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zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, która na nas 
spoczywa, bowiem PGG pozostanie najważniejszym polskim 
producentem węgla, zapewniającym bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. przygotowaliśmy strategię, by jak najlepiej 
wywiązać się z tego zadania  ToMasz RoGala, prEzEs pgg

NAJSILNIEJSZE MARKI RAZEM

www.pgg.pl

EKO PALIWA 

POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

do wszystkich typów kotłów

Podczas IX EuroPEjskIEGo konGrEsu GosPodarczEGo, 
10 maja 2017 r., Polska GruPa GórnIcza PrzEdstawIła 
stratEGIę na lata 2017–2030. zakłada ona, żE pgg pozo-
stanIE najważnIEjszym polskIm producEntEm wysokIEj ja-
koścI palIw stałych, zapEwnIając bEzpIEczEństwo rynku 
EnErgEtycznEgo I cIEpłownIczEgo kraju.

S
półka chce osiągnąć wyznaczone 
przez siebie cele dzięki m. in. popra-
wie gospodarki złożami węgla, długo-
falowym inwestycjom oraz prowadze-
niu firmy w sposób zgodny z zasada-

mi społecznej odpowiedzialności biznesu.
– Konsekwentne działania, które podję-

liśmy w  Ministerstwie Energii sprawiły, 
że możemy mówić dzisiaj o perspektywach 
i budowaniu fundamentów, a nie o gasze-
niu pożarów w  górnictwie. Podjęliśmy się 
trudnego zadania restrukturyzacji polskie-
go górnictwa i  udowodniliśmy, że działa-
my systematycznie i  przemyślanie. Stra-
tegia PGG jest tego dowodem – zaznacza 
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister ener-
gii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyza-
cji górnictwa węgla kamiennego.

Głównym celem strategicznym PGG w za-
kresie sprzedaży jest dostosowanie oferty 
produktowej do indywidualnych potrzeb 

klientów oraz optymizacja portfela produk-
tów. PGG swoje produkty oferuje energety-
ce zawodowej, ciepłownictwu i  energety-
ce przemysłowej oraz klientom indywidu-
alnym. Spółka w  przygotowanej strategii 
zakłada stabilizację udziału w  segmencie 
energetyki zawodowej (do 41% w  2030 r.), 
zwiększenie udziału w segmencie ciepłow-
nictwa i  energetyki przemysłowej (do 77% 
w 2030 r.) oraz w segmencie klientów indy-
widualnych (do 53% w 2030 r.). 

W  obszarze produkcji celem strategicz-
nym spółki jest doskonalenie technologii pro-
dukcyjnych oraz wzrost efektywności. Prio-
rytetem dla PGG jest zapewnienie odpowied-
niej liczby nowych złóż eksploatacyjnych, za-
pewniających oczekiwany poziom produkcji. 
Dzięki standaryzacji możliwe będzie wyko-
rzystanie majątku i sprzętu w różnych miej-
scach. Spółka podejmie także działania in-
westycyjne w  zakresie: drążenia wyrobisk 

(1  767 km), zakupu urządzeń transporto-
wych, głębienia i modernizacji szybów. 

Zadaniem Polskiej Grupy Górniczej w za-
kresie finansowym jest zapewnienie inwe-
storom oczekiwanej stopy zwrotu poprzez 
gwarancję rentowności sprzedaży, osiąga-
nie założonego poziomu zysków oraz utrzy-
manie dodatnich przepływów pieniężnych. 

Spółka dba o  zapewnienie najwyższych 
standardów bezpieczeństwa miejsca pracy 
i  harmonijne funkcjonowanie w  otoczeniu 
lokalnym. W strategii założono, że kluczo-
wym zadaniem w  zakresie pracowniczym 
będzie uniknięcie luk pokoleniowych oraz 
wprowadzenie skutecznego motywacyjnego 
systemu wynagrodzeń. 

W  zakresie ochrony środowiska Polska 
Grupa Górnicza neutralizuje oddziaływanie 
na środowisko naturalne oraz efektywnie 
wykorzystuje kopaliny towarzyszące (np. 
metan do silników gazowych). Do 2030 r.  
spółka na ochronę środowiska przeznaczy 
kwotę 2,6 mld złotych. TG

 (więcej o strategii na str. 6–9) 
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• praca prowadzona zgodnie z najwyższy-
mi standardami bezpieczeństwa górni-
ków, harmonijne funkcjonowanie ko-
palń w otoczeniu lokalnym;

• sprzedaż elastycznie dostosowywana do 
indywidualnych potrzeb grup klientów;

• zasada minimalizowania negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne, w tym 
poprzez jak najlepsze wykorzystanie ko-
palin towarzyszących, zwłaszcza metanu;

• biznesowe nastawienie, zapewniające 
inwestorom oczekiwaną stopę zwrotu 
środków włożonych w spółkę.
Dla osiągnięcia pożądanych założeń cele te 

muszą być realizowane równocześnie, współ-
grając ze sobą. Przy czym - ponieważ nie 
może być mowy o  prowadzeniu „wydobycia 
dla wydobycia”- na pierwsze miejsce wysu-
wa się kwestia sprzedaży węgla pozyskanego 
i przetworzonego w zakładach przeróbczych.

stratEgIa na lata 2017–2030
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Prezes Zarządu PGG 
Tomasz Rogala przedstawił 

strategię spółki  
na lata 2017–2030

Ambitne cele
– możliwe do osiągnięcia

Jeszcze przez kilka dziesięciole-
ci węgiel stanowić ma najważniej-
szą część polskiego miksu energe-
tycznego. Aby mogło tak się dziać, 

potrzebna jest pewność jego wydobycia, 
utrzymywanie stabilnych wielkości ilościo-
wych i jakościowych, dostosowanych do po-
trzeb polskiej energetyki. Firmą, która to 
zagwarantuje, jest Polska Grupa Górnicza 
sp. z o.o. O jej misji, celach strategicznych 
i  wizji ich osiągania mówił w  pierwszym 
dniu Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego w Katowicach prezes Zarządu PGG, 
Tomasz Rogala. 

Podkreślał: – PGG jest i ma nadal pozo-
stawać kluczowym producentem wysokiej 
jakości paliw stałych, zapewniając bezpie-
czeństwo rynku energetycznego i ciepłow-
niczego, a  równocześnie uzyskując syste-
matyczny wzrost wartości spółki. Osiągnie 
to dzięki dobrej, prawidłowej, dostosowa-
nej do potrzeb gospodarce zasobami węgla, 
jego złożami i przeróbką pozwalającą uzy-
skiwać paliwa najwyższej jakości. Równo-
cześnie zaś firma będzie nadal prowadzo-
na w sposób zgodny z powszechnie uznawa-
nymi zasadami społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. 
Podstawowe cele

Podstawowe cele strategiczne to:
• produkcja (wydobycie i  przeróbka) pro-

wadzona zgodnie z  najlepszymi możli-
wymi do osiągnięcia technologiami, za-
pewniającymi wzrost efektywności;

na dzisiaj w polskiej grupie górniczej pracuje prawie 8 tysięcy 
różnego rodzaju obudów zmechanizowanych o wartości powyżej 
200 tys. złotych każda. jest to majątek wart 1,7 mld złotych. pracuje 
47 kombajnów ścianowych, 88 kombajnów chodnikowych, około 
1300 układów transportowych – od przenośników zgrzebłowych do 
taśmowych i ponad 270 różnego rodzaju kolejek. razem majątek 
warto 7 miliardów złotych. standaryzacja pozwoli na jego lepsze 
wykorzystanie, alokację między ruchami kopalń. a to wpływa na 
poziom kosztów i efektywność
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Sprzedaż 

Średnia roczna produkcja w  latach 2017–
2030 wynosić ma około trzydziestu milio-
nów ton węgla przeznaczonego dla trzech 
grup odbiorców.

Pierwszą z  nich jest „wielka” energe-
tyka zawodowa. Tu spółka chce utrzy-
mać pozycję kluczowego dostawcy w kra-
jowym systemie bezpieczeństwa energe-
tycznego, dostosowując parametry wę-
gla do indywidualnych oczekiwań na-
bywców, zapewniając im bezpieczeństwo 
ilości i  jakości dostaw. Zajmowana przez 
PGG część rynku tych odbiorców pozo-
stanie stabilna. W roku 2017 wynosi oko-
ło 39 procent, na rok 2030 przewidywane 
jest 41 procent. 

Drugą znaczącą grupą jest ciepłow-
nictwo i  energetyka przemysłowa, w  któ-
rej to grupie kopalnie PGG konkurować 
muszą z węglem z importu. Dzięki popra-
wie bezpośrednich kontaktów z  klienta-
mi (mamy do czynienia z rynkiem mocno 

rozproszonym), optymalizacji oferty, za-
gwarantowaniu pewności dostaw i  stwo-
rzeniu osobnego centrum logistycznego, 
przeznaczonego dla tych odbiorców spół-
ka przewiduje zwiększenie udziału w  zaj-
mowanym przez nich segmencie ryn-
ku z  obecnych 54 procent do 77 procent 
w roku 2030

Wzrost udziału przewidziany jest tak-
że w  segmencie klientów indywidualnych 
– z 42 proc. w 2017 r. do 53 proc. w roku 
2030. Działania w  tej części wymagać 
będą od spółki dodatkowo ścisłej współpra-
cy z  przedstawicielami nauki, zajmujący-
mi się czystymi technologiami węglowy-
mi oraz producentami kotłów małej mocy 
(do 1 MW), władzami państwowymi i  sa-
morządowymi. Nastawić się tu trzeba na 
zmianę technologii, tak by spalając węgiel 
do minimum ograniczać zjawisko niskiej 
emisji. Także w  tej grupie spółka przewi-
duje poprawę w  docieraniu do odbiorców 
końcowych. 

Produkcja

Aby utrzymać założone wielkości produkcji 
węgla rzędu 30 mln ton rocznie, niezbęd-
ne są znaczne inwestycje. Liczyć się trze-
ba z ograniczeniami czasowymi związany-
mi z inwestycjami. Ze względu na ich wiel-
kość, zagrożenia występujące pod ziemią, 
efekty robót przygotowawczych pojawiają 
się średnio po dwóch, trzech latach od ich 
rozpoczęcia. 

Złoża możliwe do wydobycia, jakimi 
dysponuje spółka, zawierają razem około 
261 mln ton węgla. Dlatego tak ważna jest 
praca nad udostępnianiem nowych złóż, 
po które sięgać będzie można w przyszło-
ści. 

W kwestiach bieżących – spółka zapew-
ni odpowiednią ilość ścian, na których 
prowadzone jest wydobycie węgla. Zakła-
dana średnioroczna wielkość to 43 ściany. 
Eksploatowane będą w taki sposób, by nie 
dochodziło do zakłóceń w stabilnym wydo-
byciu. 

Główne cele sTRaTeGiczne

dostosowanie oferty produktowej  
do indywidualnych potrzeb klientów 

doskonalenie technologii produkcyjnych  
oraz wzrost efektywności

zapewnienie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz harmonijne 
funkcjonowanie w otoczeniu lokalnym 

neutralizacja oddziaływania na środowisko 
i efektywne wykorzystanie kopalin towarzyszącychŚRODOWiSKO

fiNANSe

PRODuKCJA

SPRZeDAż

CZłOWieK

zapewnienie inwestorom oczekiwanej  
stopy zwrotu 
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Spółka dąży do standaryzacji sprzę-
tu, umożliwiającej przenoszenie go mię-
dzy kopalniami, tam gdzie w  danym cza-
sie jest najbardziej potrzebny. Wiąże się 
z  tym kwestia zatrudnienia, pozwalające-
go na sprawne przesuwanie załogi – poje-
dynczych pracowników i ich grup – pomię-
dzy poszczególnymi ruchami kopalń, zgod-
nie z bieżącymi potrzebami.

