
Temat na czasie

Daniel Ozon, p.o. prezesa JSW 
SA: – Grupa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej zakończyła pierwsze 
półrocze tego roku  
zyskiem netto  
wysokości 
1429,1 mln złotych.
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Zysk byłby większy, 
gdyby nie strata 
kopalń przejętych 
od KHW

Wyniki Polskiej Grupy Górniczej 
za pierwsze półrocze.
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Koks opałowy 
sposobem na smog
Jastrzębska Spółka Węglowa.
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Brudnego przestwór 
oceanu
Zanieczyszczenia mórz 
i oceanów.
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Nowe BMW X5
Informacje motoryzacyjne.
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Pożegnanie z latem
Festyn ZZG JSW Zofiówka.

strona 12

Zakończyły się, jedne z największych na świecie, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu 
Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2017. W uroczystości otwarcia wzięli udział premier Beata 

Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Politycy odwiedzili także stoiska wystawców. Prezes 
spółki FASING Zdzisław Bik poinformował panią premier między innymi o sukcesach jego firmy na rynku 
chińskim. Zaprezentował także najnowsze, 16. wydanie Nowego Górnika w języku chińskim, przygotowane 

specjalnie na targi górnicze w Katowicach i Pekinie, a także na Forum Ekonomiczne w Krynicy. Premier 
Beata Szydło zapewniała wystawców, że rząd chce budować polską energetykę oraz gospodarkę opartą 

na bezpiecznym miksie energetycznym, w którym węgiel kamienny i węgiel brunatny będą miały niezwykle 
istotne miejsce. Do Katowic przyjechało około 400 wystawców z całego świata. Przygotowano dla nich 

około 30 tys. metrów kw. powierzchni wokół katowickiej hali Spodek oraz w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym. – Targi w Katowicach to największa i najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza 

górnictwa, przemysłu energetycznego i hutniczego w Europie. Polska Technika Górnicza tworzy przestrzeń 
dla polskich firm, które chcą sprzedawać i promować produkty nie tylko w kraju, ale i za granicą – mówił 

Marek Brzenczek, prezes PTG SA i organizator Targów KATOWICE.
więcej na s. 6–7 

Katowice. Targi górnicze
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B E Z  F A J R A N T U

Mniej wazeliny 
proszę
J ak się szwenda po Internecie, można znaleźć jakiś 

kwiatek. Ja też znalazłem. Tytuł na jednym z portali. 
Cytuję: „Można? Można! 1,45 mld zł zysku górnictwa 
po I półroczu”. Portal nie jest antyrządowy. Zapewne 
redaktor, który ten tytuł wymyślił, jest z siebie dumny. 
Pragnę poinformować, że taki tytuł jest gorszy niż 
najostrzejsza krytyka rządu. Jest też głupszy niż 
najbardziej ordynarne wazeliniarstwo. Tytuł informuje 
czytelników, że wystarczy chcieć, a można mieć bardzo 
przyzwoity zysk. Wiem, że redaktor wymyślający tytuły nie 
musi znać się na górnictwie. Ma płacone za wymyślanie, 
a nie za znanie się. Jednak dobrze byłoby, gdyby był choć 
ogólnie zorientowany, co w życiu zależy od chęci, a co jest 
efektem ciężkiej i długiej pracy oraz sprzyjającego rynku. 
Otóż zyski górnictwa to przede wszystkim efekt dobrych 
cen na węgiel i działań naprawczych. Ponieważ do tej 
pory nie ukazała się żadna analiza, która pokazywałaby, 
jaki jest wpływ cen, a jaki wpływ działań naprawczych 
na najświeższy sukces, mogę polegać tylko na logice. 
Bez realizacji planów naprawczych górnictwo padłoby 
najpóźniej w połowie 2016 roku. Bez wzrostu cen 
nawet najlepsze plany naprawcze nie spowodowałyby, 
że branża miałaby w połowie 2017 roku tak duży zysk. 
Zachłystywanie się zyskiem też jest bałamutne, ponieważ 
największa spółka górnicza – Polska Grupa Górnicza – 
miała 8 mln złotych zysku. Reszta to przede wszystkim 
zysk JSW i znacznie mniejszy zysk Bogdanki.

T ak, naprawa branży to jedno. Jednak pomijanie 
milczeniem koniunktury jest wsadzaniem na minę 

ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza 
Tobiszowskiego oraz zarządów spółek węglowych. 
To budowanie fałszywej rzeczywistości, w której wystarczy 
chcieć, a słowo staje się ciałem. Doświadczenie ostatniego 
kryzysu udowodniło, że załamanie rynku oznacza dla 
polskiego górnictwa dramat. Żeby uchronić się przed 
kolejnym dramatem, trzeba wciąż naprawiać branżę. 
O sukcesie będzie można mówić wtedy, kiedy górnictwo 
przejdzie przez kolejny kryzys bez wielkich strat.

L epsze wyniki to jedynie powód do przyspieszenia 
inwestycji, odtwarzania mocy produkcyjnych 

i kontynuacji naprawy górnictwa. Jeżeli będą one 
powodem do formułowania żądań płacowych, 
to w tym momencie można ogłosić, że kolejnego 
kryzysu branża górnicza nie przeżyje. Górnictwo 
ma tak duże zobowiązania, że jeżeli zachowa je na czas 
spadku cen, może się okazać, że ich nie wytrzyma. 
Kilkuletnie ograniczenia w inwestycjach już teraz 
powodują, że kopalnie nie korzystają w pełni z dobrej 
sytuacji rynkowej. Żeby odrobić zaległości, potrzeba 
jeszcze około dwóch lat. Ogłaszanie, że nadszedł 
czas spoczywania na laurach i spijania śmietanki, jest 
zabójcze. Niestety, zanosi się na to, ponieważ górnicy 
zaczynają wierzyć w medialne przekazy. Dlaczego wierzą? 
Bo chcą poczuć sukces w swoich kieszeniach. Chociaż 
rozsądek i codzienne doświadczenie podpowiadają im, 
że rzeczywistość nie jest różowa, wiara jest silniejsza. 
Skoro załogi mówią, że wierzą w sukces, to muszą także 
w niego wierzyć liderzy związkowi. A jak liderzy wierzą 
w sukces, to muszą upominać się o płace. Upominanie 
się o płace bez wynegocjowania nowych układów 
zbiorowych pracy skończy się ogólną klapą.

O głoszenie wyników górnictwa po pierwszym 
półroczu stało się okazją do wylewania morza 

wazeliny. Topi się w niej ministrów energii, zarządy 
i związki zawodowe. Jeszcze kilka kropel, a utonie w niej 
górnictwo. Śmierć w wazelinie nie jest chwalebna. Mniej 
wazeliny. Proszę. l

Polska Grupa Górnicza jest zaskoczona restrykcyjną 
polityką ekologiczną samorządów Małopolski i Śląska. 
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę 
antysmogową w styczniu tego roku, Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego w kwietniu. Uchwały zakazują stosowania 
najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw – mułów 
i flotokoncentratów. Jednak to nie wszystko. Uchwały 
antysmogowe usunęły również z listy paliw dozwolo-
nych wysokokaloryczne miały i węgle grube. Jakość 
w tym przypadku nie ma znaczenia. Nie wolno będzie ich 
spalać w tradycyjny sposób i koniec. W piecach będzie 
spalany ekogroszek. To właśnie z tego powodu przed-
stawiciele PGG mają pretensje. Muły i flotokoncentraty 
spalane w zwykłych domowych piecach to było rzeczy-
wiście coś zabójczego. Dobrej jakości miał i węgle grube 
mogły dostać dłuższy okres przejściowy. Na przykład 
taki, który pozwoliłby PGG dostosować się do nowych 
wymagań ekologicznych i rozpocząć produkcję paliw 
kwalifikowanych, tak zwanych ekogroszków.

