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Bolter Miner
już w Polsce!

Rozmowy
czas zacząć

Realizacja projektu „Samodzielna obudowa kotwowa” w kopalni Budryk, wkroczyła w decydującą fazę. Trwa właśnie
montaż kombajnu typu Bolter Miner 12CM30 w tyskiej siedzibie Komatsu.

Michnikowa
ściema

Zarząd PGG przychylił się do żądania sformułowanego przez
górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony
społecznej do rozmów na temat realizacji przedstawionych postulatów.

Błędy i kłamstwa przeciwników węgla – oto artykuł Gazety Wyborczej, w którym wytoczono przeciw JSW oskarżenie o łamanie
prawa i oszukiwanie klientów.

więcej s. 6-7

więcej s. 2

więcej s. 10
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FAKTY I OPINIE

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Rozmowy płacowe
czas zacząć
ZARZĄD Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przychylił się do wyrażonego
w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze
centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej
do rozmów na temat realizacji przedstawionych postulatów. Pierwsza
runda negocjacji odbędzie się 29 sierpnia.
1 SIERPNIA organizacje związkowe działające w PGG zażądały
od kierownictwa Spółki: wypłacenia pracownikom Grupy rekompensaty za listopad i grudzień,
włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie
porozumienia z dnia 23 kwietnia
2018 roku (czyli dopłat do dniówek
wynoszących od 18 do 32 złotych)
do podstawy naliczania nagrody
barbórkowej i „czternastki” za rok
2019, przedłużenia postanowień
porozumienia z 23 kwietnia 2018
r. na kolejne lata oraz rozpoczęcia
natychmiastowych negocjacji odnośnie podwyżki wynagrodzenia
w roku 2020 na poziomie 12 procent.
Brak
rozpoczęcia
rozmów
przed 1 września miał spowodować
wszczęcie procedury sporu zbio-

rowego pomiędzy organizacjami
związkowymi a Zarządem PGG.
Negatywnego scenariusza udało się jednak uniknąć.
Choć w skierowanym 23 sierpnia do central związkowych zaproszeniu kierownictwo PGG zaznaczyło, że 1 sierpnia wypłacono
pracownikom Grupy nieplanowane
wcześniej dodatkowe wynagrodzenie, na co przeznaczono 75 milionów złotych, zdaniem Artura
Braszkiewicza,
wiceprzewodniczącego Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” PGG SA, po podziale
przez liczbę pracowników firmy nie
jest to kwota szczególnie wysoka.
Dodaje, że załogi kopalń PGG oczekują podwyżek płacy zasadniczej, a
nie „jednorazówek”.
Istotnym jest fakt, że do rozpo-

częcia rokowań udało się doprowadzić w wyznaczonym przez związkowców terminie.
- Doprowadzenie do realnego wzrostu wynagrodzeń w kopalniach PGG stało się sprawą
niezwykle pilną. Dotychczasowa
bierność pracodawcy w tej kwestii już zadziałała na niekorzyść
Grupy. Wspomnę tylko, że przez
ostatnich kilka miesięcy niemal
100 osób odeszło z PGG do innej
spółki węglowej - mówi Artur
Braszkiewicz. - Wszyscy doskonale wiedzą, ile i gdzie się zarabia.
Nie jest też tajemnicą, że niskie
zarobki skutkują brakiem chętnych do nauki zawodu górnika
czy pracy w kopalniach PGG. Ten
problem będzie tylko narastał.
Mam nadzieję, że Zarząd zdaje
sobie z tego sprawę, bo nastroje

wśród naszych pracowników, którzy widzą i wiedzą, że ich sąsiedzi
- pracownicy innych podmiotów z
branży - na tych samych stanowiskach zarabiają o wiele więcej, są
fatalne - podkreśla.
O tempie i sukcesie negocjacji zdecyduje postawa obydwu
stron.
- Strona społeczna przedstawiła swoje stanowisko w piśmie skierowanym do Zarządu 1 sierpnia.

RUDA ŚLĄSKA Pikieta pracowników Huty Pokój

Czas upomnieć o swoją hutę

Ok. 300 osób uczestniczyło w pikiecie, która odbyła się 30 lipca przed siedzibą Grupy Kapitałowej
Węglokoks w Katowicach. Akcję zorganizowały związki zawodowe działające w należącej do Grupy
Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Protestujący domagali się gwarancji dotyczących utrzymania
produkcji w hucie.

PROTESTUJĄCY mówili, że z każdym
dniem sytuacja Huty Pokój jest trudniejsza. Zwracali uwagę, że zarząd Węglokoksu ogranicza zakup wsadu, mimo że
zakład cały czas otrzymuje zamówienia
i posiada moce produkcyjne potrzebne
do ich realizacji.

Biorący udział w pikiecie przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ
Solidarność Andrzej Karol podkreślił, że
trudna sytuacja, w jakiej znalazła się
huta, nie jest winą pracowników. – Ktoś
za to powinien odpowiedzieć. Przecież
nie wy. Wy przychodziliście do pracy,

żeby pracować. Teraz jest czas, w
którym musicie się upomnieć o swoją hutę. Nie możecie pozwolić na zamknięcie zakładu i utratę miejsc pracy
– mówił Andrzej Karol.
Związkowcy przekazali zarządowi Węglokoksu petycję, w której
domagają się podjęcia natychmiastowych działań naprawczych,
umożliwiających funkcjonowanie i
dalszy rozwój zakładu. Do protestujących wyszedł prezes Węglokoksu
Tomasz Heryszek. Zapewnił, że do
piątku, czyli do 2 sierpnia wypracowane zostanie porozumienie gwarantujące utrzymanie produkcji w
Hucie Pokój.
W Hucie Pokój oraz w spółce Huta
Pokój Konstrukcje, której przyszłość
zdaniem związkowców, także jest
zagrożona, zatrudnionych jest blisko
800 osób. Aga

Gazeta Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Źródło: TSD

Liczymy na dobrą wolę ze strony
pracodawcy, bo zawarcie porozumienia dobrego dla pracowników
jest dziś w interesie zarówno samych górników, jak i kierownictwa
Spółki, które powinno umieć spojrzeć w przyszłość i wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z braku
takiego porozumienia - podsumowuje wiceprzewodniczący ZOK.
MJ

TAURON WYDOBYCIE

Wkrótce plan
naprawczy…
Na przełomie sierpnia i września ma być gotowy wstępny
raport z wnioskami dotyczącymi aktualnej sytuacji
i perspektyw spółki Tauron Wydobycie, a plan naprawczy
dla firmy powinien być znany w połowie września - ocenił
w poniedziałek wiceminister energii Adam Gawęda.
W ROZMOWIE z dziennikarzami
wiceszef resortu energii uznał za
przedwczesne przesądzanie, czy
któraś z kopalń spółki - chodzi o
kopalnię Janina w Libiążu - mogłaby
trafić do innej firmy. Wstępne zainteresowanie w tej sprawie wyrażał
wcześniej katowicki Węglokoks.
„Byłbym dzisiaj ostrożny co do
deklarowania, że któraś z tych kopalń
(należących do Tauronu Wydobycie
- red.) przejdzie do innej spółki” powiedział 19 sierpnia wiceminister.
Wskazał, że analizowane jest m.in. to,
czy w przyszłości będący w trakcie
budowy nowy szyb kopalni Sobieski
(druga z kopalń Tauronu) może służyć
także kopalni Janina.
„Moim zdaniem - szczególnie
mam tu na myśli kopalnie Janina i Sobieski - w przypadku budowy szybu
Grzegorz warto byłoby zastanowić
się - i taka jest też moja inicjatywa
i propozycja - by również pod tym
kątem dokonać analizy. Bo prawdopodobnie szyb Grzegorz będzie
potrzebny zarówno kopalni Sobieski,
jak również w przyszłości być może
będzie potrzeba wykorzystania tego
szybu do kopalni Janina. W związku
z tym rozłączanie, rozdzielanie tego
byłoby na tym etapie - moim zdaniem
- niewskazane” - wyjaśnił Gawęda.

Jak poinformował, obecnie nowy
zarząd Tauronu Wydobycie dokonuje
analizy każdej z trzech kopalń spółki,
by - jak mówił wiceminister - „poznać pełną diagnozę i przyczyny
tego, że wszystkie trzy kopalnie są w
dość trudnej sytuacji”.
„Przede
wszystkim
trzeba
wszystkie te kopalnie (...) postawić
na stabilne nogi; zbudować dobry
filar, przyspieszyć te inwestycje,
które były rozłożone w czasie, i
które uniemożliwiły wejście w nowe
pokłady, w nowe ściany. Dzisiaj to
jest właśnie poddawane głębokiej
analizie. I myślę, że już niedługo poznamy wstępny raport i koncepcję
funkcjonowania całej spółki. Czy
któraś z tych kopalń będzie wyodrębniona - na tym etapie takich decyzji ani deklaracji nie podejmuję”
- podkreślił Adam Gawęda.
„Zarząd jest odpowiedzialny za
to, żeby przygotować pełną informację, przedstawić wstępny raport i
zaproponować koncepcję planu naprawczego dla wszystkich kopalń” podsumował wiceminister. Ocenił, że
analiza będzie gotowa na przełomie
sierpnia i września, a plan naprawczy
dla Tauronu Wydobycie - w połowie
września. Jm
Źródło: wnp.pl
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SO4L I D A R N O Ś Ć G Ó R N I C Z A
Jastrzębie-Zdrój

WYDARZENIA SIERPNIOWE 1980

Przełomowe znaczenie
polskiego Sierpnia

KONIEC sierpnia i początek września to dla członków NSZZ „Solidarność” czas świąteczny.
W 1980 roku, na przełomie tych właśnie miesięcy, komitetom strajkowym robotników ze Szczecina,
Gdańska, Jastrzębia-Zdroju i Dąbrowy Górniczej udało się zmusić władze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej do ustępstw, co wkrótce umożliwiło rejestrację Związku.

