycie osiągnęło 4,3 mln ton (wobec 
4,7 mln ton w październiku 2021 roku), a sprzedaż  
3,9 mln ton (wobec 5,3 mln ton przed rokiem). Na zwa-
łach było 1,4 mln ton węgla – wynika z najnowszych 
danych ARP.

OD 24 LISTOPADA REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SKLEPU IN-
TERNETOWEGO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ są możliwe tylko 
za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej lo-
gin.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez 

profil zaufany, e-dowód czy konto bankowe. Eliminuje 
to przypadki rejestrowania w sklepie internetowym 
kont na nieprawdziwe dane czy zakładania kilku kont 
przez te same osoby.

NA KONIEC PAŹDZIERNIKA BR. KOPALNIE ZATRUDNIAŁY 75,4 TYS. 
OSÓB (wobec 74,9 tys. miesiąc wcześniej oraz ponad  
77,7 tys. osób przed rokiem). Od początku tego roku 
do końca października zatrudnienie w górnictwie 
zmniejszyło się o około 2,1 tys. osób, jednak we wrze-
śniu i październiku więcej osób przyjęto do pracy w ko-
palniach, niż z niej odeszło – wskazują dane Agencji 
Rozwoju Przemysłu.

NALEŻĄCA DO SPÓŁKI JSW KOKS KOKSOWNIA RADLIN, gdzie 
powstaje elektrociepłownia opalana gazem koksowni-
czym, zakończyła inwestycję poprawiającą efektywność 
oczyszczania tego gazu, przy jednoczesnej produkcji 
płynnej siarki. Realizacja przedsięwzięcia trwała ponad 
dwa lata.

W PAŹDZIERNIKU TEGO ROKU KRAJOWY WĘGIEL DLA ENERGETYKI 
BYŁ PRZESZŁO DWA RAZY DROŻSZY NIŻ PRZED ROKIEM (kopalnie 
sprzedawały go średnio za 545,13 złotych za tonę), 
a węgiel dla ciepłownictwa podrożał przeszło trzykrot-
nie (do 1051,11 złotych za tonę) – wynika z indeksów 
cenowych ARP.

NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W KA-
TOWICACH powstanie farma fotowoltaiczna, zasilająca 
elektrolizery wytwarzające wodór dla transportu pu-
blicznego. Wspólne przedsięwzięcie Lasów Państwo-
wych i firmy Metacon AB pod nazwą „Las energii” 
ma być wzorem dla podobnych inicjatyw w innych 
częściach Polski.

SAMORZĄD GLIWIC, SZEŚĆ KOMUNALNYCH SPÓŁEK ORAZ KATOWIC-
KA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA powołały Klaster Energii. 
Celem przedsięwzięcia ma być lokalna produkcja, dys-
trybucja i konsumpcja taniego prądu i ciepła ze źródeł 
odnawialnych. Inicjatywa jest otwarta dla kolejnych 
firm i instytucji.

DLA PRAWIE WSZYSTKICH KLIENTÓW KUPUJĄCYCH OBECNIE GAZ 
OD TAURONA tzw. sprzedawcą rezerwowym i sprzedawcą 
gazu z urzędu będzie PGNiG Obrót Detaliczny. Gazowa 
spółka ma płynnie przejąć klientów, którym kończą się 
umowy z Tauronem – wynika z informacji obu firm.

W 2027 ROKU KOŃCZY SIĘ KONCESJA STALEXPORTU NA ODCINEK 
AUTOSTRADY A4 MIĘDZY KATOWICAMI A KRAKOWEM. Chcielibyśmy, 
aby ten odcinek był bezpłatny dla kierowców – poin-
formował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 
Potwierdził, że planowana jest budowa trzeciego pasa 
na tym odcinku A4.  •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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Nie ma wątpliwości, że 2022 rok będzie 
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej rekor-
dowy pod względem osiągniętych wyni-
ków finansowych. Choć trzeci kwartał był 
słabszy od poprzedniego, trzy kwartały 
Grupa JSW zamknęła imponującym zy-
skiem przekraczającym 6,3 mld złotych, 
co czyni z niej jednego z czempionów 
polskiej gospodarki. Jednocześnie zarząd 
firmy ma świadomość, że koniunktura nie 
potrwa wiecznie. 

Ważna jest stabilizacja wydobycia 
i rynek, a ten spółka ma zabezpieczo-
ny na wiele lat. Po raz pierwszy w hi-
storii sprzedaż węgla z JSW w całości  
objęta jest umowami wieloletnimi, któ-
rych horyzont czasowy sięga nawet  
2028 roku. – Współpraca ze wszystkimi 
partnerami, relacje handlowe i pokry-
cie ich umowami długoterminowymi 
profitują i minimalizują negatywne kon-
sekwencje, szczególnie w trudniejszej 
sytuacji rynkowej – podkreśla prezes 
JSW Tomasz Cudny.

NIC NIE TRWA WIECZNIE
Zarząd spółki podkreśla, że choć 

osiągnięte w trzecim kwartale wyniki 
Grupy JSW w części parametrów były 
niższe niż w kwartale poprzednim, wciąż 
są rekordowe, zaś obserwowana na mię-
dzynarodowym rynku korekta cenowa 
nie jest dla firmy zaskoczeniem. – Mieli-
śmy za sobą bardzo dobry okres nieprze-
ciętnie wysokich cen właściwie w każdej 
gałęzi naszego funkcjonowania: stali, 
koksu, węgla i węglopochodnych. Taka 
sytuacja nie może trwać wiecznie. JSW, 
lokując swoje produkty na rynku, jest 
poddana ogromnym wahaniom rynko-
wym, które dodatkowo są spotęgowane 
obecną sytuacją geopolityczną. W tym 
momencie rozstrzał wahań jest jeszcze 
większy – tłumaczył podczas listopado-
wej konferencji prasowej poświęconej 
wynikom Grupy JSW wiceprezes spółki 
ds. handlowych Sebastian Bartos. 

– Wyniki, które prezentujemy 
po trzecim kwartale, w odniesieniu 
do kwartału drugiego odnotowują w nie-
których elementach dynamikę ujemną, 
niemniej jednak to nadal są rekordowe 
wyniki – dodawał wiceprezes ds. finan-
sowych Robert Ostrowski.

KOREKTA CENOWA
W trzecim kwartale przychody Gru-

py JSW były o 13,8 proc. niższe od osią-
gniętych kwartał wcześniej, co wynikało 
przede wszystkim z niższych cen węgla 
koksowego i koksu – choć nadal są one 
znacząco wyższe niż przed rokiem. 
W odniesieniu do drugiego kwartału 
ceny węgla koksowego i koksu obniżyły 
się odpowiednio o 18,9 proc. i 10,7 proc. 
Średnia cena węgla koksowego wyniosła 
1560,28 złotych za tonę, a średnia cena 
koksu osiągnęła wartość 2385,59 złotych 
za tonę. To skutkowało niższymi przy-
chodami ze sprzedaży, które w trzecim 
kwartale wyniosły 5,15 mld złotych. 

– Korekta cenowa musiała nastąpić. 
Mamy dokładnie do czynienia właśnie 
z taką korektą, która nie jest dla nas za-
skoczeniem – zapewnił Sebastian Bar-
tos. W ocenie prezesa Tomasza Cudnego 

trzeci kwartał pokazał, że firma potrafi 
radzić sobie w bardzo zmiennym i nie-
przewidywalnym otoczeniu geopolitycz-
nym. – Po tegorocznych wydarzeniach 
w kopalniach JSW i ogłoszeniu siły wyż-
szej spółka ustabilizowała wydobycie 
węgla ogółem oraz wyniki finansowe 
mimo znaczącego wpływu na naszą 
działalność takich czynników jak rosną-
ca inflacja, wzrost kosztów energii, cen 
materiałów i usług oraz wzrost kosztów 
pracy – skomentował prezes JSW, przy-
pominając, że nadwyżki środków są sys-
tematycznie inwestowane w Fundusz 
Inwestycji Zamkniętych, który będzie za-
bezpieczeniem dla tych działań w przy-
padku wystąpienia dekoniunktury. 

W trzecim kwartale Grupa JSW wy-
pracowała 2,15 mld złotych zysku net-
to, wobec 2,36 mld złotych w kwartale 
drugim. Natomiast po dziewięciu mie-
siącach zysk netto Grupy przekroczył 
6,36 mld złotych, wobec 62,7 mln złotych 
straty w porównywanym okresie przed 
rokiem. Obecnie nie wiadomo jeszcze, 
czy możliwa będzie wypłata dywidendy 
za 2022 rok – JSW skorzystała bowiem 
z pożyczek PFR, których warunki obec-
nie wykluczają taką wypłatę.

Trzy kwartały Grupa JSW zamknęła 
z zyskiem przekraczającym 
6,3 mld złotych, co czyni z niej 
jednego z czempionów polskiej 
gospodarki. Jednocześnie zarząd 
firmy ma świadomość, że  
koniunktura nie potrwa wiecznie.

FRONTY NIEZAGROŻONE

W trzech kwartałach kopalnie JSW 
wyprodukowały 10,6 ton węgla (plan 
na cały rok to 14,5 mln ton) – o 4,1 proc. 
więcej niż w tym okresie przed rokiem, 
jednak węgla koksowego było mniej 
(o ponad 33 tys. ton), wzrosła nato-
miast produkcja węgla energetycznego  
(o 453 tys. ton) – znacząco wzrosły 
także (porównując trzy kwartały rok 
do roku) jego ceny, które były renego-
cjowane. Łącznie węgla koksowego wy-
produkowano od stycznia do września 
8,2 mln ton (77,5 proc. całości wydo-
bycia), a energetycznego 2,4 mln ton. 
Średnio w kopalniach działały 24 fronty 
wydobywcze. 