Utrzymanie zdolności produkcyjnych, 
przy równoczesnym obniżaniu kosztów 
jednostkowych będzie możliwe dzięki m.in. 
rozbudowie zakładów mechanicznej prze-
róbki węgla – ich koncentracji w  kopal-
niach zespolonych, szybkiemu reagowa-
niu na sygnały z rynku, precyzyjnym dopa-
sowywaniu jakości produktu fi nalnego do 
wymagań odbiorców.

Przewidziane w strategii wydatki na in-
westycje będą wynosić w latach 2017–2030 
średnio rocznie około 1,9 mld złotych. 

Pracownicy

Odpowiednio dobrani, przygotowani i zmo-
tywowani pracownicy stanowią jeden 
z  podstawowych elementów prawidłowego 
funkcjonowania spółki. Założenia strategii 
nakierowane są na zapewnienie najwyż-
szych możliwych do osiągnięcia standar-
dów bezpieczeństwa miejsc pracy. Osiąga-
ne to jest i będzie przez szkolenia, wskazy-
wanie i eliminowanie zagrożeń tam gdzie 
jest to możliwe, wyrabianie u pracowników 
nawyku pracy prowadzonej w  sposób bez-
pieczny. 

Łączy się to bezpośrednio z  podnosze-
niem przez pracowników ich kwalifi kacji 

dokładnie rok temu 
powołaliśmy Polską 
grupę górniczą. Przez 
ten czas spółka została 
dokapitalizowana przez 
inwestorów, podjęła 
trudne działania 
restrukturyzacyjne 
i zwiększyła swój potencjał 
o aktywa KhW. dziś 
potrzebuje nowej strategii, 
która zagwarantuje jej 
długotrwały rozwój. 
zaprezentowany przez nią 
plan w moim przekonaniu 
to zapewnia. jako 
największy producent węgla 
kamiennego w Europie 
pgg musi zwiększyć 
wydajność, konkurencyjność, 
rozwinąć sprzedaż i stać 
się nowoczesną fi rmą 
o mocnych podstawach 
ekonomicznych.

kRzyszToF TcHóRzewski, minister energii

fot.: jan czypionka
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i  kompetencji, zapewnieniem stabilności 
pracy dla uniknięcia znanego z przeszłości 
zjawiska luki pokoleniowej oraz wprowa-
dzeniem jednolitego, motywacyjnego syste-
mu wynagrodzeń w całej spółce. 

Środowisko

2,6 mld złotych zainwestuje spółka w  la-
tach 2017–2030 w  ochronę środowiska, 
neutralizowanie wpływu wywieranego na 
nie. Konkretne zadania to: 
• zagospodarowanie kopaliny towarzyszą-

cej, czyli metanu, przez rozbudowę sta-
cji pozwalających wykorzystać go w  sil-
nikach gazowych;

• minimalizowanie ilości kamienia, jaki 
jest wydobywany wraz z węglem, podej-
mowanie prób wykorzystania go;

• poprawa jakości wód kopalnianych;
• redukcja hałasu i  innych uciążliwości 

wywoływanych przez zakłady produk-
cyjne, w tym szczególnie przemysł cięż-
ki i wydobywczy. 

Cele finansowe

Osiągnięciu założonych celów towarzyszyć 
musi bardzo ważny element rynkowy – za-
pewnienie inwestorom spółki oczekiwanej 
przez nich stopy zwrotu. Uzyskane to zostanie 
dzięki zapewnieniu rentowności sprzedaży 

i zakładanego poziomu zysków (umocnienie 
na rynkach m.in. przez lepszą jakość węgla, 
nowe paliwa węglowe) oraz utrzymaniu do-
datnich przepływów pieniężnych.

Przyjęte wartości mówią o  podwojeniu 
zysku operacyjnego przed potrąceniami 
(EBITDA) z 1,4 mld zł w roku 2017 do 2,8 
mld w roku 2030. Będzie to możliwe m.in. 
dzięki obniżeniu jednostkowego kosztu wy-
produkowania tony węgla (wartości uśred-
nione, dotyczące wszystkich sortymentów 
we wszystkich wielkościach zakupowych) 
z  obecnych 239 zł do 203 złotych w  roku 
2030.

zwiększenie udziału w segmencie 
klientów indywidualnych 

zwiększenie udziału w segmencie cie-
płownictwa i energetyki przemysłowej

39%   41%

54%   77%

42%   53%

cele sTRaTeGiczne 
w obszaRze sPRzedaży

energetyka zawodowa 

sektor komunalno-bytowy

ciepłownictwo  
i energetyka przemysłowa

Rozwój produkcji paliw kwalifikowanych 
oraz promocja nowoczesnych wysokoefek-
tywnych technologii wykorzystania węgla

Optymalizacja oferty handlowej i sku-
teczne konkurowanie z innymi nośnika-
mi energii

Utrzymanie pozycji kluczowego dostaw-
cy w krajowym systemie bezpieczeństwa 
energetycznego 

stabilizacja udziału w segmencie 
energetyki zawodowej

 a W s ,  W j
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Polska jest trzecim co do wielkości produ-

centem piwa, przynosząc budżetowi do-

chody na poziomie 3,6 mld zł rocznie. Więk-

szość surowców potrzebnych do wytworze-

nia piwa pochodzi z  rodzimych plantacji. jak 

mówił wiceminister rolnictwa jacek Boguc-

ki na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, 

od kilku lat obserwowany jest spadek uprawy 

chmielu w polsce. o  ile w 2010/2011 r. chmiel 

uprawiano na powierzchni ok. 2300 ha, to 

w 2013 r. jego uprawa wyniosła tylko 1400 ha. 

W  ostatnich trzech latach obserwuje się nie-

wielki wzrost powierzchni uprawy. jak zauwa-

żył prezes stowarzyszenia regionalnych Bro-

warów polskich andrzej olkowski, polskie bro-

wary zużywają ok. 550 tys. ton słodu i  ok. 

200–220 ton alfa kwasów chmielu, a więc za-

potrzebowanie na surowce jest ogromne. pol-

ska jest trzecim producentem piwa w  uE, po 

niemczech i  Wielkiej Brytanii. rynek jest na-

sycony, a konsument polskiego piwa jest klien-

tem coraz bardziej wymagającym, oczekują-

cym innowacji.

fakty • liczby • wydarzenia
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W  kwietniu została przyjęta uchwała an-

tysmogowa dla województwa śląskiego. 

jednym z  najważniejszych jej zapisów jest za-

kaz palenia określonymi paliwami. Wśród nich 

znalazły się m.in. muły węglowe. jeszcze kilka 

lat temu były one kwalifikowane jako odpad. 

normy się zmieniły i muły trafiły pod strzechy, 

a efekty ich spalania – do atmosfery. – Muły są 

materiałem o drobnym uziarnieniu. Większość zia-

ren jest poniżej 60 mikrometrów i zawierają one od 

10 do 30 proc. węgla. Resztę stanowi substancja 

mineralna. Jakość mułów w głównej mierze zale-

ży od urabianej skały, która towarzyszy pokładom 

węgla. Ponadto wiele zależy od technologii prowa-

dzonej eksploatacji, transportu oraz od procesu 

W  bieżącym, 2017 roku upływa termin 

ważności dowodów osobistych wyda-

nych w  2007 r. z  okresem ważności na 10 lat. 

o wymianę należy wystąpić osobiście, nie póź-

niej niż 30 dni przed upływem terminu waż-

ności dokumentu do organu dowolnej gmi-

ny na terytorium rp lub w formie elektronicz-

nej za pośrednictwem platformy epuap.  nie-

W dalszej części roku liczba bezrobotnych 

nadal będzie spadać, a na koniec br. bez-

robocie może się obniżyć w okolice 7 proc. - uwa-

żają analitycy. gus podał, że stopa bezrobo-

cia w marcu wyniosła 8,1 proc. wobec 8,5 proc. 

w lutym. liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

w urzędach pracy wyniosła 1 mln 324 tys. wobec 

1 mln 383 tys. osób przed miesiącem. Ekspert 

z departamentu pracy, dialogu i spraw społecz-

nych konfederacji lewiatan jakub gontarek 

zwrócił uwagę, że to kolejne dane, które mówią 

o poprawie sytuacji na ryku pracy. – Stopa bez-

robocia rejestrowanego na koniec 2017 roku może 

wynieść mniej niż 8 proc., co zapisał rząd w usta-

wie budżetowej. Spadek bezrobocia jest efektem 

ożywienia gospodarczego, a  nie zmian w  struk-

turze rynku pracy, tak ważnej dla pracodawców 

w długiej perspektywie – zaznaczył w swoim ko-

mentarzu.

EkoloGIa

Uchwała antysmogowa przyjęta

dokumEnty

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!

rynEk Pracy

Bezrobocie spada
PolskIE PIwo

Zapotrzebowanie jest duże

miejsce w  latach 2005–2007. Wtedy brakowa-

ło węgla i nabywać je mogli klienci indywidual-

ni. niewielkie ilości trafiały także do energetyki. 

za niedługo w województwie śląskim muły tra-

fią na indeks paliw zakazanych. Ich jedyną za-

letą – według użytkowników – jest cena. choć, 

jak się okazuje w  ostatecznym rozliczeniu, nie 

jest to żaden bonus, bo i  tak trzeba sporo na-

ładować do pieca, a efekt nie jest porywający, 

tak jak w przypadku kostki czy orzecha. dodat-

kowo z komina wylatuje trujący „koktajl” związ-

ków chemicznych. ludzie jednak nie zważają na 

ekologię, tylko stawiają na fałszywą ekonomię. 