PRELUDIUM do sierpniowych
strajków, które 39 lat temu wstrząsnęły komunistycznym reżimem,
były lipcowe protesty robotników z
Mielca i Lubelszczyzny.

Prolog

„Iskrą zapalną” stały się, nie po
raz pierwszy zresztą, podwyżki cen
żywności - jeśli chodzi o Lubelszczyznę, przesądził wzrost cen kilku
artykułów mięsnych w bufetach i
stołówkach zakładowych. Wydarzenia te miały oczywiście swoją głębszą
przyczynę - pogłębiający się kryzys
gospodarczy wynikający z nieodpowiedzialnej polityki, jaką prowadzono w latach 70-tych.
8 lipca rozpoczął się strajk w
WSK PZL Świdnik i choć 11 lipca władze zdecydowały się na podpisanie
porozumienia z załogą, tego samego
dnia protest rozpoczęli pracownicy
lubelskiej Fabryki Samochodów Ciężarowych. W dniach 18-19 lipca stało ponad 70 zakładów. Strajki miały
charakter pokojowy. Wobec ich masowości władze zdecydowały się na
rozmowy z robotnikami. Udało się
wówczas załatwić kwestie związane
z poprawą warunków pracy, podwyżkami płac i warunkami życia lokalnych społeczności (zaopatrzenie,
infrastruktura, zaplecze socjalne). Z
perspektywy wydarzeń, które miały miejsce miesiąc później, istotnym
był fakt przełamania bariery strachu
przed wspólnymi wystąpieniami robotników wobec władz.

W obronie „Anny Solidarność”

14 sierpnia funkcjonujące od
dwóch lat w Gdańsku Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (powstałe
na wzór założonych w 1978 roku
Wolnych Związków Zawodowych
Górnego Śląska) zażądały m.in. przywrócenia do pracy zwolnionej na pięć
miesięcy przed osiągnięciem wieku
emerytalnego suwnicowej Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, podwyżek płac i wybudowania pomnika ku
czci ofiar pacyfikacji protestów na
Wybrzeżu z grudnia 1970 roku. 16
sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). Dzień
później Komitet przedstawił kompletną listę 21 postulatów. Część z
nich była postulatami o charakterze
ekonomicznym, ale część miała wymiar znacznie szerszy. Protestujący
domagali się także: zalegalizowania
niezależnych od partii i pracodawców
związków zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, przestrzegania zagwarantowanej w Konstytucji
PRL wolności słowa, druku i publikacji, przywrócenia do poprzednich
praw ludzi zwolnionych z pracy po
strajkach w 1970 i 1976 oraz studentów wydalonych z uczelni za przeko-
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Trzecie porozumienie podpisano
3 września o godz. 5.45 w Jastrzębiu-Zdroju. Porozumienie Jastrzębskie
potwierdzało ustalenia zapisane w
Porozumieniu Gdańskim, a ponadto:
znosiło czterobrygadowy system pracy w górnictwie (oznaczał on konieczność pracy 7 dni w tygodniu), zobowiązywało władze do przedstawienia
Sejmowi projektu obniżenia wieku
emerytalnego w górnictwie, wprowadzenia wolnych sobót i niedziel od 1
stycznia 1981 r. wolnych wszystkich
sobót i niedziel oraz realizacji szeregu postulatów socjalno-bytowych,
m.in. wpisania pylicy płuc do wykazu
chorób zawodowych.

Dąbrowa Górnicza

Czwarte porozumienie, Katowickie, wbrew swojej nazwie zostało podpisane w Dąbrowie Górniczej,
11 września, przez przedstawicieli
komisji rządowej i Międzyzakładowej Komisji Robotniczej z huty
„Katowice”.
Dotyczyło
przede
wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia Gdańskiego w zakresie
tworzenia niezależnych i samorządnych struktur związkowych na terenie całego kraju. Ponadto zapewniono bezpieczeństwo wszystkim
strajkującym, członkom komitetów
strajkowych i robotniczych oraz ich
rodzinom, a także osobom wspomagającym komitety robotnicze.

Epilog

nania, jak też zniesienia represji za
przekonania, podania w środkach
masowego przekazu informacji o
utworzeniu MKS oraz opublikowania jego żądań, realizacji pełnego
zaopatrzenia rynku i eksportowania wyłącznie nadwyżek, zniesienia
cen komercyjnych oraz sprzedaży za
dewizy w tak zwanym eksporcie wewnętrznym, wprowadzenia zasady
doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienia przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby
Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego,
obniżenia wieku emerytalnego lub zapewnienia emerytur po przepracowaniu 30 lat przez kobiety i 35 lat przez
mężczyzn, poprawy warunków pracy
służby zdrowia, zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i
przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących, wprowadzednia 3-letniego
płatnego urlopu macierzyńskiego na
wychowanie dziecka, skrócenia czasu oczekiwania na mieszkania oraz
wprowadzenia wszystkich sobót wolnych od pracy.
Po tygodniu gdański MKS zrzeszał pracowników niemal 400 zakładów pracy, a rząd zdecydował się na
rozmowy. Na czele delegacji rządowej stanął wicepremier Mieczysław
Jagielski. W trakcie rozmów do robotników z Gdańska dołączyli przedstawiciele niemal 200 strajkujących
zakładów ze Szczecina, gdzie również
powstał MKS. 25 sierpnia odblokowano wstrzymaną wcześniej komunikację telefoniczną z resztą kraju,
a stoczniowców wsparli pracownicy
innych branż, również górnicy.
Pokojowe protesty tysięcy robotników zakończyło podpisanie czterech porozumień.

Szczecin

30 sierpnia o godzinie 8. zawarto Porozumienie Szczecińskie.
Było ono korzystne dla strajkujących w punktach dotyczących
spraw ekonomicznych i socjalnych, ale mocno nieprecyzyjne lub
niepełne w przypadku pozostałych
żądań. Protestujący nie uzyskali
zgody na utworzenie wolnych czy
niezależnych związków zawodowych. Dopuszczono jedynie powstawanie samorządnych struktur związkowych, zaś przyjęte
sformułowania nie mówiły wprost
o możliwości tworzenia nowych
związków zawodowych. Protestujący uzyskali zapewnienie, że
otrzymają pełną zapłatę za okres
strajku i że nie będą za udział w
nim karani - z wyjątkiem popełnionych przestępstw politycznych,
co stanowiło „furtkę” do potencjalnych represji.

Gdańsk

Dzień później, 31 sierpnia, przedstawiciele rządu i gdańskiego MKS
podpisali dokument, który przeszedł
do historii jako Porozumienie Gdańskie. Zakończyło ono strajk w Trójmieście. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, było ono znacznie bardziej
precyzyjne od Porozumienia Szczecińskiego. Na jego mocy powstać
miały nowe niezależne, samorządne
związki zawodowe. Gdański MKS
stawał się komitetem założycielskim nowych związków, które miały być rejestrowane poza rejestrem
Centralnej Rady Związków Zawodowych. Niezależne, samorządne
związki zawodowe otrzymały prawo
do opiniowania kluczowych decyzji
społeczno-gospodarczych (m.in. zasad podziału dochodu narodowego) i
prowadzenia własnych wydawnictw.
Ponadto władze uznały pracownicze
prawo do strajków.

Postulaty strajkujących zostały
zrealizowane tylko częściowo (niektóre, jak się często podkreśla, nie
są zrealizowane do dziś), ale przełomowego znaczenia tamtych wydarzeń, bez względu na przynależność
polityczną, nikt już nie kwestionuje.
Dzięki postawie polskich robotników po raz pierwszy po II wojnie
światowej w Europie Środkowej powstała wielka, niezależna od władzy
organizacja mająca na celu przede
wszystkim obronę praw pracowniczych. Wkrótce lokalne komitety
strajkowe przekształciły się w organizacje regionalne i zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele. 10 listopada
1980 roku „Solidarność”, której liczebność szacowano na 10 milionów
członków, została zarejestrowana
przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
27 lipca 2005 r. Sejm ustanowił
Dzień Solidarności i Wolności - obchodzone 31 sierpnia święto państwowe upamiętniające historyczny
zryw Polaków z roku 1980, który
zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów
Europy Środkowo-Wschodniej z sowieckiej niewoli.
Marek Jurkowski

Zaproszenie do Jastrzębia

ZBLIŻA się 39. rocznica podpisania Porozumienia
Jastrzębskiego. Z tej okazji 3 września o godzinie
11. w jastrzębskim kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła („na górce”)
odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Następnie uczestnicy obchodów przejadą przed KWK
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”,
gdzie znajduje się Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego. Tam, po godz. 13., złożą kwiaty, oddając
cześć górnikom, którzy 3 września 1980 roku
zakończyli prowadzony strajk (zawarte wówczas
porozumienie utorowało drogę do legalizacji NSZZ
„Solidarność”; szczegóły w tekście „Przełomowe
znaczenie Polskiego Sierpnia”).
MJ
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BRUKSELA Neutralność klimatyczna UE coraz bliżej

O sprawiedliwą transformację
CZĘŚĆ krajów promuje nowy cel dla Unii Europejskiej: neutralność klimatyczna. Jak to często bywa, pod ładnie brzmiącym
hasłem mogą się kryć groźne skutki, dlatego Polska zablokowała konkluzje szczytu UE mówiące o dojściu UE do neutralności
klimatycznej do 2050 r.
- Z JEDNEJ strony dbamy o klimat i czyste powietrze, a z drugiej
o portfele Polaków – podkreślił
premier Mateusz Morawiecki na
zakończenie dwudniowego szczytu UE, jaki w czerwcu odbył się w
Brukseli.
Komentując
zablokowania
przez Polskę zapisów w sprawie
neutralności klimatycznej UE premier ocenił, że jest to element walki
m.in. o niższe koszty energii.

