
GAZETA KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”                   www.solidarnoscgornicza.org.pl

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ                           NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

więcej s. 4

PAŹDZIERNIK 2019
NR 10 (193)

ISSN 1425-8021

więcej s.  3 więcej s. 8

Walka dopiero 
się zaczyna
W ciągu kilku tygodni pracę rozpocznie nowa Komisja Europejska, 
czyli unijny rząd. Już wiemy, że wśród najważniejszych zagadnień, 
jakimi Komisja się będzie zajmować, jest sprawa ograniczenia emi-
sji CO2 i ochrona klimatu.

Atomowe 
bzdury
Chemiczna firma Synthos, należąca do najbogatszego Polaka 
Michała Sołowowa i firma GE Hitachi Nuclear Energy podpisały 
porozumienie zakładające współpracę przy rozważeniu możliwo-
ści budowy w Polsce minireaktora jądrowego. 

Karty zamiast 
bonów 
Dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej zostaną zastąpione przez karty 
płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbliżony do 
systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej. 

O przeszłości, teraźniejszości i perspektywach

Nie zmarnować potencjału
Rozmowa z Bogdanem Leśniowskim, prezesem Haldex  s. 8

NOWOCZESNY WĘGIEL
więcej s. 6

W hołdzie dla księdza Jerzego Popiełuszki

Pamięci patrona Solidarności
35. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana
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FAKTY I OPINIE

KOMENTARZ

Bogusław
Hutek

Czasu jest 
niewiele
WYBORY parlamentarne za nami. 
Wiemy już, że samodzielne rządy 
sprawować będzie opcja, która dekla-
ruje chęć wspierania górnictwa. I sam 
ten fakt należy uznać za pozytyw.

Tymczasem w Unii Europejskiej 
odżywają tematy związane z „ochroną 
klimatu”. Z pewnością będą one po-
ruszane podczas zaplanowanych na 
grudzień szczytów: unijnego i klima-
tycznego (COP). Z wypowiedzi polity-
ków wynika, że możemy spodziewać 
się próby przeforsowania zgody na 
całkowitą „dekarbonizację” Europy.

Oczekujemy, że rząd spotka się ze 
stroną związkową, by omówić zagro-
żenia, z jakimi wkrótce będziemy mu-
sieli się mierzyć. Tutaj przypominam, 
że w obecnej kadencji parlamentu pan 
premier Morawiecki sprawuje również 
funkcję posła z okręgu katowickiego. 
Uzyskał zresztą bardzo dobry wynik 
wyborczy, więc sprawami naszego re-
gionu powinien się teraz interesować 
w sposób szczególny.

Wracając do tematu, górnicza 
„Solidarność” uważa, że powinniśmy 
dążyć do „neutralności klimatycznej”, 
ale definiowanej tak, jak ją rozumiał 
świętej pamięci profesor Jan Szyszko 
(twórca pojęcia „neutralność klima-
tyczna”): że gospodarka może wy-
emitować za darmo tyle dwutlenku 
węgla, ile jest w stanie pochłonąć 
drzewostan danego kraju. Opierając 
się na tak zwanym porozumieniu pa-
ryskim, jesteśmy zdania, że tę neu-
tralność klimatyczną powinniśmy 
osiągnąć do końca XXI wieku.

Ciekawie zrobiło się także po tym, 
jak niektóre banki zaczęły deklarować, 
iż nie będą wspierać inwestycji gazo-
wych. Ludzie związani z sektorem ga-
zowym obudzili się, bo zobaczyli, że 
to samo, co górnictwu, grozi również 
im. I w tym kontekście postulował-
bym, żeby wszyscy przejrzeli na oczy 
i zrozumieli prostą prawdę - mamy do 
czynienia z polityką, która ma zaszko-
dzić gospodarkom zasilanym węglem 
czy gazem. Jak już sektor węglowy i 
gazowy przestanie w tych krajach ist-
nieć, wtedy do gry wkroczą najwięksi 
i zaczną nas drenować bez opamięta-
nia. A jeśli ktoś twierdzi, że prąd z od-
nawialnych źródeł energii jest tańszy, 
niech pokaże mi zestawienie, ile kosz-
tuje wyprodukowanie jednostki ener-
gii z OZE, ale bez dotacji i niech po-
każe mi, ile kosztuje wyprodukowanie 
tej samej jednostki energii z węgla, ale 
bez obciążeń narzucanych sztucznie 
zarówno przez Brukselę, jak i nasze 
państwo. Wtedy porozmawiamy.

Mam nadzieję, że ministrowie 
rząd się z nami spotkają i wszystkie te 
kwestie przedyskutujemy. Do grudnia 
czasu niewiele, a od przebiegu oby-
dwu szczytów - unijnego i klimatycz-
nego - zależeć będzie, czy za 10-15 
lat polskie górnictwo w ogóle będzie 
istniało.

WSPOMNIENIE

Śmierć Kapelmistrza…

 ZG „BRZESZCZE”

Skrócony czas 
pracy po staremu

21 PAŹDZIERNIKA zakładowa „Solidar-
ność” z „Brzeszcz” skierowała pismo 
na ręce dyrektora technicznego kopal-
ni, w którym domagała się:

- zmiany zarządzenia dyrektora 
technicznego i kierownika ruchu ZG 
„Brzeszcze” z 3 września o kontroli wa-
runków klimatycznych w podziemnych 
wyrobiskach górniczych i zaliczaniu 
stanowisk pracy do odpowiedniego 
stopnia zagrożenia klimatycznego na 
zgodne z obowiązującymi aktami praw-
nymi,

- natychmiastowego wprowadzenia 
skróconego czasu pracy w rejonach, w 
których na podstawie obowiązujących 
już protokołów temperatura mierzona 
termometrem suchym jest większa niż 
28 stopni Celsjusza lub intensywność 

chłodzenia jest mniejsza niż 11 kata-
stopni wilgotnych,

- przeprowadzenia doraźnych ba-
dań klimatycznych temperatury na 
pozostałych stanowiskach pracy przy 
współudziale Zakładowego Społeczne-
go Inspektora Pracy, zgodnie z zapisa-
mi znowelizowanego rozporządzenia, 
regulaminu pracy i zakładowego ukła-
du zbiorowego pracy dla pracowników 
spółki Tauron Wydobycie.

Związkowa interwencja okazała się 
skuteczna. W ciągu dwóch dni od złoże-
nia pisma pracodawca zmienił treść za-
rządzenia, przywracając stare (i zgodnie 
z prawem) zasady, na podstawie których 
wprowadza się skrócony czas pracy dla 
określonych rejonów kopalni.
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Rozwijał się pod okiem takich po-
staci świata muzyki, jak Adam Markie-
wicz, Józef Świder czy Napoleon Siess, 
dyrektor artystyczny Opery Śląskiej w 
Bytomiu.

Był wyjątkowym człowiekiem, 
osobą wielkiej kultury i równie wielkiej 
skromności.

Pierwszym etapem Jego kariery 
zawodowej było objęcie funkcji za-
stępcy kapelmistrza w orkiestrze przy 
nieistniejącej już kopalni „Rokitnica”. 
Wśród zasług Józefa Słodczyka należy 
również wymienić założenie świetlico-
wej orkiestry oraz chóru w rodzinnej 
Wieszowie.

Jego aktywność zawodowa osią-
gnęła swój szczyt wraz z objęciem sta-
nowiska kapelmistrza orkiestry mie-
chowickiej (dziś Górniczej Orkiestry 
Dętej „Bytom”). Pod kierownictwem 
Józefa Słodczyka bytomscy muzycy 
wywalczyli szereg nagród, otrzymali 
także wiele prestiżowych wyróżnień.

Sam kapelmistrz znany był z zami-
łowania do organizacji koncertów mu-
zyki sakralnej i kolęd oraz koncertów 
dla dzieci specjalnej troski i ludzi sa-

motnych, przebywających w domach 
opieki i ośrodkach PCK.

Oprócz sukcesów na polu dyry-
genckim, do Jego osiągnięć należy za-
liczyć kompozycję utworu „M-K”, który 
został wyróżniony w konkursie zorga-
nizowanym przez Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr. Ponadto, w konkursie z 
okazji 450-lecia uzyskania praw miej-
skich przez Tarnowskie Góry, zajął dru-
gie miejsce za skomponowaną przez 
samego siebie pieśń o tym mieście.

Wielokrotnie odznaczany, między 
innymi: Brązowym, Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury” oraz Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(nadanym przez prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego).

Odszedł 21 października. Spoczął 
na cmentarzu w Wieszowie.

Smutek z powodu śmierci Józefa 
Słodczyka oraz wyrazy najgłębszego 
współczucia dla najbliższych Zmarłe-
go wyraziła Krajowa Sekcja Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność”.  
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Pozostawić nadzór 
Ministerstwu Energii
MAJĄC na uwadze doniesienia o możliwej zmianie struktury rządu i planach powołania Minister-
stwa Skarbu Państwa, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” 
wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się pozostawienia nadzoru 
nad branżą górniczo-energetyczną Ministerstwu Energii.

Wejście w życie znowelizowanej treści rozporządzenia Ministra Środowiska 
dotyczącego zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych spowodowało 
natychmiastową reakcję ze strony Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
ZG „Brzeszcze”, która wniosła o uchylenie niezgodnego z prawem zarządzenia 
podwyższającego próg temperatury, od którego obowiązuje skrócony czas pracy.

Józef Słodczyk, legendarny kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej 
„Bytom” i wielki pasjonat tradycji górniczych, nie żyje.

KSGWK Stanowisko górniczej Solidarności

- W OCENIE Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność” formuła, w 
której jeden resort, czyli Minister-
stwo Energii, odpowiada za nadzór 
nad wszystkimi przedsiębiorstwa-
mi branży górniczej i energetycz-
nej, jest najbardziej efektywnym 
sposobem zarządzania tym sek-
torem - napisali związkowcy z 
największej górniczej organizacji 
związkowej.

Strona społeczna wskazała, 
że sektor górniczy i energetyka to 
swego rodzaju „system naczyń po-
łączonych”, gdzie kondycja jednych 
spółek jest mocno uzależniona od 
sytuacji pozostałych podmiotów.

- Rozdrobnienie ośrodków de-
cyzyjnych utrudnia szybką i kom-
pleksową reakcję na problemy w 
poszczególnych spółkach i w całej 
branży górniczo-energetycznej. 
Również dialog społeczny w spół-

kach zarządzonych przez jeden 
resort wydaje się przebiegać w 
sposób bardziej harmonijny, niż w 
przypadku, gdy ośrodków nadzo-
rujących i decyzyjnych jest więcej 
- oceniła KSGWK.

Pismo kończy fragment zawie-
rający oczekiwania Sekcji wobec 
Ministerstwa Energii oraz dekla-
racja, że górnicza „Solidarność” 
nie zamierza wpływać na decyzje 
dotyczące obsady personalnej kie-
rownictwa resortu.