W ciągu dziewięciu miesięcy br. w ko-
palniach JSW wydrążono blisko 53 km 
nowych wyrobisk – to 13 proc. mniej niż 
w zeszłym roku – jednak, jak tłumaczą 
przedstawiciele spółki, ponad 4,1 km wy-
robisk można użyć ponownie. – Fronty 
wydobywcze, które rozpatrujemy w na-
szych dalszych planach wydobywczych, 
nie są zagrożone – zapewnił wicepre-
zes JSW ds. technicznych i operacyjnych 
Edward Paździorko. Jak mówił, w przy-
szłym roku JSW chce co najmniej utrzy-
mać roczne wydobycie powyżej 14 mln 
ton. Udział węgla koksowego w produkcji 
ogółem ma wzrosnąć powyżej 80 proc. 

W trzech kwartałach br. Grupa 
JSW zmniejszyła też, o ponad 8 proc., 

produkcję koksu, którego wytworzono 
ponad 2,5 mln ton. Spadek to między 
innymi efekt wypadku w Koksowni Przy-
jaźń, która nie doszła jeszcze do pełnych 
zdolności produkcyjnych – ma to nastą-
pić w drugim kwartale przyszłego roku.

KIEDY AKCJA W PNIÓWKU?
Na inwestycje Grupa wydała 

w trzech kwartałach blisko 1,7 mld 
złotych, wobec ponad 1,1 mld złotych 
w trzech kwartałach ubiegłego roku. Jed-
nym z najważniejszych realizowanych 
przedsięwzięć jest eksploatacja złoża 
węgla koksowego Bzie-Dębina. Obecnie 
eksploatowana jest tam jedna ściana wy-
dobywcza, z której do końca trzeciego 
kwartału wydobyto 282,5 tys. ton węgla. 

Po analizach postanowiono, że 
od przyszłego roku Ruch Bzie, należący 
obecnie do kopalni Jastrzębie-Bzie, sta-
nie się częścią kopalni Borynia-Zofiów-
ka, która będzie tzw. kopalnią trójrucho-
wą o nazwie Borynia-Zofiówka-Bzie. JSW 
zakłada, że w przyszłym roku w Bziu 
uruchomione zostaną dwa nowe fronty 
ścianowe. 

Aby przywrócić wydobycie w rejo-
nie Ruchu Zofiówka, gdzie w kwietniu 
po wstrząsie i wypływie metanu zgi-
nęło 10 górników, spółka musi spełnić 

warunki postawione przez nadzór gór-
niczy, a plan działań musi zatwierdzić 
WUG-owski zespół ds. zagrożeń. Wciąż 
nie wiadomo, jaka będzie przyszłość 
otamowanego rejonu w Pniówku, gdzie 
nadal znajdują się ciała siedmiu ofiar 
kwietniowych wybuchów metanu. 
W pierwszych dniach grudnia nadzór 
górniczy zgodził się na zdjęcie pola po-
żarowego w kopalni Pniówek. 

To pierwszy etap działań zmierzają-
cych do wejścia w rejon katastrofy po za-
ginionych górników. – Otrzymaliśmy 
zgodę Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Rybniku na zdjęcie pola pożarowe-
go. Otwiera to etap konsultacji planu 
akcji ratowniczej, w ramach której – 
po zatwierdzeniu planu – nastąpi wej-
ście do otamowanego rejonu – potwier-
dza rzecznik JSW Tomasz Siemieniec. 
Wszystkie działania w zamkniętym 
dotąd rejonie muszą być prowadzone 
na zasadach akcji ratowniczej. 

Plan jej prowadzenia będzie teraz 
konsultowany między innymi z Centralną 
Stacją Ratownictwa Górniczego w Byto-
miu oraz Okręgową Stacją Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. Wy-
powiedzą się również eksperci w zakresie 
atmosfery kopalnianej. 

 MH

Cały węgiel z JSW objęty wieloletnimi umowami

Rekordowy rok czempiona
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– Nie możemy pozwolić, żeby presja na 
zwiększenie wydobycia węgla przekładała 
się na spadek bezpieczeństwa w kopal-
niach – podkreślał podczas barbórkowych 
uroczystości w Katowicach prezes Wyższe-
go Urzędu Górniczego, dr inż. Adam Mirek. 

Szef nadzoru górniczego skierował 
do prezesów spółek węglowych pismo 
w sprawie bezpieczeństwa w kopal-
niach. – Wydobycie, nawet to zwięk-
szone, musi być prowadzone w oparciu 
o przepisy, z poszanowaniem wszystkich 
przepisów związanych z prowadzeniem 
wydobycia, racjonalne i rozsądne. I tego 
będziemy pilnować – zadeklarował pre-
zes WUG. Podczas uroczystej akademii 
barbórkowej nadzoru górniczego Adam 
Mirek zaapelował o zmiany legislacyjne, 
które z jednej strony uproszczą obecne 
przepisy, by ułatwić i obniżyć koszty 
prowadzenia działalności wydobywczej, 
a z drugiej – wzmocnią bezpieczeństwo 
i możliwości WUG w badaniu okoliczno-
ści wypadków czy nielegalnej działalno-
ści wydobywczej. 

SZCZEGÓLNY ROK, 
SZCZEGÓLNA BARBÓRKA

W uroczystości, poza pracownikami 
nadzoru górniczego i spółek węglowych, 
brali udział między innymi przedstawi-
ciele rządu, samorządów, świata nauki, 
służby zdrowia, służb mundurowych czy 
ZUS, a także goście z zagranicy. Adam 
Mirek w swoim wystąpieniu przypo-
mniał, że tegoroczna Barbórka odby-
wa się w szczególnym roku. To z jednej 
strony okazja do świętowania stulecia 
powołania organów nadzoru górniczego, 
z drugiej – rok naznaczony dwiema kata-
strofami górniczymi, do których doszło 
w kwietniu w kopalniach Pniówek i Zo-
fiówka. Poprosił uczestników akademii 
o uczczenie poległych w nich górników 
minutą ciszy. Prezes WUG przypomniał, 
że w kończącym się roku doszło do istot-
nych zmian organizacyjnych w nadzorze 
górniczym. Zniesiony został, ze względu 
na zmniejszającą się liczbę kopalń węgla 
kamiennego, Okręgowy Urząd Górniczy 
w Gliwicach, którego obowiązki przejęły 

okręgowe urzędy górnicze w Katowi-
cach i Rybniku. Ponadto zlikwidowano 
Specjalistyczny Urząd Górniczy, a jego 
kompetencje – w zasadniczej części – 
przejął Departament Infrastruktury Pod-
stawowej Zakładów Górniczych, nowo 
utworzony w ramach struktury organi-
zacyjnej WUG. Przypomniał, że po trud-
nym czasie pandemii wszystkich dotyka 
agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca za-
burzeniami na rynku paliw i energii.  
– Zwracamy uwagę, aby poszukiwanie 
czy wydobywanie zwiększonej ilości wę-
gla, tak niezbędnego nam w kraju, nie 
odbywało się w warunkach, które pogar-
szałyby stan bezpieczeństwa – podkreślił 
prezes, zapewniając, iż nadzór górniczy 
będzie dbał o to, by pozyskiwanie paliw 
odbywało się w sposób zgodny z prze-
pisami i jak najbezpieczniejszy. Dzięko-
wał wszystkim instytucjom i osobom, 
z którymi WUG na co dzień współdzia-
ła. Wyraził też przekonanie, że wkrótce 
zostanie zrealizowany program badań 
kardiologicznych, który obejmie dużą 
grupę górników.

GÓRNICTWO CZYSTSZE 
I BEZPIECZNIEJSZE

List do uczestników uroczystości 
barbórkowej WUG skierował premier 
Mateusz Morawiecki, który również 
zwrócił uwagę, że tegoroczna Barbórka 
odbywa się w szczególnych okoliczno-
ściach niepewności na rynkach surow-
ców energetycznych po napaści Rosji 
na Ukrainę. Morawiecki wskazał, że sek-
tor energetyczny mierzy się z wyjątko-
wymi wyzwaniami. – Od tego, jak na nie 
odpowiemy, zależeć będzie pomyślność 
Polski – podkreślił premier i wyraził 
przekonanie, że proces transformacji 
energetycznej zostanie zrealizowany 
„zgodnie z naszymi oczekiwaniami”.  
– Choć zmiany są nieuchronne, prioryte-
tem rządu jest, aby była to sprawiedliwa 
transformacja, rozłożona w czasie, z po-
szanowaniem miejsc pracy, lokalnych 
gospodarek, z szacunkiem dla tradycji, 
a przede wszystkim z uwzględnieniem 
interesów polskich górników – zapewnił. 

 MH 

Wyższy Urząd Górniczy świętował Barbórkę

Zwiększanie wydobycia  
– nigdy kosztem bezpieczeństwa
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– Program preferencyjnej sprzedaży wę-
gla przez samorządy, mimo początkowych 
oporów części lokalnych władz, nabrał 
tempa. Do końca pierwszej dekady grud-
nia Polska Grupa Górnicza dostarczyła 
ponad 150 tys. ton tego surowca do około 
500 gmin. Łącznie do końca roku wielkość 
dostaw wyniesie 500 tys. ton dla 877 gmin 
– informuje wiceprezes PGG ds. sprzedaży 
Adam Gorszanów. 