Walka o niższe ceny energii

- Można zapytać, czy sprawiedliwe byłoby nakładanie dodatkowych kosztów na naszych obywateli i przedsiębiorstwa, bez pokazania
konkretów. Istotne jest to w jaki
sposób będą kompensowane koszty państwom, które muszą transformować energetykę i przemysł –
mówił Mateusz Morawiecki.
Wskazał przy tym, że Polska
startuje w tej kwestii z zupełnie innego poziomu niż bogate państwa
Europy zachodniej.
Jak podkreślił premier Morawiecki, negocjacje pokazały, jak
należy dbać o interesy Polski, żeby
koszty energii i ryzyka nałożone
na przedsiębiorców były jak najmniejsze.
Mateusz Morawiecki zaznaczył,
że polski rząd chce szczegółowych
rozwiązań dotyczących transformacji, nim zostaną przyjęte dodatkowe cele klimatyczne.
Podobne stanowisko jak Pol-

ska, na brukselskim szczycie zajęły
również Czechy, Węgry i Estonia.
Większość
członkowskich
chciała, żeby szczyt UE zobowiązał
Komisję Europejską i Radę UE do
stworzenia ram mających określić,
jak zapewnić transformację do neutralności klimatycznej UE do 2050
r. Strona polska podkreślała, że nie
można wyznaczać nowych celów
klimatycznych bez odpowiednich
wyliczeń kosztów tych regulacji.
Co prawda w projekcie wniosków
była mowa o tym, że transformacja
miałaby zostać tak przeprowadzona, aby chronić konkurencyjność
unijnej gospodarki i brać pod uwagę uwarunkowania poszczególnych
państw członkowskich. Zdaniem
polskiej delegacji te zapisy o rekompensatach były zbyt ogólne.

Od neutralności nie uciekniemy

Dyskusje o neutralności klimatycznej UE będą w najbliższych
miesiącach ponownie prowadzone. Zwolennikiem takiego celu
jest Finlandia, która obecnie przewodniczy pracom prowadzonym w
UE.
To także cel Komisji Europejskiej, czyli unijnego rządu. Komisja Europejska 28 listopada 2018 r.
przedstawiła długoterminową strategiczną wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050. Co
prawda obecnie trwa wybór składu
nowej Komisji, ale należy się spodziewać, że w tej kwestii nowa KE

będzie chciała kontynuować pomysł poprzedników.
Neutralność klimatyczna oznacza, że państwa UE mają pochłaniać
tyle CO2, ile emitują. Nie wiadomo,
jak to miałoby wyglądać w praktyce.
Obecnie nie ma możliwości technologicznych, aby wprowadzić ten cel
w życie.
Nie wiadomo, czy jako pochłaniacze gazów cieplarnianych zostałby zaliczone lasy – gdyby tak
się stało, to byłoby to korzystne dla
Polski, gdyż jesteśmy krajem, gdzie
lasy stanowią bardzo dużą część
powierzchni kraju.

Technologie, których nie ma

Dążenie do neutralności klimatycznej wymusiłoby z pewnością
rozwój nowych technologii energetycznych. Być może nastąpiłby powrót do technologii wychwytywania i składowania CO2 (czyli CCS),
która była promowana przez UE
kilka lat temu, ale z powodu wysokich kosztów, problemów technicznych i protestów społecznych
została porzucona.
Lepszym rozwiązaniem byłoby
wychwytywanie i gospodarcze wykorzystanie CO2 (czyli technologie
CCU). Praca badawcze nad tego
typu technologiami trwają, ale do
wdrożenia pomysłów w przemyśle
wciąż daleka droga.
Na pewno neutralność klimatyczna byłaby dobrym rozwiązaniem dla wszelkich źródeł odna-

wialnych, jak farmy słoneczne i
wiatrowe. W obecnych uwarunkowaniach technologicznych oparcie
się tylko na odnawialnych źródłach
energii jest nierealne.
Neutralność klimatyczna to
także dobra wiadomość dla energetyki atomowej, jednak nie wszystkie kraje UE chcą ją nadal rozwijać,
część państw UE jest przeciwna tej
technologii, część jest w tej kwestii
neutralna.
Gospodarka neutralna klimatycznie to oczywiście zła wiadomość dla górnictwa i energetyki
węglowej. Jeżeliby ten pomysł
został wprowadzony w życie to
będzie to oznaczało dwie rzeczy:
albo likwidację, lub ogromne ograniczenie energetyki węglowej, albo
wdrożenie technologii, których
jeszcze nie ma, jak zagospodarowanie CO2. Być może udałoby się
przeforsować wliczenie do takiego
bilansu pochłaniania CO2 przez
lasy – to obecnie modny temat
np. w kontekście pożarów lasów w
Amazonii.
Niezależnie od tego, który z tych
pomysłów zostałby wprowadzony,
na pewno będzie to oznaczać poważnie zmiany w polskiej energetyce. Na to trzeba się przygotować.
Musi się w to mocno zaangażować
państwo, nie można tego zrzucać
tylko na barki firm energetycznych
i węglowych.
W Polsce od wielu lat mówi się
o budowie technologii zgazowania

węgla na potrzeby produkcji chemicznej. Taki pomysł rozważają np.
Grupa Azoty i Tauron, prowadzące prace badawcze nad projektem
zgazowania węgla w Zakładach
Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.
Prognozowana wartość projektu to
od 400 do 600 mln euro, czyli ok.
1,7-2,6 miliarda zł, w zależności od
wybranej wersji technologicznej. O
rozwoju tego typu projektów mówiła
niedawno Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
Niestety, na słowach się skończyło.
Bez poważnego, finansowego wsparcia ze strony państwa ten projekt nie
powstanie a Grupa Azoty i Tauron
będą nadal przeciągały prace analityczne tak, aby tylko nie podjąć żadnej decyzji.
Obecnie wszystkie grupy energetyczne chwalą się, że stawiają na
innowacje i współpracują ze start-upami, czyli młodymi firmami.
Niech współpracują. Trzeba mieć
świadomość, że to tylko poboczna
działalność firm energetycznych, z
której nie będą miały wielkich pieniędzy. Jeżeli chcemy, aby polska
energetyka dobrze funkcjonowała po roku 2050 musi naprawdę
zaangażować się w prace nad nowymi technologiami, jak np. wykorzystanie CO2 wychwyconego z
elektrowni. Jeżeli tego nie zrobi,
to węgla w polskiej energetyce nie
będzie.

Morawiecki: Śląsk pozostanie przemysłowym sercem Polski

Igor D. Stanisławski

Będziemy walczyć o sprawiedliwą transformację energetyczną i środowiskową – zadeklarował podczas jednej z ostatnich wizyt na Śląsku premier
Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnił, że Śląsk pozostanie przemysłowym sercem Polski.
„Tak długo jak Prawo i Sprawiedliwość
będzie trzymało stery rządów, mogę
państwu obiecać: będziemy walczyć
do końca o sprawiedliwą transformację energetyczną i środowiskową,
ekologiczną” – mówił premier, nawiązując do posiedzenia Rady Europejskiej sprzed miesiąca, kiedy Polska
nie zaakceptowała zobowiązania do
osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej w 2050 roku.
– Na Radzie Europejskiej z zaskoczenia byliśmy +poczęstowani+ takim nowym wnioskiem – to się nazywa
pełna neutralność klimatyczna do roku
2050. To oznaczałoby dla Górnego
Śląska, dla Zagłębia, dla całego woje-

wództwa, bardzo duże koszty, kolejną
wielką falę transformacji, upadłości i
problemów. Dlatego nasz rząd zgadza
się wyłącznie na takie zmiany, które
będą wsparte odpowiednimi funduszami – tłumaczył premier.
– Muszą być zapewnione odpowiednie fundusze na sprawiedliwą
transformację środowiskową, sprawiedliwą transformację energetyczną
– podkreślił Morawiecki, przypominając, że na Radzie Europejskiej Polska
walczyła w tej sprawie, “trzymając się
tylko dwóch-trzech sojuszników”.
Premier, który w jesiennych wyborach będzie liderem katowickiej listy PiS, ocenił, że szeroko rozumiany

Śląsk jest synonimem regionu przemysłowego, gdzie „bije serce przemysłowe Polski”.
– Chcę obiecać, że niezależnie od
tego, jak ta zmiana gospodarcza będzie
przebiegać, to chcemy utrzymać serce
przemysłowe Polski tutaj, na Śląsku.
Serce nowoczesnego przemysłu, pełne
nowoczesnych technologii, jednocześnie mając ogromny szacunek do tych
przemysłów, które zbudowały Śląsk,
zbudowały Polskę; do tradycyjnych
przemysłów: do hutnictwa, energetyki
i oczywiście do całego przemysłu węglowego – podkreślił Morawiecki.
jm
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KWB TURÓW Polsko-Czeski spór o kopalnię

Bezpodstawne obawy
CZESKIE samorządy lokalne protestują przeciwko rozszerzeniu obszaru działalności polskiej
kopalni węgla brunatnego Turów. Kopalnia odpowiada, że zamierza działać tylko na obszarze
przyznanym koncesją już w 1994r.
KOPALNIA Turów stara się o
przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla, ponieważ obecna
koncesja obowiązuje tylko do końca kwietnia 2020 r. Obowiązująca koncesja wydana została przez
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w
1994 r. Takie czasowe przyznawanie
koncesji nie jest niczym nadzwyczajnym, miało to już miejsce kilka
razy w przeszłości.
- Sprawa przedłużenia koncesji
dla kopalni Turów jest oczywiście
niezwykle ważna. Obecnie wydaje
się, że sprawy zmierzają w dobrym
kierunku, nie mamy sygnałów
wskazujących na to, aby były jakieś
szczególne zagrożenia dla nowej
koncesji. Cały czas trzeba jednak
trzymać rękę na pulsie i kwestię
trzeba na bieżąco monitorować mówi Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni
Turów.