R ozumiem pretensje przedstawicieli PGG, bo czas 
na przystosowanie był żaden. Jednak chciałbym 
wbić szpilę poprzednikom, czyli dawnym zarzą-

dom Kompanii Węglowej, na której gruzach powstała 
PGG. To oni zaprzepaścili szansę na stopniowe do-
stosowywanie paliw węglowych do zmieniających się 
wymagań ekologicznych. Gdyby zrealizowano plany 
sprzed 12 lat, opracowane przez ówczesny zarząd Kom-
panii Węglowej pod kierownictwem prezesa Maksy-
miliana Klanka, problemu by nie było. 

Już kilka razy o tym pisałem, dlatego tylko przy-
pomnę. Powstała wtedy koncepcja gospodarowania 
węglem jak paliwem, a nie skałą, którą spala się byle jak 
i byle gdzie. Firmy produkujące piece miały budować 
piece na paliwo kwalifikowane, kopalnie miały to pali-
wo produkować, służby kompanijne miały dostarczać 
paliwo do domów, a nawet odbierać popiół. Chodziło 
o to, aby nie oddać rynku komunalno-bytowego do-
stawcom gazu. Odpowiedniej jakości paliwo węglowe 
spalane w nowoczesnych piecach może być paliwem 
przyjaznym dla środowiska. Żeby tak było, producent 

paliwa musi mieć wpływ na cały proces – poczynając 
od produkcji, a kończąc na dostawach.

Plany zostały zarzucone po zmianie zarządu. Teraz 
okazuje się, że trzeba w trybie natychmiastowym nad-
robić dwunastoletnie zaległości. Nie byłoby problemu, 
gdyby ktoś przez minione lata nie torpedował dobrych 
inicjatyw tylko dlatego, że zostały opracowane przez 
poprzedników. Dla nikogo nie było tajemnicą, że walka 
ze smogiem ogarnie także Polskę. I to wcale nie wynika 
z upierdliwości Komisji Europejskiej. Ludzie chcą żyć 
w czystym środowisku, chcą oddychać czystym powie-
trzem. Ta chęć jest czymś normalnym. Można z tego 
kpić, można wymyślać dziwaczne hasła o cyklistach, 
ekologach i wegetarianach, ale z tym zjawiskiem trzeba 
się liczyć. Liczył się z nim zarząd Kompanii Węglowej 
12 lat temu. I teraz górnictwo dobrze na tym by wyszło. 
Nie liczyły się z tym następne zarządy i dlatego teraz 
PGG, która skupia kopalnie dawnej KW i dawnego 
KHW, straci część rynku.

Nikt i  nic tak nie niszczy naszego rynku jak 
my sami. Na jego straconą część wejdą inni gracze, 
którzy będą sprzedawać paliwa robione z rosyjskiego 
węgla. Z rosyjskim węglem jest tak jak z rosyjską armią 
– jak już wejdzie, to nie spieszy się z wyjściem. 

We wszystkich wypowiedziach prezesa Tomasza 
Rogali na ten temat moją uwagę zwraca jedno – prezes 
podkreśla, że PGG musi mieć wpływ nie tylko na to, 
co oferuje rynkowi, ale także na dystrybucję i sposób 
korzystania z paliwa. Brawo, panie prezesie! Niech 
pan nie da się wysadzić z siodła za swoją determinację 
w realizowaniu racjonalnej polityki.

Inaczej na marne pójdą wysiłki ministrów energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszow-
skiego w odtworzenie stabilności górnictwa i ryn-
ku wewnętrznego dla węgla. Zmarnowane zostaną 
miliardy złotych. Przypominam błędy przeszłości, 
aby nie powtórzono ich w przyszłości. Nie odrobi-
my wszystkiego, ale dobrze będzie, jeśli unikniemy 
dodatkowych strat. Powtarzam – nikt i nic tak nie 
niszczy naszego rynku jak my sami.
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Pięścią w stół

Rosyjski węgiel jak armia

Z rosyjskim 
węglem jest tak 
jak z rosyjską 
armią – jak już 
wejdzie, to nie 
spieszy się 
z wyjściem.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Są efekty wspólnych działań zarządów spółek wę-
glowych, ministrów energii i związków zawodowych. 
Po pierwszym półroczu 2017 roku wynik górnictwa 
jest lepszy o około 2,3 mld złotych niż w tym samym 
czasie w 2016 roku. Po półroczu 2017 roku zysk wyno-
sił 1,45 mld złotych. W pierwszym półroczu 2016 roku 
strata wynosiła ponad 800 mln złotych. Warto było 
podjąć wysiłek, aby uzyskać tak dobry efekt. Sytuacja 
w górnictwie się ustabilizowała. Są już owoce działań 
restrukturyzacyjnych. Teraz trzeba skoncentrować 
się na przygotowaniu branży na trudne czasy, które 
zapewne nadejdą. Z kryzysem jest jak ze śmiercią. 
Wiadomo, że przyjdzie, nie wiadomo kiedy. Dlatego 
warto być gotowym rano, wieczór, we dnie, w nocy. 
Jednak kryzys ma tę zaletę, że mija. O śmierci już nie 
będę rozprawiał. Jestem przesądny.

P o gigantycznej zapaści cieszy fakt, że tym razem 
udało się ocalić wiele firm okołogórniczych przed 
upadkiem. Wiem, nie wszyscy przeżyli, ale roz-

mach targów górniczych w Katowicach świadczy o tym, 
że przemysł pracujący dla górnictwa poradził sobie. Moim 
zdaniem przyczyny sukcesu były dwie. Po pierwsze – tym 
razem nikt nie ogłosił, że za kryzys na rynku węgla muszą 
zapłacić dostawcy maszyn i usług dla kopalń. Tak, czasem 
płacili, wiem o tym, ale nie było sytuacji przerzucania 
na nich całego ciężaru. Przekształcenia w górnictwie 

odbyły się z poszanowaniem żywotnych interesów koope-
rantów. Niektórzy padli z powodu zatorów płatniczych. 
To przykre. Inni liczyli, że kryzys minie i wystarczy po-
czekać. Mylili się. Kryzys był długi i dotkliwy.

Po drugie – większość kooperantów górnictwa 
od długiego czasu przygotowywała się na kryzys. Ponie-
waż są to firmy prywatne albo spółki akcyjne notowane 
na giełdzie, ich zarządy były pod presją właścicieli i ak-
cjonariuszy, którzy zainwestowali w te firmy. To dowód, 
że kiedy myśli się perspektywicznie i dba się o przyszłość 
firmy, można przetrwać nawet trudny czas.

Tegoroczne Targi Górnictwa, Przemysłu Energe-
tycznego i Hutniczego KATOWICE 2017 przebiegały 
w znacznie bardziej optymistycznej atmosferze. Widać 
było, że stabilizacja w górnictwie oznacza początek 
stabilizacji w sektorze okołogórniczym. Przypominam 
sobie zapowiedzi sprzed kilku lat, kiedy to producenci 
maszyn mówili o tym, że muszą dywersyfikować portfele 
zamówień. To oznaczało, że będą mocniej angażować się 
w produkcję na eksport i dla innych gałęzi gospodarki. 
Zrealizowali swoje zamiary. To miało także wielkie 
znaczenie dla przetrwania najtrudniejszego czasu.

Górnictwo wciąż jest ważne dla naszej gospodarki. 
To najważniejszy wniosek płynący z rozmów, jakie 
przeprowadziłem w czasie Targów Górnictwa, Prze-
mysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2017.
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Z kryzysem jest 
jak ze śmiercią. 
Wiadomo, 
że przyjdzie, nie 
wiadomo kiedy.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Górnictwo wciąż jest ważne

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Polska Grupa Górnicza w pierwszym półroczu 
miała 8 mln złotych zysku – poinformował 
zarząd PGG na konferencji prasowej podsu-
mowującej pierwsze półrocze. Kopalnie, które 
tworzą PGG od początku, miały 83 mln zło-
tych zysku. Kopalnie przejęte od KHW miały 
75 mln złotych straty. Teoretycznie zakłady 
wchodzące w skład KHW nie powinny przyno-
sić strat. W złożach mają dobry węgiel, za któ-
ry można żądać lepszej ceny niż za węgiel 
z większości kopalń, które należały do Kom-
panii Węglowej. Z grupy kopalń tworzących 
jeszcze kilka miesięcy temu KHW jedynie ko-
palnia Wujek miała zysk.