- Strona społeczna oczekuje, iż 
Ministerstwo Energii będzie sil-

nym partnerem, zdolnym do podej-
mowania samodzielnych decyzji, a 
zarazem zawsze mającym na uwa-
dze potrzebę konsensu i przestrze-
gania zasad dialogu społecznego. 
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność” 
pragnie zarazem dodać, że kwestia 
obsady personalnej Ministerstwa 
Energii należy do koalicji rządzącej 
i nie będziemy, jako strona społecz-
na, w nią ingerować - czytamy w 
konkluzji dokumentu.

MJ



4PAŹDZIERNIK 2019        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 3WYDARZENIA

 HOLANDIA Protest rolników

Przeciw ekoterroryzmowi
Rolnicy w Holandii protestują przeciw polityce rolnej rządu. Demonstrują swój sprzeciw, blokując autostrady i miasta. 
Władze zareagowały ostro – na ulice Hagi wysłano wojsko. Rolników z Holandii wspierają ich polscy koledzy.

Walka o węgiel 
dopiero się zaczyna
W CIĄGU kilku tygodni pracę rozpocznie nowa Komisja Europejska, czyli unijny rząd. Już wiemy, 
że wśród najważniejszych zagadnień, jakimi Komisja się będzie zajmować, jest sprawa 
ograniczenia emisji CO2 i ochrona klimatu. To niemal na pewno doprowadzi do sporu 
z kilkoma państwami członkowskimi UE, w tym z Polską. 

POLITYKA KLIMATYCZNA

WEDŁUG mediów na holenderskie dro-
gi wyjechało około 4 tys. ciągników. 
Wielu protestujących zgromadziło się 
w Hadze. Rolnicy chcą wjechać na 
teren parlamentu, dlatego władze we-
zwały wojsko, by blokowało trasy wlo-
towe do miasta. Policja poinformowała 
zaś o całkowitym zamknięciu centrum 
miasta.

Jak dotąd nie ma informacji by 
środki bezpieczeństwa zastosowane w 

czasie, gdy protest przebiega pokojowo, 
zareagował wiceprzewodniczący Komi-
sji Europejskiej Frans Timmermans. Ten 
holenderski polityk „wyrażał zaniepoko-
jenie”, gdy polska policja chroniła Sejm 
i posłów przed agresją zwolenników 
opozycji.

Ostatni protest to kolejna odsłona 
akcji trwającej już od początku paździer-
nika. Rolnicy sprzeciwiają się polityce 
rządu i ekoterroryzmowi. Przyczynkiem 

do manifestacji stał się rządowy raport, 
w którym rolników uznano za odpowie-
dzialnych za zanieczyszczenie środowi-
ska poprzez nadmierną emisję azotu.

W raporcie znalazły się również 
zalecenia wprowadzenia określonych 
zmian w strukturze rolnictwa. Rząd 
chce ograniczyć hodowlę: produkcję 
bydła, liczbę chlewni i ferm drobiu. 
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URSULA von der Leyen, prze-
wodnicząca nowej Komisji Eu-
ropejskiej, nie zostawia złudzeń. 
Zapowiedziała, że w ciągu kilku 
pierwszych tygodni swojego urzę-
dowania przedstawi pakiet roz-
wiązań zmierzających do celu, ja-
kim jest neutralność klimatyczna 
Unii Europejskiej w roku 2050. 
Przygotowane mają zostać także 
zasady dotyczące utworzenia spe-
cjalnego funduszu, który pomoże 
niektórym krajom w transformacji 
energetycznej.

Jak napisała pod koniec paździer-
nika agencja Bloomberg, zeroemisyj-
na gospodarka Unii Europejskiej w 
2050 r. jest najwyższym priorytetem 
Ursuli von der Leyen, ponieważ wy-
borcy na całym kontynencie są coraz 
bardziej zaniepokojeni wzrostem 
temperatury i ekstremalnymi zjawi-
skami pogodowymi. 

UE chce prowadzić global-
ną walkę ze zmianami klimatu 
współpracując przy tym z China-
mi, aby pozostawić Stany Zjedno-
czone politycznie izolowane w tej 
kwestii po tym, jak prezydent Do-
nald Trump zapowiedział, że jego 
kraj wycofuje się z Porozumienia 
Paryskiego z 2015 r. Trzeba pa-
miętać, że Chiny formalnie popie-
rają Porozumienie Paryskie, ale w 
najbliższych latach planują zwięk-
szać swoje emisje CO2. 

Totalna restrukturyzacja
Cel zeroemisyjnej gospodarki w 

2050 r. oznaczałby transformację 
wszystkich sektorów gospodarki 
UE, począwszy od transportu i rol-
nictwa po produkcję energii i rozwój 
miast.

Przygotowanie przepisów, któ-
re by byłyby wiążące i zmusza-
łyby państwa członkowskie UE 
do działań na rzecz neutralności 

klimatycznej ma zająć od roku do 
dwóch lat. 

Ursula Von der Leyen chciałaby 
również zaostrzenia istniejącego 
celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. 
do poziomu co najmniej 40-50 proc. 
a może nawet 55 proc. Planowane 
jest również rozszerzenie unijnego 
systemu handlu uprawnieniami do 
emisji CO2 (EU ETS) w taki sposób, 
aby objąć nim transport. W planach 
jest także presja na linie lotnicze. 

Nowa polityka zakłada rów-
nież wywarcie wpływu na part-
nerów handlowych UE, ponieważ 
obejmuje plany nałożenia podat-
ku od emisji CO2 w celu ochrony 
krajowych przedsiębiorstw przed 
tańszymi konkurentami z innych 

krajów i nakłonienia reszty świata 
do bardziej ambitnych działań na 
rzecz klimatu. To może być proble-
matyczne, ponieważ jeżeli UE bę-
dzie chciała jednostronne nałożyć 
podatki na importowane towary, 
to inne państwa z pewnością nało-
żą podatki na towary z UE.

Rozmowy na temat celu zero-
emisyjnej gospodarki UE w roku 
2050 już się toczą. Według nie-
oficjalnych informacji, 25 państw 
członkowskich opowiada się za tym 
celem, a tylko trzy państwa są prze-
ciw. Są to Czechy, Węgry i Polska. 

Jak pisze agencja Bloomberga, 
Polska, Węgry i Czechy twierdzą, 
że decyzja o gospodarce zeroemi-
syjnej w 2050 r. wymaga poważ-

nego planu finansowego i pomocy 
dla biedniejszych państw człon-
kowskich UE. Premier Węgier 
Viktor Orban powiedział, że jego 
kraj będzie musiał zainwestować 
150 miliardów euro, aby zdekar-
bonizować wytwarzanie energii 
elektrycznej, zastąpić korzystanie 
z gazu ziemnego i przejść na trans-
port elektryczny, a cel można osią-
gnąć jedynie dzięki „znacznemu 
wkładowi” UE.

Setki miliardów kosztów
Zdaniem Michała Kurtyki, pol-

skiego wiceministra środowiska, 
Polska szuka gwarancji, że fun-
dusze UE zostaną skierowane do 
regionów i państw członkowskich, 

w których emisje są najwyższe, a 
wyzwania związane z dostępem do 
kapitału są największe.

Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski powiedział, że osią-
gnięcie przez Polskę neutralności 
klimatycznej do 2050 r. to koszt 
co najmniej 500 mld euro, a mówi 
się nawet o 700 mld euro. Jak po-
wiedział, Polski na razie nie stać na 
taką transformację energetyczną, 
a konwencjonalne źródła energii 
mogą być wykorzystywane nawet 
dłużej niż do 2050 r.

Jest nadzieja
Jest też pewna nadzieja. Trzeba 

pamiętać, że Ursula von der Leyen 
na przewodniczącą Komisji Euro-
pejskiej została wybrana niewielką 
liczbą głosów, a poparcia udzieli-
li jej m.in. europosłowie z PiS. To 
daje nadzieję, że nowa szefowa KE 
będzie na Polskę spoglądała przy-
chylniej. To może oznaczać łagod-
niejsze traktowanie w realizacji 
celów, lub też większy udział w 
dzieleniu środków pomocowych.

Warto też zwrócić uwagę na 
słowa Angeli Merkel z 17 paździer-
nika kiedy powiedziała, że podej-
mując działania na rzecz ochrony 
klimatu Unia Europejska powinna 
uwzględniać specyfikę takich kra-
jów jak Polska, które sporą część 
energii pozyskują z węgla. 

Za sprawy Nowego Zielo-
nego Ładu, czyli transformacji 
energetycznej UE, w nowej Ko-
misji Europejskiej będzie od-
powiadał stary znajomy Polski 
Frans Timmermans. I tu mogą 
być trudności. 

- Mamy wyjątkową okazję, aby 
poprowadzić świat w jaśniejszą 
i bardziej zrównoważoną przy-
szłość. Jeśli dobrze zrealizujemy 
Nowy Zielony Ład, wywrze on 
wpływ na resztę świata – mówi 
Frans Timmermans.

I przekonuje, że ponad 90 proc. 
obywateli UE chce, aby działano na 
rzecz ochrony klimatu. 

Na pewno sprawy klimatu i re-
dukcji emisji CO2 będą należały do 
najważniejszych tematów podczas 
nowej kadencji Komisji Europej-
skiej i Parlamentu Europejskiego. 
Polski rząd musi to szczególnie brać 
pod uwagę, to są kluczowe kwestie 
dla polskiej gospodarki. Jeżeli sami 
o siebie nie zadbamy to nikt za nas 
tego nie zrobi. A jak wiemy, z tym 
dbaniem o własne interesy UE w 
przeszłości bywało różnie. 

Igor D. Stanisławski

Za sprawy Nowego Zielonego Ładu w nowej Komisji Europejskiej będzie odpowiadał stary znajomy Polski Frans Timmermans. 



4 WYDARZENIA
ENERGETYKA Projekt minireaktora jądrowego typu BWRX-300 w Oświęcimiu?

Prywatna elektrownia 
atomowa to bzdury
CHEMICZNA firma Synthos, należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa i firma GE Hitachi Nuclear Energy 
podpisały porozumienie zakładające współpracę przy rozważeniu możliwości budowy w Polsce minireaktora jądrowego 
typu BWRX-300. Inwestycja ta już spotkała się z przychylnym komentarzem ważnych ministrów w polskim rządzie. 
O SPRAWIE zrobiło się głośno, 
ale w tym szumie pojawiło się wiele 
nieścisłych informacji. Na początek 
trzeba więc wyjaśnić kilka zasadni-
czych kwestii. 

Po pierwsze, podpisana umo-
wa nie zakłada budowy elektrowni 
jądrowej ani w Polsce, ani nigdzie 
indziej na świecie. Strony umowy, 
czyli polski Synthos i amerykań-
sko-japoński koncern GE Hitachi 
Nuclear Energy uzgodniły, że ra-
zem będą „współpracować w za-
kresie potencjalnych zastosowań 
wdrożeniowych małego modułowe-
go reaktora GEH BWRX-300 w Pol-
sce”. To jest jednoznaczna deklara-
cja – Synthos i GE Hitachi Nuclear 
Energy umówiły się, że rozejrzą się 
na rynku i zobaczą, czy inwesty-
cja w reaktor średniej mocy, czyli 
300 MW, jest uzasadniona. Jeżeli 
uznają, że warto w to inwestować, 
to dopiero wtedy będzie podpisana 
kolejna umowa już o budowie takiej 
elektrowni. 