Graniczny trójkąt

Kopalnia leży przy styku granic
Polski, Czech i Niemiec i rzekomych
zagrożeń, związanych z eksploatacją kopalni Turów, obawia się strona czeska.
- Obawy strony czeskiej są bezpodstawne. Podkreślamy, że tu nie
chodzi przecież o nową kopalnię,
lecz o kopalnię funkcjonującą już
od kilkudziesięciu lat - dodaje Wojciech Ilnicki.
Strona czeska ma kilka zarzutów co do kopalni Turów. Jeden z
najważniejszych to okresowe przekraczanie norm hałasu. Kopalnia
odpiera zarzuty i zapewnia, że co
dwa lata sprawdza poziom hałasu emitowanego podczas jej pracy.
Ostatnie badania zostały przeprowadzone w maju 2018 r. przez wy-

także wiele innych dokumentów i
analiz m.in. w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bogatynia
dla 14,6 ha potrzebnych pod kontynuację eksploatacji złoża Turów.

Najnowocześniejsze
technologie w kopalniach
i elektrowniach

specjalizowaną firmę i wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń
wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze
dziennej i nocnej.
Innym zarzutem wobec Turowa
jest osuszanie terenu, co powoduje
kłopoty z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę. Kopalnia przekonuje,
że nie istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej w
Niecce Żytawskiej na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na
terenie Czech.
Od wielu lat wpływ odkrywki
Turów na wody podziemne jest monitorowany przez polsko-czeskie i
polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć obejmuje ok. 550 otworów monitoringowych, a wyniki
badań potwierdzają, że kopalnia
nie powoduje odwodnienia wyżej
wymienionych ujęć wody pitnej.
Ponadto, Niecka Żytawska, głęboka na 300 metrów, otoczona jest
skałami krystalicznymi, co ogranicza w znaczny sposób odpływ wody
z obszarów z nią sąsiadujących.
W celu ochrony innego ujęcia
wody, w Uhelnej, które znajduje się

w strefie brzeżnej Niecki Żytawskiej, podjęto działania nad opracowaniem technicznych sposobów
ograniczenia wpływu odwadniania
kopalni na otoczenie. Na podstawie
wykonanych badań modelowych
stwierdzono, że najskuteczniejszym
będzie budowa ekranu przeciwfiltracyjnego. Obecnie opracowywany
jest projekt techniczny tego ekranu.
Tym samym ujęcie Uhelna zostanie
zabezpieczone przed potencjalnym
oddziaływaniem odkrywki Turów
do roku 2044.
Oddziaływanie
odwodnienia
odkrywki Turów jest przedmiotem prac Polsko-Czeskiej Komisji
ds. Współpracy na Wodach Granicznych, w ramach której działa
Zespół Ekspertów Hydrogeologów
ds. oddziaływania kopalni Turów
na teren Republiki Czeskiej. Eksperci strony czeskiej otrzymują na
bieżąco materiały i dane od strony polskiej. Wyniki modelowania
hydrogeologicznego wykonanego
w 2016 r. zostały stronie czeskiej
przekazane 7 września 2017 r. na
spotkaniu we Wrocławiu. Od tego
momentu strona czeska otrzymała

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna (PGE GiEK) przypomina, że wszystkie jej kopalnie i
elektrownie – także kopalnia Turów
- posiadają niezbędne pozwolenia w
zakresie korzystania ze środowiska.
Podlegają kontrolom prowadzonym
przez np. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie itp.
W celu zapobiegania zanieczyszczeniom i zagrożeniom dla
środowiska naturalnego, w elektrowniach PGE GiEK stosuje się
najlepsze, aktualnie dostępne rozwiązania techniczne i urządzenia
specjalistyczne.
Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego
wykonywana jest corocznie w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska prowadzonego przez
Wojewódzką Inspekcję Ochrony
Środowiska.
Prognozy oddziaływania elektrowni i kopalni Turów na jakość
powietrza do roku 2044 opisane są
w raportach oceny oddziaływania
na środowisko – specjalistycznej
dokumentacji eksperckiej sporządzanej w ramach procedury oceny
oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięć. Zgodnie z
wymogami Konwencji Espoo (kon-

wencja o ocenach oddziaływania
na środowisko w kontekście transgranicznym) raporty ooś dotyczące
działalności Elektrowni i Kopalni
w zakresie oddziaływań transgranicznych, w tym na jakość powietrza, zostały przekazane do konsultacji stronie niemieckiej i czeskiej.
Uwagi składane przez Republikę
Czeską i Republikę Federalną Niemiec są i będą wyjaśniane na etapie
konsultacji transgranicznych.

Przyszłość miejsc pracy

Wojciech Ilnicki przypomina, że
kopalnia Turów cały czas prowadzi
rekultywację terenu. Na zrekultywowanych terenach m.in. wyrósł
las, którym kopalnia jest oddzielona od Czech. Na terenach byłej
kopalni już po stronie niemieckiej
powstał duży kompleks wodny. Kopalnia Turów nie stanowi więc tutaj
dodatkowego zagrożenia.
- Spodziewam się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. W
elektrowni Turów powstaje nowy
blok, tu chodzi o tysiące miejsc pracy nie tylko w kopalni i elektrowni,
ale także w wielu firmach zewnętrznych i otoczeniu. Jako Solidarność
na pewno będziemy sprawie koncesji stale się przyglądać - podkreśla
Wojciech Ilnicki.
Wydobycie węgla brunatnego
w Turowie na przemysłową skalę
prowadzone jest od roku 1904. Od
18 czerwca 1947 r., czyli od dnia
przejęcia kopalni węgla brunatnego Turów przez Polskę, koncesje na
wydobycie przedłużane były kilkukrotnie. Tak też zapewne będzie i w
tym przypadku.
- Utrzymanie kopalni Turów
i lokalnego rynku pracy jest dla
nas priorytetowe. Nie powinno być
tak, aby Polacy wyjeżdżali za pracą
np. do Czech, bo tam lepiej zarabiają. Spodziewamy się, że sprawę
nowej koncesji uda się załatwić pozytywnie i kopania nadal będzie
mogła prowadzić eksploatację z
korzyścią dla regionu – mówi Andrzej Kredkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wieloletni działacz
Solidarności.
Igor D. Stanisławski

KWB BEŁCHATÓW

Będzie odkrywka w Złoczewie?
Wiceminister środowiska i jednocześnie Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio zapowiedział w Bełchatowie podczas tegorocznych uroczystości Dnia Energetyki,
że dołoży wszelkich starań, by koncesja na wydobycie węgla brunatnego dla odkrywki “Złoczew” została wydana jeszcze w 2020 roku.
To oznaczałoby zwrot akcji w walce
między PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna a protestującymi przeciwko kopalni ekologami. Na powstaniu
kopalni finansowo skorzystałyby samorządy, na terenie których ma ona
działać.
- Chcielibyśmy zabezpieczyć państwa stabilność, stabilność realizacji
zobowiązań wobec Rzeczpospolitej i
wobec nas wszystkich – dodał Piotr
Dziadzio.
- Myślę, że to jest dobra wiadomość dla gminy, tylko pan minister
chyba nie bierze pewnych faktów
pod uwagę – komentuje sprawę Ryszard Turek, wójt gminy Ostrówek,
na terenie której ma powstać zwałowisko zewnętrzne kopalni. Jednym z

tych faktów jest zaskarżenie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek przez stowarzyszenie „Nie dla
odkrywki Złoczew”. Studium uwzględniające odkrywkę jest dokumentem
niezbędnym do jej powstania.
Stowarzyszenie znalazło błędy w dokumencie i sprawa trafiła do WSA. - Podnosimy między innymi naruszenie ustawy
o opiece nad zabytkami. Na terenie gminy
są wartościowe zabytki archeologiczne,
które ulegną zniszczeniu, a polskie prawo nie przewiduje zniszczenia zabytków
chronionych. Chodzi o osadę kultury
ceramiki sznurowej z przełomu epoki
kamienia i brązu, czyli około 2 tys. lat i
kurhan kultury trzcinieckiej z epoki brązu,
czyli około 1 500 lat. Te zabytki ulegną

zniszczeniu, jeśli dojdzie do realizacji
odkrywki – mówi Stanisław Skibiński
ze stowarzyszenia. Ekolodzy formułują
szereg zarzutów środowiskowych. Jeżeli
studium zostanie uchylone, wójt gminy Ostrówek rozważa odwołanie się do
NSA. Stowarzyszenie doprowadziło także
do uchylenia studium w gminie Złoczew.
Burmistrz Dominik Drzazga złożył skargę
do NSA i przekonywał, że skoro wcześniejszy wyrok WSA uchylający dokument nie jest prawomocny, to studium
nadal obowiązuje. Gmina Złoczew przyjęła także uzgodnienie koncesji. Okazuje się
jednak, że burmistrz Złoczewa się mylił.
Przynajmniej zdaniem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, do którego
stowarzyszenie złożyło skargę.
Na koncesję dla złoża Złoczew cze-