To świadczy o niskim poziomie wiedzy i proble-

mie ubóstwa energetycznego, które dotyka spo-

łeczeństwo.

przeróbki – tłumaczy dr inż. joanna całus Mosz-

ko, kierownik laboratorium przeróbki kopalin 

Mineralnych i  gospodarki odpadami w  głów-

nym Instytucie górnictwa. dodaje, że głównym 

źródłem odpadów mułowych jest zakład prze-

róbczy w  kopalni. swoisty boom na muły miał 

ważny dowód osobisty nie spełnia swoich funk-

cji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatel-

stwa. Taki dokument jest bezużyteczny w  ob-

rocie prawnym. nie załatwimy między inny-

mi żadnych spraw w  urzędzie oraz na poczcie 

w przypadkach wymagających weryfikacji toż-

samości. nieważny dowód osobisty nie upraw-

nia do wyjazdu za granicę do państw uznają-

cych ten dokument za wystarczający do prze-

kraczania ich granic.
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Zgodnie z  podjętą pod koniec kwietnia 

uchwałą zarządu kzk gop w  katowicach 

od 1 lipca 2017 roku papierowe bilety jednorazo-

we na 3 i więcej miast znikną ze sklepów i  kio-

sków. Ma to zmotywować użytkowników komu-

nikacji miejskiej do korzystania ze Śląskiej kar-

ty usług publicznych. Bilety papierowe obo-

wiązujące w  granicach jednego miasta (gmi-

ny) lub przez 15 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) oraz te obowiązujące 

w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) 

lub przez 30 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek), będzie można kupić 

w punktach sprzedaży pop i automatach bile-

Tegoroczna odsłona Industriady odbędzie 

się 10 czerwca w 47 przemysłowych obiek-

tach zlokalizowanych w 28 miastach wojewódz-

twa śląskiego. program tej edycji powstał w ryt-

mie maszyn, o czym będzie można przekonać się 

już w przeddzień święta – 9 czerwca, w trakcie 

tzw. rozruchu maszyn, który tym razem odbędzie 

się w ośmiu obiektach w sześciu miastach regio-

nu. oficjalna inauguracja festiwalu odbędzie się 

Do połowy czerwca polska grupa górnicza 

chce zakończyć proces restrukturyzacji za-

dłużenia, przejętego wiosną wraz z majątkiem 

katowickiego Holdingu Węglowego. grupa wy-

emituje nowe obligacje, dzięki czemu wcześniejsze 

zobowiązania Holdingu zostaną wygaszone. gdy 

ponad rok temu pgg przejmowała kopalnie kom-

panii Węglowej, jednym ze źródeł finansowania 

firmy był program emisji obligacji – udało się wów-

czas dokonać tzw. rolowania zobowiązań przypa-

dających na kompanię. Teraz, po przejęciu w koń-

W  pierwszym kwartale 2017 r. w  porówna-

niu z analogicznym okresem ubiegłego roku 

eksport wzrósł o 8,9 proc., a import o 12,0 proc. – 

poinformował główny urząd statystyczny. Eks-

port w cenach bieżących wyniósł 212 mld 159,4 mln 

zł, a  import 210 mld 572,1 mln zł; dodatnie saldo 

ukształtowało się na poziomie 1 mld 587,3 mln zł 

– dodał gus. najwięcej towarów z polski trafia-

ło do niemiec (wartość eksportu 58 mld 396,7 

mln zł), Wlk. Brytanii (13 mld 754,0 mln zł) oraz 

czech (13 mld 577,1 mln zł). największymi part-

nerami polski w  imporcie były niemcy (47 mld 

695 mln zł), chiny (26 mld 023,3 mln zł) i rosja 

(14 mld 321 mln zł). gus poinformował również, 

że udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogó-

łem wyniósł 86,6 proc. (w  tym uE 79,5 proc.), 

a w imporcie – 66,4 proc. (w tym uE 59,2 proc.), 

wobec odpowiednio 87,8 proc. (w  tym uE 81,3 

proc.) i 67,9 proc. (w tym uE 60,8 proc.) w analo-

gicznym okresie ubiegłego roku.

Wiadomo już, jak będzie wyglądała tężnia 

w  dzielnicy rybnika paruszowiec-piaski. 

ze zdrowotnych właściwości solankowych inha-

lacji będzie można korzystać jesienią. powstaje 

ona dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy po-

trzebę funkcjonowania w mieście takiej właśnie 

instalacji zgłosili w  ramach budżetu obywatel-

skiego 2017. Wart milion złotych pomysł zdobył 

uznanie rybniczan i zwyciężył wśród projektów 

ogólnomiejskich. Tężnia zbudowana zostanie 

na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej 

w  dzielnicy paruszowiec-piaski. koncepcja wy-

glądu obiektu przygotowana została przez  fir-

mę pro-sTudIo Biuro projektowe sp. z  o.o. 

z poznania, która wygrała przetarg na opraco-

wanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przedsięwzięcia. rybnicka tężnia będzie mia-

ła postać budowli o ścianach i dachu pokrytych 

blachą cynkową lub łupkiem włókno-cemento-

wym. serce obiektu stanowić będzie konstrukcja 

z drewna i gałęzi tarniny, na które spływać bę-

dzie solanka. całość dopełnią ekrany chronią-

ce przed nadmiernym nasłonecznieniem i desz-

czem oraz posadzka z kostki granitowej lub be-

tonowej.

rEwolucja kzk GoP

Od 1 lipca koniec ze sprzedażą biletów w kioskach

kultura+PrzEmysł

Inauguracja Industriady w Chorzowie

rEstrukturyzacja

PGG wyemituje nowe obligacje

fInansE

Wzrósł eksport

zdrowIE

Tężnia w Rybniku

ź R ó d ł o :  p a p. p l ,  n E T T g . p l ,  W n p. p l ,  r y B n I k . E u  

towych, w tym sadk, czyli w stacjonarnych au-

tomatach doładowania kart, a tych jak wiemy, 

nie jest za wiele. natomiast bilety obowiązują-

ce w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub 

przez godzinę od momentu skasowania (z moż-

liwością przesiadek) kupimy w  automatach bi-

letowych, w  tym sadk, oraz u  kierującego po-

jazdem w pojazdach wykonujących przewozy na 

zlecenie kzk gop. 

przy wieży wyciągowej szybu prezydent w cho-

rzowie. oprócz warsztatów muzycznych i piątko-

wej strefy relaksu, ulokowanej wokół wieży, usły-

szymy także premierowy koncert multimedialny 

– „Industrument. Historia rytmu”. To widowisko 

pod muzycznym kierownictwem pawła romań-

czuka i w scenografii Matyldy sałajewskiej, opo-

wiada historię złożonej relacji człowieka, przyro-

dy i maszyny. Współtworzą je niezwykłe, specjal-

nie skonstruowane instrumenty oraz wieża szy-

bu prezydent, która ujawni kilka sekretów. Wyda-

rzenie otwierające IndusTrIadę 2017 powstało 

dzięki zaangażowaniu finansowemu samorządu 

Województwa Śląskiego i Miasta chorzów. jego 

producentem jest regionalny Instytut kultury w 

katowicach, jedna z instytucji kultury, dla których 

organizatorem jest samorząd województwa.

cu marca kopalń i długów kHW, trwa proces prze-

kształcania długu Holdingu, który ma zakończyć 

się w połowie czerwca. Wtedy formalnie nastąpi 

emisja kolejnych obligacji pgg, z jednoczesnym 

wygaszeniem wcześniejszych zobowiązań kHW.
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72 lata tradycji
czyli o górniczej orkiestrze, która 
grała dla świętego 
Jana Pawła ii 

w sIEdzIbIE glIwIckIEgo stowarzyszEnIa 

kulturalnEgo GórnIcza orkIEstra 
kwk „sośnIca” na ścIanach dawno 

już zabrakło mIEjsca na dyplomy, 

podzIękowanIa, cErtyfIkaty I lIcznE 

pamIątkI przywIEzIonE przEz orkIEstrę 

z różnych mIEjsc w kraju  

I z zagranIcy

72 lata temu, we wrześniu 1945 roku z  inicjatywy 
muzykujących górników, powstała Górnicza Or-
kiestra KWK „Sośnica”. Inspiratorami zespołu li-
czącego 26 osób byli: Jerzy Szary, Władysław Ko-

żusznik, Jerzy Respondek, Wilhelm Sznajder i Adam Szlupik. 
Ryszard Buczek, prezes Stowarzyszenia, aktywny społecznik, 

który w branży górniczej przepracował 30 lat, orkiestrą kieruje od 
1991 roku. Oglądamy zdjęcia z występów, z każdym wiąże się ja-
kaś historia. Uroczystości liturgiczne na Jasnej Górze, w  Ostrej 
Bramie, w rodzinnych Gliwicach i w kilkudziesięciu innych miej-
scach. Liczne fotografie z występów na Festiwalach Orkiestr i Ze-
społów Mażoretkowych, obchody świąt państwowych i górniczych, 
festyny… Niemcy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Wiedeń… Są też 
zdjęcia z  czerwonego dywanu w Cannes. – Pamiętam ten dzień, 
upał 40 stopni, a my w mundurach górniczych – wspomina Ry-
szard Buczek. – Ale tym właśnie różnimy się od filharmonii. Gra-
my w każdych warunkach, śnieg czy deszcz nam nie straszne. Poza 
tym jesteśmy mobilni, organów wziąć na plecy się przecież nie 
da – dodaje z uśmiechem Ryszard Buczek. I wreszcie najważniej-
sze spotkania, czyli te z  Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Or-
kiestra KWK „Sośnica” dla Jego Świątobliwości koncertowała aż 
siedem razy, pięciokrotnie pielgrzymowała do Watykanu, zaś dwa 

20-lecie pontyfikatu – jacek Buczek z KWK „sośnica”  
w obecności biskupa gliwickiego jana Wieczorka  
wręcza papieżowi figurę świętej Barbary z węgla  
(16 października 1998 roku).   
fot.: archiwum górniczej orkiestry kopalni „sośnica”

a g n i e s z K a  a m B R o ż  
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razy zagrała w Polsce – na Górze Świętej Anny i w Gliwicach. Żad-
na inna orkiestra górnicza nie miała zaszczytu grać przed Ojcem 
Świętym tyle razy. Na pytanie, jak to się stało, Ryszard Buczek od-
powiada: – Trzeba by zapytać Ducha Świętego – i przywołuje wspo-
mnienie z obchodów 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. – Mieli-
śmy grać w środę na audiencji, albo w czwartek na rocznicę. Wy-
braliśmy środę i bardzo dobrze, bo w czwartek w końcu nikomu nie 
pozwolili zagrać, nawet Filharmonii Bawarskiej, było tyle zespo-
łów, każdy chciał zagrać... – wspomina Ryszard Buczek. Podczas 
dziękczynnej pielgrzymki za wizytę Jana Pawła II, w  Gliwicach 
Orkiestra spontanicznie zagrała dla papieża „Barkę”. – W 1998 r. 
kiedy byliśmy u Jana Pawła II, Gliwic nie było wówczas w planie 
pielgrzymki w 1999 r. Papież zapytał wtedy: „O, Gliwice! A pracę 
macie?”. A rok później przyjechał do nas. Możemy domniemywać, 
żeśmy się „przypomnieli” u Ojca Świętego – mówi Ryszard Buczek. 

Aktualnie orkiestrą liczącą 50 muzyków i trzech solistów–wokali-
stów dyryguje dr hab. Lesław Podolski, pracownik naukowy Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie. W skład zespołu wchodzą 
głównie absolwenci szkół muzycznych, są też emerytowani pracowni-
cy kopalni. Próby odbywają się w budynku socjalnym na terenie KWK 
„Sośnica.” – Kiedyś ludzie do orkiestry przychodzili na „przyuczenie”, 
dzisiaj przychodzą zawodowcy, po szkołach i studiach muzycznych, 
pełni ambicji i twórczych zdolności. Serce się raduje, że mogą rozwi-
jać swoje talenty i realizować artystycznie – mówi Ryszard Buczek, 
który w Stowarzyszeniu pracuje społecznie. Dla utrzymania działal-
ności Orkiestra występuje również m.in. na ślubach, prymicjach, fe-
stynach, uroczystościach państwowych i kościelnych. – Ostatnio gra-
liśmy w oazie ciszy czyli… bibliotece – mówi z uśmiechem Ryszard 
Buczek. Orkiestra wydała pięć albumów oraz płytę z występu w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. 

– Górnictwo to nie tylko zawód, to nie tylko profesja, to sztuka 
górnicza, etos, a skoro sztuka, to my się możemy w tym właśnie od-
naleźć – podsumowuje Ryszard Buczek. 