Zgodnie z ustawą spółki wydobyw-
cze i importerzy sprzedają węgiel sa-
morządom w cenie 1500 złotych za tonę, 
zaś finalna cena dla gospodarstw domo-
wych nie może przekroczyć 2000 zło-
tych. Z obserwacji wynika, że najczęściej 
jest to około 1700–1900 złotych za tonę, 
zaś w Mysłowicach, gdzie węgiel dostar-
czany jest bezpośrednio ze składu przy 
kopalni Wesoła, mieszkańcy mogą kupić 
opał w cenie producenta.

WĘGLA NIE ZABRAKNIE
Polska Grupa Górnicza jest jednym 

z sześciu podmiotów dostarczających 
węgiel samorządom. Według informa-
cji spółki dotąd około 2,3 tys. polskich 
gmin zgłosiło wszystkim tym dostawcom 
zapotrzebowanie na 1,3 mln ton węgla 
do końca tego roku oraz około 2 mln ton 

w roku przyszłym, do końca kwietnia 
2023 roku. Według danych z pierwszej 
dekady grudnia wszystkie sześć pod-
miotów dostarczyło już gminom łącznie 
około 400 tys. ton węgla. Oprócz PGG 
Węgiel dostarczają też PGE Paliwa, Tau-
ron Wydobycie, Węglokoks, Węglokoks 
Kraj i Lubelski Węgiel Bogdanka. Polska 
Grupa Górnicza, która podpisała umowy 
z 877 gminami, w ramach zgłoszonego 
zapotrzebowania dostarczy w sumie  
1 mln ton węgla – 500 tys. ton do końca 
tego roku i podobną ilość w przyszłym 
roku. – Węgiel fizycznie jest, jest do dys-
pozycji. Wyzwaniem jest logistyka i orga-
nizacja sprzedaży, ale pracujemy pełną 
parą – zapewnia Adam Gorszanów, pod-
kreślając, że załadunek węgla odbywa 
się także w soboty. W ocenie wicepre-
zesa PGG również w skali ogólnopol-
skiej nie ma zagrożenia, że dla kogoś 
zabraknie opału. – Węgla w zupełności 
wystarczy. Obecnie, po realizacji rządo-
wego programu dotyczącego importu, 
zapotrzebowanie na węgiel opałowy 
jest w 100 proc. zapewnione, nawet 
z pewną górką – oszacował. W woje-
wództwie śląskim na bezpośredni udział 
w programie preferencyjnej sprzedaży 
węgla mieszkańcom zdecydowało się 
ponad 150 gmin, spośród których około  

110 obsługuje PGG. – Logistyka związana 
z dystrybucją węgla przebiega w regio-
nie wyjątkowo sprawnie. Wszystkie go-
spodarstwa domowe, które zgłosiły się 
do gmin, powinny przed końcem roku 
móc kupić węgiel po preferencyjnej ce-
nie – zapewnia wojewoda śląski Jaro-
sław Wieczorek. PGG dostarcza węgiel 
samorządom głównie w południowej 
i środkowej Polsce, przy współpracy 
ponad 70 składów – kwalifikowanych 
dostawców węgla.

KOPALNIE PGG  
ZWIĘKSZAJĄ WYDOBYCIE
Zapewnienie na czas całej zamówio-

nej przez samorządy ilości węgla jest dla 
Polskiej Grupy Górniczej wyzwaniem 
produkcyjnym. Zarząd spółki zapewnia, 
że nie ma obaw, czy kopalnie sprostają 
temu zadaniu. Jak wynika z szacunków, 
w trzech ostatnich miesiącach tego roku 
wydobycie w PGG będzie o ponad 1 mln 
ton większe niż w poprzednim kwarta-
le. 20-proc. wzrost produkcji z kwarta-
łu na kwartał to w połowie efekt pra-
cy górników w weekendy i dni wolne. 
Obecnie kopalnie największej górniczej 
spółki produkują ponad 100 tys. ton 
węgla na dobę, wobec średnio niespeł-
na 80 tys. ton w poprzednim kwartale. 

– Przekroczyliśmy poziom produkcji 
100 tys. ton węgla na dobę. To pomyślny 
i trwały trend w kopalniach, szczegól-
nie ważny wobec ogromnej aktualnie 
chłonności rynku i wysokiego zapotrze-
bowania na węgiel opałowy – podkreśla 
prezes PGG Tomasz Rogala. Na podsta-
wie wyników z października i listopada 
firma prognozuje, że w całym czwartym 
kwartale we wszystkich kopalniach uda 
się wydobyć 6,264 mln ton węgla, co daje 
średnio 101 tys. ton węgla na dobę. Wo-
bec niespełna 5,2 mln ton węgla wy-
dobytego w trzecim kwartale oznacza 
to wzrost o 20 proc. (ponad 1 mln ton). 
Średnie dobowe wydobycie w okresie 
od lipca do końca września wyniosło 
79,9 tys. ton. Przedstawiciele PGG wyja-
śniają, że na dużo lepszy wynik w ostat-
nim kwartale tego roku wpłynęło mię-
dzy innymi zakończenie wcześniejszych 
prac przygotowawczych i uruchomienie 
sześciu nowych ścian wydobywczych. 
Obecnie trwa zbrojenie dwóch kolejnych 
ścian. Zwiększenie wydobycia to także 
efekt wzmożonej pracy górników w so-
boty, niedziele i inne dni wolne od pra-
cy. Ten dodatkowy wysiłek pracownicy 
podjęli szczególnie od początku marca, 
po wybuchu wojny i kryzysu paliwowo-
-energetycznego w Europie.  MH

PGG dostarcza węgiel do kilkuset gmin, kopalnie pracują pełną parą

W Mysłowicach najtaniej
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Medale i podziękowania za trud, zaangażowanie, poświęcenie 

Wyjątkowa Barbórka w PGG
– Dziś jedyne słowo, które przychodzi 
na myśl, to: dziękuję. Za Państwa trud, 
zaangażowanie, poświęcenie. Za etos pra-
cy i życia górnika, pielęgnowanie tradycji 
i przekazywanie jej z pokolenia na po-
kolenie – napisał do 35-tysięcznej załogi 
Polskiej Grupy Górniczej premier Mateusz 
Morawiecki. 

Jego list odczytał podczas obchodów 
barbórkowych PGG wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek. Po dwóch latach 
pandemicznych ograniczeń akademia 
z okazji Dnia Górnika miała w tym roku 
wyjątkowo podniosły charakter – bo też 
szczególny jest czas i szczególna odpo-
wiedzialność górników za bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski i Polaków – 
mówiono w oficjalnych wystąpieniach.

GÓRNICTWO  
OKAZAŁO SIĘ ZBAWIENNE
– Wobec ekstremalnie wysokich cen 

gazu oraz bardzo wysokich cen impor-
towanego węgla to węgiel z polskich ko-
palń, tańszy i jakościowo lepszy, był po-
szukiwany przez klientów ze wszystkich 
segmentów rynku – mówił prezes PGG 
Tomasz Rogala i podkreślał, że dziś najpil-
niejszym zadaniem Polskiej Grupy Górni-
czej jest zabezpieczenie jak największej 
liczby gospodarstw domowych w opał 
przed nadchodzącą zimą. – Usłyszeliście 
wołanie ze wszystkich stron: dawajcie 
węgiel. A niedawno mówiono: zwijajcie 
się, kończycie. Odpowiedzieliście na to, 
przy mniej licznych załogach i braku 
frontu robót, pozytywnie – zauważył 
obecny na uroczystości metropolita ka-
towicki abp Wiktor Skworc. A prezydent 
Katowic Marcin Krupa nie miał wątpli-
wości, że górnicy podali chętnie swoją 
dłoń wszystkim, którzy potrzebują węgla. 
– Dopiero co zastanawiano się, czy górnic-
two jest potrzebne. W sytuacji związanej 

z wojną w Ukrainie okazało się, że gór-
nictwo stało się zbawienne – podkreślał 
gospodarz stolicy Górnego Śląska.

ŁATWO ZAMKNĄĆ,  
TRUDNO ODTWORZYĆ
Prezes PGG dziękował także związ-

kowcom. – Wypracowane kompromisy 
są dowodem szczególnej dbałości o do-
bro Polskiej Grupy Górniczej. Dziękuję 
za zaangażowanie w sprawy dotyczące 
przyszłości naszej branży, a także za tro-
skę o przyszłość naszych pracowników 
i ich rodzin – mówił Tomasz Rogala, ad-
resując swoje podziękowania do całej za-
łogi PGG. Przypomniał znaną wszystkim 
górnikom prawdę, że o ile zamykanie 
produkcji w górnictwie podziemnym 
jest stosunkowo proste, o tyle niepo-
równanie trudniej ten proces odwrócić.  
– Potrzeba na to nie tylko pieniędzy, ale 
też czasu na przygotowanie ścian oraz 
zwiększenie zatrudnienia. Dziś nasi pra-
cownicy robią bardzo wiele, by wydobyć 
jak najwięcej w tym trudnym okresie, 
i za to im dziękujemy – mówił prezes 
do zebranych, wśród których byli także 
przedstawiciele rządu, parlamentarzy-
ści, eurodeputowani, samorządowcy, 
związkowcy, szefowie górniczych firm 
i instytucji oraz reprezentanci świata 
nauki; przede wszystkim jednak – gór-
nicy. – Stanowicie podstawę krajowego 
systemu energetycznego. To dzięki wam 
i węglowi, który wydobywacie, Polacy 
będą mieli tej zimy i prąd, i ciepło – pod-
sumował wiceminister aktywów pań-
stwowych Piotr Pyzik.