ka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zasoby tego złoża - rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km
na terenie kilku gmin - szacowane są
na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. W opinii władz lokalnych w kontekście wyczerpania złoża “Bełchatów”,
którego zasoby mają być wykorzystane
do 2038 roku, uruchomienie odkrywki
w Złoczewie warunkuje dalszy rozwój
południowo-zachodniej części regionu
łódzkiego.
Obecny na uroczystościach wiceminister energii Adam Gawęda zwrócił
uwagę na związki nowoczesnej energetyki z posiadanymi zasobami węgla
brunatnego i kamiennego.
- Ta ziemia jest bogata w złoża
węgla brunatnego. Myślę, że decyzje

związane z koncesją dla Złoczewa będą
pozytywne. Zapewniam bardzo mocno,
że obszar uzyskania koncesji jest niezmiernie ważny. Ze strony Ministerstwa
Energii zrobimy wszystko, żeby ten
proces przebiegał bardzo sprawnie powiedział.
Jak podkreślił, wszelkie starania
ministerstwa będą skierowane na zapewnienie dostępu do rodzimych złóż,
do rodzimych bogactw, które przez
wiele jeszcze lat będą stabilizować
bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Minister dodał również, że transformacja energetyczna musi być oparta na
naszej wiedzy, kompetencjach i technologiach dostępnych w Polsce.
jm
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INNOWACJE W GÓRNICTWE

JSW INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW

Bolter Miner już w Polsce!
REALIZACJA projektu „Samodzielna obudowa kotwowa” w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), stanowiącego
część programu „Inteligentna kopalnia”, wkroczyła w decydującą fazę. Trwają szkolenia załogi, tak by już za dwa miesiące
mogła ona rozpocząć realizację projektu i związane z nim drążenie wyrobiska przy użyciu kombajnu urabiająco-kotwiącego
typu Bolter Miner 12CM30. Miejscem, gdzie kombajn zostanie zastosowany, jest chodnik „Bw-1n badawczy” w pokładzie 401
kopalni „Budryk”.
SAMODZIELNA obudowa kotwowa jest rozwiązaniem efektywnym, ekonomicznym i bezpiecznym. W Polsce próbowano już
korzystać z samodzielnych obudów
kotwowych w latach 90-tych ubiegłego wieku, ale w innej technologii
i bez zastosowania specjalistycznego kombajnu. Biorąc pod uwagę
postęp, jeśli chodzi o nowe technologie oraz materiały, jak i to, że
samodzielne obudowy kotwowe
sprawdzają się dziś w warunkach
górniczo-geologicznych zbliżonych
do warunków górnośląskich kopalń
węgla kamiennego, JSW uznała, że
warto podjąć ponowną próbę wdrożenia tego rozwiązania.
Wykonanie obudowy kotwowej
jest mniej pracochłonne niż wykonanie obudowy podporowej. Przy
drążeniu wyrobisk w samodzielnej
obudowie kotwowej z wykorzystaniem kombajnu typu Bolter Miner
zabudowa kotew jest w znacznej
części zautomatyzowana. Kombajn
tego typu już wkrótce trafi do kopalni „Budryk”.

Najpierw szkolenia, potem
montaż

- Jesteśmy na końcowym etapie montażu kombajnu typu Bolter
Miner 12CM30 w tyskiej siedzibie
Komatsu. Równolegle trwają szkolenia załogi górniczej i energomaszynowej z zakresu jego obsługi
- informuje Zenon Ścigała, kierownik działu w Pionie Projektów Górniczych JSW Innowacje SA. - Około
połowy września kombajn zostanie

Projekt samodzielnej
obudowy kotwowej
z wykorzystaniem kombajnu
urabiająco-kotwiącego typu
Bolter Miner jest
poważnym wyzwaniem,
ale też szansą, by PBSz mógł
ugruntować swoją pozycję
wśród firm stosujących
nowoczesne technologie
górnicze.
zdemontowany i przetransportowany do kopalni „Budryk”. Następnie
czeka nas jego montaż w specjalnie
zaprojektowanej i wykonanej komorze montażowej. Równocześnie
na kopalnię trafią niezbędne urządzenia wyposażenia przodkowego
oraz urządzenia pozaprzodkowe, w
tym odstawy urobku, zbudowane
przez firmę Sigma. Zgodnie z umową, ich dostawa nastąpi do końca
września - dodaje.
Przedstawiciel JSW Innowacje
SA podkreśla wagę wspomnianych szkoleń z punktu widzenia
załogi.
- Pracownicy, którzy wkrótce
będą realizować projekt, już teraz
zapoznają się ze specyfiką kombajnu oraz urządzeń towarzyszących.
Szkolenia rozpoczęły się 12 sierpnia i potrwają do końca miesiąca mówi.

Od lewej: Dariusz Wejman (Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA), Jerzy Ficek (JSW Innowacje SA), Zenon Ścigała (JSW
Innowacje SA), Andrzej Palarczyk (Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA) i Janusz Rusek (Przedsiębiorstwo Budowy
Szybów SA).
Fot. Marek Jurkowski, SG

Poprawić efektywność,
zachować bezpieczeństwo

Wykonawcą robót górniczych,
które umożliwią zastosowanie nowego kombajnu, będzie należące
od niedawna do Grupy Kapitałowej JSW Przedsiębiorstwo Budowy
Szybów SA (PBSz).
Wiceprezes PBSz do spraw
strategii i rozwoju Andrzej Palarczyk uważa, że projekt „Samodzielna obudowa kotwowa”
ma niezwykle istotne znaczenie

również dla samego Przedsiębiorstwa.
- W mojej ocenie projekt samodzielnej obudowy kotwowej z
wykorzystaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego typu Bolter Miner
jest poważnym wyzwaniem, ale
też szansą, by PBSz mógł ugruntować swoją pozycję wśród firm stosujących nowoczesne technologie
górnicze. Ponadto wpisuje się w
nadrzędny cel, jakim jest poprawa
efektywności górnictwa i obniże-

nia kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych przy maksymalnym
uwzględnieniu rygorów bezpieczeństwa pracy pod ziemią - podkreśla.
Ponadto zwraca uwagę, że drążenie chodnika z obudową kotwową przy wykorzystaniu maszyny
urabiająco-kotwiącej w polskim
górnictwie węgla kamiennego jest
działaniem pionierskim, pomijając
próby kotwienia wyrobisk węglowych, jakie miały miejsce pod koniec ubiegłego stulecia.

PBSz - wykonawca
z doświadczeniem

PBSz kończy kompletowanie
załogi niezbędnej do realizacji projektu. Część pracowników posiada
doświadczenie w pracy z kombajnami urabiająco-kotwiącymi - nabyli je, będąc zatrudnieni w jednej
z firm górniczych prowadzących
działalność na terenie Republiki
Czeskiej.

Właśnie trwa montaż kombajnu typu Bolter Miner 12CM30 w tyskiej siedzibie Komatsu.

Innowacyjnemu
w polskim górnictwie
węglowym rozwiązaniu
towarzyszyć mają
najwyższe standardy
bezpieczeństwa. Zakres prac
przewidzianych w projekcie
ujmuje aspekty związane
z monitorowaniem górotworu
oraz oceną skał stropowych
przy drążeniu wyrobisk
przodkowych.

INNOWACJE W GÓRNICTWIE
- Pracowników tych
wysłaliśmy do producenta kombajnu na dodatkowe
szkolenia, bo Bolter Miner
jest maszyną nieco innego
typu niż ta, na której pracowali, ale również po to, by
mogli się zapoznać ze szczegółami montażu i demontażu urządzenia - wszak cały
ten proces wkrótce trzeba
będzie przeprowadzić ponownie, już na „Budryku”,
przed rozpoczęciem drążenia w wyrobisku. Pozostała część załogi w trakcie
realizacji projektu otrzyma
zadania związane z obsługą odstawy, zabudową wyposażenia wyrobiska oraz
prowadzeniem nadzoru górniczego i energomechanicznego. Jesteśmy przekonani,
że w momencie rozpoczęcia
drążenia wszyscy będą odpowiednio
przygotowani,
tak byśmy mogli rozpocząć
realizację projektu, zgodnie
z założeniami przygotowanymi przez Główny Instytut
Górnictwa i JSW Innowacje
SA. Samo wykonanie obudowy kotwowej nie będzie dla
nas nowością, bo w KGHM
Polska Miedź SA już od kilkunastu lat prowadzimy
drążenie wyrobisk przygotowawczych zabudowanych
tylko w obudowie kotwowej
- zaznacza Andrzej Palarczyk.
Nawiązując do słów
wiceprezesa, dyrektor ds.
robót poziomych w PBSz
Dariusz Wejman wskazuje

na doświadczenie Przedsiębiorstwa w zakresie stosowania obudów kotwowych.
- PBSz kojarzone jest
głównie z robotami szybowymi, ale od wielu lat wykonuje również roboty poziome, głównie w zakładach
KGHM-u. Zadania te realizujemy głównie przy użyciu
materiałów wybuchowych
z zastosowaniem maszyn
samojezdnych, ładowarek,
wiertnic kotwiarek oraz
wozów odstawczych. Tylko
w KGHM udostępniamy po
około 600-700 metrów wyrobisk
przygotowawczych
miesięcznie. Dodatkowo, w
ramach naszej strategii, od
kwietnia 2018 roku budujemy nowe brygady do robót
poziomych w górnictwie węglowym. Cały czas się rozwijamy i podnosimy kompetencje, które przydadzą się
przy realizacji tego projektu
- podsumowuje.