Ulubiona „Barka” w wykonaniu górniczej orkiestry dętej KWK „sośnica” 
podczas pielgrzymki dziękczynnej za wizytę ojca Świętego jana Pawła ii 
w gliwicach (17 listopada 1999 roku).   
fot.: archiwum górniczej orkiestry kopalni „sośnica”

Prezes Ryszard Buczek w siedzibie stowarzyszenia  
prezentuje pamiątki orkiestry
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Rozporządzenie zmienia pewne 
procedury związane z  działa-
niem ratowników czy organiza-
cją akcji ratowniczych. Chodzi 

o  to, by były one proste i przejrzyste, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa 
pracy ratowników i  prowadzenia akcji – 
ocenia Piotr Buchwald, prezes Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. 

Nowe przepisy znacząco wzmacniają rolę 
i  odpowiedzialność kierownika ruchu za-
kładu górniczego zarówno w zakresie orga-
nizacji ratownictwa w zakładzie, jak i pro-
wadzenia akcji ratowniczej. Kierownik ru-
chu zakładu górniczego staje się osobą kie-
rującą akcją ratowniczą. Gdy do wypadku 
dochodzi pod jego nieobecność, np. w nocy, 
akcją kieruje dyspozytor kopalni. Dotych-
czasowe przepisy stanowiły, że dyspozytor 
przekazywał kierowanie akcją najwyższej 
funkcyjnej osobie przebywającej w  kopal-
ni, a  ta – kierownikowi ruchu, gdy dotrze 
on do sztabu akcji. Nowe przepisy eliminują 
pośredni etap – do czasu przyjazdu kierow-
nika ruchu akcją ma kierować dyspozytor.

o P R .  j C  

od 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie 
nowe przepisy dotyczące funkcjo-
nowania ratowników górniczych. 

nowością jest obowiązek, by jeden z pięciu 
członków zastępu ratowniczego ukończył 
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  fot.: jan czypionkaMa być sprawniej 

i bezpieczniej

W polscE dzIała BlIsko 4,9 Tys. 

raToWnIkóW górnIczycH. częŚć 

z nIcH pracujE W spEcjalIsTycz-

nycH jEdnosTkacH, jak csrg 

I okręgoWE sTacjE raToWnIczE, 

jEdnak WIększoŚć To raToWnI-

cy zaTrudnIEnI W kopalnIacH. 

oprócz dyżuróW I uczEsTnIc-

TWa W akcjacH, Wyko-

nują onI WIElE prac 

pod zIEMIą, zWIąza-

nycH z zapEWnIEnIEM 

BEzpIEczEńsTWa.

Zmiany dotyczą też częstotliwości kur-
sów. Kierownicy akcji i  baz ratowniczych 
będą musieli szkolić się co trzy lata. Dotych-
czas uczestniczyli w specjalistycznych kur-
sach raz na pięć lat. Kierownikami baz będą 
mogli być tylko ratownicy. Dotąd można było 
powierzyć tę funkcję także innym osobom. 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wszyst-
kie prace wiążące się z podwyższonym ryzy-
kiem, np. otwieranie rejonów otamowanych 

ze względu na zagrożenie pożarowe czy 
metanowe, będą prowadzone na zasadach 
akcji ratowniczej, a  nie jedynie profilak-
tycznej. Wymusi to stosowanie bardziej 
rygorystycznych procedur, służących za-
pewnieniu bezpieczeństwa takich dzia-
łań. Nowością jest obowiązek, by jeden 
z  pięciu członków zastępu ratownicze-
go ukończył kurs kwalifikowanej pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Nowe roz-
porządzenie reguluje kwestie dotyczące 
ratownictwa w  kopalniach zespolonych. 
Punkty ratownictwa muszą znajdować 
się w każdym z  ruchów kopalni zespolo-
nej, a w każdym takim punkcie musi być 
co najmniej 10 aparatów regeneracyjnych. 
Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy ra-
townicy będą wyposażeni w sygnalizatory 
optyczne i  akustyczne oraz tzw. czujniki 
bezruchu, sygnalizujące np. zasłabnięcie. 
Przepisy podnoszą też wymagania stawia-
ne ratownikowi – aby nim zostać, trzeba 
ukończyć 23 lata i pracować w kopalni co 
najmniej od dwóch lat, dotąd wystarczył 
rok pracy i ukończone 21 lat.
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oddział zatrudnia 153 pracow-
ników oraz 8 osób dozoru. 
Obecnie prowadzi wydobycie 
ścianą 103 w pokładzie 209 na 

poziomie III.
Sztygarem oddziałowym jest Tomasz Dut-

ka, jego zastępcą Zbigniew Florczyk.
Na poszczególnych zmianach organiza-

cją i  nadzorem nad robotami zajmują się: 
Robert Król, Kamil Domek, Ireneusz Cie-
ślik, Michał Duplaga, Michał Śliz, Oskar 
Dudek.

Przodowymi brygad są: Ludwik Kobior, 
Adam Nowak, Łukasz Hornik, Bogusław 
Bożek, Janusz Igła, Jacek Bartosiak. 

W  ubiegłym roku eksploatując pokład 
209 ścianą 102 oddział osiągał postępy wy-
noszące 180–200 metrów na miesiąc. Ścia-
na wyposażona była w kombajn typu KSW-
1500EU1 oraz 108 sekcji obudowy zmecha-
nizowanej Tagor – 16/33 POz. 

Po ukończeniu normalnego biegu przygo-
towano ścianę w szybkim tempie do likwi-
dacji. Całkowita likwidacja osprzętu wraz 
z sekcjami obudowy zmechanizowanej zo-
stała wykonana przez oddział G 2Z pół mie-
siąca wcześniej niż zaplanowano, co umoż-
liwiło wcześniejszy rozruchu ściany 103 
przez ten oddział.

Dzięki dobrej współpracy pracowników 
z  dużym doświadczeniem oraz młodych 
i  ambitnych, uwzględniając ich właściwe 
kwalifikacje i  rzetelność w  wypełnianiu 
swoich obowiązków, nałożone zadania są 
realizowane bezpiecznie i wydajnie. 

dawid Palichleb

Rafał misik

Paweł adamus

zbigniew Florczyk
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stoją, od lewej: piotr dylewicz, rafał Misik, piotr grzegorzek, Tomasz 

czopek, łukasz Hajduk, paweł ptak, józef ławniczak, grzegorz jagoda, 

paweł adamus, Michał Bryjok, jarosław cyroń, damian Beyger, robert 

Mansfeld, Marcin latko, grzegorz nowakowski, szymon urbańczyk, 

Mateusz kurtok, zastępca sztygara oddziałowego zbigniew Florczyk, 

przodowy adam nowak, sławomir Biarda, nadgórnik oskar dudek, 

sztygar oddziałowy Tomasz dutka. 

klęczą od lewej: dawid palichleb, krzysztof kuśnierz, Mateusz smużyński.

 fot.: jan czypionka

onI dobrzE pracują
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Oddział G 2Z kopalni „Piast-Ziemowit” ruch „Ziemowit”
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iX europejski Kongres Gospodarczy dobiegł  końca – mówiono także o węglu
europejski Kongres Gospodarczy po raz kolejny przemówił mocnym głosem śro-

dowisk gospodarczych o tym, co zadecyduje o przyszłości Europy i Polski. Przez 
trzy dni w Katowicach spotkały się różne grupy zawodowe i różne opinie. Ta róż-
norodność spojrzenia na poruszane przez nas tematy, stanowi ogromną wartość 

tego przedsięwzięcia, generuje pomysły i pozwala obserwować trendy, które będą oddzia-
ływać na gospodarkę w najbliższym czasie. W tegorocznej edycji Kongresu wzięło udział 
ponad 9 tys. uczestników, w European Start-up Days – ponad 2,5 tys. Jeżeli zainteresowa-
nie przedsiębiorców czy młodych ludzi tym wydarzeniem jest tak duże, to znaczy, że two-
rzenie przestrzeni do dialogu i nawiązywania relacji biznesowych ma sens – powiedział, 
podsumowując tegoroczną edycję wydarzenia, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, ini-
cjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas trzydniowych obrad odbyły się 
także spotkania dotyczące branży górniczej.

132 sesje, 700 prelegentów, po-
nad 9 tys. uczestników, w tym 
660 przedstawicieli mediów 
– tak wyglądają liczby podsumo-
wujące zakończoną już, dziewią-
tą edycję Europejskiego kongresu 
gospodarczego.

w 2015 roku kiedy powstawało ministerstwo Energii musieliśmy się zmierzyć m.in. 
z brakiem płynności w kompanii węglowej. duża determinacja i konsekwencja 
w działaniu ministerstwa energii sprawiła, że możemy dziś mówić 
o perspektywach, fundamencie, a nie o gaszeniu pożaru. pojawiła się nowa jakość 
w zarządzaniu kadrami jeśli chodzi o wykorzystanie efektywności pracowników, 
budowany jest nowy rynek sprzedażowy w pgg , uratowaliśmy miejsca pracy. jednym 
z zadań, z jakimi musiało się zmierzyć ministerstwo Energii, było uporządkowanie 
organizacyjne branży górniczej, żebyśmy mogli nią zarządzać. pod koniec 2015 r. mieliśmy 
4,6 mld zł zadłużenia. na koniec 2016 r. ten minus był na poziomie niespełna 460 mln zł. 
nie ma branży w polsce, która dokonałaby takiego skoku finansowego, jaki miał miejsce w górnictwie.

w wypadku klienta 
indywidualnego, czyli rynku 
komunalno-bytowego, 
chcemy rozwijać technologie 

prowadzące do wytworzenia 
produktu wysokiej jakości, 

wysokoefektywnego, który będzie 
mógł być używany przez klientów 

we wszystkich miejscowościach – dużych i małych – 
i który będzie mógł skutecznie konkurować z paliwami 
alternatywnymi. w naszym wypadku oznacza to 
konkurencję z gazem i olejami opałowymi. właśnie 
to ma nam zapewnić kluczową pozycję na rynku 
energetyczno-ciepłowniczym naszego kraju.

w odniesieniu do wizyty na 

Ekg marosa Šefčovicia, 

wiceprzewodniczącego komisji Europejskiej ds. 

unii energetycznej: my go znamy, jako jednego 
z najbardziej zaciekłych wrogów węgla 
i zwolennika dekarbonizacji. tak sobie pomyślałem, 
że trzeba być całkowitym ignorantem, albo mieć 
niesłychany tupet, żeby przyjechać do stolicy 
największego w Europie zagłębia górniczego, do 
kraju, w którym energetyka w ponad 80 proc. jest 
oparta na węglu, z propozycją udzielenia pomocy 
na likwidację skutków utraty miejsc pracy po 
zlikwidowanych kopalniach i pewnie w przemyśle 
energetycznym opartym na węglu też. bo taki był 
wydźwięk wizyty tego pana.