Spokojnie, to tylko projekt
Na pewno szybko to jednak nie 

nastąpi. Cały szkopuł jest w tym, że 
bloku jądrowego, o którym mówi 
umowa Synthosu, jeszcze nie ma, 
jest on dopiero w przygotowaniu. 
Więc gdyby nawet chciano już teraz 
podpisać umowę na budowę bloku z 
reaktorem BWRX-300 – to byłoby 
to niemożliwe. 

Ocenia się, że projekt reaktora 
BWRX-300 będzie gotowy za kilka 
lat, może w połowie lat 20 XXI wie-
ku. I wtedy będzie można dopiero 
podjąć konkretną decyzję, czy go 
budować, czy też nie. 

Warto tu zaznaczyć, że GE Hi-
tachi Nuclear Energy szuka part-
nerów do rozwoju reaktora GEH 
BWRX-300 w różnych państwach. 
Na początku października 2019 r. 
GE Hitachi Nuclear Energii i grupa 
Fermi Energia z Estonii podpisały 
list intencyjny w sprawie możliwo-
ści budowy BWRX-300 w Estonii. 
Podobny list podpisano również 
z amerykańską spółką Dominion 
Energy. Skoro GE Hitachi rozma-
wia z Polakami, Estończykami i 
Amerykanami, to nie można wy-
kluczyć, że podobne rozmowy są 
prowadzone w innych krajach, i to 
nie tylko Europy. 

Rządowe wsparcie z USA
Najważniejszym niedopowie-

dzeniem w komentarzach dot. 
współpracy Michała Sołowowa i 
grupy Synthos z GE Hitachi Nucle-
ar Energy jest to, że traktuje się to 
jako prywatną inwestycję bogatego 
Polaka. To na pewno nie jest czysto 
prywatna inicjatywa! Michał Soło-
wow jest poważnym biznesmenem 

robiącym poważne interesy w Pol-
sce od wielu lat. Na pewno zdaje 
sobie sprawę, że tak poważna inwe-
stycja energetyczna ma swój duży 
polityczny aspekt. Żaden poważny 
prywatny inwestor nie może sobie 
pozwolić na działanie typu: a co 
tam, zbuduję sobie elektrownię ato-
mową! 

Także szefowie GE Hitachi Nuc-
lear Energii doskonale wiedzą, że 
każda inwestycja w energetykę ją-
drową, to częściowo również decy-
zja polityczna. Dlatego musi mieć 
polityczną akceptację. 

To na pewno nie było tak, że So-
łowow i szefowie GE Hitachi Nuc-
lear Energii sobie coś tam w tajem-
nicy szeptali i wyszeptali, że razem 
zbudują prototypową elektrownię 
atomową w Polsce. W negocjacjach 
zapewne brali przedstawiciele 
amerykańskiego, i być może także 
polskiego, rządu. Dowody są na pu-
blicznie dostępnych zdjęciach. 

Do oficjalnej informacji GE 
Hitachi Nuclear Energy o umowie 
z Synthosem dołączono zdjęcie 
(patrz obok), na którym oprócz 
Michała Sołowowa i przedstawicie-
la amerykańsko-japońskiej firmy 
była też przedstawicielka Biura ds. 
Energii Jądrowej (Office of Nucle-
ar Energy) z amerykańskiego mi-
nisterstwa energii (Department of 
Energy). Na zdjęciu jest również 
przedstawicielka Instytut Energii 
Jądrowej (Nuclear Energy Institu-
te), czyli amerykańskiego stowa-
rzyszenia przemysłu jądrowego. 

Na innym zdjęciu Michał Soło-
wow stoi obok sekretarza ds. ener-
gii USA, którym jest Rick Perry. 
Panowie stoją i się obejmują, nie 
jest to więc przypadkowe zdjęcie 
zrobione gdzieś w przelocie. 

To wszystko pozwala przy-
puszczać, że amerykańska strona 
rządowa o umowie wiedziała dużo 
wcześniej. 

Polski rząd jest za
Także i polski rząd niemal na 

pewno coś o umowie wiedział 
wcześniej, o czym świadczą komen-
tarze polskich ministrów.

- Cieszy mnie coraz większe za-
interesowanie polskiego przemysłu 
energetyką jądrową. Pokazuje to, że 
inwestycje w energetykę jądrową są 
atrakcyjne dla biznesu – skomento-
wał sprawę Krzysztof Tchórzewski w 
wypowiedzi dla portalu money.pl. 

I dodał, że małe reaktory ato-
mowe mogą być uzupełnieniem 
reaktorów dużej mocy, szczególnie 
w zastosowaniach przemysłowych 
związanych z wytwarzaniem pary 
technologicznej, do kogeneracji czy 
też jako źródło energii elektrycznej 
w lokalizacjach położonych daleko 

od sieci przesyłowej, np. w Rosji czy 
w USA.

W podobnym tonie wypowie-
dział się Jerzy Kwieciński, minister 
inwestycji i rozwoju oraz minister 
finansów. 

- To dobra informacja, to zna-
czy, że sektor rządowy myśli o ener-
gii jądrowej, ale myśli o tym także 
biznes. Jesteśmy jedynym krajem 
w regionie, który nie ma elektrowni 
jądrowej, jesteśmy otoczeni kraja-
mi, które mają takie elektrownie 
– powiedział Jerzy Kwieciński na 
antenie Polskiego Radia 24. 

Przypomniał też, gospodarka 
francuska niemal w całości opie-
ra się na energetyce jądrowej, jego 
zdaniem to jest ciekawy pomysł i 
pokazuje, że myślenie w rządzie 
idzie we właściwym kierunku. 

Nie widać tu więc tu zaskoczenia 
pomysłem budowy małego bloku 
jądrowego. W ostatnich miesiącach 
różni przedstawiciele polskiego 
rządu rozmawiali z przedstawicie-
lami amerykańskiej administracji 
o współpracy energetycznej. Wśród 
najważniejszych tematów rozmów 
oprócz gazu ziemnego była także 
energetyka jądrowa. 

Rosjanie liderem
Reaktory małej czy średniej 

mocy mają być przede wszystkim 
przydatne dla przemysłu energo-
chłonnego. Mają być źródłem sta-
bilnej, niezależnej od warunków 

pogodowych, energii elektrycznej, 
wolnej przy tym od emisji CO2. 

O ile reaktorów jądrowych o 
mocy około 300 MW na świecie 
jeszcze nigdzie nie ma, to z powo-
dzeniem działają od dawana reak-
tory mniejsze, o mocy kilkudziesię-
ciu megawatów. Po świecie pływa 
całkiem spora flota łodzi podwod-
nych i lotniskowców o napędzie 
atomowym – skoro więc mały re-
aktor jądrowy udało się zmieścić 
na pływającym okręcie, to tym bar-
dziej jest możliwe jego ulokowanie 
na lądzie. 

Krok w tym kierunku zrobili Ro-
sjanie, którzy zbudowali pływającą 
elektrownię jądrową Akademik Ło-
monosow. W praktyce jest to duży 
statek wyposażony w dwa reaktory 
o łącznej mocy 70 MW, który ma być 
zacumowany na Czukotce i przesy-
łać prąd na stały ląd. 

Polskie plany atomowe
Należy pamiętać, że Polska ofi-

cjalnie chce rozwijać energetykę ją-
drową. W projekcie polityki energe-
tycznej Polski do 2040 r. zapisano, 
że uruchomienie pierwszego bloku 
(o mocy ok. 1-1,5 tys. MW) pierw-
szej elektrowni jądrowej przewi-
dziano na 2033 r. W kolejnych la-
tach planowane jest uruchomienie 
kolejnych pięciu takich bloków (do 
2043 r.). Terminy te wynikają z bi-
lansu mocy w krajowym systemie 
elektroenergetycznym. 

- Bez dodatkowych inwestycji w 
nowe źródła energii właśnie w tym 
czasie wystąpią dalsze ubytki w po-
kryciu wzrostu zapotrzebowania 
na moc, wynikające z wyeksploato-
wania istniejących jednostek wy-
twórczych, zwłaszcza węglowych. 
Jednocześnie pozwoli to na oczeki-
wane ograniczenie globalnej emisji 
zanieczyszczeń powietrza (zarówno 
CO2, jak i innych np. tlenków azotu 
i tlenków siarki) z sektora energii – 
czytamy w dokumencie. 

Zaznaczono tam również, że w 
dalszej perspektywie możliwe jest 
także wykorzystanie małych re-
aktorów wysokotemperaturowych 
(HTR, ang. ang. High Temperature 
Reactor), które mogą mieć zasto-
sowanie przede wszystkim w prze-
myśle.

Przed projektem małych, czy 
średnich, reaktorów jądrowych są 
potencjalne szanse (stabilne źró-
dło energii wolnej od CO2), to jest 
i również wiele zagrożeń (wciąż nie-
dokończony projekt, wysokie kosz-
ty inwestycyjne w przeliczeniu na 1 
MW mocy). Na pewno takie reakto-
ry w Polsce szybko się nie pojawią: 
być może za ok. 10 lat możliwe bę-
dzie podpisanie umowy na budowę 
pierwszej takiej jednostki. Jej bu-
dowa to z pewnością kilka lat, więc 
prąd z niej popłynąłby za jakieś kil-
kanaście lat.

Igor D. Stanisławski
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Rozruch kombajnu kwestią dni
JAK już ostatnio informowaliśmy na łamach naszego miesięcznika, realizacja prowadzonego przez JSW 
Innowacje SA projektu „Samodzielna obudowa kotwowa” (stanowiącego część programu „Inteligentna 
kopalnia”) przebiega zgodnie z założeniami. Obecnie trwają prace związane z montażem nowoczesnego 
kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 w specjalnie zaprojektowanym i wykonanym 
stanowisku montażowym na dole kopalni „Budryk”.

JSW INNOWACJE, KWK „BUDRYK”

PROJEKT stanowiska monta-
żowego został opracowany przez 
specjalistów z Głównego Instytutu 
Górnictwa. Wyrobisko, w którym 
odbywają się prace montażowe, 
ma około 30 metrów długości i ok. 
7 m szerokości, a jego wysokość to 
5,2 m. Wyrobisko jest odpowiednio 
wzmocnione podciągami i kotwami 
stalowymi.

Budowa stanowiska została 
zrealizowana siłami załogi ornon-
towickiej kopalni. Jest ono wypo-
sażone w nowoczesne oświetlenie, 
praktycznie nie wymagające do-
świetlania miejsca pracy za pomocą 
oświetlenia indywidualnego gór-
ników biorących udział w pracach 
montażowych. Ponadto zastosowa-
no odpowiednie do gabarytów wy-
robiska oraz mas poszczególnych 
elementów kombajnu urządzenia 
dźwigowe. 