W kopalni Mysłowice-Wesoła trwają 
prace mające ograniczyć wpływ pożarów 
endogenicznych na  wydobycie. Kopalnia 
Murcki-Staszic wciąż ma kłopoty wynikające 
z trudności geologiczno-górniczych i związa-
nych z nimi zagrożeniami. Zarząd PGG nie 
informuje, kiedy wydobycie w kopalniach 
przejętych od KHW może ustabilizować się 
na poziomie dającym nadzieję na wypraco-
wanie zysku. – Trudności kopalń przejętych 
od KHW są efektem fedrowania za wszelką 
cenę, aby poprawić wynik. Nie będziemy 
naciskać, aby odnieść chwilowy sukces – 
powiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej.

Program naprawczy w kopalniach two-
rzących od początku PGG trwa ponad rok. 
Kopalnie KHW zostały włączone do PGG 
1 kwietnia tego roku. W nich dopiero roz-
poczęto realizację programu naprawczego. 
Trudno oczekiwać, że nawet najlepsze kon-
cepcje spowodują, że po dwóch miesiącach 
będą widoczne efekty podejmowanych decyzji. 
Jednak zarząd PGG zapewnia, że pierwsze 
efekty realizacji programu naprawczego są już 
widoczne, chociaż nie przekładają się na razie 
na wynik ekonomiczny. – Pracujemy z dy-
rekcjami kopalń nad zmianami w kopalniach 
przejętych od KHW – poinformował Andrzej 
Paniczek, wiceprezes PGG ds. finansowych.

EfEkty programu 
naprawczEgo

Spółka musi odbudować zdolności pro-
dukcyjne. To jedno z najistotniejszych zało-
żeń programu naprawczego PGG i przyję-
tej strategii. Jedynym sposobem osiągnięcia 
tego celu jest uruchamianie nowych ścian 
wydobywczych. W czasie kryzysu w kopal-
niach należących do KW i KHW, które two-
rzą obecnie PGG, spadła liczba czynnych 

ścian. Efektem było ograniczenie zdolności 
wydobywczych o ok. 10 mln ton rocznie. 
Wiceprezes PGG do spraw technicznych 
Piotr Bojarski poinformował, że w pierw-
szym półroczu w kopalniach PGG działały 
przeciętnie 43 ściany. Teraz jest czynnych 
46 ścian wydobywczych. – W pierwszym 
półroczu uzbroiliśmy i oddaliśmy do ruchu 
27 ścian. Do końca roku uruchomimy jeszcze 
23 ściany wydobywcze. Ściany kończące bieg 
będą likwidowane – powiedział wiceprezes 
Bojarski. W tym roku spółka wyda na in-
westycje 880 mln złotych. Do końca lipca 
zrealizowano i zawarto umowy na inwestycje 
warte 580 mln złotych. 

Polska Grupa Górnicza realizuje także 
koncepcję dostosowywania jakości produ-
kowanego węgla do konkretnych wymagań 
odbiorców i wiązanie się z odbiorcami długo-
terminowymi umowami. Po wzroście na ryn-
kach światowych cen węgla energetycznego 
pojawiły się informacje o tym, że PGG nie 
realizuje zapotrzebowania na węgiel ener-
getyczny. Prezes Tomasz Rogala podkreślił, 
że umowy są realizowane. Problem mają ci 
odbiorcy, którzy w czasie kryzysu i najniż-
szych cen na węgiel energetyczny uznali, 
że lepiej jest kupować węgiel z importu, który 
był tańszy niż węgiel z polskich kopalń. – Te-
raz chcą zaopatrywać się w nasz węgiel, ale 

PGG nie ma odpowiednich zapasów na zwa-
łach. Jeżeli będziemy mieli długoterminowe 
umowy, będziemy mogli ocenić rzeczywiste 
zapotrzebowanie rynku – powiedział prezes 
Rogala.

rEdukcja kosztów

Chociaż kopalnie przejęte od KHW miały 
straty, są już widoczne efekty synergii na po-
ziomie całej PGG. – Ograniczyliśmy koszty 
produkcji o 101 mln złotych w porównaniu 
z analogicznym okresem 2016 roku. Na pięć 
zespolonych kopalń w części macierzystej 
spółki tylko jedna z nich, Piast-Ziemowit, 
ma straty. W 2016 roku, na początku drugiej 
połowy roku, tylko jedna kopalnia notowała 
zyski – poinformował wiceprezes Andrzej 
Paniczek. – Do lipca PGG wydobyła łącz-
nie 17,1 mln ton węgla. Znakomita jego część 
pochodziła z części macierzystej (12,7 mln 
ton), a kopalnie KHW od kwietnia do lipca 
pod szyldem PGG wydobyły ok. 4,4 mln ton 
węgla – dodał.

Zarząd PGG planował, że w tym roku 
spółka wydobędzie ok. 32 mln ton węgla. Po-
nieważ kopalnia Piast-Ziemowit ma problemy 
wydobywcze, realizacja planu jest zagrożona. 
– Jeśli chodzi o wydobycie na poziomie 32 
mln ton, nie ukrywamy, że będzie nam ciężko 
to zrobić ze względu na to, co zadziało się 
na Piaście-Ziemowicie. Niedawno ta kopal-
nia przyprawiła nas o zawał, bo myśleliśmy, 
że stanie na cztery miesiące – powiedział 
prezes Rogala. Zapowiedział, że na najbliż-
szej konferencji prasowej, pod koniec wrze-
śnia, zarząd poinformuje o tym, jak trudno-
ści wydobywcze w ruchu Ziemowit kopalni  
Piast-Ziemowit wpłyną na realizację rocznych 
planów wydobycia.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Wyniki Polskiej Grupy Górniczej za pierwsze półrocze

Zysk byłby większy, gdyby nie 
strata kopalń przejętych od KHW

W tym roku spółka wyda na inwestycje 880 mln złotych. Do końca lipca zrealizowano i zawarto umowy 
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Program naprawczy 
w kopalniach tworzących 
od początku PGG trwa 
ponad rok. Kopalnie KHW 
zostały włączone do PGG 
1 kwietnia tego roku. W nich 
dopiero rozpoczęto realizację 
programu naprawczego. 

Spółka musi odbudować zdolności produkcyjne
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Coraz surowsze wymogi w kwestii ogranicza-
nia niskiej emisji otwierają rynek dla nowych 
produktów do opalania budynków. JSW Koks 
przekonuje, że najlepszym rozwiązaniem jest 
znany od wieków koks opałowy. To czysty pro-
dukt pozbawiony jakichkolwiek zanieczysz-
czeń. Wszystkie argumenty przemawiają więc 
za tym, aby z tej szansy skorzystać.

Jego jakość w stosunku do ceny jest nie-
porównywalna z niczym innym. Do tej pory 
nie wymyślono lepszego i bardziej ekolo-
gicznego paliwa do pieców węglowych niż 
koks opałowy. – To paliwo jest niemal całko-
wicie pozbawione części lotnych zawartych 
w węglu, co gwarantuje brak powstawania 
sadzy, a także wszystkich substancji tok-
sycznych, które tworzą się podczas procesu 
spalania w piecach domowych zwykłego 
węgla – wyjaśnia Paweł Wilman, zastępca 
dyrektora ds. rozwoju i realizacji inwestycji 
w JSW Koks.

Co prawda koks jest droższy od ekogrosz-
ku, bo tona kosztuje około 900 złotych, ale 
jego zużycie jest od 20 do 30 proc. mniejsze 
niż tradycyjnego węgla. To oznacza, że osta-
tecznie koszty ogrzewania są dużo niższe 
i mniej szkodliwe dla środowiska.