GRzeGoRz Tobiszowski, 
wiceminister energii

Janusz olszowski, 
prezes górniczej Izby 
przemysłowo-Handlowej

ToMasz RoGala, 
prezes pgg 

o P R .  W j  
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iX europejski Kongres Gospodarczy dobiegł  końca – mówiono także o węglu

gdybyśmy dokonali porównania w zakresie 
zapotrzebowania na węgiel, to w roku 2007 było 
ono na poziomie 5,5 mld t, a w 2014 r. już sięgało 
prawie 8 mld. Prognoza do roku 2019 mówi nawet 
o 9 mld t. w związku z tym z jednej strony komisja 

Europejska i unia Europejska wyznacza swoje 
cele, a z drugiej strony patrzymy na to, co się 
dzieję na rynkach światowych, co się dzieje 
w Europie. oczywiście „z tyłu głowy” mamy 
pewne trendy i kierunki, które wymuszają 
na nas pewne działania, czyli poszukiwanie 

nowych technologii, innowacji w zakresie 
energetyki, w zakresie połączenia sektora 

surowcowego z energetyką.

jeżeli budujemy biznesplan 
to interesują nas przede 
wszystkim relacje 
ekonomiczne. w tle jest 
człowiek, jego praca. tych 
dwóch rzeczy nie można 
od siebie odrywać. pomiędzy 
układem pracy i układem kapitału 
istnieje specyfi czne sprzężenie 
zwrotne. nie ulega wątpliwości, że praca jest 
kluczem do kwestii ekonomicznej i społecznej 
i na te procesy trzeba patrzeć przez pryzmat 
zatrudnionych tam pracowników. w toku 
dyskusji z zarządem zwracaliśmy uwagę na pewne 
wartości, które mają być osiągnięte poprzez 
gospodarowanie. celem nie jest maksymalizacja 
zysku. celem jest realizacja określonych, 
zdefi niowanych wartości. tą wartością jest praca, 
a więc budowanie takiego systemu, gdzie wola 
pracy byłaby wyzwalana, a nie wymuszana.

największym emitentami 
co

2 są stany 
zjednoczone, chiny 
i Indie. odpowiadają za 
50 proc. światowej emisji. 
europa emituje ok. 10 
proc. z czego jedną czwartą 
niemcy. Polska odpowiada 
za 0,8 proc. Co2 – wyliczał prezes szlaga, po czym 
odniósł się do budowy elektrowni w technologii 
zgazowania węgla, która jest planowana przy 
bogdance. przyznał, że na jej potrzeby możliwe 
jest nawet wybudowanie mikro-kopalni. na razie 
prowadzone jest studium wykonalności tego projektu. 
jego wyniki powinny być znane do końca roku.

polska grupa górnicza zakończyła pierwszy rok swego funkcjonowania. ma również za sobą 
połączenie z katowickim holdingiem węglowym. pojawiły się też nowe problemy, którym 
należy stawić czoła. nie został rozwiązany problem układu zbiorowego, trzeba to będzie 
wszystko uregulować. dobrze wychodzi sprawa wewnętrznej organizacji. to oznacza, 
że decyzja co do sposobu restrukturyzacji była słuszna. z jednej strony restrukturyzacja 
zadłużenia, z drugiej dokapitalizowanie. rozłożenie procesu dokapitalizowania w czasie 
powoduje, że nie ma parcia na szybkie wykorzystanie środków. polska grupa górnicza jest tym 
samym zainteresowana, ażeby wypracowywać swoje własne środki i to powoduje mobilizację 
wewnętrzną. zarówno załoga, jak i kierownictwo, poczynając od zarządu do niższych 
szczebli, wykazują duże ambicje osiągnięcia sukcesu to mnie bardzo cieszy. wyszedł nam też naprzeciw układ cen 
węgla. one zmieniły się na korzyść pgg. przy cenach z przełomu klat 2015/2016 było by znacznie trudniej działać. 
myślę, że jeśli chodzi o pion węglowy, to będzie to najlepsza spółka w Europie

adaM GawĘda, senator

Jan woJTyła, 
przewodniczący rady 
nadzorczej pgg 

kRzyszToF szlaGa, 
prezes lW Bogdanka

kRzyszToF TcHóRzewski, 
minister energii 

mówiono także o węglu
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Pielgrzymów powitał arcybiskup Wiktor skworc, 
metropolita katowicki.

niedziela 
boża i nasza
tEGoroczna PIElGrzymka mężczyzn I młodzIEńców do matkI mIłoścI 
I sPrawIEdlIwoścI sPołEcznEj w PIEkarach śląskIch była szczEGólna.

obchodziliśmy 70. rocznicę 
pielgrzymowania, ponadto 
w  tym roku jest 100. rocz-
nica objawień Matki Bo-

żej w Fatimie. 28 maja br. przypada także 
święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Już o  ósmej rano licznie zgromadzeni 
wierni na piekarskiej Kalwarii odśpiewa-
li godzinki o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny, a następnie wzięli 
udział w modlitwie różańcowej. 

Pielgrzymów powitał arcybiskup Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki. 

– W waszym imieniu witam – jako piel-
grzyma – prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pana Andrzeja Dudę. Panie Prezyden-
cie, witamy i dziękujemy za obecność w Ka-
towicach w dniu 4 kwietnia, w celu podpi-
sania ustawy o  związku metropolitalnym 

w  województwie śląskim. Liczymy, że sa-
morządy Górnego Śląska i  Zagłębia, kie-
rując się poczuciem dobra wspólnego, wy-
korzystają ten prawny instrument do zbu-
dowania metropolii, służącej poprawie ja-
kości życia mieszkańców naszej aglomera-
cji – mówił arcybiskup.

– Zgodnie z co najmniej 50-letnią tradycją 
podejmujemy tu na Piekarskim Wzgórzu 
ważne społecznie tematy. Dzisiaj pierwszy 
temat tegorocznego przesłania społeczne-
go, to paląca sprawa niedzieli. Wkrótce mi-
nie rok od złożenia w Sejmie przez ZZ So-
lidarność obywatelskiego projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele. To roz-
wiązanie poparło podpisem ponad pół mi-
liona obywateli!

Postulowana ustawa bierze w  obronę 
człowieka; ponad milion osób, szczególnie 
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kobiet, pracujących – wykonujących prace 
niekonieczne – w niedziele i dni świątecz-
ne. Podkreśla też wartość niedzieli, jako do-
bra kulturowego i dnia wolnego od pracy.

Niedziela jest dla każdego. Jest bezcen-
na dla człowieka i jego rodziny, a państwo 
powinno ją chronić prawem, jak świętość! 
Dzisiaj wołamy z  nową siłą i  nadzieją: 
„Niedziela Boża i nasza!” – apelował abp 
Wiktor Skworc.

Zwrócił także uwagę, że pozytywnym 
wsparciem polskich rodzin jest program 
„500+”. To jednak początek drogi, bo ro-
dzina potrzebuje też czasu dla siebie!

– Dziś Polska – kraj ochrzczonych – wy-
gląda na mapie Europy jak wielkie targo-
wisko! Sami do tego dopuściliśmy przez 
grzech zaniechania. Przypominam przy-
kazanie Boże: „pamiętaj, abyś dzień świę-
ty święcił!”. Nie wolno tego przykazania 
lekceważyć, jeśli chcemy się ostać jako ro-
dziny, społeczeństwo i państwo – dodał.

Drugi temat społeczny, jaki poruszył 
metropolita, to ekologia. Nawiązując do 
tzw. uchwały antysmogowej zauważył, 
że nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub 
dom, przyczyniać się do „małych katastrof 
ekologicznych”.

– Wielu mieszkańców naszego wojewódz-
twa – mimo najlepszej woli – nie stać na 
wymianę pieców grzewczych na bardziej 
ekologiczne i na zakup lepszej jakości wę-
gla. W  tym zakresie oczekujemy skutecz-
nych i  stabilnych programów wsparcia, 

w tym stabilnej polityki cenowej nośników 
energii! – mówił arcybiskup.

W  swoim wystąpieniu wspomniał rów-
nież o kwestii trzeźwości, przypominając, że 
rok 2017 jest – z woli Sejmu – rokiem troski 
o trzeźwość narodu. Zaapelował o ustawowy 
zakaz reklamy alkoholu w mediach i o rewi-
zje wszystkich koncesji na sprzedaż alkoholu.

– Bracia, nasze zadanie: Bonum facere – 
czynić dobro. W sprawie trzeźwości, ekolo-
gii, rodziny, niedzieli, metropolii… To na-
sze chrześcijańskie powołanie i  zadanie: 

wszędzie tam, gdzie brakuje sprawiedliwo-
ści i miłości społecznej – czynić dobro! Mieć 
na względzie dobro wspólne! – zakończył 
swe wystąpienie Wiktor Skworc.

Kulminacją pielgrzymki była msza świę-
ta, której przewodniczył metropolita kra-
kowski arcybiskup Marek Jędraszewski, 
a  homilię wygłosił arcybiskup wrocławski 
Józef Kupny.

– Musimy być obecni w  świecie. Może-
my pomóc Chrystusowi przez obecność 
w  świecie, nie przez wycofanie! – mówił 
abp Kupny. 

Przywołał też scenę Wniebowstąpienia. 
Uczniowie wtedy długo wpatrywali się 
w niebo – do momentu, w którym podeszło 
do nich dwóch mężów w lśniących szatach 
i wyrwało ich z tego stanu. Wrócili do Je-
rozolimy, a później zaczęli głosić Ewange-
lię całemu światu. Arcybiskup mówił, że 
w życiu konieczne jest zarówno wpatrywa-
nie się w niebo, jak i  twarde stąpanie po 
ziemi – jedno i drugie.

Po mszy świętej odbyła się godzina mło-
dzieżowa z  udziałem gościa specjalne-
go biskupa Mesesa Humungole z Zambii, 
natomiast po południu nabożeństwo ma-

jowe pod przewodnictwem bp. Adama Wo-
darczyka i  bp. Tadeusza Bronakowskiego, 
przewodniczącego Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości. Uroczystości zakończyła pro-
cesja do bazyliki piekarskiej.

bEzpIEczEństwo pracy
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Wśród pielgrzymów był andrzej duda,
Prezydent RP. na zdjęciu w towarzystwie 
grzegorza Tobiszowskiego i jerzego Polaczka

Kulminacją pielgrzymki była msza święta, której 
przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup 
marek jędraszewski
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spotkania dla 
bezpieczeństwa

bEzpIEczEństwo pracy

na lutowym spotkaniu po raz 
pierwszy został przeprowadzo-
ny warsztat, dzięki któremu 
każdy uczestnik narady mógł 

aktywnie w niej uczestniczyć. Przy grupie 
ponad 40 osób jest nie lada wyzwaniem, 
aby każdy wniósł coś wartościowego do dys-
kusji – stąd właśnie pomysł przeprowadze-
nia warsztatów. 9 maja przyszedł czas na 
kolejną naradę, której gospodarzem 
tym razem była KWK „Sośnica”. Na 
początku spotkania omówiono wy-
padki i wnioski jakie zostały wycią-
gnięte na podstawie orzeczeń OUG, 
wyników badań przyczyn i  okolicz-
ności wypadków przy pracy oraz bie-
żących spraw związanych z  bezpie-
czeństwem pracy. Drugą część na-
rady stanowiły warsztaty. – Chcia-
łem zaangażować w debatę całą gru-
pę. Właśnie po to się spotykamy, 
aby wypracować najlepsze i  co naj-
ważniejsze realne rozwiązania pod-
wyższenia poziomu bezpieczeństwa 
w naszej firmie. Na poprzedniej na-
radzie podzieliliśmy się na grupy 
i zidentyfikowaliśmy problemy oraz 
zagrożenia, z którymi spotykamy się 
na co dzień – mówi Andrzej Sączek 
kierownik Zespołu BHP centrali 
PGG, pomysłodawca warsztatów. – Dzisiaj, 
ponownie w grupach, opracowaliśmy kon-
kretne rozwiązania dla każdego z  proble-
mów wskazanych na poprzedniej naradzie 
– dodaje Andrzej Sączek. Skład grup się 
zmieniał i dzięki temu każdy mógł wnieść 
coś od siebie do poszczególnych zagadnień 

problemowych. – Po zakończeniu warszta-
tu uczestnicy mogli wyjść z częścią rozwią-
zań niemal do natychmiastowego zastoso-
wania, pozostawiając jednak część zagad-
nień do dalszej analizy w ramach rozpoczę-
tego cyklu pracy warsztatowej podczas na-
rad, która z pewnością będzie kontynuowa-
na – powiedział Dyrektor Biura BHP Grze-
gorz Ochman. 