Niezwykle ważnym czynnikiem 
wspierającym komfort prac na sta-
nowisku montażowym jest spraw-
na i efektywna wentylacja oraz 
umiejscowienie w bezpośrednim 
jego sąsiedztwie dworca osobowego 
kolejki podwieszanej. Dzięki temu 
pracownicy mogą dojechać z pod-
szybia szybu „VI” bezpośrednio do 
miejsca wykonywania prac.

Aby skutecznie monitorować 
zachowanie się górotworu na etapie 
budowy stanowiska montażowego, 
w stropie wyrobiska zabudowano 
rozwarstwieniomierze.

- Dzięki nim każdy górnik, 
przechodząc, może w łatwy sposób 
stwierdzić, czy nastąpiło odkształ-
cenie stropu i jak duże jest to od-
kształcenie. (…) Sieć rozwarstwie-
niomierzy jest na tyle gęsta, a ich 
wskazania na tyle precyzyjne, że 
nie ma ryzyka pominięcia niebez-
piecznego odkształcenia - tłuma-
czył sztygar oddziału maszynowego 
Krzysztof Cymerlik (Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów SA) w po-
przednim wydaniu Solidarności 
Górniczej.

- Przy obudowach podporowych 
widzimy aktualny stan samej obu-
dowy, nie wiemy natomiast, co się 
dzieje w górotworze i jak górotwór 
oddziałuje na obudowę na danym 
odcinku wyrobiska. Monitoring w 
przypadku samodzielnej obudowy 
kotwowej ma charakter predykcyj-
ny - czyli sygnalizuje zachowanie 
się górotworu, zanim wpłynie on 
na stan wyrobiska. Możemy zatem 
zareagować szybciej niż w przy-
padku obudowy podporowej, gdzie 
widzimy tylko skutki oddziaływa-
nia górotworu - mówił przed roz-
poczęciem kluczowej fazy realizacji 
projektu „Samodzielna obudowa 
kotwowa” kierownik Działu Analiz, 
Raportowania i Wsparcia Projek-
tów Górniczych JSW Innowacje SA 
Zenon Ścigała.

Jak informuje spółka JSW 
Innowacje, rozwarstwieniomie-
rze, funkcjonujące od pierwszego 
kwartału bieżącego roku, do dnia 
dzisiejszego nie wykazały żad-
nych anomalii górotworu.

Pracami montażowymi zajmują 
się specjaliści z Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów SA wraz z serwi-
santami firm Joy Komatsu i Sigma 
SA. Szerokim wsparciem i pomocą 
służy załoga KWK „Budryk”. Dało 
się to szczególnie odczuć podczas 
transportu elementów kombajnu 
o ponadprzeciętnej masie i gaba-
rytach oraz przygotowania organi-
zacyjnego robót zarówno na etapie 
dokumentacyjnym, jak i wykonaw-
czym.

Warto tutaj zaznaczyć, że we-
dług wielu pracowników, również 
posiadających wieloletni staż doło-
wy, stanowisko montażowe jest jed-
nym z najbardziej nowoczesnych i 
komfortowych, w jakich do tej pory 
pracowali - o standardzie niewiele 
odbiegającym od powierzchnio-
wych hal montażowych.

Spodziewany termin ukończe-
nia prac montażowych to pierwsza 
dekada listopada. Równolegle do 
dobiegających końca prac zwią-
zanych z montażem kombajnu 
prowadzone będą prace przy za-
budowie urządzeń przodkowych i 

odstawy urobku firmy Sigma.
Przypomnijmy, że kombajny 

urabiająco-kotwiące typu Bolter 
Miner są niezwykle wydajne, co 
przekłada się na obniżenie kosz-
tów eksploatacji złoża. Według 
producenta ich maksymalna pręd-
kość pracy wynosi 27 ton urob-
ku na minutę. Należy założyć, że 
sukces projektu „Samodzielna 
obudowa kotwowa” utoruje drogę 
kolejnym inwestycjom tego typu - 
z korzyścią dla całego sektora wy-
dobywczego w Polsce. Czy tak się 
stanie? W JSW Innowacje nie mają 
wątpliwości.

- Po zakończeniu prac projek-
towych zamierzamy - jako JSW 
Innowacje SA - projekt ten skomer-
cjalizować. Już teraz mamy sygnały 
o zainteresowaniu problematyką 
samodzielnej obudowy kotwowej z 
kopalń innych spółek węglowych. 
Nową technologię będziemy chcieli 
wprowadzić również do pozosta-
łych kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA - zapowiadał kilka 
miesięcy temu Zenon Ścigała.

Dziś można powiedzieć, że klu-
czowe z punktu widzenia realizacji 
projektu wydarzenie - rozruch i 
pierwsze próby ruchowe kombajnu 
- to kwestia kilkunastu dni.

Marek Jurkowski



6 ANALIZY

Elektrownie na miarę czasów
ENERGETYKA Trwają inwestycje w energetykę węglową

10 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w Elektrowni Opole oficjalnie oddano do eksploatacji dwa bloki o mocy 900 MW każdy. 
Obecnie trwa budowa jeszcze trzech bloków węglowych w Polsce: w elektrowniach Jaworzno, Turów 
i Ostrołęka. Wszystkie one spełniają rygorystyczne normy dotyczące ochrony środowiska. 

JUŻ 30 września 2019 r., zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, za-
kończyła się budowa bloków ener-
getycznych nr 5 i 6 w Elektrowni 
Opole o łącznej mocy 1800 MW. 
Elektrownia Opole należy do Pol-
skiej Grupy Energetycznej (PGE). 
Dzięki inwestycji wartej blisko 
11,6 mld zł Elektrownia Opole jest 
obecnie w czołówce najnowocze-
śniejszych elektrowni na świecie i 
zaspokaja 8 proc. krajowego zapo-
trzebowania na energię elektrycz-
ną. To największa inwestycja in-
frastrukturalna w Polsce po roku 
1989. 

Praca na 35 lat
Dzięki zastosowaniu najnowo-

cześniejszych technologii, spraw-
ność w produkcji energii elek-
trycznej w nowych blokach jest na 
poziomie ok. 46 proc., co przełoży 
się na znaczące ograniczenie od-
działywania elektrowni na śro-
dowisko. Nowe bloki energetycz-
ne są niskoemisyjne i z zapasem 
spełniają rygorystyczne normy 
środowiskowe Unii Europejskiej. 
Na każdą kilowatogodzinę wypro-
dukowanej energii elektrycznej 
w opolskich blokach zostanie wy-
emitowane od dwóch do czterech 
razy mniej tlenków siarki i azotu 
niż ze starych bloków, a jednost-
kowa emisja dwutlenku węgla jest 
mniejsza o ok. 25 proc. niż jest to 
w starych jednostkach. 

- Nowe bloki w Elektrowni 
Opole, które docelowo będą pro-
dukować nawet 12,5 TWh energii 
elektrycznej rocznie, w znaczący 
sposób wzmacniają bezpieczeń-
stwo energetyczne Polski. Nowo-
czesne technologie zastosowane 
przy ich budowie sprawiają po-
nadto, że jest to obecnie jedna z 
najnowocześniejszych elektrow-
ni konwencjonalnych na świecie. 
Inwestycja wpisuje się także w 
kierunek rozwoju sektora ener-
getycznego, który wyznaczyliśmy 
w projekcie Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 roku – mówi 
Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii.

Nowe bloki w Opolu zaprojek-
towane zostały na 35 lat pracy z 
czasem wykorzystania mocy zain-
stalowanej do 8000 godzin rocz-
nie. 

- To działające już pełną mocą 
nowoczesne, spełniające najwyż-
sze dostępne standardy wydajno-
ści i przyjazności dla środowiska, 
bloki energetyczne. Nowe bloki 
stanowią ważny element polskiej 
transformacji, która łączy najno-
wocześniejsze rozwiązania ener-
getyki konwencjonalnej z rozwo-
jem odnawialnych źródeł energii 
– mówi Henryk Baranowski, pre-
zes PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej.

Nowe bloki w Elektrowni Opo-
le będą spalały prawie 4 mln ton 

węgla kamiennego, który będzie 
pochodził z kopalń Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG). 

Emisja CO2 
mniejsza o 30 proc.

Już w styczniu 2020 r. ma zostać 
oddany kolejny blok na węgiel ka-
mienny, tym razem o mocy 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III, wcho-
dzącej w skład grupy Tauron. 

Nowy blok energetyczny w Ja-
worznie będzie jedną z najspraw-
niejszych jednostek tego typu w 
Europie. W porównaniu do ist-
niejących bloków klasy 200 MW 
sprawność nowego bloku będzie 
wyższa o 33 proc., emisje dwutlen-
ku siarki i tlenków azotu spadną o 
ponad 50 proc., a emisja CO2 bę-
dzie niższa o niemal 30 proc. Po-
równanie do bloków klasy 120 MW 
pokazuje jeszcze większą przepaść 
technologiczną, gdzie sprawność 
bloku 910 będzie wyższa o 45 
proc., a emisje dwutlenku siar-
ki i tlenków azotu niższe o ponad 
80 proc., natomiast emisja CO2 
zmniejszy się o około 31 proc.

Nowy blok w Jaworznie nie 
będzie też wymagał składowania 
odpadów po spalaniu – popiołów, 
gipsu czy żużla. Odpady te zosta-
ną wykorzystane m.in. w przemy-
śle cementowym i budowlanym. 
Układy zamontowane w jednostce 
pozwolą na jej szybkie uruchomie-
nie przy bezwietrznej pogodzie, co 

ma istotne znaczenie przy dyna-
micznie rosnącej mocy źródeł od-
nawialnych zależnych od warun-
ków atmosferycznych.

Koszt nowej jednostki to ponad 
6 mld zł. 

Nowy blok w Jaworznie będzie 
rocznie spalał ok. 2,5 mln ton wę-
gla kamiennego, który będzie po-
chodził od różnych dostawców, ale 
przede wszystkim ze spółki Tauron 
Wydobycie. 

Nowy blok i modernizacja 
starych

Także w 2020 r., tyle że w paź-
dzierniku, ma zostać oddany do 
eksploatacji blok o mocy 490 MW 
w Elektrowni Turów, należącej do 
PGE. Pracę bloku przewidziano na 
okres ok. 30 lat. Wartość tej inwe-
stycji to blisko 3,5 mld zł. 

Zastosowanie najnowocze-
śniejszych rozwiązań technolo-
gicznych ma zagwarantować wy-
soką sprawność produkcji energii 
elektrycznej oraz pozwolić na 
pełne i efektywne wykorzystanie 
zasobów węgla brunatnego w zło-
żu kopalni węgla brunatnego Tu-
rów, z jednoczesnym zachowaniem 
wszystkich standardów ekologicz-
nych. 

Nowy blok będzie spełniać su-
rowe normy ochrony środowiska. 
Jego emisja dwutlenku siarki w 
porównaniu z wyłączonymi bloka-
mi nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 
20-krotnie, a emisja pyłów około 
10-krotnie. W związku z wymaga-
niami polityki klimatycznej blok 
przygotowany będzie pod budowę 
instalacji wychwytu dwutlenku 
węgla ze spalin. 