Koks ma  również wyższą temperatu-
rę zapłonu, co  wiąże się z  koniecznością 

zapewnienia odpowiednich warunków spa-
lania w kotle. Obecnie spółka testuje kotły, 
które nadawałyby się do spalania koksu. – 
Prowadzimy rozmowy z producentami ko-
tłów o  wprowadzeniu na  rynek urządzeń 
grzewczych dostosowanych również do pa-
lenia koksem opałowym, które będą spełniać 
wymogi kotłów klasy 5 emisji i Ecodesign – 
wyjaśnia Paweł Wilman. Już teraz wiadomo, 
że cenowo taki kocioł może być tańszy niż 
popularne na rynku urządzenia do spalania 
ekogroszku, głównie ze względu na uprosz-
czoną konstrukcję.

Koksownie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
sprzedają koks opałowy zarówno w kraju, jak 
i na eksport. Odbiorcami są klienci z Czech, 
Słowacji, Austrii czy Włoch dbający o śro-
dowisko naturalne. Koksem ludzie palili 
od wieków i do dziś jest kupowany głównie 
do pieców zasypowych i żeliwnych. W Polsce 
może to być doskonała alternatywa dla po-
pularnego dziś ekogroszku. Zwłaszcza teraz, 
kiedy toczy się tak zacięta dyskusja na temat 
zaostrzających się wymogów dotyczących 
ograniczenia niskiej emisji. – Gdzie tylko 
możemy, staramy się przekonywać, że to naj-
lepsza alternatywa dla walki ze smogiem. 
Przede wszystkim to  gotowe i  istniejące 
na rynku paliwo bezdymne, po drugie, świet-
ny stosunek wydajności do ceny. Poza tym 

nie ma problemu, że zakurzy nam pół domu, 
bo koks jest bardzo czystym paliwem – pod-
sumowuje Paweł Wilman.

Obecnie konkurencja na rynku ekogrosz-
ku jest ogromna. Popyt jest duży, co oznacza, 
że ten produkt jest coraz trudniejszy do zdo-
bycia dla przeciętnego odbiorcy. Dlatego też 

coraz częściej będzie sprowadzany, głównie 
z Rosji. Inaczej jest z koksem – surowiec 
ten jest stale produkowany i łatwo dostępny. 
A korzyści dla środowiska i zdrowia związa-
ne z jego wykorzystaniem mogą okazać się 
znakomite.

 MAT. PRAS. JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Koks opałowy sposobem na smog
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Coraz surowsze wymogi w kwestii ograniczania niskiej emisji otwierają rynek dla nowych produktów 
do opalania budynków. Ze spalania koksu opałowego nie ma takiego dymu jak na zdjęciu
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Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakoń-
czyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem 
netto w wysokości 1429,1 mln złotych, wobec 
148,4 mln złotych straty netto w tym samym 
czasie roku ubiegłego. Produkcja i sprzedaż 
utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt 
między innymi korzystnych cen podstawo-
wego produktu i programu naprawczego.

EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 
2152 mln złotych, podczas gdy w analogicznym 
okresie 2016 roku było to 300,8 mln złotych.

– Na wyniki finansowe pierwszego półro-
cza istotny wpływ miała sytuacja na między-
narodowych rynkach węgla, koksu i stali. JSW 
jako czołowy producent węgla koksowego 
w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geo-
graficznej, podlega jednak ogólnym trendom 
rynku światowego. W pierwszym półroczu 
2017 roku ceny węgla koksowego sprzyjały 
naszym wynikom. Dzięki korzystnym cenom 
i  prowadzonym w  tym czasie działaniom 
optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało 
się ugruntować stabilność finansową naszej 
grupy kapitałowej – podkreśla Daniel Ozon, 
pełniący od marca 2017 roku obowiązki preze-
sa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiń-
ski i ruchu Jas-Mos w pierwszym półroczu 
2016 roku oraz KWK Krupiński w pierwszym 
kwartale 2017 roku wyniki segmentu węglo-
wego w pierwszej połowie 2017 roku były 
następujące:

– produkcja węgla ogółem wyniosła 
ok. 7,52 mln ton i była wyższa w porównaniu 
do pierwszego półrocza 2016 roku o 10 proc.,

– łączna sprzedaż węgla została zrealizo-
wana na poziomie 7,19 mln ton, tj. o 8,4 proc. 
wyższym niż w pierwszym półroczu 2016 roku.

Łączne przychody Grupy w pierwszym 
półroczu 2017 roku zostały zrealizowane na po-
ziomie 4693,5 mln złotych, tj. o 62 proc. wyż-
szym niż w pierwszym półroczu 2016 roku.

Wyższe przychody wynikały przede 
wszystkim z wyższych cen sprzedaży wę-
gla i  koksu. Średnia cena węgla wzrosła 
w pierwszym półroczu tego roku w stosunku 
do adekwatnego okresu roku poprzedniego 
aż o 103,3 proc. W przypadku samego węgla 
koksowego średnia cena sprzedaży uzyskana 
przez Grupę Kapitałową JSW w pierwszym 
półroczu 2017 roku była o 135,5 proc. wyższa 
niż rok wcześniej. Cena węgla do celów ener-
getycznych wzrosła w tym czasie o 10,5 proc. 
Dodatkowo na poziom uzyskanych przycho-
dów wpływ miał wyższy o 4,3 proc. wolumen 
sprzedaży węgla koksowego.

Udział produkcji węgla koksowego 
w ogólnej produkcji w pierwszym półroczu 
2017 roku wyniósł 71,6 proc.

Wyższe przychody uzyskane ze sprzedaży 
koksu w pierwszym półroczu 2017 roku były 
efektem wyższej o 73 proc. średniej ceny sprze-
daży, pomimo niższego wolumenu sprzedaży 
koksu (m.in. w związku z wyjściem z Grupy 
spółki WZK Victoria). MAT. PRAS. JSW SA
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Dobra połowa roku dla JSW

Wzrosły ceny, są pozytywne 
efekty programu naprawczego, 

jest zysk

Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała się 
wesprzeć finansowo mieszkańców powiatu 
chojnickiego i tucholskiego, najbardziej po-
szkodowanych przez sierpniową nawałnicę. 
Inicjatywę poparli również Grzegorz Matusiak 
i Grzegorz Janik, posłowie z regionu jastrzęb-
skiego i rybnickiego, a także Grzegorz Tobiszow-
ski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

W ciągu zaledwie pół godziny kataklizm 
zmiótł z terenów powiatu chojnickiego i po-
wiatu tucholskiego tysiące hektarów lasów, 
a bez dachu nad głową zostało kilkaset rodzin.

–  Trudno pozostać obojętnym, kiedy 
tyle osób tak nagle zostało pozbawionych 
dorobku życia. W takiej chwili odległość nie 
ma znaczenia. Rozumiemy dramat tych ludzi. 
Górnicy wiedzą, co to katastrofy zbiorowe. 
Solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują 
jak najszerszego wsparcia – powiedział Daniel 
Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tej krytycz-
nej sytuacji JSW zdecydowała się przekazać 
na potrzeby obu powiatów darowiznę w łącz-
nej wysokości 50 tys. złotych.