Wyrobisko
monitorowane

Innowacyjnemu w polskim górnictwie węglowym
rozwiązaniu
towarzyszyć
mają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zakres
prac przewidzianych w projekcie ujmuje aspekty związane z monitorowaniem
górotworu oraz oceną skał
stropowych przy drążeniu
wyrobisk przodkowych. Jakie konkretnie?

- Przede wszystkim
o system pozwalający na
stwierdzenie
stateczności wyrobiska - odpowiada
Jerzy Ficek, specjalista w
zakresie kotwienia i doradca w JSW Innowacje SA. Obecnie finalizujemy zakup
urządzeń, zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych, które zostaną zainstalowane w wyrobisku w
kopalni „Budryk”. Urządzenia pomiarowe mechaniczne będą budowane na bieżąco w czole przodka wraz z
jego postępem, w odstępach
co 20 metrów, tak by siatka punktów pomiarowych
monitorujących zachowanie
górotworu była jak najgęstsza. To pozwoli nam ocenić
zachowanie wyrobiska pod
względem jego stateczności
w warunkach głębokiego
zalegania złoża, bo z takim
mamy do czynienia, jeśli
chodzi o kopalnię „Budryk”.
Obecnie takie urządzenia
stosujemy w już istniejącej
komorze montażowej kombajnu. Urządzenia pomiarowe elektroniczne, które
zamierzamy zastosować, to
przede wszystkim kotwy
oprzyrządowane, wyposażone w tensometry. Ponadto na bieżąco prowadzony
będzie monitoring wytrzymałości skał poprzez wykonywanie otworów penetrometrycznych - wyjaśnia.
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JSW Szkolenie i górnictwo

Ratownicy
w goglach

PRZEZ kilka sierpniowych dni ratownicy z kopalń należących
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej podziemne korytarze
zamienili na… podziemne korytarze. Tyle, że stworzone
w wirtualnej rzeczywistości.

Marek Jurkowski

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 wynegocjowanych 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.
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– PRZYGOTOWUJEMY
się do walki o grant z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju – mówi Aldona
Urbanek, kierownik działu szkoleń i adaptacji JSW
Szkolenie i Górnictwo. –
Chcemy stworzyć innowacyjny projekt oparty o wysokiej
klasy aplikacje VR (Wirtualna Rzeczywistość). Dlatego
zaprosiliśmy ratowników z
naszych zakładów, bo liczymy na ich doświadczenie,
które pomoże w stworzeniu innowacyjnej aplikacji
umożliwiającej szkolenie w
pracy zespołowej.
Ratownicy z kopalnianych stacji ratownictwa
górniczego muszą jednak

najpierw poznać sposób działania VR. – Bez wątpienia ta
technika robi wrażenie, bo
świat, w który się przenosimy
jest niezwykle realistyczny –
mówi Marek Martaus, ratownik z Ruchu Borynia. – Jeżeli
wirtualna rzeczywistość ma
edukować, to jestem za tym,
bo VR ma bardzo duży potencjał, odtwarza to, co jest
na dole.
Według ekspertów zastosowanie technik VR w
górnictwie ma wiele zalet. To
m.in. możliwość przećwiczenia zachowania w sytuacjach
nietypowych lub niebezpiecznych, ale w całkowicie
kontrolowanych warunkach.
Wirtualna rzeczywistość po-

zwala przede wszystkim na
symulowanie warunków występujących pod ziemią oraz
obserwację osób szkolonych
w sytuacji stresowej. – Na
pewno przyda się w pracy, to
kwestia obycia ze sprzętem,
choć niektórych warunków temperatury czy wilgotności
- nie da się uzyskać – uważa
Paweł Panowicz, ratownik z
Ruchu Borynia. – Wydaje mi
się, że tę technologię można wykorzystać zarówno do
szkolenia osób początkujących, jak i bardziej doświadczonych górników, to tylko
kwestia oprogramowania.
red
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WYDARZENIA

PGG Uroczystości stulecia wybuchu I powstania śląskiego

W dziewiętnastym roczku,
w tym wielkim powstaniu…

WIELKI piknik rodzinny w ogrodach katowickiej kurii metropolitalnej z okazji stulecia wybuchu I powstania
śląskiego zorganizowała w niedzielę 11 sierpnia Polska Grupa Górnicza. Wydarzenie rodzinne poprzedziła
uroczysta msza św., którą abp. Wiktor Skworc koncelebrował. Kulminacją uroczystości PGG było
widowisko historyczno-muzyczne, w którym wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

METROPOLITA katowicki
przypominając, że zgromadzeni w katedrze modlą się
za poległych powstańców
stwierdził, iż „impuls do I powstania dały wydarzenia w
kopalni Mysłowice i brutalność niemieckiego oddziału
Grenzschutz Ost, który otworzył ogień do górników domagających się należnego im
wynagrodzenia za pracę”. –
Po „mysłowickiej masakrze”
przelała się czara goryczy,
a rdzenna ludność Górnego
Śląska powiedziała: “dość” i
tak rozpoczęło się powstanie
– mówił abp Skworc.
– Błogosławieni jesteście
wy, Bracia powstańcy i górnicy, którzy złożyliście daninę krwi, by upomnieć się o
słuszne prawa do ojczyzny;
prawa do godnego życia. Dziś
od was uczymy się troski o
zachowanie osobistej godności i miejsca dla Boga w życiu
indywidualnym i społecznym – powiedział. – Dlatego
raz jeszcze na ołtarzu krzyża
składamy śmierć wszystkich
powstańców – górników,
wierząc, że ich ofiara złączona ze zbawczą śmiercią Chrystusa przynosi owoc po dzień
dzisiejszy – dodał.
Odnosząc się do czasów
współczesnych abp Skworc

dami i mnóstwo dobrej zabawy, zadbano też o smaczne różnorodne menu.
Uroczystości
rocznicowe organizowane przez

zauważył, że „walka o ludzką uwagę i posłuch trwa nieustannie”. – Jest niezwykle
trudna w czasach medialnego
zamętu i chaosu. Trzeba wiedzieć, że nie każde słowo niesie prawdziwą nadzieję i zasługuje na to, by je przyjąć do
serca, zachować i przemieniać
w czyn – powiedział. – Warto
aby ze słów, które do nas docierają wyróżniać te, które są
życiodajne – stwierdził.
Wydarzenia skomentował również Adam Gawęda,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik
rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego. – Ten czas przypomina

nam o tym, kiedy nasi Praojcowie rozpoczęli walkę o przyłączenie Śląska do Polski (…).
Przed Mszą złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Wojciecha
Korfantego – mówił. – Nie
możemy zapominać o tych,
którzy ofiarowali swoją krew,
pot, po to, abyśmy mogli żyć w
wolnej Polsce – dodał.
– Inicjatorem dzisiejszej
modlitwy była Polska Grupa
Górnicza, a jak dobrze wiemy
„masakra mysłowicka” odbyła
się właśnie z udziałem górników – zauważył natomiast Jarosław Wieczorek, wojewoda
śląski. – Naszą ambicją jest
także, aby historia powstań
śląskich wróciła do dyskusji
przy stołach w domu. Ważne
jest nie tylko uczyć się w szkole, ale ważne jest, żeby Śląsk
mówił o powstaniach, aby rodziny o nich mówiły – dodał.
Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala zaakcentował, że tradycje powstańcze
są bardzo żywe wśród braci
górniczej. – Dowodem tego
jest chociażby dzisiejsza uroczystość – stwierdził. – W
strukturach PGG jest kopalnia Mysłowice-Wesoła, na
terenie której to I powstanie
się rozpoczęło – mówił. – Na
przestrzeni wieków to właśnie
górnicy byli aktywni na rzecz
państwa polskiego, na rzecz
wolności i niepodległości. Płacili za to krwią. 100 lat temu
stawili opór i rozpoczęli walkę
o to, aby tutaj, w tym miejscu,
mówiono po Polsku – powiedział.
Na piknik z niezliczonymi
atrakcjami dla najmłodszych
i dorosłych gości przyszło ok.
trzech tysięcy pracowników
PGG. Ze sceny grała dla gości
orkiestra Happy Big Band pod
kierownictwem
Mirosława
Kaszuby. Była loteria z nagro-

PGG zwieńczyło widowisko pt. „W dziewiętnastym
roczku, w tym wielkim powstaniu…”. z okazji setnej
rocznicy Pierwszego Po-

wstania Śląskiego. Wypełniona po brzegi katowicka
Archikatedra
zgromadziła
mieszkańców naszego regionu,
parlamentarzystów,
duchowieństwo oraz wszystkich chętnych, którzy chcieli
uczcić heroiczną postawę powstańców, bowiem wstęp na
to wydarzenie był wolny.
Specjalnie zaaranżowana
świątynia była sceną gdzie
zaprezentowały się gwiazdy
polskiej sceny muzycznej i teatralnej a wśród nich: Sonia
Bohosiewicz, Sambor Czarnota, Anna Guzik, Olgierd
Łukaszewicz,
Kasia Moś,
Stanisław Soyka, Arkadio,
Słoneczni, Chór Filharmonii
Śląskiej , Górnicza Orkiestra
Dęta Kopalni Mysłowice-Wesoła oraz Żeńska Orkiestra
Salonowa Polskiej Grupy
Górniczej.
jm
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LW BOGDANKA Projekt skierowany do absolwentów szkół partnerskich

Kolejne przepustki
do pracy rozdane!