MEDALE I MUZYCZNA UCZTA
Tradycyjnie już akademia barbór-

kowa Polskiej Grupy Górniczej odbyła 
się w sali koncertowej Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Wręczono odzna-
czenia państwowe i resortowe, medale 

za długoletnią służbę, honorowe odzna-
ki „Zasłużony dla górnictwa RP” oraz 
awanse na wyższe stopnie górnicze. 
Zagrała Orkiestra Kopalni Mysłowice 
Wesoła pod dyrekcją Mirosława Kaszu-
by, a w części artystycznej – Młodzieżo-
wa Akademicka Orkiestra Symfoniczna 

Ukrainy z Charkowa oraz Akademicka 
Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Młodzi muzycy brawu-
rowo zagrali między innymi muzyczne 
motywy z „Gwiezdnych wojen”, filmów 
o Harrym Potterze i „Piratów z Kara-
ibów”. HANNA KRZYŻOWSKA

Tomasz Rogala, prezes PGG: – Wobec ekstremalnie wysokich cen gazu oraz bardzo wysokich cen 
importowanego węgla to węgiel z polskich kopalń, tańszy i jakościowo lepszy, był poszukiwany przez klientów 
ze wszystkich segmentów rynku
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Prezydent w Pniówku: To najtragiczniejsze miejsce na górniczej mapie RP

Andrzej Duda: Jesteśmy razem
– To nie jest łatwy moment, to nie jest 
łatwa Barbórka – zwłaszcza tutaj, na ko-
palni Pniówek. Tu były wybuchy metanu, 
w Zofiówce tąpnięcie, po którym wydzielił 
się metan. Skutki obydwu tych tragicznych 
wydarzeń były dramatyczne, zwłaszcza 
dla rodzin, dla górników, dla środowisk 
obu tych kopalń, dla miejscowości, w któ-
rych te kopalnie leżą, i dla całego Gór-
nego Śląska. W dniu święta Świętej Bar-
bary, w tę górniczą Barbórkę 2022 roku, 
jest to bez wątpienia najtrudniejsze i za-
razem najtragiczniejsze miejsce na ma-
pie górniczej Rzeczypospolitej – mówił 
4 grudnia w kopalni Pniówek prezydent 
Andrzej Duda, chwilę po spotkaniu z ro-
dzinami tragicznie zmarłych i zaginionych 
pod ziemią górników. 

– Jesteśmy razem. Chciałbym, żeby 
nikt z tych, którzy cierpią po tamtych 
wydarzeniach, nie miał poczucia, że jest 
dzisiaj sam czy jest dzisiaj opuszczony 
– podkreślał prezydent RP. Z okazji Bar-
bórki życzył górnikom stałej opieki Świę-
tej Barbary, a także pomyślności, spoko-
ju, zdrowia, powodzenia oraz tego „żeby 
zawsze wracali spokojnie po szychcie 
do domu i żeby zawsze najbliżsi mogli 
z radością powitać ich po zakończeniu 
obowiązków zawodowych”.

GÓRNICZA MODLITWA
W dniu górniczego święta Andrzej 

Duda uczestniczył w mszy w pawłowic-
kim kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Później odwiedził kopalnię 
Pniówek. Zapalił znicz i złożył kwiaty 
przed kopalnianym pomnikiem Świętej 
Barbary, patronki górników, oraz spo-
tkał się między innymi z rodzinami ofiar 
kwietniowych katastrof. Przypomniał, 
że kilka dni po tragedii w Pniówku, gdzie 
zginęło dziewięciu górników i ratowni-
ków górniczych, a siedmiu nadal uzna-
nych jest za zaginionych, w niedalekim 
ruchu Zofiówka po wstrząsie i wypływie 
metanu zginęło 10 górników. Za ofia-
ry tych i innych górniczych katastrof 
modlono się podczas mszy z udziałem 
głowy państwa. 

– Drogie rodziny górników, ofiar 
kwietniowych wypadków: otulamy was 
naszą modlitwą. Powierzamy was Bogu, 
który jest miłością, okazujemy serdeczną 
bliskość oraz solidarność w bólu i cier-
pieniu. Modlimy się razem, solidarnie: 
przedstawiciele obu spółek górniczych 
– Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Pol-
skiej Grupy Górniczej. Modli się z nami 
pan prezydent Rzeczypospolitej i wie-
lu naszych rodaków w kraju i za gra-
nicą – mówił metropolita katowicki,  
abp Wiktor Skworc. 

– Módlmy się o pokój społeczny 
w naszym kraju i w sektorze górni-
czym również, bo współczesne czasy 
wymagają nowej solidarności – nie tej 
sztandarowej i hasłowej, ale rzeczywi-
stej. Wymagają też stabilności polityki 
dotyczącej wydobycia węgla. Trzeba 
dzisiaj zjednoczenia rozumu i wiary, 
polityki, gospodarki i etyki, kadr i ro-
botników oraz związków zawodowych 
– podkreślał hierarcha, oceniając, 
że górnicy to „patrioci najwyższej pró-
by: nie słów, a czynów, zaś codzienna 

uczciwa szychta to ich codzienny Marsz 
Niepodległości”.

GÓRNICY JAK RATOWNICY 
Z NUMERU 112
Barbórkowe msze to nieodzowna 

część obchodów górniczego święta. 
W kościele pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożenia Wier-
nych w Gliwicach-Sośnicy jedną z nich 
odprawił Adrian Galbas – arcybiskup 
koadiutor, który za kilka miesięcy za-
stąpi abp. Skworca w roli metropolity 
katowickiego. 

W homilii podkreślał, że obowiąz-
kiem władzy publicznej, niezależnie 
od partyjnych barw, jest dbałość o to, aby 
zamykanie kopalń szło w parze z „two-
rzeniem nowych, godnych miejsc pracy 
dla pracowników odchodzących z sek-
tora górniczego i sektorów z nim powią-
zanych”. Arcybiskup wyraził uznanie 
i szacunek dla górniczej pracy. – Bardzo 
wam dziękuję za waszą pracę i waszą 
mobilizację w ostatnich miesiącach, gdy 
węgiel znów stał się złotem. Górnicy, jak 
niejeden już raz, pokazali swoją klasę, 
siłę i zrozumienie sytuacji. Zamknięcie 
dostaw węgla z Rosji sprawiło, że gwał-
townie wzrosło zapotrzebowanie na ten 
surowiec z polskich kopalń. Górnicy, 
niczym karetka pogotowia zamówiona 
przez 112, stanęli na wysokości zadania. 
Zasługujecie na wielki szacunek, który 
dziś trzeba wyrazić. Ale nie chodzi tylko 
o słowa uznania. Szacunek oznacza real-
ne wsparcie – mówił abp Galbas i zazna-
czał, że aby transformacja energetyczna 
się udała, w jej centrum trzeba postawić 
człowieka. 

– Nie górnictwo, ale konkretnego gór-
nika, z jego rodziną, z sytuacją życiową, 
z jego możliwościami, z jego wiekiem. 
Nie można przeprowadzać transformacji 
ekonomii mającej na celu zabezpiecze-
nie przed degradacją środowiska, do-
prowadzając jednocześnie do degradacji 

człowieka – mówił hierarcha. W para-
fii pod wezwaniem Świętego Jerzego 
w Mszanie koło Wodzisławia Śląskiego 
barbórkową mszę odprawił natomiast 
katowicki biskup pomocniczy Adam 
Wodarczyk. – Nasze świadectwo Bogu 
składamy także przez solidną, uczciwą 
pracę. Górnicy to ludzie ciężkiej pracy 
– mówił, przypominając, iż to dzięki ich 
pracy mamy w domach ciepło. – Nasze 
miasta są zazwyczaj ogrzewane przez 
elektrociepłownie zasilane węglem. Wie-
my, że węgiel, czarne złoto wydobywane 
z ziemi, nadal jest podstawowym źró-
dłem energii, co bardzo mocno odkry-
wamy szczególnie podczas tegorocznej 
niełatwej zimy, kiedy za naszą wschod-
nią granicą toczy się dramatyczna wojna 
– powiedział w homilii biskup.

PREZYDENT:  
TRANSFORMACJA NIE MOŻE 
RUJNOWAĆ GOSPODARKI
O znaczeniu górnictwa i węgla mó-

wił też w kopalni Pniówek prezydent 
Andrzej Duda. Podkreślił, że prze-
kształcenia w sektorze energetycznym  
muszą się odbywać zgodnie z zasadą 
just transition, czyli sprawiedliwej 
transformacji. 

– Takiej transformacji, aby była ona 
do udźwignięcia dla ludzi i aby realizo-
wana była w sposób odpowiedzialny. 
Tak, żeby koszt tej transformacji nie 
spadał w rujnującym stopniu na polską 
gospodarkę. O to musimy dbać i musi-
my dokonywać takiej rewizji polityki 
– to jest także kwestia odpowiedzialno-
ści rządzących za polskie sprawy, aby 
temu zadaniu sprostać i aby w jak naj-
większym stopniu zabezpieczyć dobro, 
bezpieczeństwo i bieżące możliwości 
życiowe zwykłego człowieka, zwykłe-
go obywatela w naszym kraju. To jest 
dzisiaj podstawowy obowiązek. Mówię 
to z całą odpowiedzialnością właśnie 
dzisiaj w Barbórkę, tutaj na Górnym 

Śląsku – także w obliczu środowisk gór-
niczych, polskich górników – powiedział 
prezydent podczas barbórkowej wizyty 
w kopalni. 