Rozmiar strat jest tak ogromny, że bez 
pomocy innych poszkodowane gminy so-
bie nie poradzą. Do dziś nie można dotrzeć 
do wielu miejsc. Nawałnica pociągnęła za sobą 
poważne straty gospodarcze, a także ofiary 
śmiertelne i wielu rannych. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa chce pomóc w odbudowie tego, 
co zostało zniszczone, tak aby mieszkańcy 
jak najszybciej mogli wrócić do swoich do-
mów. Możliwości finansowe tych powiatów 
są ograniczone i nie wystarczą na pomoc dla 
wszystkich. Aby mieszkańcy mogli zacząć 
w miarę normalnie żyć, potrzeba wielu mie-
sięcy ciężkiej pracy i wzajemnego wsparcia.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
apeluje również do swoich pracowników, aby 
w miarę możliwości finansowych pomogli 
poszkodowanym w nawałnicy i wpłacali datki 
na konta, które zostały specjalnie w tym celu 
utworzone przez powiaty tucholski i chojnic-
ki, a także Caritas i Polski Czerwony Krzyż. 
Samorządowcy i organizatorzy zbiórek za-
pewniają, że wsparcie dotrze wszędzie tam, 
gdzie jest najbardziej potrzebne. Każda, nawet 
najmniejsza pomoc jest bezcenna. l

Solidarni z poszkodowanymi

JSW wspiera poszkodowanych przez 
nawałnice

Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa JSW SA Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym w tym czasie 
działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało się ugruntować stabilność finansową naszej grupy 
kapitałowej
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Od początku realizacji planów naprawy gór-
nictwa rządowi przyświecał jeden cel – pol-
skie górnictwo ma być bezpieczne, konku-
rencyjne, nowoczesne i przynoszące zyski. 

Premier Beata Szydło streściła swo-
ją rozmowę z Grzegorzem Tobiszowskim 
z  czasu przygotowywania planu naprawy 
górnictwa. Wiceminister energii powiedział 
wtedy, że chodzi mu o reformę, dzięki której 
górnictwo stanie się silną gałęzią gospodarki, 
a nie o zmiany, które poprawią jego sytuację 
na dwa-trzy lata, a później znów trzeba będzie 
zaczynać proces naprawczy od nowa. 

Wiadomości są 
optymistyczne

– Dzisiaj, po pierwszym półroczu mo-
żemy powiedzieć, że wiadomości są optymi-
styczne. Spółki węglowe i energetyczne mają 
dobrą kondycję. Górnictwo przynosi zyski 
– ponad 1,4 mld złotych już za pierwsze pół-
rocze – powiedziała premier Szydło.

– Można powiedzieć, że  jest to  nasz 
wspólny sukces, że przed polskim górnictwem 
i polską energetyką jest dobra perspektywa, 
dobra przyszłość. Chcemy budować polską 
energetykę, polską gospodarkę na podstawie 
bezpiecznego miksu energetycznego, w któ-
rym węgiel kamienny i węgiel brunatny będzie 
miał niezwykle istotne miejsce. Tak się dzieje 
i tak się będzie działo przez kolejne miesiące 
i lata, bo ta reforma cały czas trwa. Weszła 
w nowy etap. Myślimy właśnie o budowaniu 
nowych technologii węglowych, o  nowo-
czesnym górnictwie. Do tego potrzebujemy 
nowoczesnych rozwiązań – mówiła premier 
Beata Szydło.

Premier zapewniła, że rząd chce, aby pol-
skie górnictwo i energetyka były wizytów-
kami Polski, ponieważ każde państwo musi 

budować swoją gospodarkę, w tym energetykę, 
tak aby chronić swoje interesy. – I to realizu-
jemy – powiedziała premier. – Jestem dumna 
z tego, że ten projekt się udał, dlatego że sama 
związana jestem z gminą górniczą, pochodzę 

z tego regionu i wiem doskonale, że dla nas, 
ludzi mieszkających na południu Polski, gór-
nictwo to nie tylko gospodarka, miejsce pracy, 
możliwość zarobkowania, ale też wielki etos 
budowany przez wiele pokoleń. To jest nasze 
życie – podkreśliła premier.

Pierwszym z trudnych zadań rządu było 
rozwiązanie problemów górnictwa. – Dzisiaj 
to jest nasz wspólny sukces, że możemy w Ka-
towicach powiedzieć w 2017 roku, że przed 
polskim górnictwem i polską energetyką jest 
dobra perspektywa, dobra przyszłość. Dzięki 
ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzew-
skiemu oraz wiceministrowi w tym resorcie, 
Grzegorzowi Tobiszowskiemu, można dziś 

powiedzieć, że polskie górnictwo zaczyna 
nowe życie. Chyba niewielu wierzyło, że to się 
powiedzie – powiedziała premier Szydło.

sukcesy i WyzWania

W 2015 roku górnictwo węgla kamienne-
go przyniosło 4,7 mld złotych strat. W roku 
2016 strata wyniosła ponad 400 mln złotych. 
W pierwszym półroczu 2017 roku branża miała 

ponad 1,4 mld złotych zysku. – Wynik finan-
sowy górnictwa na koniec 2017 roku będzie 
prawdopodobnie lepszy, niż planowaliśmy 
– powiedział wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski w swoim wystąpieniu z okazji 
rozpoczęcia targów górniczych w Katowicach.

Zdaniem wiceministra energii górnictwo 
wstało z kolan i zaczyna zajmować właściwe 
miejsce w strukturze przemysłowej w Polsce. 

Międzynarodowe Targi górnicTwa, 
PrzeMysłu energeTycznego i HuTniczego 

KaTowice 2017. 29 sierpnia w Katowicach rozpoczęły się 
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego 
i Hutniczego KATOWICE 2017. Na powierzchni około 30 tys. 
metrów kw. wystawcy z 13 krajów zademonstrowali maszyny 

i urządzenia dla górnictwa, energetyki i hutnictwa. W uroczystym 
otwarciu targów wzięli udział między innymi premier Beata 
Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Politycy 

podkreślali znaczenie górnictwa węgla kamiennego i energetyki 
węglowej dla polskiej gospodarki. Dwa lata temu targi odbywały 
się w cieniu kryzysu. W tym roku było wiele optymistycznych 
akcentów. Premier i wiceminister energii mówili o sukcesach 

w realizacji planów naprawy górnictwa.

Już niena kolanach

Producenci maszyn górniczych stawiają na innowacje
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Chcemy budować polską 
energetykę, polską 
gospodarkę na podstawie 
bezpiecznego miksu 
energetycznego, w którym 
węgiel kamienny i węgiel 
brunatny będzie miał 
niezwykle istotne miejsce. 
Tak się dzieje i tak się będzie 
działo przez kolejne miesiące 
i lata, bo ta reforma cały czas 
trwa.

Premier Beata Szydło: – Po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Wynik finansowy górnictwa na koniec 2017 roku będzie 
prawdopodobnie lepszy, niż planowaliśmy
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– To nie znaczy jednak, że nie ma przed nami 
wyzwań – podkreślił Grzegorz Tobiszowski. 
Początki reform były bardzo trudne. W roku 
2015 Jastrzębska Spółka Węglowa i Kompania 
Węglowa były praktycznie bankrutami. JSW 
najszybciej wyszła na prostą. Z kopalń KW 
utworzono Polską Grupę Górniczą. Ponie-
waż wielkie problemy miał Katowicki Holding 
Węglowy, aby uchronić go przed upadłością, 
kopalnie KHW włączono do PGG. Teraz wi-
dać efekty konsekwentnych działań zarządów, 
Ministerstwa Energii i rządu. – Wiemy, że bez 
zaangażowania premier Beaty Szydło i wspar-
cia z jej strony, jakie dostało środowisko górni-
cze, nie bylibyśmy w tym miejscu jako sektor 
węglowy. I za to bardzo dziękuję – powiedział 
Grzegorz Tobiszowski.