Nowa inwestycja będzie też 
przystosowana do rygorów emi-
syjnych wynikających z tzw. kon-
kluzji BAT (Best Available Tech-
niques), zakładających wdrożenie 
najlepszych i najbardziej proeko-
logicznych dostępnych technologii, 
które zaczną obowiązywać od 2021 
roku.

Warto dodać, że wraz z budową 
nowego bloku, Elektrownia Turów 
prowadzi inną, wielką inwestycję 
-gruntowną modernizację bloków 
1–3. Wartość projektu to około 800 
mln zł. Zakończenie tego zadania 
przyczyni się do wydłużenia ży-
wotności jednostek wytwórczych 
o minimum 20 lat, zwiększenia 
ich mocy z 235 MW do 250 MW, a 
także poprawienia ich sprawności 
i dyspozycyjności. W trakcie prac 
zostaną zmodernizowane główne 
wyspy technologiczne bloków, tj. 
kotły, turbiny, generatory, elek-
trofiltry oraz systemy sterowania. 
Realizacja projektu zaowocuje 
również istotnym zmniejszeniem 
emisji tlenków azotu, dwutlenku 
siarki i pyłu.

Ostatni taki blok
Trwa budowa bloku 1000 MW 

w Elektrowni Ostrołęka. Koszt tej 
inwestycji wyniesie również ponad 
6 mld zł, ma ona zostać ukończo-
na w 2023 r. Po 50 proc. udziałów 
w tej inwestycji mają dwie grupy 
kontrolowane przez Skarb Pań-
stwa, a mianowicie Energa i Enea. 
Koszt tej budowy to ok. 6 mld zł. 

Blok w Elektrowni Ostrołęka 
zostanie wykonany w technolo-
gii ultra nadkrytycznej. Dzięki 
zastosowaniu tego typu rozwią-
zań, obiekt w Ostrołęce osiągnie 
sprawność na poziomie 46 proc., 
czyli jedną z najwyższych wśród 
elektrowni parowych w Polsce, a 
także znacznie wyższą od średniej 
światowej, która wynosi 33 proc. 
Tak wysoka sprawność pozwoli na 
redukcję emisji CO2 o 26 proc. w 
porównaniu ze starymi blokami, a 
zwiększenie jej o każdy punkt pro-
centowy oznacza redukcję emisji 
CO2 o ponad dwa punkty procen-
towe.

Dzięki nowoczesnym elektrofil-
trom oraz systemom odsiarczania i 
odazotowania spalin nowy blok w 
Ostrołęce będzie spełniać wszystkie 
wymagane normy emisji w odnie-
sieniu do dużych instalacji spalania 
(LCP), a także restrykcyjne normy 
emisyjne zawarte w najnowszych 
dyrektywach Unii Europejskiej, 
które nakładają wymogi stosowa-
nia najlepszych dostępnych tech-
nik (tzw. BAT) w zakresie ochrony 
środowiska. Blok ma pracować do 8 
tys. godzin rocznie. 

Minister Energii Krzysztof 
Tchórzewski wprost przyznał, że 
blok w Ostrołęce będzie ostat-
nią konwencjonalną jednostką 
węglową w Polsce. Żadna z grup 
energetycznych nie planuje budo-
wy kolejnych bloków węglowych. 
Co prawda teoretycznie mówi się 
o możliwości budowy instalacji 
naziemnego zgazowania węgla 
kamiennego w okolicach kopalni 
Bogdanka, ale wciąż nie podjęto 
konkretnych decyzji w tej sprawie. 
Gaz, powstały w wyniku zgazo-
wania węgla, miałby służyć jako 
paliwo do bloku gazowego. Argu-
mentem przemawiającym za tą 
inwestycją są duże zasoby węgla, 
argumentem przeciw są natomiast 
jej wysokie koszty inwestycyj-
ne oraz wysoka emisyjność CO2, 
wyższa niż w przypadku standar-
dowych elektrowni gazowych. 

Po tych inwestycjach widać, że 
węgiel jeszcze przez długie lata bę-
dzie podstawą polskiej energetyki. 
W projekcie Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 r. zapisano, że 
w roku 2030 węgiel będzie miał 
udział w wytwarzaniu energii elek-
trycznej na poziomie ok. 60 proc. 

Igor D. Stanisławski
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Bogaty łańcuch wartości
PGG Prezentacja strategii transformacji w Brukseli

POLSKA Grupa Górnicza przedstawiła swą strategię transformacji przed Komisją Europejską w Brukseli
DO ochrony łańcucha wartości, 
tworzonego przez spółki górnicze 
Europy w postaci setek tysięcy 
atrakcyjnych miejsc pracy i zasi-
lania rynków miliardami euro z 
podatków, opłat i wynagrodzeń 
wezwał w Brukseli prezes Polskiej 
Grupy Górniczej Tomasz Rogala, 
występując w czwartek, 17 paź-
dziernika na obradach Platformy 
Wsparcia Regionów Górniczych 
Komisji Europejskiej.

Dwudniowe, szóste spotkanie 
robocze platformy powołanej przez 
KE dla regionów górniczych w 
transformacji obyło się 16-17 paź-
dziernika. Spotkania takie Komisja 
Europejska organizuje trzykrotnie 
w roku (ostatnio w kwietniu i lip-
cu), oddając głos kilku kolejnym 
reprezentantom europejskich re-
gionów silnie zależnych od prze-
mysłu wydobywczego. Wysłuchują 
ich i oceniają m.in. eksperci KE.

Już swym tytułem “The oppor-
tunities of transition” prezentacja 
Tomasza Rogali – prezesa PGG, 
akcjentowała korzyści i szanse 
mogące wynikać z udanej trans-
formacji. Podstawą pozytywnego 
podejścia dla PGG (z wolumenem 
produkcji 30 mln t rocznie, za-
trudniającej 42 tys. pracowników 
w 8 kopalniach i dysponującej 
zasobami 1,6 mld t węgla, w tym 
także koksowego) jest bogaty łań-
cuch wartości, który spółka ge-
neruje w otoczeniu rynkowym i 
społecznym. Pierwszym ogniwem 
są wiedza i rozwój technologiczny, 
w które PGG inwestuje 781 mln 
zł w zakupach sprzętu i dzierża-
wie maszyn u 3,5 tys. dostawców. 
Drugim – podatki i płatności w 
wysokości aż 3,1 mld zł do budże-
tu państwa oraz 171,3 mln zł do 
budżetów lokalnych. Po trzecie 
– dzięki funkcjonowaniu PGG w 
regionie istnieje 200 tys. miejsc 
pracy z wynagrodzeniem prze-
ciętnie o połowę wyższym, niż 
średnio w województwie śląskim. 
Istotne i nie do pominięcia – ar-
gumentował Tomasz Rogala – są 
wartości niematerialne, jak np. 
współpraca PGG w 18 aktualnych 
projektach naukowo-badawczych 
(np. w kopalni Bolesław Śmiały 
działa od wiosny tego roku jedyna 
w Europie, unikatowa instalacja 
odsalania wód kopalnianych w 
projekcie „Zero Brine” z udziałem 
22 polskich i zagranicznych pla-
cówek naukowych; eksperyment 
zyskał finansowanie programu 
Horizon 2020). Inne z ogniw łań-
cucha wartości to infrastruktura 
PGG: spółka dysponuje terenami 
pod nowe inwestycje w świetnej 
lokalizacji Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego (2 tys. ha i budyn-
ki o powierzchni miliona m kw.).

- Nauka, nowoczesna myśl 
techniczna i wiedza inżynierska są 
głównymi wskaźnikami rozwoju 
regionalnego i społecznego. Dlate-
go właśnie PGG wypatruje nowych 
i rozwojowych obszarów aktywno-

ści, które uzupełniałyby zasadni-
czy zakres działalności firmy - mó-
wił Tomasz Rogala.

- Transformację pojmujemy 
jako wyzwanie do dalszego rozwo-
ju, do poszukiwania nowych cech 
firmy i podwyższania kompetencji 
pracowników, ponieważ nowocze-
sne, zaawansowane technologicz-
nie linie biznesowe wymuszają 
rozwijanie wiedzy i kompetencji – 
podkreślił.

W Polskiej Grupie Górniczej 
powstaje środowisko naukowo-
-eksperckie, zdolne obsłużyć kil-
ka strategicznych kierunków, jak 
rozwój energetyki niskowęglowej 
i odnawialnej, wdrożenie modelu 
gospodarowania w bezodpado-
wym obiegu zamkniętym, prace 
nad technologiami przyszłości. Ich 
zapleczem będą nowo powstające 
centra doświadczalne i naukowo-
-badawcze. Praktycznymi przykła-
dami podążania w takich nowocze-
snych kierunkach w PGG mogą być 
np. wdrożenia automatyki, roboty-
zacji i rozwiązań informatycznych 
w firmie, projekty odzysku poszu-
kiwanych surowców i pierwiast-
ków, czy alternatywne sposoby 
korzystania z odpadów i procesy 
przekształcania paliwa stałego na 
płynne lub gazowe.

W energetyce spółka sprawdza 
możliwości stosowania na bazie 
ciepła i energii ujmowanych z wy-
robisk podziemnych wysokowy-
dajnych form ogrzewnictwa na 
powierzchni (także w budynkach 
pasywnych energetycznie). Już 
obecnie buduje elektrownie fo-
towoltaiczne (ich potencjach na 
gruntach  PGG w rozpoczętym 
przez pilotaż w kopalni Halemba 
projekcie może osiągnąć nawet 90-
95 MW ekologicznych mocy).

- Sporą przewagę konkuren-
cyjną PGG stanowi położenie w 
najbardziej rozwiniętym obszarze 
kraju, z wysokim i rosnącym wciąż 
zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną. Duże korzyści w za-
kresie produkcji lub magazynowa-
nia energii wynikać mogą z ogrom-
nego areału postindustrialnych, 
pogórniczych gruntów we włada-
niu spółki, a także ogromnego do-
świadczenia i kompetencji inży-
nierów w zarządzaniu energetyką 
– wyjaśniał prezes PGG.

- Bezustannie inwestujemy w 
umiejętności inżynierskie naszej 
kadry, bo są one absolutnie kluczo-
we do budowy nowych kompetencji 
– dodał.

W zakresie technologii przemy-
słowych PGG chce być w centrum 
najnowszych idei np. na wszech-
stronne wykorzystanie dostępnych 
surowców, robotyzację linii pro-
dukcyjnych, automatyzację proce-
sów przemysłowych, nowoczesną 
obróbkę metali.

– Wysoka elastyczność w pro-
gramowaniu procesów produkcji 
pozwoli nam zaspokajać w przy-
szłości potrzeby takich branż, jak 

np. transport kolejowy, energetyka 
czy budownictwo – mówił Tomasz 
Rogala.

Opisał m.in. program PGG mo-
dernizacji zakładów remontowych 
spółki. Na ich bazie, korzystając z 
bogatego doświadczenia i licznych 
nieruchomości stworzyć można 
wysoko wyspecjalizowane zakłady 
usług o profilu spawalniczym na 
potrzeby firmy i rynek. W pierw-
szym etapie, w latach 2018-20121 
zaplanowano w PGG gruntowne 
doposażenie i rozbudowę parku 
maszynowego oraz wyszkolenie 
specjalistycznej obsługi. W latach 
2020-2023 przyjdzie kolej na dy-
wersyfikację procesów i usług oraz 

zdobywanie rynków dla ich sprze-
daży.