Przypomniał, że w ubiegłym roku za-
warta została umowa społeczna między 
związkowcami a rządem, zakładająca 
wygaszanie wydobycia węgla energe-
tycznego w Polsce do 2049 roku w związ-
ku z polityką klimatyczną i zmianami 
w sektorze energetycznym. – Kryzys, 
który wybuchł na świecie w związku 
z rosyjską agresją na Ukrainę, i tra-
giczna sytuacja surowcowa, tragiczna 
sytuacja energetyczna Europy, wzrost 
kosztów surowców energetycznych, 
a w efekcie również i energii – także 
dla gospodarstw domowych, ale przede 
wszystkim dla przemysłu, co jest ogrom-
nym ciosem w gospodarkę – siłą rzeczy 
spowodował natychmiastowy wzrost po-
pytu na węgiel. Węgiel, którego w wielu 
miejscach na świecie zaczęło być coraz 
mniej właśnie na skutek wygaszanego 
wydobycia, tak jak chociażby dzieje  
się to na przestrzeni ostatnich lat u nas  
– tłumaczył Andrzej Duda, przyznając, 
że powoduje to dzisiaj „pewne zmiany 
w sposobie myślenia, a także koniecz-
ność budowy sfery bezpieczeństwa”. 

– To jest dzisiaj odpowiedzialność rzą-
du; odpowiedzialność wszystkich tych, 
którzy zajmują się zarządzaniem polskim 
górnictwem i sektorem energetycznym, 
aby w jak największym stopniu zabezpie-
czyć potrzeby przemysłu i gospodarstw 
domowych, obywateli – powiedział pre-
zydent. – Dzisiaj jest tak, że kopalnie 
są mobilizowane. Górnicy rzeczywiście 
bardzo ciężko pracują, ciężej niż do nie-
dawna. Ta praca jest znacznie bardziej 
intensywna – właśnie po to, żeby w miarę 
możliwości, mimo tych ograniczeń, które 
wcześniej się pojawiły, teraz zwiększać 
wydobycie – zauważył Andrzej Duda, 
dziękując górnikom za ich pracę.

 HANNA KRZYŻOWSKA

Prezydent Andrzeja Duda: – Jesteśmy razem. Chciałbym, żeby nikt z tych, którzy cierpią po tamtych wydarzeniach, nie miał poczucia, że jest dzisiaj sam czy jest 
dzisiaj opuszczony
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Kopalnia Budryk

Naziemny skład materiałów wybuchowych 
spełnia swoje zadania
20 górników pobiera codziennie w su-
mie 200 kilogramów materiałów wybu-
chowych z naziemnego składu. Inwesty-
cja w rejonie szybu VI kopalni Budryk 
to pierwsze takie przedsięwzięcie w pol-
skim górnictwie.

Minął właśnie rok od uruchomie-
nia „Innowacyjnego naziemnego sta-
łego składu materiałów wybuchowych 
w KWK Budryk”. Skład sprawdza się 
doskonale, bo zgodnie z założeniami 
usprawnił on obieg materiałów wybu-
chowych w kopalni oraz obniżył koszty 
magazynowania środków strzałowych 
wykorzystywanych przy podziemnych 
pracach. – Rozwiązanie sprawdziło się, 
a ilość przechowywanych środków strza-
łowych wystarcza do dalszej eksploatacji 
wyrobisk udostępnianych szybem VI. 
Wcześniej korzystaliśmy z Ruchome-
go Składu Materiałów Wybuchowych, 
gdzie można było przechowywać łącznie 
do 250 kg wszystkich rodzajów materia-
łów wybuchowych, i zdarzało się, że bra-
kowało ich dla pracowników danej zmia-
ny – mówi Zbigniew Czarnecki, dyrektor 
należącej do JSW SA kopalni Budryk.

Naziemny stały skład materiałów 
wybuchowych w Budryku znajduje się 
w odległości około 330 metrów od szy-
bu VI. Prowadzi do niego utwardzona, 
zadaszona i oświetlona droga, co zwięk-
sza bezpieczeństwo transportu. Pobrane 
materiały górnicy mogą transportować 
pieszo lub za pomocą jedynego takiego 

rodzaju w Polsce pojazdu elektrycznego 
typu JSW–E, który został wyproduko-
wany w ramach projektu. Pojazd może 
przewozić czterech górników strza-
łowych oraz transportować cztery ła-
downice na zapalniki i siedem puszek 
z materiałem wybuchowym. – Dzięki 
składowi naziemnemu nie mamy już 
problemów logistycznych związanych 
z dostępnością potrzebnych materiałów. 
W składzie znajdują się maksymalnie  
2 tony środków strzałowych, 20 tys. za-
palników oraz 900 metrów lontu. Prze-
ciętnie w ciągu doby 20 górników strza-
łowych pobiera łącznie około 200 kg 
materiałów – mówi Adam Żołneczko, 
kierownik Działu Techniki Strzałowej 
kopalni Budryk.

Stan magazynowy ciągle jest moni-
torowany, co ułatwia system Tryton – 
wygodny i prosty w obsłudze system cy-
frowej ewidencji środków strzałowych. 
– Podczas przygotowywania materia-
łów do wydania każdy z nich zostaje 
zeskanowany, dlatego wszelkie niepra-
widłowości można od razu wychwycić 
– tłumaczy Dariusz Pietrzyba, wydaw-
ca w składzie. Sebastian Czech, górnik 
strzałowy z oddziału wydobywczego 
G1, dodaje: – Teraz szybciej pobieramy 
potrzebne nam środki strzałowe, ale też 
mamy pewność, że zawsze są dostępne.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo 
nie są jedynymi zaletami nowego, na-
ziemnego składu materiałów wybu-
chowych. Jego budowa na powierzchni 

jest czterokrotnie tańsza od podobnego 
na dole kopalni, a budowa o kilka lat 
krótsza. – Budowa była możliwa dzię-
ki zaprojektowaniu nowych rozwiązań 
oraz zastosowaniu dodatkowych środ-
ków bezpieczeństwa, które nie były ani 
znane, ani określone w obowiązujących 
przepisach – wyjaśnia Mariusz Wielko-
polan, prezes zarządu JSW Nowe Pro-
jekty SA.

Projekt był realizowany przez JSW SA 
i JSW Nowe Projekty SA przy współpra-
cy z Głównym Instytutem Górnictwa 

i ARH+ Mining CBR Sp. z o.o. – Musie-
liśmy sprawdzić nowe, opracowane 
zabezpieczenia, a wszystko za pomocą 
badań laboratoryjnych i poligonowych, 
symulacji komputerowych oraz obli-
czeń. Z zastosowanych rozwiązań będą 
w przyszłości mogły nie tylko korzystać 
zakłady górnicze przechowujące środki 
strzałowe, ale także jednostki policyj-
ne, wojskowe oraz firmy drążące tunele  
– wyjaśnia Stanisław Prusek, dyrektor 
Głównego Instytutu Górnictwa.

 MATERIAŁY PRASOWE JSW
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Naziemny stały skład materiałów wybuchowych w KWK Budryk znajduje się w odległości około 330 m  
od szybu  VI. Prowadzi do niego utwardzona,  zadaszona i oświetlona droga po linii łamanej

Osiągnięto wstępne porozumienie w spo-
rze dotyczącym między innymi gwarancji 
pracowniczych dla ponad sześciotysięcz-
nej załogi spółki Tauron Wydobycie, której 
właścicielem od przyszłego roku nie bę-
dzie już grupa energetyczna Tauron, ale 
Skarb Państwa. 

Do czasu akceptacji uzgodnień przez 
resort aktywów państwowych związ-
kowcy i zarząd spółki nie mówią o szcze-
gółach. Nieoficjalnie potwierdzają, 

że górnicy mają otrzymać między inny-
mi gwarancje zatrudnienia oraz świad-
czenie finansowe. Rozmawiano też o me-
chanizmach kształtowania cen węgla 
po zmianie właściciela.

PROTEST ZAWIESZONY
Od przyszłego roku bezpośrednim 

właścicielem spółki Tauron Wydobycie 
ma być Skarb Państwa, który za sym-
boliczną złotówkę kupuje firmę od gru-
py energetycznej Tauron. W związku 

z tą zmianą od kilku tygodni toczyły się 
negocjacje dotyczące gwarancji pracow-
niczych dla załogi. Od 28 listopada przez 
kilka dni górnicy częściowo blokowali 
wysyłkę węgla z kopalni Janina w Li-
biążu. Po wypracowaniu projektu po-
rozumienia protest w tej formie został 
zawieszony. – Osiągnęliśmy wstępne po-
rozumienie z reprezentatywnymi związ-
kami zawodowymi spółki Tauron Wydo-
bycie. Dzięki temu zakończył się protest 
w Zakładzie Górniczym Janina i możliwy 
jest już transport węgla z tej kopalni. 
Szczegóły porozumienia są doprecyzo-
wywane w rozmowach pomiędzy stroną 
społeczną, zarządem Grupy Tauron oraz 
Ministerstwem Aktywów Państwowych 
– podał rzecznik Taurona Łukasz Zim-
noch. Nieoficjalnie strony potwierdzają, 
że wstępnie uzgodniono między innymi 
warunki wypłaty postulowanego przez 
związkowców jednorazowego świadcze-
nia rekompensującego skutki inflacji. 
Strona społeczna chciała, aby było to  
10 tys. złotych. Obecnie mówi się nawet 
o 12 tys. złotych, wypłacanych górni-
kom w dwóch transzach. – Z podawa-
niem kwot lepiej zaczekać na ostateczne 

porozumienie – studzą oczekiwania oso-
by uczestniczące w negocjacjach.