W spotkaniu uczestniczyli także pracow-
nicy naukowi Politechniki Śląskiej, dr inż. 
Anna Morcinek-Słota oraz dr inż. Zbigniew 
Słota z Instytutu Eksploatacji Złóż Wydzia-
łu Górnictwa i Geologii. W ich opinii dzia-
łania PGG w  postaci przeprowadzonych 
warsztatów zasługują na najwyższą ocenę. 

Zgodnie stwierdzili, że takie systemowe 
podejście do spraw związanych z  bezpie-
czeństwem w dzisiejszych realiach ma sens 
i może przynieść oczekiwane rezultaty.

– Niewątpliwie jest to nowatorskie roz-
wiązanie w  podejściu do obszaru bezpie-
czeństwa pracy. Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim uwzględnienie wzajemnego od-
działywania na siebie różnych dziedzin gór-

niczej rzeczywistości, a  zaprosze-
nie do udziału w warsztatach szefów 
działów energomechanicznych, gór-
niczych oraz bhp może pomóc zdefi-
niować takie obszary problemowe, 
które dotychczas były niedostrze-
gane lub pomijane – podkreśla dr 
inż. Zbigniew Słota z Instytutu Eks-
ploatacji Złóż Wydziału Górnictwa 
i  Geologii PŚl. Jak podkreślili na-
ukowcy z Politechniki Śląskiej takie 
wspólne analizowanie różnorodnych 
aspektów bezpieczeństwa pracy oraz 
ich wpływu na efektywność produk-
cji powinno nie tylko zaowocować 
nowymi rozwiązaniami w  zakre-
sie profilaktyki, ale może także zna-
cząco podnieść poziom kultury bhp 
w zakładach należących do PGG. Pa-
dła także deklaracja pomocy i współ-
pracy od strony naukowej w działa-

niach biura bhp związanych z systemowym 
podejściem do zagadnień bezpieczeństwa. 
Efekty tej współpracy będzie można zauwa-
żyć przy okazji kolejnych warsztatów, które 
na zaproszenie naukowców PŚl. odbędą się 
w podziemiach kopalni „Guido” w Zabrzu. 
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bEzpIEczEństwo pracy

akcji. To były głównie dokumenty lub pa-
radokumenty. Dla mnie same zdarzenia są 
inspiracją dla historii, a nie historią samą 
w sobie. Patrząc na to co działo się wów-
czas opracowałam scenariusz filmu fabu-
larnego, który opowiada o sytuacji abstrak-
cyjnej, dziejącej się w abstrakcyjnej ko-
palni. 

Jaki to ma sens?

M. J-M. – Przede wszystkim dotyczy sytu-
acji, która mogła by się rozwijać w dowol-
nej kopalni. I wszędzie pojawiły by się te 
same kwestie dotyczące ryzyka, życia ludz-
kiego, obowiązku, moralnych wyborów… 
Konieczności podejmowania decyzji, któ-
re nie dają się wytłumaczyć, gdy patrzeć 
na nie z zimną logiką opłacalności. Nato-
miast jak najbardziej mieszczą się w logice 
górniczej. Rozmawiałam z kilkoma uczest-
nikami akcji z ruchu „Śląsk”. Pytałam dla-
czego kontynuowano poszukiwania, choć 
było jasnym, że ci ludzie nie mogli prze-
żyć. I dostawałam od wszystkich prostą od-
powiedź – bo tak trzeba. Chcę by mój film 
to pokazał. 

A co nie będzie fikcją?

M. J-M. – Otoczenie, a przynajmniej znacz-
na jego część. Zbierając informacje, mate-
riały byłam w ruchu „Śląsk”, gdzie poka-
zano mi część materiałów ze sztabu akcji. 
W „Mysłowicach-Wesołej” zostałam prze-
czołgana przez zadymioną komorę, w której 
szkolą się ratownicy. Zjechałam pod ziemię 
w „Murckach-Staszicu” i choć byłam już na 
to przygotowana, to tak dla mnie jak i dla 
towarzyszącego mi scenografa był to „hard-
kor”. Część zdjęć z powierzchni mam na-
dzieję nakręcić w jednej kopalń SRK, któ-
ra nie prowadzi już wydobycia. O pomoc 
w udostępnieniu pustego mieszkania w ty-
powym starym budynku zwróciłam się do 
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. 
I wreszcie mam nadzieję, że kierownictwo 

6 października 2014 – katastrofa, wybuch 

metanu w kopalni „Mysłowice-Wesoła”. 

Po dwunastu dniach powolnego przesu-

wania się ratowników przez obszar objęty 

pożarem endogenicznym, docierają oni do 

ciała ostatniego poszukiwanego górnika.

Sześć miesięcy później – 18 kwietnia 2015 

wystąpił silny wstrząs w ruchu „Śląsk” ko-

palni „Wujek”. Po niemal dwóch miesiącach 

intensywnie prowadzonej akcji, 15 czerw-

ca ratownicy znaleźli ciała dwóch poszuki-

wanych górników. Udało się je wydobyć na 

powierzchnię dopiero 21 czerwca. 

M. JoRdan-Młodzianowska: – Nie mia-
łam nigdy związków z górnictwem, ale te 
akcje były szeroko przedstawiane w me-
diach, także poza regionem. Przyciągnęły 
moją uwagę. Bo jak wiele trzeba determi-
nacji, by kontynuować poszukiwania, gdy 
ma się świadomość, że szanse na urato-
wanie ludzkiego życia są żadne. A jednak, 
wiedząc o tym, ratownicy ryzykują wła-
snym życiem. W imię… na właśnie: cze-
go? Uporu, solidarności zawodowej, chęci 
udowadniania sobie i innym, że można… 
I wtedy nasunął mi się pomysł filmu, próby 
odpowiedzi między innymi na to pytanie. 

Po akcji w ruchu „Śląsk” nakręcono kil-

ka filmów o zdarzeniu. Co więcej można 

o tym powiedzieć? Co pokazać?

M. J-M. – Udało mi się obejrzeć większość 
materiałów bezpośrednio dotyczących 

bo tak trzeba…
rozmowa z moniką jordan-młodzianowską, 

reżyserem przygotowującą się do nakręcenia  
pełnometrażowego filmu o ratownikach górniczych

Polskiej Grupy Górniczej i kopalni „Wujek” 
umożliwi nakręcenie zdjęć podziemnych 
na Poziomie Szkoleniowym tej kopalni. Zje-
chałam tam, obejrzałam… to jest naprawdę 
genialne miejsce.

Wszyscy chętnie decydują się pomóc?

M. J-M. – Jestem wręcz zdziwiona życzli-
wością, z jaką się spotykam. Wejście eki-
py filmowej zawsze komplikuje życie tam, 
gdzie pracujemy. Mam na ten film ograni-
czone środki. Mimo wsparcia Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej oraz środków, ja-
kie staramy się pozyskać od TVP oraz Si-
lesia Film, nie możemy sobie pozwolić na 
wydawanie pieniędzy na zasadach nazy-
wanych „rynkowymi”. A rozmówcy w więk-
szości chcą pomóc, są skłonni iść na rękę

Górnictwo bardzo potrzebuje dobrego 

PR-u.

M. J-M. – Na pewno. Ale myślę też, że ludzie 
związani z górnictwem są bardzo otwarci, 
chętni do pokazania swojej pracy, warun-
ków, w jakich się ona odbywa, problemów. 

Ostatnie pytanie. Roboczy tytuł filmu to 

„Żelazny most”. Że most, mogę zrozumieć 

metaforę. Ale żelazny ?

M. J–M. – Ma w filmie dwojakie znaczenie. 
Dosłowne, bo chodzi o lutniociąg, który ra-
townicy wykorzystują „dźwiękowo” do po-
rozumiewania się z odciętymi pod ziemią 
górnikami, oraz właśnie metaforyczne. 
„Żelazny” oznacza trwały, taki którego nie 
można łatwo spalić, czyli zostawić za sobą, 
co nawiązuje do wyborów, jakich muszą 
dokonać moi bohaterowie.

r o z M a W I a ł :  W o j C i e C h  j a R o s  

Monika JoRdan-Młodzianowska

ur. W 1979 r. W BolEsłaWcu. rEżysEr 
FIlMoWy, scEnarzysTa, rEżysEr 
oBsady. aBsolWEnTka WydzIału 
rEżysErII pWsT W łodzI. W raMacH 
sTudIa Munka dEBIuToWała 
króTkoMETrażoWyM FIlMEM 
„WIElkanoc”, oBEcnIE pracujE 
nad pEłnoMETrażoWyM FIlMEM 
FaBularnyM „żElazny MosT”.
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Ta fi gurka świętej Barbary pochodzi z 1933 r.

W 2014 przy ul. Kopalnianej w Katowicach 
odsłonięto fi gurkę św. Barbary, 
odrestaurowaną staraniem KhW

pod koniec marca przy ul. le Ronda, 
za przejazdem kolejowym w  kato-
wickiej Dąbrówce, ustawiono wago-

nik górniczy. Nie rzuca się bardzo w oczy, 
gdyż na razie jest anonimowy. Docelowo 
ma być ozdobiony symbolem kopalni „Wie-
czorek”, która go ofi arowała dzielnicy.

Ma przypominać o tym, że kilkadziesiąt 
lat temu także tam wydobywano węgiel, 
także tam byli górnicy. 

Nie wszystkie kopalnie miały tyle szczę-
ścia co „Gottwald”, którego fragmenty bu-
dynków i  wieżę szybu wykorzystano przy 
zabudowie Silesia City Center. Część 
obiektów kopalni „Katowice” wykorzystano 
dla siedziby Muzeum Śląskiego. 

W jego rejonie jest jeszcze jedna górnicza 
pamiątka. W 2014 r. przy ul. Kopalnianej 
w Katowicach odsłonięto fi gurkę św. Barba-
ry, odrestaurowaną staraniem KHW, usta-
wioną w  miejscu, gdzie zatrzymywali się 
górnicy idący na szychtę. 

Większość z  podobnych miejsc odeszła, 
zniknęła niemal bez śladu. Wspomnienie 
po nich pozostaje w nazwach, choć już co-
raz mniej mieszkańców dzielnic pamięta 
skąd wzięły się jakieś Ludwiki, Redeny… 

Dlatego warto cenić inicjatywy przypo-
minające o tym, co kiedyś było.

W  Mysłowicach, na rondzie przy zbie-
gu ulic Katowickiej i Bytomskiej, wagonik 
z węglem przypomina o istniejącej jeszcze 
w postaci obiektów, acz już nie fedrującej 
kopalni „Mysłowice”. W Giszowcu, przy za-
kręcie łączącym ulice Mysłowicką i  Koli-
stą, wymalowany wagonik uwiecznia Gru-
pę Janowską.