Górnictwo ma za sobą etap naprawy chro-
niącej przed bankructwem. Jednak to początek 
drogi. Rok 2017 jest bardzo ważny, bo trzeba 
skoncentrować się na inwestycjach, wdraża-
niu nowoczesnych technologii i innowacyj-
nych rozwiązań. Polski przemysł pracujący 
dla górnictwa ma międzynarodową renomę. 
– Nasza wiedza związana z polskim sektorem 
wydobywczym powinna rozprzestrzeniać się 
po różnych częściach świata, ponieważ mo-
żemy na tym robić dobry interes. Umiemy 
wydobywać węgiel i umiemy na tym robić biz-
nes – powiedział wiceminister Tobiszowski.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Już niena kolanach

Producenci maszyn górniczych stawiają na innowacje
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Węgiel i energetyka węglowa nie jest w Euro-
pie zjawiskiem egzotycznym. Wbrew pozorom 
antywęglowa polityka może być także przy-
czyną kłopotów dla niemieckiej gospodarki. 
Państwa, które propagandowo są przeciwko 
węglowi, importują rocznie około 160 mln ton 
węgla kamiennego. W interesie wielu gospo-
darek państw europejskich jest zachowanie 
ważnej roli węgla w wytwarzaniu energii elek-
trycznej. Węgiel nie musi być paliwem brud-
nym. Wystarczy wykorzystywać go w sposób 
nowoczesny. O tym między innymi dyskuto-
wali uczestnicy konferencji zorganizowanej 
przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową 
w czasie Międzynarodowych Targów Górnic-
twa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 
w Katowicach.

Uczestnicy konferencji wzywali do stwo-
rzenia koalicji państw węglowych Unii Euro-
pejskiej. Taka koalicja miałaby przeciwstawić 
się nieracjonalnej polityce Komisji Europej-
skiej, która chce za wszelką cenę wyrugować 
węgiel z gospodarki państw UE.

W  oficjalnych stanowiskach Niemcy 
są jednym z państw najostrzej zwalczających 
energetykę węglową. Czy taka polityka jest 

racjonalna? Zdaniem Thorstena Diercksa 
z Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Węgla Brunatnego (DEBRIV) utopią jest lan-
sowanie programu, który ma doprowadzić 
do nawet 95-proc. redukcji emisji dwutlen-
ku węgla w 2050 roku w stosunku do emisji 
w 1990 roku. Już w 2030 roku niemieckiej 
gospodarce może brakować 20 TWh energii, 
jeżeli zostaną zlikwidowane elektrownie wę-
glowe i energetyka atomowa, a zużycie węgla 
brunatnego zostanie zredukowane.

Jego zdaniem kraje, dla których energety-
ka węglowa jest ważna, powinny się wspierać, 
aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone 
przez Komisję Europejską i jednocześnie za-
chować węgiel jako ważne paliwo dla energe-
tyki. Taką koalicję mogłyby tworzyć między 
innymi: Polska, Niemcy, Czechy, Bułgaria, 
wspierane przez inne państwa węglowe. Ko-
alicja tych państw byłaby zdolna obronić się 
przed nieracjonalnymi wymaganiami stawia-
nymi przez Komisję Europejską.

– Uważam, że uda się nam zbudować 
taką koalicję. Jest ona potrzebna, aby nasze 
gospodarki nie straciły konkurencyjności – 
powiedział Janusz Olszowski, prezes GIPH.

Brian Ricketts, sekretarz generalny Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamienne-
go i Brunatnego Euracoal pytał, dlaczego UE 
ignoruje obfitość węgla pod stopami? Jego 
zdaniem presję polityczną wywiera sektor ga-
zowy reprezentowany przede wszystkim przez 
Gazprom i Statoil. Obu koncernom zależy 
na tym, aby sprzedawać drogo gaz ziemny i nie 
mieć konkurencji, jaką jest węgiel kamienny.

– Można tak zmodernizować elektrownie 
węglowe, aby spełniały wymagania polityki 
klimatycznej. Jednak gra idzie o wielką staw-
kę. Rocznie koncerny gazowe i energetyka 
wykorzystująca gaz chcą wyrugować węgiel 
i zgarnąć rocznie około 100 mld dolarów – 
powiedział Ricketts.

W Unii Europejskiej wydobywa się rocz-
nie prawie 400 mln ton węgla brunatnego 
i 90 mln ton węgla kamiennego. To oznacza, 
że węgiel jest istotnym paliwem i lobby gazo-
we robi wszystko, by ograniczyć jego zuży-
cie. – Twórzmy koalicję, która przeciwstawi 
się antywęglowej polityce Unii Europejskiej. 
To leży w interesie wszystkich krajów, które 
mają własne, tanie źródło energii – propono-
wał Janusz Olszowski.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Konferencja GIPH: Węgiel w okresie transformacji energetycznej

Czy powstanie międzynarodowa 
koalicja państw węglowych?

Międzynarodowa konferencja „Węgiel w okresie transformacji energetycznej” była jednym z najważniejszych punktów programu targów
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Z I E L O N A  S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zanieczyszczenia mórz i oceanów

Brudnego przestwór oceanu
Niemal 70 proc. powierzchni naszej planety 
pokrywają morza i oceany, do których co roku 
trafia około 10 mln ton śmieci. Szacuje się, 
że 80 proc. zanieczyszczeń w środowisku mor-
skim pochodzi ze źródeł lądowych – śmieci 
trafiają do mórz i oceanów za pośrednictwem 
rzek, w wyniku powodzi i działania wiatru. 
Winowajcami są też branża rybołówstwa, 
transport morski oraz morskie instalacje, jak 
platformy wiertnicze i systemy kanalizacyjne. 
Ludzkość piłuje w ten sposób gałąź, na któ-
rej siedzi – zanieczyszczenia wody nie tylko 
niszczą ekosystem i powodują wymieranie 
gatunków, ale też w dalszej perspektywie 
zagrażają dobrobytowi człowieka – do roku 
2050 ok. 60 proc. ludzi będzie zamieszkiwa-
ło tereny nadmorskie. W obliczu tych zagro-
żeń od lat powstają i są realizowane kolejne 
plany ratowania morskiej przyrody i oczysz-
czania wody.

Raport Living Blue Planet opracowa-
ny przez World Wildlife Fund i Londyńskie 
Towarzystwo Zoologiczne głosi, że w ciągu 
ostatnich 45 lat liczebność gatunków morskich 
i oceanicznych zmniejszyła się mniej więcej 
o połowę. Liczebność najchętniej poławianych 
gatunków, stanowiących główne źródło białka 
dla trzech miliardów osób, spadła aż o 74 proc. 
Badacze opracowujący raport ostrzegają, 
że morza i oceany są niewystarczająco chro-
nione – zaledwie 3,4 proc. ich powierzchni 
podlega ochronie. Ich ściślejsza ochrona po-
ciągnęłaby za sobą również gigantyczne zyski, 
ponieważ zwiększenie powierzchni morskich 
obszarów chronionych do 30 proc. mogłoby 
wygenerować do 920 mld dolarów do 2050 
roku. Zyski wynikałyby z większych połowów, 
niższych kosztów prowadzenia gospodarki 
wodnej, szerszym gospodarczym wykorzysta-
niem powierzchni wód i tańszym transportem.

Ponad 40 proc. obywateli Unii Europej-
skiej mieszka w regionach przybrzeżnych. 
Oprócz kosztów środowiskowych związanych 
z odpadami w środowisku morskim ważne 
są też skutki społeczno-gospodarcze, które 
wpływają przede wszystkim na jakość życia 
przybrzeżnych społeczności. Czysta linia 
brzegowa ma zasadnicze znaczenie między 
innymi dla turystyki, tymczasem na stume-
trowym odcinku plaży na wybrzeżu Atlantyku 
statystycznie można potknąć się o 712 sztuk 
odpadów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady Marine Strategy 2008/56/WE, która 
ustanowiła ramy działań UE na rzecz środowi-
ska morskiego, ma na celu osiągnięcie dobrego 

stanu wód morskich do 2020 roku, zapobie-
ganie szkodliwej działalności człowieka oraz 
ochronę i zachowanie ekosystemu morskiego. 
Na jej mocy państwa członkowskie muszą oce-
niać stan środowiska swoich wód morskich, 
opracować programy, zobowiązać się do ich 
wdrożenia i ciągłego monitorowania. W dal-
szym horyzoncie czasowym dążenia te mają 
ukrócić redukcję różnorodności biologicz-
nej i degradację ekosystemów, przywracając 
je w miarę możliwości do pierwotnego stanu.