TRANSAKCJA  
NA PRZEŁOMIE ROKU
Jak informował niedawno prezes 

Grupy Tauron Paweł Szczeszek, sprzedaż 
spółki Tauron Wydobycie na rzecz Skar-
bu Państwa powinna nastąpić na prze-
łomie roku. Zadeklarował, że transakcja 
będzie przeprowadzona w atmosferze 
porozumienia społecznego. 21 paździer-
nika br. Grupa Tauron podpisała wa-
runkową umowę sprzedaży Skarbowi 
Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron 
Wydobycie, skupiającej kopalnie węgla 
kamiennego Sobieski, Janina i Brzesz-
cze. Zakup kopalń przez Skarb Państwa 
uwarunkowany jest nieskorzystaniem 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa z prawa pierwokupu akcji oraz 
umorzeniem zadłużenia Taurona Wydo-
bycie wobec spółki matki, czyli Taurona 
Polska Energia. Bezpośrednie przejęcie 
kontroli nad górniczymi firmami przez 
Skarb Państwa to element porządkowa-
nia struktury organizacyjnej górnictwa 
węgla kamiennego.  HK

B Ę D Ą  G W A R A N C J E  Z A T R U D N I E N I A  I  Ś W I A D C Z E N I E  F I N A N S O W E ?

Wstępne porozumienie w spółce Tauron Wydobycie
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

W tym roku zrób własne bożonarodzeniowe ozdoby!

 Niska emisja – czy jest się czego obawiać?

Smog nasz powszedni

Czerwone, błyszczące bombki, 
uśmiechnięte aniołki czy zielone, wy-
glądające jak żywe, ale wykonane z pla-
stiku choinki opanowały nasz krajobraz. 
I choć przypominają o nadchodzącym 
Bożym Narodzeniu, to ich pochodzenie 
dalekie jest od pracowni Świętego Miko-
łaja. W rzeczywistości większość ozdób 
powstaje tysiące kilometrów od bieguna 
północnego, w chińskim mieście Yiwu, 
nazywanym „bożonarodzeniową wio-
ską”. Nie ma w nim ani elfów, ani śniegu. 
Jest za to 600 fabryk, które produku-
ją 60% wszystkich dekoracji na świe-
cie. I tu, 300 kilometrów na południe 
od Szanghaju, tysiące nisko opłacanych 
osób wytwarzają ozdoby, które często 
wykorzystywane są tylko przez jeden 
albo dwa sezony, a później lądują na wy-
sypisku śmieci. Nie wspominając o szko-
dach ekologicznych związanych z ich 
wytwarzaniem.

Nie brzmi to jak bożonarodzeniowa, 
słodka historia, prawda?

Może więc w tym roku przed zaku-
pem nowego zestawu chińskich ozdób 
w wyjątkowo atrakcyjnej cenie warto się 
nad tym zastanowić. Świetną alternaty-
wą połączoną ze wspólnym spędzaniem 
czasu i zabawą dla całej rodziny może 
być własnoręczne wykonanie ozdób. 
A nie musi być to ani trudne, ani drogie.
1. CYTRUSOWE OZDOBY. Piękne, pachną-
ce i niezwykle proste! Na dodatek 
większość potrzebnych elementów 

znajdziemy w domu. Usu-
szone w piekarniku albo 
na rozłożonej gazecie 
plasterki pomarańczy 
i cytryny należy po pro-
stu nawlec na sznurek – 
w ten sposób uzyskamy 
nietypowe zawieszki albo 
cały ich łańcuch. Kompo-
zycję można uzupełnić także 
laskami cynamonu.
2. GIRLANDA Z POPCORNU. W tym łańcuchu 
można wykorzystać inny spożywczy 
element – czyli uprażone ziarna kuku-
rydzy. Girlanda jest efektowna i prosta 
do przygotowania. Warto tylko zacho-
wać miseczkę popcornu jako przekąskę 
podczas pracy!
3. ORYGINALNY PAPIER PAKOWY. Kolejnym 
świetnym pomysłem na zmniejszenie 
ilości odpadów jest zrobienie własnych 

opakowań na prezenty. Wyko-
namy je z makulaturowego 

papieru pakowego, nawet 
takiego, który już wcześniej 
był użyty. Z pomocą ziem-
niaczanych stempli, które 
bardzo prosto zrobić, i natu-

ralnych farb, możemy łatwo 
go ozdobić. Taki gotowy papier 

przewiązany sznurkiem z dodat-
kiem zielonej gałązki jest oryginalny, 

niepowtarzalny i będzie pięknie wyglą-
dać pod choinką.
4. FUROSHIKI. Innym pomysłem na ory-
ginalne zapakowanie prezentów jest 
japońska sztuka furoshiki – czyli zapa-
kowanie prezentów w tkaninę zamiast 
jednorazowego papieru. Możemy wyko-
rzystać na przykład kwadratowe skraw-
ki tkanin, które mamy w domu, albo 
użyć do tego chusty, którą będzie można 
później wykorzystać.
5. OZDOBY NA STÓŁ. Ostrokrzew, rozmaryn, 
cynamon, liście szałwii, suszone cytru-
sy, orzechy... Świąteczny stół możemy 
pięknie i ekologicznie przyozdobić zu-
pełnie bez potrzeby kupowania nowych 
dekoracji.
6. ORIGAMI. Innym pomysłem na ładne 
ozdoby może być też wykonanie origa-
mi – na przykład gwiazdek różnej wiel-
kości. Nadadzą się one zarówno jako 
dekoracja choinki, stołu, jak i okna.
7. KARTKI ŚWIĄTECZNE. Wysyłanie kartek 
świątecznych to zwyczaj, który niestety 

odchodzi już nieco do lamusa. A szkoda, 
bo jest bardzo miły i warto go praktyko-
wać, szczególnie jeśli świąteczne kartki 
wykonamy sami – z kartonu i na przy-
kład ozdób z gazety, resztek sznurków 
i materiałów.
8. ŚWIĄTECZNY WIENIEC. Wieńce są popularną 
ozdobą świąteczną i warto spróbować 
je wykonać samemu – powiązane gałązki 
obwieszone szyszkami, suszonymi owo-
cami czy gwiazdkami origami w połącze-
niu z sojową świecą są bardzo oryginal-
nym i eleganckim wykończeniem stołu.

Właściwie jedynym ograniczeniem 
w wykonywaniu domowych ozdób świą-
tecznych może być nasza wyobraźnia. 
Zanim więc sięgniemy po kolejne pudeł-
ko plastikowych ozdób – warto zastano-
wić się nad taką alternatywą.

Wesołych Świąt! •

Niska emisja jest emisją pyłów i szkodli-
wych gazów na wysokości do 40 metrów. 
Przyczyną tych zanieczyszczeń jest nie-
efektywne spalanie węgla w domowych 
piecach grzewczych i lokalnych kotłow-
niach, a także transport spalinowy.

Możemy więc mówić o emisji wy-
nikającej z wytwarzania ciepła, komu-
nikacyjnej i przemysłowej. Oznacza 
to także, że przez wiele źródeł do po-
wietrza wypuszczane są niewielkie 
ilości zanieczyszczeń. Gdy dodamy 
do tego miejsca kiepsko wentylowane, 
w nieckach, z zabudowanymi koryta-
rzami powietrznymi – tworzy to ide-
alne warunki do powstawania smo-
gu. Taka sytuacja oznacza, że niskiej 
emisji towarzyszą określone warunki 
atmosferyczne (brak wiatru, wyso-
ka wilgotność powietrza). Smog jest 
jednak tylko potwierdzeniem niskiej 
emisji. 

Produkty spalania, które wpływają 
na powstanie niskiej emisji, to gazy, czyli 
dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu, wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne, 
na przykład benzo(a)piren i dioksyny, 
a także metale ciężkie (ołów, arsen, ni-
kiel, kadm) oraz pyły zawieszone PM10 
i PM2,5.

NISKA EMISJA ZWIĘKSZA ZACHOROWALNOŚĆ 
ORAZ ŚMIERTELNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z CHOROBA-
MI UKŁADU KRĄŻENIA I ODDYCHANIA. Zanie-
czyszczenie powietrza to jedno z naj-
większych środowiskowych zagrożeń 

zdrowia. Powoduje ono ostre choroby 
dróg oddechowych, choroby serca, 
udary i nowotwory. Musimy pamiętać, 
że im wyższy poziom jakości powie-
trza, tym lepszy będzie stan zdrowia 

sercowo-naczyniowego i oddechowe-
go populacji. Problem jednak w tym, 
że większość świata żyje w miejscach, 
gdzie poziomy wytycznych WHO 
dotyczących jakości powietrza nie 

są spełniane. Polskie miasta co roku 
biją niechlubne rekordy najbardziej 
zanieczyszczonych.

CZY MOŻNA POPRAWIĆ TĘ SYTUACJĘ? Zapo-
bieganie niskiej emisji to trudny i wie-
loletni plan, który musi wspierać inwe-
stycje zapewniające czystszy transport, 
energooszczędne domy, ekologiczne 
wytwarzanie energii, przemysł i lepszą 
gospodarkę odpadami komunalnymi. 
Tylko w taki sposób można mówić o real-
nej szansie na ograniczenie zanieczysz-
czeń powietrza i poprawie jego jakości.

Jednym z takich rozwiązań proble-
mu niskiej emisji jest zastępowanie pie-
ców węglowych podłączaniem budyn-
ków do miejskiej sieci ogrzewania. Może 
to ograniczać emitowanie szkodliwych 
pyłów nawet 40-krotnie. Zły stan pol-
skiego powietrza pogarsza spalanie złej 
jakości węgla w urządzeniach, które nie 
spełniają żadnych norm emisji spalin. 
Dlatego tak ważne są wymiany „kopciu-
chów” odpowiedzialnych za emisję szko-
dliwych substancji. Wymiany te wspie-
rane są przez kompleksowy program 
Czyste Powietrze. Jego nadrzędnym 
celem jest zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter-
momodernizacji domów w celu lepszego 
zarządzania energią. Dotacje w ramach 
Czystego Powietrza są udzielane za po-
średnictwem 16 Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  HANNA KRZYŻOWSKA
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Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE aż 33 
jest w Polsce. Z analiz Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że z powodu smogu co roku umiera 
przedwcześnie w naszym kraju około 47 tys. osób
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Romek nie lubił świąt, odkąd pamiętał. 
Nie miał nawet szczególnych powo-

dów – był to czas, w którym czuł napięcie 
i przymus bycia radosnym. A jego święta 
nigdy nie były lekkie i przyjemne. Na-
wet te z dzieciństwa kojarzyły mu się 
z kłócącą się przy stole rodziną i napiętą 
atmosferą. Gdyby mógł, co roku wyjeż-
dżałby na tropikalną wyspę albo chociaż 
brał pracę za ludzi, którzy w tym czasie 
chcieli mieć wolne. Był jednak grafikiem 
i nie stać go było na coroczne wakacje 
w tropikach, a na dodatek w okresie 
świątecznym cały biznes stawał i nie 
miał nawet zbyt wielu zleceń.