Koło z  szybu wyciągowego postawione 
przez kopalnię „Mysłowice-Wesoła” infor-
muje nie tylko o niej, ale też przywołuje ko-
palnie, jakie istniały tam w przeszłości.

zostają 
wspomnienia

czerwiec 2017 czerwiec 2017 czerwiec 2017 PGG MagazynPGG MagazynPGG Magazyn

Ta fi gurka świętej Barbary pochodzi z 1933 r.

W giszowcu pamiątkowy wagonik 
uwiecznia twórczość grupy janowskiej

W o j C i e C h  j a R o s  
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zespół chóru „jutrzenka” 
w roku 1927

12 maja 1912 roku w  piotrowicach Śląskich 

czterej górnicy gwareckiej kopalni „oheim” 

(obecnie „Wujek”), przeprowadzili zebranie 

założycielskie chóru mieszanego o  nazwie Towarzy-

stwo Śpiewacze „jutrzenka”. Wśród pierwszych człon-

ków chóru było 21 kobiet i 27 mężczyzn. 

chóry, towarzystwa śpiewacze były jedną z  ostoi 

polskości w prusach. odwołując się do działań doty-

czących kultury, gromadziły patriotycznie nastawio-

nych ludzi, umożliwiając kultywowanie języka, trady-

cji, pozwalając na tworzenie więzi powstających ze 

wspólnego działania. 

członkowie chóru, ludzie z  nim związani zajmowa-

li się nie tylko śpiewaniem. organizowali uroczyste 

akademie, obchody polskich rocznic historycznych. 

Wygłaszali patriotyczne odczyty, deklamowali wier-

sze, a nawet wystawiali sztuki teatralne – aczkolwiek 

poza budynkami teatrów. jak wynika ze wspomnień, 

występowali głównie w  karczmach, czyli miejscach 

gdzie gromadzili się ludzie. z inicjatywy prezesa chóru,  

ludwika Widucha, założona została w  piotrowicach 

biblioteka Towarzystwa czytelni ludowych. 

Wspomnienia o  tamtym okresie pochodzą głów-

nie ze źródeł zewnętrznych – notatek w prasie i prze-

kazu ustnego. Większość dokumentów dotyczą-

cych początków chóru i okresu do II wojny światowej www.piotrowice.katowice.pl/prawie-100-lat-choru-hejnal

sto pięć lat 
ze śpiewem

jubIlEusz najstarszEGo 
chóru męskIEGo 
w katowIcach

W KWietNiu 1922 
ROKu ChóR WitAł 
WKRACZAJąCe NA 
ŚląSK WOJSKO 
POlSKie, A 16 
liPCA teGOż ROKu 
uCZeStNiCZył 
W PAtRiOtyCZNeJ 
uROCZyStOŚCi 
W KAtOWiCACh, 
MAJąCeJ uCZCić 
PRZyłąCZeNie CZęŚCi 
GóRNeGO ŚląSKA DO 
POlSKi

– archiwum, kronika, biblioteka – zostały zniszczone 

w  działaniach wojennych. oraz w  ramach likwidacji 

śladów polskości na Śląsku w okresie okupacji. 

Wiadomo, że na 35 pięciu członków chóru 22 wzięło 

udział w powstaniach Śląskich. pięciu z nich zginęło.

przez 13 lat chór występował jako chór mieszany. na 

początku roku 1935, w  wyniku zmniejszenia się ilości 

pań śpiewających w nim, został przekształcony w mę-

ski. na koniec roku 1935 zmienił nazwę na chór „Hej-

nał”. pod nią funkcjonuje do dziś. 

przechodził okresy wzlotów i  upadków, ale wciąż 

działa, wciąż podtrzymuje piękną, choć coraz mniej 

popularną tradycję.

z okazji rocznicy wypada życzyć kolejnych 100 lat. 

Koncertujący chór
fot.:  andrzej rączkowski

n
a

js
T

a
r

s
z

y
 c

H
ó

r
 M

ę
s

k
I

W o j C i e C h  j a R o s  



czerwiec 2017 PGG Magazyn

26

m a r c i n  m e l o n : 
Kōmisorz hanusik 

(papier, ebook i wersja audio), 
Kōmisorz hanusik – We tajnyj sużbie ślonskoj nacyje 

(papier i ebook), 
Kōmisorz hanusik i sznupok 

(papier; wersja po śląsku i po polsku), 
Kōmisorz hanusik – Umrzik we szranku (papier) 

Wyd. silesia progress, opole 2014–2017 
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kōmisorz Hanusik, 
czyli superkryminał fantastyczny po śląsku:
jaKo Rdzenny goRol, acz nieco obeznany z hanysową mową, z ogromną przy-

jemnością słuchałem pierwszej części kōmisorza Hanusika. drugiej w wersji au-

dio nie było, więc sięgnąłem po pisaną. I niemal poległem na niej.  na próbę dałem 

książkę do przeczytania koleżance – rodowitej Ślązaczce, oburzającej 

się na wszystko co pochodzi z niewłaściwej strony Brynicy i przemszy. 

po jakimś czasie spytałem czy przeczytała. przytaknęła. – I jak się 

czytało? – zapytałem. popatrzyła na mnie ponuro: – Źle!

dlatego, szczerze polecając odsłuchanie części pierwszej, mogę tyl-

ko żałować, że wydawca w kolejnych ograniczył się do papieru. Bo 

w wersji audio ta książka jest hitem. W czytaniu zaś ogranicza swój 

potencjalny zasięg do ludzi z dużą cierpliwością, zacięciem i najlepiej 

podstawami tego, co Ślązacy nazywają godkom, czyli swoim języ-

kiem, a reszta polski – gwarą. część trzecią (Kōmisorz Hanusik i Sznu-

pok) wydano wraz z tłumaczeniem na polski, ale po części z powodów 

wydawniczych nie był to zbyt dobry eksperyment.  wj

Podziemia nikiszowca – naszo gruba! 
Muzeum Historii Katowic i autor zdjęć 
zapraszają na wystawę
Myślą przewodnią wystawy otwartej w czwartek, 25 maja 

w siedzibie oddziału Muzeum Historii katowic przy ul rymar-

skiej 4 jest praca kopalni: maszyny, urządzenia, roboty przy-

gotowawcze, urabianie ścian, podsadzka, transport... i ludzie, 

którzy są przy tym zatrudnieni. 

– Cieszy mnie możliwość pokazania zdjęć z „Wieczorka” w Mu-

zeum Historii Katowic właśnie w Nikiszowcu. To dzielnica, z któ-

rą od lat związana była moja rodzina, dzielnica która powstała 

jako integralna część  tej kopalni i stanowi z nią jedną wspólną ca-

łość… – mówi autor zdjęć, katowicki fotograf marek locher, za-

praszając na wystawę.  wj

RECENZJA

wySTAwA
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Przyjść po szychcie czy całym 
tygodniu pracy na boisko 

i popatrzeć z satysfakcją na 
grę swojego syna – to właśnie 

kultywowanie tradycji. Tak 

wygląda to w przypadku 

„Rozwoju” – klubu, który mimo 

upływu lat wciąż stanowi wciąż 

jedną wielką rodzinę  

górniczo-piłkarską. 

górniczo-piłkarska 
rodzina „rozwoju”

Jego 92-letnia historia nierozerwal-
nie związana jest z kopalnią „Wu-
jek”. Górnicza tradycja przechodzi 
tu z  ojca na syna. Dosłownie. Na 

Górnym Śląsku od pokoleń sport – zwłasz-
cza futbol – mieszał się przecież i  łączył 
z górnictwem.

– Głównym celem naszej działalności jest 
szkolenie dzieci i młodzieży. Cieszy nas, że 
w ramach tego szkolenia kolejni potomko-
wie górniczych rodzin wchodzą do ścisłej 
czołówki utalentowanych wychowanków, 
mających największe szanse osiągnięcia 
sukcesów w futbolu – mówi Marcin Nowak, 
dyrektor katowickiego klubu. 

W  zespołach prowadzonej przez klub 
Akademii Piłkarskiej Rozwoju Katowice 
nie brakuje zawodników, których łączy nie 
tylko talent i „papiery” na poważne granie 
w piłkę już w dorosłym życiu, ale i fakt, że 
ich ojcowie byli – bądź też są – pracowni-
kami okolicznych kopalń, bliskich klubowi. 

Przykładem jest 17-letni Kacper Tabiś 
i 16-letni Bartosz Marchewka. Obaj mają za 
sobą występy w juniorskich reprezentacjach 

Polski oraz seniorskiej drużynie Rozwo-
ju, rywalizującej na codzień w  drugiej li-
dze. Daniel Kamiński wciąż czeka w niej na 
debiut, w  przeszłości otrzymywał powoła-
nia do kadry. 14-letni Bartosz Baranowicz 
jeździł nie tylko na reprezentację U-14, ale 

także organizowaną przez PZPN „Akade-
mię Młodych Orłów”. Jest też reprezentan-
tem Śląska U-14; podobnie jak Nikodem 
Zielonka w grupie wiekowej U-13. 

I  właśnie na tym polega podtrzymywa-
nie tradycji!

 
ź r ó d ł o :  z e s P ó ł  R o z W o j . i n F o . P l
f o t . :  m i C h a ł  C h W i e d U K
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N
azwę zaczerpnęła od rudzkiej dzielnicy Halemba. By 
poznać jej genezę należy cofnąć się do XV wieku kie-
dy to obszary nad rzeką Kłodnicą należały do księcia 
cieszyńskiego. Osadnictwo na tym terenie wiązało 

się z powstaniem kuźni. Tereny położone nad rzeką, wśród lasów, 
a przede wszystkim bogate w rudę darniową, nadawały się do tego 
doskonale. Pierwsza kuźnica powstała tu w  1394 roku. Począt-
ki historycznej Halemby wiążą się zaś z nowszą kuźnią, usytu-
owaną na północnym brzegu Kłodnicy. Powstała na obszarze sta-
rych Kochłowic, które książę cieszyński przekazał wraz z kuźni-
cą braciom Stanisławowi i Janowi Rudzkim. Oni zaś oddali kuź-
nicę w  dzierżawę kuźnikowi o  nazwisku Halemba, którego ród 
prowadził ją przez ponad sto lat. Wokół kuźni zaczęto budować 
pierwsze domy i  karczmę. Osada powstała wokół kuźni jeszcze 
w XVII w. traktowana była jako część wsi Kochłowice. Proces wy-
odrębnienia Halemby rozpoczął się w 1629 roku, kiedy to nowy 
właściciel kuźnicy, Łazarz Henckel von Donnersmarc, ustanowił 

tak zwane obszary dworskie. Pod koniec XVII wieku uzgodnio-
no ostateczną nazwę osady, która nie uległa zmianie przez ko-
lejne wieki, mimo zmiany przynależności państwowej. W  1951 
roku Halemba wraz z Kłodnicą została włączona do miasta Nowy 
Bytom, a w roku 1959 Nowy Bytom i Ruda połączyły się w jedno 
miasto Ruda Śląska. 