LW BOGDANKA SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca
częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, przyznała „Przepustki do pracy w Bogdance”
kolejnym 11 najlepszym absolwentom szkół średnich o profilu techniczno – górniczym z okolic Bogdanki: Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

W RAMACH działającego od
2017 roku projektu „Przepustka
do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka SA – Potrzebujemy najlepszych” zatrudnienie znalazło już 41
absolwentów szkół partnerskich.
W ramach współpracy z nimi LW
Bogdanka wypłaciła także 74
stypendia naukowe dla uczniów
wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce przedmiotów
technicznych. Kolejne stypendia
zostaną przyznane we wrześniu
tego roku.
Współpraca ze szkołami średnimi w okolicach LW BOGDANKA
SA jest elementem „Strategii rozwoju kadr”, której celem jest pozyskiwanie do pracy w Bogdance najlepszych absolwentów ww. szkół.
Strategia rozwoju kadr obejmuje
także współpracę z najważniejszymi w branży górniczej ośrodkami
naukowymi w Polsce, w tym Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie.
LW Bogdanka na stałe współpracuje z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołem Szkół
w Ostrowie Lubelskim, a od lutego
tego roku także z Zespołem Szkół
Energetycznych i Transportowych
im. Ks. Stanisława Staszica w
Chełmie.
Oprócz programu stypendial-

nego oraz programu „Przepustka
do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka SA. - Potrzebujemy najlepszych” współpraca ze szkołami
średnimi obejmuje także praktyczną naukę zawodu, poprzez
umożliwienie uczniom odbycia
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kopalni w Bogdance.
W 2018 roku rozpoczął się także
projekt wsparcia merytorycznego
dla kadry pedagogicznej. Dzięki
niemu nauczyciele przedmiotów
technicznych mają możliwość odbycia zjazdów do kopalni razem
z pracownikami Bogdanki, obserwowania ich w trakcie pracy i
pogłębiania własnej wiedzy. Do
celów dydaktycznych udostępniona została także narzędziownia, z
której nauczyciele mogą wypożyczać narzędzia niezbędne podczas
prowadzenia zajęć.
– LW Bogdanka SA od lat pozostaje najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce
nie bez przyczyny – to wysokie
kompetencje naszej kadry pozwalają na wdrażanie najnowszych rozwiązań stosowanych w
światowej branży górniczej. Ciągły rozwój zawodowy osób aktualnie pracujących w Bogdance
oraz sukcesywne pozyskiwanie
młodych, ambitnych i utalento-

wanych pracowników to w naszej
opinii klucz to utrzymania wysokiej kultury technicznej naszej
kadry i umocnienia pozycji Bogdanki jako najbardziej efektywnej kopalni w Polsce – powiedział
Artur Wasil, Prezes Zarządu LW
Bogdanka SA.
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PRZECZYTANE

PRZECZYTANE Antywęglowa nagonka Gazety Wyborczej

Michnikowa ściema

BŁĘDY i kłamstwa posklejane dogmatyczną narracją przeciwników węgla (lub rządu) – oto artykuł
Gazety Wyborczej, w którym wytoczono przeciw Jastrzębskiej Spółce Węglowej oskarżenie
o łamanie prawa i oszukiwanie klientów.
W JAKI sposób? Przy pomocy paliw ekologicznych Varmo, czyli peletów węglowych do nowoczesnych
domowych kotłów retortowych z
podajnikiem.
Varmo pojawiło się na rynku
kilka lat temu, sprzedawane jest w
workach po 15 lub 20 kg i zdobywa
coraz większą popularność wśród
użytkowników. Producent (Zakład
Produkcji Kompozytowych Paliw
Stałych w Suszcu, na terenie zlikwidowanej kopalni Kurpiński, w
strukturze spółki JSW Innowacje)
opracował niedawno nową, ulepszoną formułę i mówił o planach
zwiększenia produkcji do 30-40
tys. t takich peletów rocznie. Varmo
pomyślano jako czystą i jakościowo konkurencyjną alternatywę dla
ekogroszków (sortyment wysokiej
klasy węgla kamiennego o ziarnach
ok. 5-25 mm), których od dawna
dotkliwie brakuje na rynku.
Węglościema czy ekowałek wart
grube miliony?
Z artykułu „Gazety Wyborczej”
pt. „Ekologiczna węglościema. Państwowa spółka wymyśliła chwyt
marketingowy niskich lotów”, który
ukazał się w dziale Gospodarka 30
lipca tego roku, czytelnicy w całej
Polsce mogli dowiedzieć się m.in.,
że „pod hasłem ekologicznego i niskoemisyjnego paliwa należąca do
skarbu państwa Jastrzębska Spółka
Węglowa sprzedaje zakazane uchwałami antysmogowymi trujące odpady węglowe. Na uruchomienie linii
produkcyjnej poszły miliony złotych,
a JSW zarabia na nieświadomych
klientach. (…) Produkowane przez
JSW Innowacje Varmo to sprasowany, wysuszony muł i flot z dodatkiem
nieznanego pochodzenia lepiszczy
biomasowych, które sklejają odpady
węglowe w kawałki wyglądem przypominające pellet drzewny”.
Aby ostrzec użytkowników
przed niebezpieczeństwem, autorka
tekstu Dominika Wantuch stwierdza, że – wbrew zapewnieniom
producenta – zakazane (uchwałami
antysmogowymi i ustawą o jakości
paliw) „trujące odpady” przy spalaniu wydzielają „bardzo nieprzyjemny zapach”. Co gorsza, badania
przeprowadzone na zlecenie redakcji przez „niezależnych ekspertów”
potwierdziły, że „ilość wydzielanego
rakotwórczego benzoapirenu dla kotłów czwartej generacji jest wyższa
niż przy spalaniu ekogroszku”.
Przeliczmy: 40 tys. t produktu w
cenie 1000 zł brutto/t oznacza obrót roczny wielkości 40 mln zł. Jeśli
tylko jeden na dziesięciu dotychczasowych nabywców Varmo przestraszy się rewelacji „najchętniej kupowanej i czytanej opiniotwórczej
gazetą w Polsce”, „rzetelnego źródła
wiedzy”, „cenionej i nagradzanej za
jakość dziennikarstwa (…) oraz za
zaangażowanie społeczne” (to marketingowa samoocena „Gazety Wyborczej” - przyp netTG.pl), producent straci kilka milionów złotych

ka nie korzystała z dotacji NCBR w
zakresie produkcji paliwa Varmo,
o czym zresztą poinformowaliśmy
panią Dominikę Wantuch, odpowiadając na jedno z pytań przesłanych do JSW Innowacje przed publikacją tekstu” - firma wyjaśnia,
że dofinansowanie (tyle, że niecałe
0,5 mln zł, przy budżecie całkowitym 3,5 mln zł, na który spółka
wykłada 1,24 mln zł) dostał inny
projekt badawczo-rozwojowy peletów EkomPell, który zakończy się w
przyszłym roku.
Tuż za fałszywą informacją o 3
mln zł dotacji z NCBR „Gazeta Wyborcza” dokleiła fragment z... setkami milionów złotych wydanych
rzekomo na Varmo:
„Ile pieniędzy poszło na uruchomienie linii produkcyjnej? JSW Innowacje zasłania się tajemnicą handlową. Jak szacują jednak eksperci,
może chodzić nawet o kilkaset milionów złotych. To koszty dostosowania zakładu produkcyjnego, testów i analiz ekologicznego węgla”
- pisze Dominika Wantuch.

Dużo? Bardzo dużo za dużo...

przychodu. Ale grupa notowana
jest na giełdzie, więc szkody – także w ciężar kilkudziesięciu tysięcy
pracowników JSW - mogą być dużo
większe. Przy takiej skali możliwej
do wyrządzenia szkody mogłoby
się wydawać, że „Gazeta Wyborcza”
zgromadziła niezbite argumenty na
potwierdzenie oskarżeń...

Niestety, nic podobnego

Skazani jesteśmy na wiarę
anonimowym „niezależnym ekspertom” (ani ośrodka zleconych
badań, ani wyników „Gazeta” nie
udostępnia). A jacy eksperci pojawiają się w artykule z nazwiska?
Po pierwsze Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska (uważa, że
do 2030 r. musimy odejść od ogrzewania domów węglem). Po drugie
dr Michał Wilczyński, przedstawiony w artykule jako „były główny geolog kraju, ekspert ds. paliw i
energii”.
„- To nie jest żadne ekologiczne
paliwo” - orzeka o Varmo i dodaje:
„Podobnie jak nie istnieją technologie czystego spalania węgla,
tak nie mamy w Polsce technologii
przetwarzania odpadów węglowych tak, aby powstał ekologiczny
surowiec. To jest czysty marketing.
Co więcej, polski węgiel jest dość
słabej jakości, więc nie można zamydlać ludziom oczu i przekonywać, że w procesie spalania nie są
emitowane toksyczne związki”.
Dawno temu, na początku
transformacji w pierwszej połowie lat 90. XX w. dr Wilczyński
był wiceministrem środowiska.
Wkrótce potem został wiceprezesem EkoFunduszu – państwowej
fundacji, powołanej przez ministra
finansów, która od 1992 do 2010 r.
wydawała na ekologię pieniądze z
konwersji przez zagranicznych wierzycieli długu Polski.
Wyraźne antywęglowe poglądy
i afiliacje dra Wilczyńskiego nie są
tajemnicą, poznać można je z nawet pobieżnej lektury nagłówków

w wyszukiwarce Google: współpracownik Fundacji Rozwój Tak
Odkrywki Nie, autor opracowań
„Zmierzch węgla kamiennego w
Polsce”, „O węglu. Fakty i mity o
węglu kamiennym w Polsce”, głoszący m.in., że Polska nie ma opłacalnych do wydobycia zasobów węgla kamiennego, a obecny program
restrukturyzacji górnictwa jest
najsłabszy z wszystkich dotychczasowych.

czają do obrotu „pelety i brykiet”
zawierające co najmniej 85 proc.
węgla.
„Do produkcji Varmo nie jest
używany muł węglowy” - stanowczo zaprzecza producent i tłumaczy, że gdyby tak było, nie można
by uzyskać z Varmo potwierdzonej
badaniami wysokiej wartości opałowej i jakości (bardzo niskie zapopielenie).