Innym z przykładowych pro-
jektów przyszłości w PGG może 
być budowa budynku pasywnego, 
w którym powstanie m.in. labora-
torium badające możliwości wyko-
rzystania kopalnianych zasobów 
energetycznych. Obiekt ten byłby 
zasilany z pomp i wymienników 
ciepła umieszczonych w pokładach 
węgla pod powierzchnią ziemi, z 
ogniw słonecznych na dachach, 
ścianach, hałdach i nieużytkach 
pogórniczych, z wód kopalnianych 
i z silników na metan ujęty w pod-
ziemnych wyrobiskach.

– W osiągnięciu wytyczonych 

przez Unię Europejską celów po-
lityki klimatycznej ważną rolę 
odgrywają projekty z obszaru czy-
stych technologii węglowych, pra-
ce badawczo-rozwojowe, wreszcie 
rozwój inwestycyjny na terenach 
po zamkniętych kopalniach, któ-
ry zostanie przemyślany w sposób 
użyteczny dla nowych gałęzi prze-
mysłu. Polska Grupa Górnicza ma 
wizję, wiedzę i doświadczenie, jak 
przeprowadzić największą w Euro-
pie kompanię wydobywczą przez 
proces transformacji energetycznej 
tak, aby zapewnić regionowi roz-
wój, a jego mieszkańców uchronić 
przed ubóstwem – podsumował 
prezes PGG Tomasz Rogala.
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 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Karty zamiast bonów
Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały porozumienie z Zarządem JSW, na 
mocy którego dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe zostaną 
zastąpione przez karty płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbli-
żony do systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

JAK informuje przewodniczący Zakłado-
wej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) 
NSZZ „Solidarność” JSW SA Sławomir 
Kozłowski, zamiana bonów na karty po-
winna nastąpić za trzy miesiące.

- Negocjacje w sprawie wprowa-
dzenia kart płatniczych były dosyć 
złożone, ale zakończyły się pełnym 
sukcesem - mówi lider ZOK. - Ideę, 
by wprowadzić system, z jakim mamy 
do czynienia w Polskiej Grupie Gór-
niczej, podsunęli nam sami pracow-
nicy. Wielokrotnie zgłaszali nam, że 
forma kart płatniczych - działających 
w sposób zbliżonych do kart banko-
wych - byłaby dla nich optymalna, bo 
dałaby im możliwość realizacji świad-
czenia w większej liczbie placówek 

handlowych. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, zaproponowaliśmy 
pracodawcy rozmowy na ten temat. 
Wcześniej upewniliśmy się, że system 
kart w PGG działa sprawnie, a instytu-
cje skarbowe nie mają względem niego 
żadnych krytycznych uwag o charak-
terze prawnym. Rokowania toczyły się 
we wrześniu, teraz jest moment pod-
pisania porozumienia, a na jego pełną 
realizację musimy poczekać do prze-
łomu stycznia i lutego. Dostawca kart 
- PKO Bank Polski SA - zapewnił, że w 
tym czasie będzie w stanie uruchomić 
nowy system - dodaje.

Już dziś pracownicy JSW mogą 
wypełniać oświadczenia upoważniają-
ce PKO BP do dysponowania ich da-

nymi osobowymi. To niezbędny krok, 
aby móc otrzymać kartę.

Przypomnijmy, że zaangażowanie 
związkowców z reprezentatywnych 
organizacji związkowych JSW SA w re-
alizację pomysłów wspieranych przez 
załogę pozwoliło już na uruchomienie 
Pracowniczego Programu Emerytalne-
go zamiast mniej korzystnych - zwłasz-
cza z punktu widzenia pracowników 
dołowych - Pracowniczych Planów 
Kapitałowych.

- W przypadku rządowych PPK 
zgromadzone środki zaczynają być wy-
płacane pracownikowi wraz z osiągnię-
ciem 65. roku życia. W przypadku PPE 
pierwszą możliwość wypłaty - choć 
pod pewnymi warunkami - pracownik 
otrzymuje już po ukończeniu 55. roku 
życia. Po ukończeniu 60. roku życia nie 
obowiązują żadne warunki, zaś zgro-
madzona kwota może zostać wypłaco-
na nawet jednorazowo. Jeśli zaś chodzi 
o koszty uczestnictwa w PPE, pracow-
nik nie ponosi żadnych obciążeń, bo 
cały koszt leży po stronie pracodawcy 
- wyjaśniał Sławomir Kozłowski w roz-
mowie z Solidarnością Górniczą. 

MJ

Branżowa pielgrzymka 
na Jasną Górę
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” za-
prasza wszystkich górników wraz z rodzinami, członków komisji zakładowych 
Związku oraz poczty sztandarowe do uczestnictwa w XXIX Pielgrzymce Gór-
ników na Jasną Górę, która odbędzie się 24 listopada 2019 roku. Pielgrzymom 
towarzyszyć będzie Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom”.

W POPRZEDNIM roku na Jasnej Gó-
rze zgromadziło się około 5 tysięcy 
pątników.

- Jak co roku, górnicy przybywają 
na Jasną Górę, aby za pośrednictwem 
naszej patronki, świętej Barbary, mo-
dlić się i zawierzyć swój los oraz los 
swoich zakładów pracy Przenajświęt-
szej Matce (…). Górnicy to jest zawód 
bardzo niebezpieczny, w związku z tym 
jednocześnie są oni bardzo wierzący, 
tak że coroczne pielgrzymowanie tutaj, 
na Jasną Górę, jest wielkim wydarze-
niem dla górników i ich rodzin - mówił 
w listopadzie ubiegłego roku Jarosław 
Grzesik, przewodniczący KSGiE.

Uczestnicy pielgrzymki zbiorą się 
przed kościołem pod wezwaniem św. 
Barbary między godziną 9.10 a 9.40. 
Zostaną przywitani przez ojca Ryszar-
da Deca, po czym utworzą pochód, by 
około godz. 10.20 dotrzeć na Jasną 
Górę. O tej właśnie godzinie ma nastą-
pić złożenie kwiatów przez górniczą 
delegację przy pomniku Prymasa Ty-
siąclecia.

Dziesięć minut później, o 10.30, 
rozpocznie się nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej na jasnogórskich wałach. 
Kulminacyjny punkt dnia stanowić bę-
dzie msza święta koncelebrowana w 
Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej 
(Cudownego Obrazu) pod przewodnic-

twem biskupa pomocniczego diecezji 
opolskiej księdza Rudolfa Pierskały z 
udziałem kapelana KSGiE ks. prałata 
Bernarda Czerneckiego, ks. Grzego-
rza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia, ks. 
Grzegorza Stolczyka, o. Jana Zinówko 
oraz ks. prałata Jana Żaka.

Pielgrzymkę zakończy odczyta-
nie aktu zawierzenia Braci Górniczej i 
górniczych rodzin Matce Boskiej Czę-
stochowskiej w Kaplicy Cudownego 
Obrazu.

Nie zmarnować 
potencjału
ZAJMUJĄCA się przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń 
i odzyskiwaniem węgla, kamienia łamanego oraz innych kruszyw 
Haldex SA świętuje 60-lecie swojej działalności. O przeszłości, 
teraźniejszości i perspektywach rozwoju rysujących się przed 
firmą rozmawiamy z jej prezesem Bogdanem Leśniowskim.

Solidarność Górnicza: - 
Gratulując 60-lecia funkcjo-
nowania na rynku, chciałoby 
się zapytać, czym Haldex może 
się pochwalić - zarówno w 
kontekście historycznym, jak 
i całkiem współczesnym?

Bogdan Leśniowski, prezes 
Zarządu Haldex SA: - Na prze-
strzeni tych sześciu dekad firma 
przerobiła ponad 150 milionów ton 
odpadów wydobywczych. Już sam 
ten fakt stanowi dla nas powód do 
dumy. Dziś Haldex jest spółką-cór-
ką należącą do Grupy Kapitałowej 
Holding KW, a więc podmiotem ze 
stuprocentowym udziałem Skarbu 
Państwa. Jesteśmy obecni w trzech 
spółkach węglowych - Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej SA, Polskiej 
Grupie Górniczej SA i Tauron Wy-
dobycie SA. Wspomagamy swoją 
działalnością te właśnie podmioty, 
a ponadto sprzedajemy odzyskany 

przez nas węgiel polskim koncer-
nom energetycznym. Gdy obej-
mowałem stanowisko, było to w 
sierpniu 2017 roku, wyznaczyłem 
sobie bardzo konkretne cele - Hal-
dex miał podwoić swój majątek i 
maksymalnie uniezależnić się od 
outsourcingu, zlecania rozma-
itych zadań firmom zewnętrznym. 
Ten drugi proces nadal trwa. Aby 
osiągnąć wspomniany cel, konse-
kwentnie inwestujemy w nasz park 
maszynowy. Rok 2019 jest pod tym 
względem dla Haldexu rokiem zu-
pełnie wyjątkowym. Jeśli chodzi o 
sprzęt ciężki - koparki, spycharki 
czy ładowarki - już teraz można po-
wiedzieć, że jesteśmy samowystar-
czalni. Przed nami duży przetarg 
na wozidła. Po tym przetargu bę-
dziemy mogli obsłużyć Centralne 
Składowisko Odpadów Górniczych 
w Knurowie wyłącznie własnym 
sprzętem.

SG: - A co stanowi najwięk-
sze wyzwanie?

BL: - Z pewnością proces łącze-
nia Haldexu z Remaszem. Dzięki 
połączeniu chcemy wzmocnić stro-
nę przychodową naszej firmy. Bar-
dzo szybko doszliśmy do wniosku, 
że chcąc uzyskać efekt synergii, 
będziemy musieli w Remasz so-
lidnie zainwestować. Dzięki temu 
uzupełnimy rynek usług w zakresie 
remontów maszyn i urządzeń gór-
niczych dla JSW czy PGG. Ponadto 
chcemy poszerzyć działalność w 
zakresie wykwalifikowanych usług 
spawalniczych - zamierzamy inwe-
stować nie tylko w urządzenia, ale 
i w pracowników, kierując ich na 
specjalistyczne szkolenia spawal-
nicze czy kursy obsługi obrabiarek 
CNC. Będziemy poszukiwać ludzi 
głównie z rejonu Knurowa, Czer-
wionki-Leszczyn i Rybnika. Połą-
czenie z Remaszem da nam szansę 
na wykorzystanie hali, jaką Remasz 
posiada w Knurowie. Wykorzysta-
my każdą okazję, by zapewnić Hal-
dexowi dalszy rozwój.

SG: - Czy są jakieś obszary 
działania firmy, o których nie 
powiedzieliśmy?