Starał się więc być chociaż przy-
datnym – pomagał przy świątecznych 
akcjach charytatywnych, odwiedzał 
starszych sąsiadów… Ale nigdy nie czuł 
ducha świąt. Czuł się tym okresem jedy-
nie podenerwowany.

Jego plan na święta był prosty: po-
czytać, pooglądać komedie i wyspać się. 
Miał zamiar wyłączyć telefon, nie odpo-
wiadać na maile i nie musieć udawać, 
że czuje się inaczej, niż jest naprawdę. 
W wigilię Bożego Narodzenia stwierdził, 
że ma ochotę na pizzę. I ta misja wy-
ciągnęła go z domu. Szybko się jednak 
okazało, że zdobycie tego dnia po po-
łudniu włoskiego jedzenia nie będzie 
takie proste.

Znalazł jednak otwartą restaura-
cję na drugim końcu miasta i pojechał 

po swoje zamówienie. Utknął w gigan-
tycznym korku z ludźmi, którzy tego 
dnia w pośpiechu odbierali zakupy, 
prezenty i spieszyli się do swoich bli-
skich. Gdy wreszcie dotarł, wyraźnie 
zmęczony pracownik przekazał mu zim-
ne jedzenie.

Romek nie takie miał plany. Zamiast 
kokoszenia się pod kołdrą z ciepłą piz-
zą i oglądania filmu czekała go kolejna 
przeprawa przez miasto. Korki jednak 
nieco zelżały, a dla odmiany zaczął 
padać mocny śnieg, pierwszy tej zimy. 
Podniósł więc kołnierz i wsiadł szybko 
do samochodu. Ruszając, zobaczył wbie-
gającego mu pod koła kundelka. Średniej 
wielkości, białego z rudymi łatkami, jak 
z kreskówki, którą pamiętał z dzieciń-
stwa. Pies wyglądał na przerażonego, 
a Romek wiedział, że tylko chwile dzielą 
go od wypadku, którego następnym ra-
zem może nie uniknąć. Wygramolił się 
więc z samochodu i zaczął nawoływać 
psiaka. Bezskutecznie. Podziałał jednak 
kawałek pizzy, która w międzyczasie 
stała się już całkowicie zimna.

Jadąc tak do domu z nowym kolegą, 
Romek zresztą pomyślał, że może i on 
świąt nie obchodzi, ale wśród zakupów, 
które zrobił, nie ma nic, czym mógłby 
nakarmić psa. Postanowił po drodze za-
trzymać się pod sklepem zoologicznym. 
Liczył, że może jakimś trafem zdąży 
przed zamknięciem i uda mu się kupić 

jakieś jedzenie dla nowego psiego kolegi, 
zanim znajdą jego dom.

Sklep już co prawda był zamknięty, 
ale w środku przemykała jeszcze młoda 
dziewczyna przebrana za elfa. Pomachał 
do niej w nadziei, że zrozumie jego nie-
typową sytuację. Dziewczyna podbiegła 
do drzwi i na migi pokazała, że zamknię-
te. Romek wskazał jednak na kundelka, 
a ten – jak na zawołanie – zrobił naj-
słodszą minę, jaką potrafił. Dziewczyna 
wpuściła ich do środka, pomogła wybrać 
kilka najważniejszych rzeczy. Nie spodo-
bało jej się jednak to, jak pies podwijał 
łapkę, co mogło świadczyć o niedawnym 
urazie. I o ile o weterynarza w wigilię 
mogło być trudno, o tyle traf chciał, 
że akurat jej brat, z którym miała się 
niebawem spotkać, jest całkiem niezłym.

I tak nienawidzący świąt Romek 
i Reksio-przybłęda wylądowali na świą-
tecznej kolacji w domu uwielbiającej 
ponad wszystko ten okres w roku Zuzi 
ze sklepu zoologicznego. Psia łapka 
okazała się tylko obita i szybko wróciła 
do pełnej sprawności. Starego właści-
ciela Reksia nie odnaleziono, ale może 
po prostu nigdy go nie było. Pies nie trafił 
jednak do schroniska ani zbyt długo nie 
szukał nowego domu, bo został w tym, 
który sam sobie najwyraźniej wybrał. 
I wszystko także wskazywało na to, że te 
święta były ostatnimi, na myśl o których 
Romkowi robiło się słabo. Może nie po-
kochał ich tak bardzo, jak kochała je jego 
nowa dziewczyna, ale z pewnością stały 
się bardziej znośne.

  •

R O Z M A I T O Ś C I
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Święta to okres często spędzany w gro-
nie rodziny oraz najbliższych przyjaciół 
i znajomych. W założeniu – czas, który 
powinien być spokojny, dobry i wesoły. 
W praktyce wygląda to jednak różnie i roz-
mowy przy świątecznym stole mogą pro-
wadzić do wielkich kłótni. Zanim więc 
znajdziemy się w gronie ludzi, z którymi 
planujemy spędzić święta, warto przemy-
śleć kilka kwestii.

W wielu domach okres przedświą-
teczny jest bardzo napięty. Warto go jed-
nak nieco uporządkować, zaplanować 
i równo podzielić się zadaniami. O kupo-
waniu prezentów również dobrze pomy-
śleć nieco wcześniej. Zastanówmy się, czy 
chcemy kosztem odpoczynku stać nad 
garnkami, czy lepiej przemóc się i popro-
sić o pomoc albo nawet kupić część dań.

Osobną kwestią są świąteczne kłótnie 
i przytyki. Sytuacja polityczna i gospodar-
cza ostatnich lat jest tak napięta, że nie-
trudno tu o różnice zdań. I choć rozmowy 
„o pogodzie” mogą wydawać się nudne 
i nijakie, to z dużym prawdopobieństwem 
będą po prostu bezpieczniejsze. Dobrym 
pomysłem są także neutralne aktywności 
– jak gry planszowe, karaoke czy wspólne 
oglądanie świątecznych komedii.

Pytania i komentarze na wyjątkowo 
drażliwe tematy warto całkowicie od-
puścić. Dopytywanie o czyjąś wagę czy 
komentowanie utraty lub przybrania 
kilogramów jest wyjątkowo nie na miej-
scu i źle świadczy tylko o osobie zadają-
cej pytania. Poza tym nigdy nie znamy 

pełnego przekroju problemów, z którymi 
boryka się rozmówca.

Święta i rodzinne imprezy nie są tak-
że najlepszym momentem na wypyty-
wanie o wszelkie kwestie z prywatnego 
życia. Związki, partnerzy, problemy mał-
żeńskie, planowanie ciąży, kolejne dziec-
ko, problemy zdrowotne – to wszystko 
znajduje się na liście tematów, które 
absolutnie nie powinny być poruszane. 
Nigdy nie wiemy, z jakimi rzeczami mie-
rzy się nasz rozmówca i jak bardzo takie 
pytania mogą zaboleć.

Innymi niezbyt bezpiecznymi te-
matami są praca i pieniądze. Inflacja, 
rosnący kryzys i problemy gospodarcze 
powodują, że kwestie te są niezwykle 
drażliwe dla wielu osób.

Święta powinny być więc czasem, 
w którym zwalniamy, mamy czas dla 
siebie i bliskich. Jednocześnie dobrze, 
żeby był to czas spędzony w dobrej at-
mosferze. Bądźmy po prostu dla siebie 
życzliwi.

 HK

Choroba bostońska, nazywana również 
schorzeniem dłoni, stóp i ust, rozprze-
strzenia się w szybkim tempie, zwłasz-
cza w żłobkach i przedszkolach. Jej nazwa 
nawiązuje do epidemii schorzenia, która 
miała miejsce w Bostonie. Wywołują ją wi-
rusy z grupy Coxsackie, które przedostają 
się z chorego organizmu na zdrowy dro-
gą kropelkową – przez ślinę, wydzielinę 
z gardła i z nosa, są także w pęcherzy-
kach wysypkowych. Najwięcej zachoro-
wań w naszej strefie klimatycznej odno-
towuje się jesienią i wiosną. 

JAKIE SĄ OBJAWY BOSTONKI? Początkowo 
symptomy choroby mogą być mylone 
z ospą wietrzną. Bostonka charakteryzuje 
się przede wszystkim wysoką temperatu-
rą (około 39 stopni Celsjusza). Na skórze 
dłoni, stóp i w obrębie jamy ustnej po-
jawiają się wypryski, które przybierają 
formę pęcherzy wypełnionych surowi-
czym płynem. Po 7–10 dniach bostonce 
może towarzyszyć również ból gardła. 
W pewnych przypadkach występują też 
biegunka, nudności, osłabienie, drażli-
wość i brak apetytu.