O
prócz biegania Artur Duś wy-
konuje również ćwiczenia si-
łowe oparte o crossfit czyli tre-
ning funkcjonalny, wspoma-

gający wszystkie naturalne ruchy człowie-
ka. Nasz pracownik uczestniczy w 5 mara-
tonach i  4 półmaratonach rocznie. Ostat-
nio wziął udział w Maratonie im. J. Kukucz-
ki w ramach Katowickiego Festiwalu Biego-
wego. Dystans pokonał z  doskonałym  cza-
sem 3:11,33, zajmując 3. miejsce w  swojej 
kategorii wiekowej, zaś w klasyfikacji gene-
ralnej miejsce 4. Artur Duś startuje w zawo-
dach w barwach PGG – tak było i tym razem. 

– Najcięższym maratonem, w którym biorę 
udział, jest Maraton Komandosa. Można po-
wiedzieć, że wszystkie inne biegi, w których 
uczestniczę, są treningiem właśnie przed 
nim – mówi Artur Duś. Maraton Koman-
dosa to jedna z  najbardziej ekstremalnych 

imprez biegowych w  Polsce, uczestniczą 
w  niej głównie żołnierze i  funkcjonariusze 
służb mundurowych. Trasa biegu prowadzi 
drogami leśnymi i  liczy prawie 43 km. Za-
wodnicy startują w pełnym umundurowaniu 
i  z  10-kilogramowym obciążeniem na ple-
cach. W ostatniej edycji Maratonu Komando-
sa Artur Duś na prawie 600 uczestników za-
jął 16. miejsce, zaś w kategorii służb ratow-
niczych był pierwszy, otrzymując nagrodę od 
dyrektora Wojskowego Instytutu Medyczne-
go dla Najszybszego Biegającego Ratowni-
ka, który jako jedyny w Polsce przebiegł tra-
sę z aparatem tlenowym BG4 w czasie poni-
żej 4 godzin. – Zachęcam wszystkich ratowni-
ków do wzięcia udziału w tym biegu z wypo-
sażaniem – mówi Artur Duś. Jedno jest pew-
ne – patrząc na sukcesy naszego pracowni-
ka – bieganie uzależnia! 

ciągle w biegu
dla aRTURa dUsia, RaToWniKa góRniCzego z RUChU „PoKój” KWK „RUda”. sEzon bIEgowy 
trwa cały rok. trEnujE pIęć razy w tygodnIu pokonując dzIEnnIE 20 kIlomEtrów

artur duś podczas maratonu Komandosa

Kopalnia „Halemba” została oddana 
do eksploatacji 1 lipca 1957 roku
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a g n i e s z K a  a m B R o ż  
ź r ó d ł o :  a .  B r z e z i n a ,  E .  M a r s z a ł e k ,  a .  r a t k a ,  a .  s t e u e r  „ H a l e m b a .  H i s t o r i a 
i   t e r a ź n i e j s z o ś ć  p a r a f i i  M a t k i  B o s k i e j  r ó ż a ń c o w e j ” ,  H a l e m b a  1 9 9 7.
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ruch, słońce i sen
II czEść rozmowy z annĄ szydliK 

– TeRaPeUTĄ TRadyCyjnej medCyny 
ChiŃsKiej. (zajmujE sIę takżE 

mEdycyną naturalną – akupunkturą, 
zIołolEcznIctwEm, lEczEnIEm dIEtą).

W poprzednim numerze rozmawiałyśmy 

o oczyszczaniu organizmu, chciałam te-

raz zapytać o odrobaczanie? Pierwsze 

skojarzenia to mam z domowymi zwie-

rzakami… tymczasem człowiek też może 

to zrobić 

a. szydlik: – Regularnie odrobaczamy 
naszych przyjaciół – psy, koty; zapomina-
jąc o tym, że odrobaczenie powinno być 
stosowane regularnie, dwa razu do roku, 
także u ludzi – dorosłych i dzieci.

Czy odrobaczenie wykonuje się tylko po-

przez stosowanie diety, czy można wspo-

móc się farmakologią?

a. s. – Dieta oczyszczająca to doskonały 
czas, aby zastosować kurację odrobacza-
jącą. Wprowadzamy do diety zioła, działa-
jąca antypastożytniczo: olej z organo, olej 
z czarnuszki, wyciąg z orzecha czarnego, 
goździki, lapacho, vilcacora, wrotycz, ty-
mianek, szałwię czerwonokorzeniową, tar-
czycę bajkalska, czosnek itd. Dobór i daw-
kowanie odpowiedniego preparatu radzę 
skonsultować ze specjalistą w zakresie le-
czenia dietą i oczyszczania organizmu. 
Możemy też kupić gotowe mieszanki zio-
łowe w sklepach zielarskich. Polecam za-
stosować również kąpiele ziołowe, dzięki 
którym pozbędziemy się z organizmu bar-
dzo częstej przypadłości – zakażenia wło-
sogłówką*.

Jak często można to robić, aby sobie po 

prostu nie zaszkodzić? 

a. s. – Najkorzystniej odrobaczać się dwa 
razy do roku – na jesień i na wiosnę. Za-
szkodzić możemy sobie głównie nie wyko-
nując odrobaczenia.

A co z dietami potocznie zwanymi odchu-

dzającymi? Czy taką dietę odchudzającą 

można połączyć z oczyszczaniem organi-

zmu czy odrobaczeniem?

a. s. – Dieta odchudzająca a dieta oczysz-
czająca to są dwie różne sprawy. Oczy-
wiście, efektem ubocznym oczyszczania 
może być utrata kilku kilogramów, ale ce-
lem oczyszczania nie jest odchudzanie.

Jeżeli mamy nadwagę czy otyłość i chce-
my schudnąć – polecam zmienić styl ży-
wienia – a nie stosować dietę „od czasu do 
czasu”. Dieta oczyszczająca to taka die-
ta, którą powinni wykonywać wszyscy – co 
najmniej dwa razy do roku. Nawet oso-
by, które na co dzień odżywiają się bardzo 
zdrowo i świadomie, gdyż odpoczynek dla 

narządów układu pokarmowego jest bar-
dzo ważny i polecany każdej osobie. 

Często zdarza się, iż stosując dietę oczysz-
czającą, post czy głodówkę – tracimy kilka 
kilogramów. Na początku tracimy nadmia-
ry wody, z której zastojem mamy problem 
praktycznie wszyscy w XXI wieku, oczysz-
czamy też układ limfatyczny, więc tej wody 
schodzi trochę. Natomiast dieta oczyszcza-
jąca nie jest dietą, którą możemy stosować 
bezkarnie przez długi czas, a na pewno nie 
możemy się na niej „zdrowo odchudzać”.

Uważam, że odchudzać należy się mą-
drze, z głową i stopniowo, a nie na „hop 
siup” i z dużym efektem jo–jo. 

Na pewno ćwiczenia fi zycznie wspomaga-

ją wszelakie diety, jednak zdarza się tak, 

że z różnych powodów nie możemy ćwi-

czyć zbyt intensywnie…

a. s. – Oczywiście, ćwiczenia fi zyczne są 
bardzo istotne, wręcz niezbędne w proce-
sie oczyszczania. Układ limfatyczny pra-
cuje wspomagany pracą mięśni. Jeżeli się 
nie ruszamy – układ limfatyczny „zastyga” 
w bezruchu. Każdy ruch jest dobry. 
Jeżeli nie ruszaliśmy się wcześniej – za-
cznijmy od spaceru, już pół godziny spa-
ceru dziennie sprawi, że będziemy czuć 
się rewelacyjnie. Jeżeli pół godziny to za 
dużo – zacznij od 5 minut. Każdy ruch jest 
lepszy niż brak ruchu. 

Czy może Pani podać powiedzmy w pięciu 

punktach zasady zdrowego stylu życia?

a. s. – Jedz warzywa i owoce. Ruszaj się 
przynajmniej pół godziny dziennie, najle-
piej na świeżym powietrzu. Nie unikaj słoń-
ca. Wysypiaj się. Sen to jeden z najlepszych 
lekarzy. Wyłącz telewizor i wyjdź na spacer.

włosogłówka:
to robak w kształcie nitki długości do 5 cm, który

powoduje włosogłówczycę. człowiek zaraża się, spożywa-

jąc produkty zanieczyszczone jajeczkami zawierającymi 

larwy. W zarażeniu pośredniczą muchy, które przenoszą 

jajeczka z odchodów i gleby na produkty spożywcze. ogni-

wem pośrednim są brudne ręce. W 25% przypadków zaraże-

nie przebiega bezobjawowo. przy większej ilości pasożytów 

występuje biegunka, niekiedy śluzowo-krwawa, bóle w ja-

mie brzusznej, spadek masy ciała, anemia. Mogą pojawiać 

się skórne objawy alergiczne oraz: brak apetytu, rozdrażnie-

nie, bezsenność, bóle głowy, osłabienie.

W celu uniknięcia zarażenia należy: myć jarzyny i owo-

ce, przestrzegać higieny osobistej, ochraniać glebę i wodę, 

przed zanieczyszczeniem odchodami ludzkimi, wzmacniać 

odporność oraz tępić muchy. 
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?Helmut rysuje swojego tatę. 

Podchodzi do niego nauczycielka i pyta:
– Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?

– Bo nie ma łysej kredki!

Żona zwraca się 
z wyrzutem do męża:

– Już mnie nie kochasz! 
Kiedyś to całymi 

wieczorami trzymałeś 
mnie za ręce, a teraz...
– Odkąd sprzedaliśmy 

fortepian, nie ma takiej 
potrzeby.

PionoWo
1. kometka
2. budzi
3. szklana rurka
5. aktor Harvey
6. centrum rehabilitacji
7. nie ma dachu
8. schyłkowość
9. nie wierzy

10. rzeka, dopływ renu
13. znana bylina kwitnąca na żółto
16. aleksander
17. pasterz bydła w ameryce południowej
18. w kosmosie
22. organizuje
24. rysunek
29. choroba
31. czasem nawet to jest przestępstwem
33. na wino
34. gra w Madrycie
37. jeden z systemów fi lozofi i indyjskiej
38. lata w nocy
40. angielska ona

Poziomo
2. stary gród 
4. jemy przed snem

11. w aucie
12. gotowość do wypełniania obowiązków
14. zjada próbki
15. zbudował arkę
16. ważna linia komunikacyjna
19. produkuje sprzęt audio
20. znane z ważnej bitwy morskiej
21. rozdroże
23. kontroluje
25. mieszka w Bangkoku
26. tytuł używany w odniesieniu do księdza
27. foniatra
28. do 97 procent węgla w węglu
30. lipidy
32. do siedzenia
35. rzeka we Włoszech
36. oświetlenie
39. Bond
41. niedźwiedź
42. chodzi w mundurku
43. rodzaj drzew i krzewów z rodziny bobowatych

KR
Zy

żó
WK

A #
14

galErIa

?

Rozmawiają dwie sąsiadki.
– Mój mąż, to anioł – mówi jedna.
– Mój też nie mężczyzna…

Rozmowa przyjaciółek:

– Wiesz, wczoraj mój mąż nie wrócił 

  na noc do domu. Powiedział, że spał 

  u przyjaciela. zadzwoniłam do jego 

  pięciu najlepszych kumpli.

– i co?

– okazało się, że u dwóch spał, 

  a u trzech jeszcze śpi…
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galErIa

zawody ratowników górniczych w 2009 r.
(  jan czypionka)
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naszE śwIętE barbary

ołtarz świętej Barbary w cechowni kopalni „Piast-ziemowit” ruch „ziemowit”.
(  jan czypionka)