BL: - Oczywiście! Rekulty-
wujemy należący do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA osadnik 
w Gliwicach położony nieopodal 
skrzyżowania ulic Bojkowskiej i 
Płażyńskiego. Ponadto zagospoda-
rowujemy hałdę w Panewnikach, 
na pograniczu Mikołowa i Katowic, 

skąd pozyskujemy węgiel. Jeśli cho-
dzi o to pierwsze zadanie, zostało 
ono w zasadzie wykonane i szyku-
jemy się do przekazania osadnika 
SRK. Jeśli chodzi o zadanie drugie, 
eksploatację hałdy powinniśmy za-
kończyć mniej więcej za cztery lata. 
Mając na uwadze ochronę środowi-
ska naturalnego i dążąc do obniże-
nia kosztów funkcjonowania firmy, 
Haldex inwestuje w odnawialne 
źródła energii. Wkrótce będziemy 
montować ogniwa fotowoltaiczne 
na dachach naszych budynków, 
by taniej pozyskiwać energię elek-
tryczną. Jeśli chodzi o zakłady w 
Mysłowicach-Brzezince, Zabrzu-
-Makoszowach i na hałdzie pa-
newnickiej, już wymieniliśmy nie-
zwykle energochłonne oświetlenie 
sodowe na oświetlenie LED. Złoży-
liśmy zarazem wniosek do Urzędu 
Regulacji Energetyki o nadanie tak 
zwanych białych certyfikatów, co 
umożliwi odzyskanie części kosz-
tów poniesionych w związku z wy-
mianą oświetlenia.

SG: - Dobiegająca końca re-
alizacja wymienionych przez 
Pana zadań każe zadać pyta-
nie o przyszłość Haldexu i pla-
ny na przyszłość…

BL: - Są starania z naszej stro-
ny, aby doprowadzić do budowy 

nowego zakładu przeróbczego 
odpadów wydobywczych. Koszt 
tej inwestycji powinien wynieść 
około 40 milionów złotych. Dzię-
ki zakładowi będziemy w stanie 
odzyskiwać węgiel z hałdy zgro-
madzonej na terenie Centralnego 
Składowiska Odpadów Górniczych 
w Knurowie. Mamy tam obecnie 
około 130 milionów ton odpadów 
górniczych. Mało tego, każdego 
dnia CSOG przyjmuje 15 tysię-
cy ton nowych odpadów z kopalń 
„Budryk” i „Knurów-Szczygłowi-
ce”. Będzie zatem z czego odzyski-
wać węgiel czy kruszywa. Póki co, 
skupiamy się na inwestowaniu w 
ludzi i maszyny. Chcemy być zna-
czącym podmiotem na rynku ofe-
rowanych przez nas usług dla całej 
branży górniczej. Dodam, że wraz 
z przejęciem Remaszu przejmiemy 
również ponad 160 pracowników, 
a do tej pory zatrudnialiśmy mniej 
więcej 250 osób, więc wkrótce na-
sza załoga powiększy się do ponad 
400 pracowników. To olbrzymi po-
tencjał. Jeśli go nie zmarnujemy, 
przed firmą 60 kolejnych lat owoc-
nej działalności.

SG: - Dziękujemy za roz-
mowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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LW BOGDANKA Rekultywacja Nadrybia Wsi

Z myślą o lokalnej 
społeczności  
LW BOGDANKA zakończyła kolejny projekt rekultywacji obszarów 
występowania szkód górniczych. Tym razem objął on tereny należące 
do kopalni znajdujące się w granicach Nadrybia Wsi.

ETAP PO ETAPIE
Rekultywację w Nadrybiu Wsi ze względu na swoją złożoność podzielono na na-

stępujące etapy: 

ETAP I - prace przygotowawcze:
 Szczegółowa wizja terenowa, w tym pomiary geodezyjne oraz sporządzenie  
dokumentacji geodezyjnej.

 Określenie kierunku zagospodarowania z uwzględnieniem czynników: przyrod-
niczych, ekonomicznych, technicznych i społecznych.

 Opracowanie dokumentacji projektowej.

ETAP II - rekultywacja techniczna: 
 Wykonanie stawu rybnego zgodnie z operatem wodnoprawnym na wykonanie 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 Odpowiednie ukształtowanie terenu tj. makroniwelacja rozumiana, jako wypeł-
nianie zagłębień terenu przy wykorzystaniu odpadów wydobywczych tak, aby 
możliwe było zagospodarowanie docelowe rekultywowanego terenu. 

 Właściwe wyprofilowanie rekultywowanego terenu, tak aby było możliwe 
kształtowanie warunków wodnych.

 Odtworzenie warstwy glebowej o miąższości ok. 1,0 m, niezbędnej do właści-
wego zagospodarowania biologicznego oraz użytkowania docelowego terenu. 

 Wykonanie rowów odwodnieniowych.

ETAP III - rekultywacja biologiczna: 
 Zabiegi agrotechniczne i przygotowanie gruntu do zadarnienia  – uprawa i na-
wożenie.

 Zadarnienie rekultywowanej powierzchni.

ETAP IV - zagospodarowanie docelowe 
 Etap ten to dalszy ciąg obudowy biologicznej mającej na celu przywrócenie 
gospodarczej użyteczności rekultywowanym terenom – realizacja projektu ar-
chitektonicznego.

ETAP V – monitoring efektów rekultywacji 

REALIZACJA projektu, który 
rozpoczął się latem ubiegłego roku 
trwała rok. Obszar objęty rekulty-
wacją liczył ponad 12 ha. Z myślą o 
lokalnej społeczności  rekultywację 
przeprowadzono w kierunku rekre-

acyjno-zadrzewieniowym, który 
naturalnie wpisuje się w charakter 
przyrodniczy całego Pojezierza Łę-
czyńsko-Włodawskiego.  

Lubelski Węgiel Bogdanka w 
ramach swojej działalności prowa-

dzi szereg przedsięwzięć mających 
na celu ograniczenie oraz zniwe-
lowanie oddziaływania Spółki na 
środowisko przyrodnicze. Jedną z 
metod realizacji tej polityki są za-
biegi rekultywacyjne obszarów, na 

których występują szkody związane 
z eksploatacją węgla, czyli szkody 
górnicze. Ich zadaniem jest przy-
wrócenie zdegradowanym gruntom 
wartości użytkowych bądź przyrod-
niczych.

Materiał rekultywacyjny stano-
wiły własne odpady wydobywcze, 
które pod względem petrograficz-
nym są mieszaniną głównie iłow-
ców i mułowców jak również masy 
ziemne  z wykopu stawu rybnego, 
profilowania terenu oraz pozyska-
ne z zewnątrz.

Jednym z ważniejszych elemen-
tów zastosowanej rekultywacji było 
wybudowanie stawu rybnego o po-
wierzchni 1,60 ha. Jego zadaniem 
jest chronić zasoby wodne oraz słu-
żyć agroturystyce, a tym samym jest 
odpowiedzią na potrzeby lokalnej 
społeczności oraz wymagania sta-
wiane przez samorząd terytorialny. 
Jednocześnie nowy zbiornik wod-
ny przyczyni się do uregulowania 
i ochrony  stosunków wodnych na 
tym terenie, polepszenia użytkowa-
nia gruntów oraz ochrony gruntów 
przed lokalnymi podtopieniami. 
Jest to niezwykle ważne zwłaszcza 
w kontekście polityki krajowej skie-
rowanej  na retencję wody. 

Na pozostałym obszarze wy-
konano nasadzenia drzew i krze-
wów oraz wytyczono ścieżki spa-
cerowe. Główne gatunki drzew 
zastosowane w tym procesie to: 
sosna zwyczajna, klon zwyczajny i 
dąb szypułkowy. Ostatni element 
rekultywacji to monitoring jej 
efektów, który obejmować będzie 
okres minimum trzyletni i pole-
gać będzie na corocznych przeglą-
dach zadrzewień i w przypadku 
ubytków, wprowadzenie nowych 
nasadzeń w miejsce wypadów, 
tak aby osiągnąć udatność rzędu 
90 proc.  Rekultywacja terenu 
oprócz realizacji zaprojektowa-
nych zabiegów technicznych i bio-
logicznych to również ciągła kon-
tynuacja działań, aż do momentu 
uzyskania trwałej szaty roślinnej. 
Wyznacznikiem zrealizowania 
celu planowanej rekultywacji bę-
dzie uzyskanie trwałej szaty ro-
ślinnej. 

Warto podkreślić, że przepro-
wadzone zabiegi oprócz korzyści 
przyrodniczych znacznie poprawi-
ły walory krajobrazowe otoczenia 
oraz wartość użytkową gruntu. 

mj
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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

NIE PRZEGAP OKAZJI!
DODATKOWE PIENIĄDZE NA PRZYSZŁOŚĆ dla CIEBIE I BLISKICH 
czyli Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

• INTELIGENTNA PODWYŻKA – bo to DODATKOWE 3,5% 
od comiesięcznego wynagrodzenia (liczonego jako podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

• TO PIENIĄDZE wpłacane na TWOJE KONTO w FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 
PKO TFI – odkładasz i inwestujesz by mieć dodatkowy kapitał na emeryturę 
(lub dowolny cel – TY DECYDUJESZ NA CO WYDASZ SWOJE PIENIĄDZE).

• NIE MUSISZ TRUDZIĆ SIĘ Z DECYZJĄ, W CO I KIEDY ZAINWESTOWAĆ – WYBIERZ 
FUNDUSZ tzw. CYKLU ŻYCIA a fundusz zrobi wszystko za Ciebie!

• Możesz także odkładać więcej (jeśli chcesz) – wtedy skorzystasz z wynegocjowa-
nych bardzo niskich opłat i masz szansę na większe pieniądze w przyszłości.

• PPE to TWOJE PRYWATNE PIENIĄDZE (INWESTYCJE)!
• PIENIĄDZE SĄ DZIEDZICZONE – wyznacz OSOBĘ UPOSAŻONĄ i miej to z głowy!
• KIEDY SKORZYSTASZ Z TYCH PIENIĘDZY? – nawet już w wieku 55 lat, jeśli do tego 

czasu uzyskasz prawo do emerytury!
• JAK SKORZYSTAĆ Z TEJ OKAZJI? Przystąp do PPE w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
• JAK PRZYSTĄPIĆ ?* To bardzo proste – wejdź na stronę internetową 

https://i-ppe.pl/jswsig/#/login wpisz trzycyfrowy kod 732 oraz kod z obrazka 
i wypełnij prosty formularz.

• Na formularzu w polu numer kadrowy wpisz NUMER KOMPUTERA.

ZAPISZ SIĘ DO PPE W JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O.  
I NIE PRZEGAP OKAZJI NA DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SIEBIE I BLISKICH!
*Jedynym kryterium przystąpienia do PPE jest staż pracy powyżej 3 miesięcy.

Oddali cześć księdzu Popiełuszce
8 PAŹDZIERNIKA to w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu wyjątkowa data. U tamtejszych braci kapucynów tego 
właśnie dnia, 35 lat temu, ksiądz Jerzy Popiełuszko - dziś błogosławiony i patron „Solidarności” - odprawił mszę świętą. Jedenaście 
dni później został w bestialski sposób zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

HISTORIA Uroczystości w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu

 JAWORZNO W 35. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

Pamiętają o patronie Związku
To była piękna uroczystość - podczas mszy świętej upamiętniającej 35. rocznicę męczeń-
skiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, jaką odprawiono 20 października w jaworznickiej 
kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny, parafia otrzymała obraz z wizerunkiem kapelana 
„Solidarności”, dar od parafii św. Brygidy z Gdańska.