JAK LECZY SIĘ TĘ CHOROBĘ? Na szczęście 
bostonka zazwyczaj mija samoistnie, 
dlatego bardzo ważne jest odpowiednie 
łagodzenie jej objawów, aby nie miała 
trudnego przebiegu. Nie jesteśmy jednak 
w stanie unieszkodliwić źródła samej 
choroby. Dzieciom należy podawać leki 
na zbicie gorączki oraz leki przeciwbó-
lowe, które ułatwią połykanie i uśmierzą 

ból skóry. Bardzo istotną kwestią 
w terapii jest odpowiednie nawodnie-
nie organizmu. Dzieci mogą z trudem 
przyjmować płyny, kiedy gardło jest 
owrzodzone, dlatego rodzice powinni 
tego dopilnować. Najlepiej w przypadku 
tej choroby sprawdzi się chłodna woda, 
która pomoże załagodzić dolegliwości. 
Należy unikać podawania dziecku soków 
owocowych.

CZY BOSTONKA WYWOŁUJE POWIKŁANIA? Po-
wikłania po tej chorobie bywają czę-
sto bardzo poważne. Wzrasta ryzyko 
powstania zapalenia mięśnia sercowe-
go, zapalenia mózgu, zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych, podrażnienia 
opłucnej czy krwotocznego zapalenia 
spojówek. Pomimo że bostonka w wielu 
przypadkach mija samoistnie, nie należy 
rezygnować z wizyty u lekarza, ponie-
waż istnieje ryzyko powstania komplika-
cji niebezpiecznych dla zdrowia dziecka. 
Owrzodzenie może się znacznie nasilić, 
co w konsekwencji może nawet dopro-
wadzić do problemów z otwieraniem 
ust.  •

Z D R O W I E

Bostonka, czyli choroba 
brudnych rąk P
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Świąteczny czas

PI
XA

BA
Y.

CO
M

Zadbajmy o przyjazną i serdeczną atmosferę, bo 
to jest ważniejsze od suto zastawionego stołu 
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Krzyżówka panoramiczna nr 24

ŚWIĄTECZNE WYDATKI POLAKÓW BĘDĄ O OKOŁO 
30 PROC. WYŻSZE w porównaniu do ubiegłe-
go roku, a mimo to zakupy będą skrom-
niejsze – wynika z danych Barometru 
Providenta. Na święta wydamy średnio 
1259 złotych. Niemal połowa Polaków 
kupi wszystko, czego potrzebuje, jed-
nak przy ograniczeniu do najtańszych 
produktów. Oszczędności dotkną pre-
zentów – 45 proc. badanych kupi je tań-
sze, a 36 proc. kupi mniej upominków 
dla jednej osoby. Będziemy oszczędzać 
na podróżach, ozdobach, ale nie na spo-
tkaniach przy stole. Około 36 proc. bada-
nych chce wydać na organizację świąt 
1–2 tys. złotych; 24 proc. – 500–999 zło-
tych; 19 proc. – do 500 złotych; a 20 proc. 
– ponad 2 tys. złotych.
BLISKO 90 PROC. POLAKÓW SPODZIEWA SIĘ W NAJ-
BLIŻSZYM CZASIE WZROSTU KOSZTÓW ZA OGRZEWA-
NIE, a aż 3/4 ankietowanych ma zamiar 
oszczędzać na ogrzewaniu tej zimy. Naj-
popularniejszym sposobem ogranicze-
nia kosztów będzie obniżenie tempera-
tury – takie wnioski wynikają z badania 
przeprowadzonego przez UCE Research. 
Co szósty respondent przewiduje, że stać 
go na płacenie za ogrzewanie maksy-
malnie do 50 złotych miesięcznie więcej 
niż w poprzednim sezonie grzewczym. 
Z podwyżką na poziomie 101–150 zło-
tych poradzi sobie 12 proc., w przypadku 
kosztów wyższych o 151–200 złotych – 
tylko 11 proc. 4 proc. ankietowanych 
zadeklarowało, że nie podoła żadnej 
podwyżce.
POMIMO OGÓLNEJ DROŻYZNY WIELU POLAKÓW 
SPĘDZI ŚWIĘTA POZA DOMEM. Wyjazdy zapla-
nowała podobna liczba osób jak w ubie-
głym roku. Około 30 proc. to wyjazdy 
do hoteli pięciogwiazdkowych, a naj-
częściej wybieranym kierunkiem jest 
Egipt (22 proc.). Średnia cena za świą-
teczny urlop w tym kraju wynosi około  
4600 złotych. Natomiast na Cyprze oko-
ło 2200 złotych, na Malcie – 1900 zło-
tych, zaś Wyspy Kanaryjskie są w wersji  
pięciogwiazdkowej all inclusive za  
5000–6000 złotych, pojawiają się po-
dobne, pięciogwiazdkowe oferty z Emi-
ratów Arabskich, Dominikany i Kuby. 
Jeśli chcemy całe Boże Narodzenie spę-
dzić na krajowym wyjeździe, trzeba 
przygotować się na wydatek minimum 
2800–2900 złotych od osoby i to raczej 
w hotelu trzygwiazdkowym.  •

Słynny uczony Mikołaj Kopernik jest koja-
rzony przede wszystkim z Toruniem, czyli 
miejscem swojego urodzenia. Większość 
swego twórczego, dorosłego życia spę-
dził jednak na Warmii i Mazurach. Ten 
związek znanego astronoma z regionem 
postanowiły przypomnieć starostwo po-
wiatowe w Olsztynie i Browar Kormoran, 
które wspólnie opracowały nowe piwo. 
Ma ono promować nie tylko Kopernika, 
ale także cały region Warmii i Mazur. Jego 
premiera odbyła się w dzień imienin wiel-
kiego badacza.

Podstawą receptury piernikowego 
Copernicusa jest tradycyjny porter, z któ-
rego słynie olsztyński Browar Kormoran. 
Za piernikowy aromat odpowiadają przy-
prawy używane w tym wypieku, czyli 
goździki, kolendra, skórki owocowe, anyż 
i miód. Piernik w składzie ma podkreślić 
związek Mikołaja Kopernika z Toruniem, 
ale – jak zaznaczają pomysłodawcy pro-
jektu – piwo jest jak najbardziej olsztyń-
skie, warmińskie. Władze Olsztyna mają 
nadzieję, że piwo przypadnie do gustu 

Warmiakom, Ma-
zurom, ale rów-
nież wszystkim 
turystom. Co-
pernicus ma po-
smak ekskluzyw-
ności – będzie 
sprzedawany 
w specjalnej, 

pięknej tubie. Piwo ma być też 
jedną z atrakcji przyszłorocznych 
obchodów 550. rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. 

KIBIC POTRAFI
Na krótko przed rozpoczęciem pił-

karskich mistrzostw świata Katarczycy 
podjęli decyzję, że wbrew wcześniej-
szym ustaleniom nie będą sprzedawali 
alkoholu. Spragnieni fani mogli znaleźć 
piwo jedynie w strefie kibica w centrum 
Dohy, a i to pod pewnymi warunkami. 
Od godziny 19 do 1 w nocy można bo-
wiem wypić maksymalnie cztery piwa. 
Okazuje się jednak, że wszędobylscy 
angielscy kibice znaleźli miejsce, gdzie 
katarskie przepisy nie obowiązują. Ser-
wujący piwo lokal z zewnątrz wygląda 
jak hotel. Od innych odróżnia go jednak 
to, że przed jego drzwiami bez względu 
na porę dnia zawsze jest długa kolej-
ka. Wszyscy, którzy w niej stoją, noszą 
ubrania w barwach Anglii. To miejsce 
to pub o nazwie Red Lion. Można w nim 
wypić więcej niż cztery piwa, jest tam 
też ono o wiele tańsze. W centrum kibi-
ca kosztuje ono 65 złotych, za to w Red 
Lion – około 38 złotych. Jak relacjonują 
dziennikarze, w środku gdziekolwiek ob-
rócić głowę, widać koszulki reprezenta-
cji Anglii z nazwiskami takimi jak Gasco-
igne, Lampard i Kane. Panuje nieopisany 
gwar, a kelnerzy uwijają się jak w ukro-
pie, biegając tam i z powrotem z tacami 

wypełnionymi piwem. Miejsce 
cieszy się dużą popularnością 

wśród przyjezdnych kibiców 
nie tylko dlatego, że można w nim 

kupić alkohol. Fani skarżą się bowiem, 
że poza chodzeniem na mecze w Katarze 
nie ma zbyt wielu rozrywek. 

PIWNE SPA
W Sosnowcu otwiera się nowe miej-

sce, w którym goście będą mogli zażyć 
relaksu. W lokalu po pizzerii Etcetera 
powstało spa, które oferuje kąpiele w pi-
wie, winie i mleku. Po wyjściu z balii, 
sprowadzonych specjalnie z Finlandii, 
długo utrzymujących ciepło, można od-
począć na drewnianym łożu wyłożonym 
owsianą słomą. Właściciel wpadł na po-
mysł, by stworzyć takie spa, podczas 
wizyty w Zakopanem, gdzie działa po-
dobne miejsce. Zwraca uwagę na zalety 
takiego spędzania wolnego czasu – re-
laks, intymną atmosferę i zdrowotne 
działanie. Jest to tak przyjemne, że chce 
się wracać. W czasie kąpieli piwnej w so-
snowieckim spa można także, bez ogra-
niczeń, degustować piwo. W przypadku 
kąpieli winnej serwowana jest butelka 
wina, a podczas mlecznej – czekolad-
ki. Spa ma 90 metrów kwadratowych 
powierzchni, po zejściu do podziemi 
trafiamy pod prysznic oraz do pokoju, 
gdzie możemy zrelaksować się w balii 
wypełnionej wybranym trunkiem. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
GŁOS MU ZAMARŁ NA USTACH. 
Nagrodę wylosował: ZBIGNIEW MURYARZ
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