Sztuczne wySpy

Największe spustoszenie na  morzach 
i oceanach sieje plastik – w akwenach na całej 
planecie pływa już 269 tys. ton tego tworzy-
wa. Masowa produkcja tworzyw sztucznych 
zaczęła się w latach 50. XX wieku i stale rosła 
do obecnego poziomu 280 mln ton rocznie. 
Do wody trafiają zwłaszcza opakowania, jak 
butelki po napojach i torby jednorazowe, ale 
też uszkodzone sieci rybackie, liny, podpa-
ski, tampony, patyczki higieniczne, niedo-
pałki papierosów i jednorazowe zapalniczki. 
W przeciwieństwie do produktów naturalnych 
nie rozkładają się, ale gromadzą się, a słońce, 
słona woda i fale rozdrabniają ich szczątki. 
Tworzą się z nich całe wyspy (tzw. wiry) – 
w zależności od wielkości cząstek przybiera-
ją one postać przezroczystej brei z tworzyw 
sztucznych, zmieniającej wielkość i kształt. 
Największy jest North Pacific Gyr, (wir pół-
nocnego Pacyfiku), który jest sklejony z 3,5 
mln ton śmieci. Obecnie głównym zagroże-
niem dla oceanów stały się włókna syntetycz-
ne, które po zetknięciu z wodą tworzą miliony 
mikrocząsteczek. Powodują one śmierć tysięcy 
morskich stworzeń, które umierają w wyniku 
zatrucia chemicznego.

Także większe stworzenia cierpią przez 
plastik – zwierzęta i ptaki morskie mylą śmieci 
z żywnością. Odpady dostają się do przewo-
dów pokarmowych ponad 40 proc. gatunków 
wielorybów, delfinów i morświnów, wszyst-
kich gatunków żółwi morskich oraz 36 proc. 
gatunków ptaków morskich. Problem dotyka 
ławice ryb i stada ptaków morskich. Obecność 
niestrawnego plastiku w żołądku powodu-
je, że zwierzę przestaje przyjmować pokarm 
i w końcu umiera z głodu. Czasami chemi-
kalia w tworzywach sztucznych działają też 
jak trucizna i mogą osłabić lub doprowadzić 
do śmierci zwierzęcia.

Ścieki i chemia

Najbardziej spektakularnym przeja-
wem zanieczyszczenia mórz i  oceanów 

są relacjonowane na żywo przez media wy-
cieki ropy podczas wypadków tankowców 
i awarii platform wiertniczych. Mają one 
oczywiście fatalny wpływ na ekosystemy, ale 
równie mocno szkodzą codziennie wpły-
wające do wód ścieki komunalne, odpady 
przemysłowe i rolnicze, wycieki z wysypisk 
śmieci, odpady usuwane ze statków wprost 
do morza i powstałe podczas produkcji ropy. 
Za sprawą substancji organicznych z kanali-
zacji i odpadów rolniczych w wodach przy-
brzeżnych rozkwitają algi, które rozkładają 
się, zużywając zawarty w wodzie tlen. Pro-
wadzi to do powstania tzw. martwych stref, 
w których poziom tlenu spada do poziomu 
uniemożliwiającego utrzymanie życia.

Spośród 63 tys. znajdujących się w obie-
gu substancji chemicznych 4,5 tys. należy 
do najbardziej niebezpiecznej grupy Trwałych 
Zanieczyszczeń Organicznych – które nie 
rozkładają się i kumulują się we wszystkich 
żywych organizmach. Zaburzają gospodar-
kę hormonalną odpowiedzialną za funkcjo-
nowanie układu rozrodczego i systemu im-
munologicznego. W wodzie są przenoszone 
na dalekie odległości, wskutek czego gatunki 
żyjące w strefach podbiegunowych są narażo-
ne na zatrucie tymi związkami. Przykładem 
TZO są  toksyczne dioksyny, PCB (polichlo-
rowane bifenyle) oraz DDT (środek zwalcza-
jący szkodniki). Są one odpowiedzialne m.in. 

za zaburzenie prawidłowego cyklu rozrodcze-
go niedźwiedzi polarnych.

Środki zaradcze

Prowadzone inicjatywy połowu od-
padów polegają na tym, że statki zbiera-
ją odpady dryfujące po morzach, jednak 
te metody skutecznie wychwytują tylko 
średnie i większe odpady, nie rozwiązują 
więc problemu mikrodrobin plastiku. Ak-
cje oczyszczania plaż i wybrzeży nie czy-
nią zauważalnej różnicy, odgrywają jednak 
ważną rolę w podnoszeniu świadomości 
społecznej i zaangażowania mieszkańców 
w rozwiązywanie problemu odpadów mor-
skich i oceanicznych.

W 2011 roku ruszył projekt European Wa-
ste Free Oceans, czyli „Oceany Wolne od Za-
nieczyszczeń”, którego celem jest sprzątanie 
oceanów i mórz z tworzyw sztucznych. Ma on 
do 2020 roku doprowadzić do redukcji pływa-
jących śmieci u wybrzeży Unii Europejskiej. 
Polega on na zaangażowaniu przemysłu rybo-
łówczego w celu oczyszczenia wód z pływa-
jących śmieci i zawrócenia ich na ląd, gdzie 
są poddawane sortowaniu i  recyklingowi. 
Akcja obejmuje europejskie wybrzeża o dłu-
gości ok. 40 tys. kilometrów, głównie obszary 
wokół Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, 
Portugalii, Włoch, Malty i Danii, gdzie kłopot 
z odpadami jest największy. l
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30 sierpnia 2017 roku w  siedzibie 
WFOŚiGW w Katowicach przedstawiciele 
Funduszu i TAURON-u Ciepło podpisali osiem 
umów na dofinansowanie projektów w ra-
mach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie województwa ślą-
skiego”. Jest ono częścią unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020.

Wsparcie uzyskały projekty polegają-
ce na głębokiej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
budowie lub przebudowie – głównie na cele 
komunalno-bytowe – sieci dystrybucji ciepła 
lub chłodu do istniejących odbiorców lub ma-
jące na celu wykorzystywanie wysokospraw-
nej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
poprzez budowę.

W grudniu 2016 roku TAURON Ciepło 
złożył wnioski o dofinansowanie Programu 
Likwidacji Niskiej Emisji i w wyniku pozy-
tywnej oceny możliwe stało się podpisanie 
umów na ponad 141 mln złotych funduszy 
unijnych. W  ramach tego największego 
w skali regionu przedsięwzięcia do 2022 roku 
spółka planuje przyłączyć ponad 180 MW 
mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji 

śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją: Bę-
dzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec 
i Świętochłowice. Zaowocuje to roczną re-
dukcją ok. 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz 
ok. 250 ton mniej pyłów zawieszonych w at-
mosferze miast objętych dofinansowanymi 
działaniami.

 l

WFOŚiGW w Katowicach

Umowy na projekty modernizacyjne podpisanych
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BMW wprowadza na rynek nową limuzynę 
M5, która po raz pierwszy będzie wyposażona 
w napęd na cztery koła M xDrive.

Napęd ten wykorzystuje centralną 
skrzynię rozdzielczą ze sprzęgłem wielotar-
czowym i odpowiednio do potrzeb w pełni 
adaptacyjnie rozdziela napęd na oś przednią 
i tylną. Kierowca ma możliwość indywidu-
alnego określenia charakteru pracy układu 
M xDrive. Do dyspozycji jest pięć różnych 
konfiguracji bazujących na różnych kombi-
nacjach trybów DSC i trybów M xDrive. Już 
w ustawieniu podstawowym z włączonym 
DSC (dynamiczna kontrola stabilności) i 4WD 
układ dopuszcza niewielki poślizg tylnych kół 
podczas przyspieszania na wyjściu z zakrętu.