W LATACH 80. XX wieku ks. Popiełusz-
ko bardzo aktywnie wspierał „Solidarność”. 
Stawał w obronie ludzi prześladowanych, 
gnębionych, więzionych, działał charyta-
tywnie. Zyskał ogromne poparcie społeczne 
i stał się wielkim autorytetem. Podczas sta-
nu wojennego w warszawskim kościele św. 
Stanisława Kostki organizował „msze za Oj-
czyznę”. Odprawiał je również w innych czę-
ściach kraju.

8 października 1984 roku przyjechał do 
Bytomia, ale jego wizyta była bardzo dłu-
go utrzymywana w tajemnicy, ukrywano 
ją przed Służbą Bezpieczeństwa. Kapłani 
„pocztą pantoflową” przekazywali infor-
macje parafianom. Mszę odprawioną przez 
księdza Popiełuszkę wspomina się do dzi-
siaj. Uczestnicy tego wydarzenia pamiętają 
dokładnie między innymi o homilii, podczas 
której kapłan mówił o miłości i odwadze.

- Trzydzieści pięć lat temu kościół nie 
mieścił wszystkich chcących na modlitwie 
wsłuchiwać się w słowa Ewangelii głoszo-
nej przez księdza Jerzego, a dzisiaj jest nas 
niewielu - mówił 8 października tego roku 
ksiądz Stanisław Puchała, wieloletni kapelan 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” (obec-

nie również kapelan podziemnej kaplicy św. 
Barbary w zabrzańskiej zabytkowej kopalni 
„Guido”).

Hołd księdzu Popiełuszce oddali przed-
stawiciele śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
wraz ze związkowymi pocztami sztandaro-
wymi.

Po mszy świętej odczytany został list od 
premiera Mateusza Morawieckiego. Następ-
nie złożono kwiaty i zapalono znicze pod 
znajdującym się nieopodal bytomskiego ko-
ścioła pomnikiem błogosławionego. Odlana z 
brązu figura przedstawiająca kapelana „Soli-
darności” została ufundowana przez śląsko-
-dąbrowską „Solidarność” i postawiona na 
terenie bytomskiej parafii dziesięć lat temu. 
Przemawiając, przewodniczący Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność” Dominik Kolorz przypomniał o wiel-
kich zasługach księdza. W uroczystościach 
wzięli również udział m.in. minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej pani Bożena Bo-
rys-Szopa, władze miejskie Bytomia, parla-
mentarzyści, samorządowcy oraz mieszkań-
cy Śląska. 

mj

NABOŻEŃSTWU przewodniczył 
ks. prałat Eugeniusz Cebulski. 
Podczas homilii duchowny nawią-
zał do osobistego spotkania z ks. 
Jerzym.

- W Nowej Hucie odbywało 
się spotkanie „Solidarności” - lu-
dzi, którzy buntowali się przeciw-
ko temu, co złe. I wtedy, na tym 
spotkaniu, miałem zaszczyt uści-
snąć dłoń ks. Jerzego Popiełuszki 
- dowcipnego, wesołego, młode-
go człowieka. Na tym spotkaniu 
ks. Jerzy odprawiał mszę świętą, 
głosząc Słowo Boże. (…) Mówił 
wtedy, że człowiek jest istotą bo-
ską, że to Bóg stworzył człowieka 
na obraz i podobieństwo swoje. 
A jeśli tak, to człowiek ma służyć 
Bogu. I podsumował kazanie, jak 
zwykle, tym zdaniem: „Zło do-
brem zwyciężaj” - wspominał ks. 
prałat. - Piękne to było spotkanie, 
piękna rozmowa. Biło od niego ja-

kieś ciepło, spokój - powiedział na 
zakończenie.

Po mszy nastąpiło uroczyste 
przekazanie obrazu z wizerun-
kiem błogosławionego ks. Jerze-
go - daru od parafii św. Brigidy z 
Gdańska dla parafii św. Wojcie-
cha i św. Katarzyny w Jaworznie. 
Uroczystego przekazania dokonał 
pierwszy zastępca przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ „Soli-

darność” Bogdan Biś. Następnie, 
w nawie bocznej kościoła, przed 
popiersiem patrona Związku, 
odmówiona została krótka mo-
dlitwa.

Gośćmi tegorocznych uroczy-
stości upamiętniających śmierć 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki byli między innymi 
prezydent Jaworzna Paweł Silbert, 
jego zastępczyni pani Monika Bryl 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Kaczmarek. Swoją 
liczną obecność zaznaczyli rów-
nież członkowie „Solidarności” 
z jaworznickich zakładów pracy 
- nie zabrakło pocztów sztandaro-
wych reprezentujących zarówno 
poszczególne struktury związ-
kowe, jak i miejscowe placówki 
oświatowe.

Oprawę muzyczną zapewniła 
górnicza Orkiestra Dęta Tauron 
Wydobycie ZG „Sobieski”. 

mj
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12 ROZMAITOŚCI

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła we wrześniowej krzyżówce brzmi: 
W każdym żarcie połowa prawdy. Nagrody wylosowali: Danuta Karmańska z Czerwionki-Leszczyny oraz Beata Stokłosa z 
Woszczyc. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Cenna nauka
Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i jak skutecznie 
zareagować w stresującej sytuacji, aby skutecznie wezwać pomoc 
– tego mogą dowiedzieć się uczniowie szkół podstawowych podczas 
lekcji pokazowych przeprowadzonych przez ratowników górniczych 
z TAURON Wydobycie.

 PG SILESIA

Pieniny zdobyte!
W dniach 5-6 października odbyła się zorganizowana przez NSZZ „Soli-
darność” przy PG „Silesia” Sp. z o.o. wycieczka dla związkowców i ich 
rodzin. Celem eskapady były Pieniny.

 SPORT Bieg 9 Górników

Pamięci 
poległych górników
Biegacze znowu oddadzą hołd górnikom zastrzelonym podczas 
pacyfikacji kopalni „Wujek”. W połowie grudnia wystartują 
na symbolicznym dystansie 9 kilometrów.

W UBIEGŁYM roku w Biegu 9 Górników 
wzięło udział blisko 250 uczestników! Po 
raz pierwszy wystartowali wtedy dorośli 
biegacze, bo wcześniej brali w nim udział 
uczniowie ze szkół województwa ślą-
skiego. Obecna edycja również jest skie-
rowana do wszystkich biegaczy, którzy 
upamiętnią poległych górników.

16 grudnia 1981 roku doszło do pa-
cyfikacji KWK „Wujek”, jednego z naj-
tragiczniejszych wydarzeń w najnow-
szej historii Polski. Górnicy strajkowali 
przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. 
W wyniku ataku milicji, wojska oraz 
strzałów Plutonu Specjalnego ZOMO 
zginęło 9 górników, a 23 zostało ran-
nych. Zginęli wtedy: Jan Stawisiński, 
Joachim Józef Gnida, Józef Czekalski, 
Józef Krzysztof Giza, Ryszard Józef 

Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej 
Pełka, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. 
Na Górnym Śląsku nie zapomina się 
o nich. 14 grudnia, w sobotę, w połu-
dnie, po raz kolejny uczestnicy złożą 
kwiaty pod pomnikiem-krzyżem oraz 
pobiegną na symbolicznym dystansie 
9 kilometrów malowniczymi ścieżkami 
Parku imienia Tadeusza Kościuszki w 
Katowicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do wzięcia udziału w biegu, który dosko-
nale łączy w sobie aktywność fizyczną 
oraz szacunek i pamięć o walecznych 
górnikach. Głównym organizatorem 
jest Śląskie Centrum Wolności i Soli-
darności. Zapisy oraz więcej informacji 
na stronie www.bieg9gornikow.pl. 

mj

TAURON WYDOBYCIE

TYM razem czynności ratujących ludzki 
życie uczyli się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 21. w Jaworznie. Najmłodsi 
uczyli się resuscytacji krążeniowo – od-
dechowej oraz całościowego podejścia 
do poszkodowanego. Ratownicy po-

kazali uczniom jak poprawnie wezwać 
pomoc oraz jak reagować w sytuacjach 
stresowych, by szybko i skutecznie 
udzielić pierwszej pomocy poszkodowa-
nemu.

Na fantomach najmłodsi mogli sami 

spróbować swoich sił i sprawdzić nabytą 
wiedzę w praktyce.  

- Dla dzieci takie lekcje są szczegól-
nie potrzebne. Dzięki nim od najmłod-
szych lat oswajają się z ważnymi tema-
tami. Musimy dbać o to, aby pierwsza 
pomoc była czymś naturalnym. Najwięk-
szym błędem świadków wystąpienia 
u kogoś nagłego zatrzymania krążenia 
jest brak podjęcia działań resuscytacyj-
nych. Jestem pewien że, dzięki wiedzy i 
umiejętnościom zdobywanym na takich 
szkoleniach, nawet najmłodsi będą mogli 
podjąć odpowiednie działania ratujące 
życie, bo stanie się to ich naturalnym 
odruchem – mówi Paweł Barański, ra-
townik z Kopalnianej Stacji Ratownictwa 
Górniczego ZG Sobieski.

Lekcja przygotowana przez ratowni-
ków górniczych towarzyszyła tegorocz-
nym inicjatywom w ramach Europejskie-
go Dnia Przywracania Czynności Serca, 
obchodzonego 16 października. 

Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca obchodzony jest od 
2013 roku. Jego podstawowym celem 
jest podniesienie wiedzy na temat zasad 
udzielania pierwszej pomocy osobie, u 
której wystąpiło nagłe zatrzymania akcji 
serca. 

red

POMIMO niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, humory dopisywały. 
Pierwszą z atrakcji był spływ przeło-
mem Dunajca w stronę Szczawnicy. 
Sternicy nazywani flisakami umiejętnie 
manewrowali drewnianymi tratwami, 
serwując pasażerom szereg barwnych 
i zabawnych opowieści. Podczas spły-
wu można było podziwiać przepiękną, 
górską panoramę z Trzema Koronami 
- najwyższym szczytem Pienin Środ-
kowych. Kolejnym punktem wyprawy 
była Palenica i przejście na Szafra-
nówkę, skąd również rozciągały się 

wspaniałe widoki. Dzień pełen wrażeń 
zakończył „wieczorek taneczny”. Po 
dobrze przespanej nocy, posileni śnia-
daniem, uczestnicy wycieczki pojecha-
li zwiedzić zamek w Niedzicy.

- Dzisiaj już wiemy na pewno, że 
związkowcom z „Solidarności” nie-
straszny chłód czy deszcz. Wiemy, że 
to wspaniali ludzie, którzy świetnie spę-
dzili ze sobą ten czas i wrócili do domu 
uśmiechnięci - mówią związkowcy z 
czechowickiej kopalni, podsumowując 
niezwykle udany, jesienny wypad. 

mj