Ani odpad, ani zakazany, ani z
mułów węglowych

JSW tłumaczy, że autorka nie
rozróżnia
fotokoncentratu
od
mułu.
„To dwa różne produkty. Jeśli
faktycznie muł można nazywać
odpadem, tak flotokoncentrat jest
wysokiej jakości węglem kamiennym, posiadającym jednakże dwie
podstawowe wady: drobne uziarnienie (poniżej 1 mm) i wysoką wilgotność. Dzięki procesowi suszenia
i peletowania produkcja Varmo
pozwala wyeliminować te mankamenty flotokoncentratu i stworzyć
paliwo o wysokich parametrach
użytkowych”.
JSW zwraca też uwagę na manipulację opinią dra Wilczyńskiego
(„nie mamy w Polsce technologii
przetwarzania odpadów węglowych tak, aby powstał ekologiczny
surowiec”) - „jest bezprzedmiotowa, bo flotokoncentrat nie jest odpadem”.

Nic dziwnego, że wobec takiego
nagromadzenia „dowodów” do dzisiaj „Gazeta Wyborcza” wzbrania
się przed opublikowaniem sprostowania, które redakcja – podobnie,
jak odpowiedzi na zadane e-mailem przez autorkę pytania – otrzymała niezwłocznie od spółki JSW
Innowacje.
„Trudno zgodzić się z tezą, że
paliwo Varmo jest produktem zakazanym”. „Trzeba mieć dużo złej woli,
aby paliwo węglowe o zawartości
siarki poniżej 0,6 proc., popiołu poniżej 6 proc. i kaloryczności powyżej
29 MJ/kg nazywać odpadem” - pisze producent i pokazuje publicznie
dostępny certyfikat Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
który przebadał paliwo i wystawił
mu charakterystykę, którą można
zweryfikować. Wyniki świadczą
jednoznacznie, że „stosowanie Varmo jest zgodne z obowiązującymi
regulacjami prawnymi w zakresie
profilaktyki antysmogowej” (znak
bezpieczeństwa ekologicznego w
najwyższej klasie A).
Autorka twierdzi, że Varmo
wytwarzane jest m.in. z mułów i
flotów, a przepisy zabraniają ich
spalania w sektorze komunalnym.
Sugeruje, że JSW miesza drobne ziarna z grubszymi, aby obejść
prawo, a takie mieszanie także
jest zakazane. Nie doczytała, że
przepisy antysmogowe jak najbardziej pozwalają prasować i sklejać
wartościowy surowiec, bo dopusz-

Flotokoncentrat to nie muł

I kto tu kłamie? (Albo nie wie,
co czyta)

Błąd nierozróżniania projektów
pokutuje i rozwija się w publikacji
„Gazety Wyborczej”, gdy dziennikarka sugeruje, że JSW Innowacje
dostała w 2018 r. na wytwarzanie
ekologicznych peletów prawie 3
mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
„Informując o budżecie projektu, autorka nie dotrzymała elementarnych zasad staranności,
jakie powinny cechować każdego
dziennikarza i podała nieprawdziwą informację. (…) W 2018 r. spół-

Wystarczyło wejść na stronę internetową varmo.com.pl, gdzie – bez
żadnych tajemnic – ujawniono:
„wartość inwestycji (Zakład
Produkcji Kompozytowych Paliw
Stałych) wyniosła około 20 mln
złotych, z tego ponad 9 mln zł spółka JSW Innowacje S.A. uzyskała w
postaci pożyczki udzielonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
„Pożyczka zaciągnięta na ten cel
w WFOŚiGW w Katowicach została
już dawno spłacona przez spółkę” czytamy w sprostowaniu, ale o tym
„Gazeta Wyborcza” postanowiła
milczeć. Czy trudno się dziwić, że
jej wstyd?

Coś naprawdę brzydko pachnie

Jeszcze wstydliwiej sprawy mają
się z rzekomymi ekspertyzami paliwa na zlecenie „Gazety Wyborczej”.
„Podczas spalania wydziela się
bardzo nieprzyjemny zapach, zupełnie inny niż przy spalaniu tradycyjnego węgla” - czytamy w artykule.
„Ani podczas wewnętrznych testów spalania w certyfikowanych
laboratoriach, ani u naszych klientów nie dochodziło do wydzielania
się bardzo nieprzyjemnego zapachu,
zupełnie innego niż przy spalaniu
tradycyjnego węgla. Bardzo prosimy
o informację o tym, kim byli cytowani niezależni eksperci i w jakich
laboratoriach przeprowadzali testy
spalania. Prosimy również o przedstawienie wyników tych testów” nalega JSW Innowacje.
Wreszcie... wisienka, czyli „rakotwórczy benzoapiren”, o którego
emisjach rzekomo kłamie ulotka
promująca Varmo.
„Raz jeszcze prosimy o przedstawienie wyników wspomnianych badań, bo przeprowadzone w akredytowanym laboratorium badania na
Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego
przyznawany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wykazały,
że emisja benzo(a)pirenu podczas
spalania Varmo w kotle V klasy wynosi 0 µg/m sześc., znajduje się zatem
na granicy mierzalności. Świadectwo
to jest upowszechnione i umieszczone na naszej stronie internetowej” argumentuje producent.
Źródło: nettg.pl
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WYDARZENIA
WĘGLOKOKS KRAJ Wsparcie dla Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu w Bytomiu

Górnicza
cegiełka

ŚLĄSKIE Centrum Perinatologii, Ginekologii
i Chirurgii Płodu w Bytomiu działające przy
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu
wzbogaciło się o nowy sprzęt wart ok. 100 tys.
złotych. Darczyńcą jest spółka Węglokoks-Kraj
- właściciel kopalni Bobrek-Piekary.
UROCZYSTE przekazanie nowoczesnego cystoskopu i histeroskopu oraz narzędzi endoskopowych
miało miejsce 8 sierpnia. Dzięki
wspomnianemu sprzętowi lekarze
będą mogli dokładnie ocenić rodzaj
oraz zmiany zachodzące w macicy i w pęcherzu moczowym, takie
jak m.in.: zrosty, mięśniaki, guzy
nowotworowe i przerzuty. Histero-

skopia pozwala na precyzyjne określenie umiejscowienia i wielkość
zmian przerostowych wewnątrz
macicy, a korzystając z narzędzi
endoskopowych można je usunąć,
a następnie przesłać do badania histopatologicznego.
- Jesteśmy dumni, że możemy
dołożyć naszą cegiełkę do tej inicjatywy. Rozbudowa parku maszyno-

wego w tak prestiżowej placówce,
znanej na skalę ogólnopolską oraz
światową, przyczyni się do dalszego
jej rozwoju, umożliwiając kolejne
osiągnięcia w diagnostyce chorób i
innowacyjnym leczeniu - podkreślił
Grzegorz Wacławek, prezes zarządu
Węglokoks-Kraj.

KRZYŻÓWKA

Podczas wydarzenia prof. dr
hab. n. med. Anita Olejek, kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii
Onkologicznej, przybliżyła zastosowanie otrzymanych narzędzi w
diagnostyce medycznej.
- Dzięki takim narzędziom można leczyć mało inwazyjnie różnego typu schorzenia, które w innym
przypadku wymagałyby otwierania
jamy brzusznej, otwierania narządów. Są to niezwykle delikatne, bardzo małe narzędzia, które szybko się
zużywają. To dzisiejsze spotkanie
to dla nas bardzo ważny moment,
bo dzięki temu możemy wykonać
znacznie więcej tych operacji, o których mówiłam - wyjaśniła prof. dr
hab. n. med. Anita Olejek.
Przypomnijmy, że nie jest to
pierwsza darowizna przekazana
przez spółkę Węglokoks Kraj dla
bytomskich szpitali. W ubiegłym
roku Szpital Specjalistyczny nr 4 w
Bytomiu otrzymał echokardiograf.
Zakup sprzętu o wartości 180 tys.
zł sfinansował Węglokoks Kraj Sp. z

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: Lepsza
cnota niż wór złota. Nagrody wylosowali: Halina Marciniak z Tychów oraz Marcin Zabawski z Jastrzębie Zdrój. Gratulujemy.
Nagrody prześlemy pocztą.

o.o. z Grupy Kapitałowej Węglokoks
na prośbę Fundacji im Św. Barbary z
Bytomia, która zwróciła się do spółki
o pomoc. Podejmując działania tego
typu firma daje dobry przykład i realizuje wytyczne polityki społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Wsparcie finansowe dla Szpitala to kolejny krok w realizowaniu
obranej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Budowanie
atrakcyjności biznesowej naszej
Spółki w oparciu o wartości takie
jak troska o społeczność lokalną i
zaangażowanie w rozwój otoczenia
jest głównym kierunkiem naszych
działań. Nieustannie będziemy dążyć do podnoszenia relacji z interesariuszami, gdyż w dzisiejszych
czasach, nie tylko wyniki finansowe definiują społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego
ale również zasoby niematerialne,
którymi są dobro pracowników
oraz społeczność lokalna – podkreśla prezes Wacławek.
jm