BMW M5 ma  silnik V8 biturbo 
M TwinPower Turbo o pojemności 4,4 li-
trów. Po  modernizacji ma  moc 600 KM 
i maksymalny moment obrotowy 750 Nm. 
Samochód przyspiesza w jedyne 3,4 sekundy 
do 100 km/h, a w 11,1 sekund do 200 km/h. 
Prędkość maksymalna jest ograniczona elek-
tronicznie do 250 km/h, a z opcjonalnym pa-
kietem M Driver do 305 km/h.

Auto ma  specjalnie skonfigurowaną 
ośmiostopniową skrzynię Steptronic z ukła-
dem Drivelogic. Na torze wyścigowym skrzy-
nia oferuje ekstremalnie szybką zmianę prze-
łożeń za pomocą dźwigienek za kierownicą.

Układ jezdny jest przystosowany do co-
dziennej eksploatacji oraz do maksymalnej 
dynamiki jazdy na torze wyścigowym. Zasto-
sowano m.in. adaptacyjną kontrolę amorty-
zatorów (VDC) w konfiguracji M.

Karoseria ma na nowo zaprojektowa-
ne przednie i  tylne błotniki oraz poszycie 
przedniego zderzaka z większymi wlotami 
dostarczającymi powietrze do chłodzenia sil-
nika i hamulców. Nowy jest też dyfuzor tylny. 
Układ wydechowy o czterech końcówkach 
ma sterowane przepustnice dające sportowe 
brzmienie silnika, które kierowca może zmie-
niać przyciskiem.

Dla zmniejszenia wagi maskę wykonano 
z aluminium, a dach z bardzo lekkiego two-
rzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 
węglowym (CFRP). Lżejsze o 23 kilogramy 
od konwencjonalnych hamulców żeliwnych 
są również oferowane standardowo hamulce 
z pływającymi tarczami.

Nowe BMW M5 można zamawiać 
od września 2017 roku, a dostawy rozpoczną 
się wiosną 2018 roku.

Lexus wysmukLi modeL Gs
W rozmowie z portalem GoAuto Peter 

McGregor, szef australijskiego oddziału Lexu-
sa, zdementował pojawiające się od pewnego 
czasu pogłoski o rezygnacji firmy z dalszego 
rozwoju modelu GS, uchylając przy tym rąbka 
tajemnicy na temat jego przyszłości.

McGregor zauważył, że ożywienie sprze-
daży w segmencie sedanów będzie wymagało 
zmian w stylistyce, których kierunek ilustruje 
nowa generacja flagowego modelu LS. – Funk-
cjonalnie Lexus GS pozostanie czterodrzwio-
wym sedanem – powiedział McGregor – Jed-
nak pod względem wyglądu zewnętrznego 
auto odchodzi od tradycyjnego, trójbryłowego 
nadwozia w stronę liftbacka. Ta zmiana znacz-
nie poprawi jego atrakcyjność.

Lexus GS to luksusowy rodzinny sedan 
z tylnym napędem, sprzedawany w Polsce 
w czterech wersjach silnikowych. Wersja GS 
200t wyposażona jest w dwulitrowy, turbo-
doładowany silnik benzynowy o mocy 245 

KM. Lexus GS 300h i  GS 450h to  wersje 
z hybrydowymi jednostkami napędowymi, 
rozwijającymi łączną moc odpowiednio 223 
KM i 345 KM. Wyczynowy Lexus GS F wy-
posażony jest w pięciolitrowy, wolnossący 
silnik V8 o mocy 477 KM, zapewniający przy-
spieszenie 0–100 km/h w 4,6 sekundy i pręd-
kość maksymalną ograniczoną elektronicznie 
do 270 km/h.

eLektryczny mikrobus 
VoLkswaGena

Volkswagen ogłosił, że koncepcyjny ID 
Buzz będzie miał produkcyjny odpowiednik, 
który pojawi się na rynku po sedanie ID, czyli 
po roku 2020. Prawie pięciometrowy van bę-
dzie miał elektryczny napęd. – Oprócz wersji 
osobowej zaproponujemy również ID Buzz 
w wersji Cargo, czyli samochód o zerowej emi-
sji i oferujący wysokie możliwości jazdy au-
tomatycznej – powiedział dr Eckhard Scholz, 
prezes zarządu Volkswagen Samochody Użyt-
kowe. Rozszerzenie gamy aut elektrycznych 
jest częścią Strategii 2025 Volkswagena, która 
zakłada wprowadzenie do tego czasu ponad 
30 modeli elektrycznych. PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowe BMW X5

BMW M5 ma silnik V8 biturbo M TwinPower Turbo o pojemności 4,4 litrów Dla zmniejszenia wagi maskę wykonano z aluminium, a dach z bardzo lekkiego tworzywa sztucznego 

Lexus GS to luksusowy sedan z tylnym napędem, sprzedawany w Polsce w czterech wersjach silnikowych Prawie pięciometrowy van będzie miał elektryczny napęd

JO
E 

W
IN

TE
R

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E

JO
E 

W
IN

TE
R



1 – 1 5  W R Z E Ś N I A  2 0 1 710 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R O Z M A I T O Ś C I

Peryferia

Olek

Zdrowie

Dokuczliwa zgaga
Według badań 30 proc. ludzi od czasu do cza-
su cierpi na zgagę. To uczucie palenia w prze-
łyku i żołądku około pół godziny po posiłku 
często jest traktowane podobnie jak czkaw-
ka czy burczenie w brzuchu – jako niegroźny 
skutek przejedzenia czy spożycia zbyt ostrych 
potraw. Bywa jednak, że staje się chroniczną 
dolegliwością i nie jest tylko reakcją naszego 
organizmu na przeciążenie żołądka, ale może 
też być zwiastunem innych chorób.

Bezpośrednią przyczyną zgagi jest po-
drażnienie zwieracza przełyku przez kwasy 
żołądkowe. Zawarte w nich silne enzymy tra-
wienne podrażniają większość narządów i tylko 
chroniony warstwą śluzową żołądek jest na nie 
obojętny. Przeżuty pokarm wędruje do żołądka 
przez przełyk, jednak po obfitym posiłku treść 
żołądkowa cofa się do zwieracza przełyku, który 
nie może jej zablokować. Odczuwamy wtedy 
pieczenie albo palenie w przełyku. 

Zgaga może wystąpić nawet dwie godziny 
po jedzeniu, szczególnie gdy leżymy na wznak. 
Jeśli symptomy szybko miną, oznacza to tylko, 
że się przejedliśmy i następnym razem powinni-
śmy uważać na to, co jemy – to tzw. zgaga spora-
dyczna, zwykły rodzaj niestrawności. Jeśli jednak 
pojawia się po każdym posiłku albo w pozycji 
leżącej czy podczas schylania, to mamy problem.

Objawy

Zgaga chorobowa, zwana też refluksem 
żołądkowo-przełykowym, oprócz pieczenia 
przełyku objawia się jako odczucie kwaśnego 
lub gorzkiego smaku w ustach. W nocy czę-
sto jest przyczyną nieplanowanych pobudek, 
a w ciągu dnia utrudnia normalne funkcjono-
wanie, wywołując puste lub kwaśne odbijanie 
i kaszel. Częstymi objawami refluksu są też 

problemy z przełykaniem, suchy kaszel, pie-
czenie za mostkiem lub uczucie cofania treści 
żołądkowej do przełyku. Część chorych cier-
pi też dodatkowo na chrypkę, ucisk w gardle, 
nadmierne wydzielanie śliny i nieprzyjemny 
zapach z ust. W ostrzejszym przebiegu zda-
rzają się wymioty połączone z krwawieniem 
z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Wymienione objawy zaostrzają się po obfitych, 
zwłaszcza tłustych posiłkach lub po niektórych 
potrawach. Nasilają się także podczas schylania 
czy wskutek noszenia obcisłych ubrań.

Przyczyny

Przyczyną zgagi może być niewydolność 
lub nieprawidłowa praca dolnego zwieracza 
przełyku. Mięsień ten, znajdujący się między 
żołądkiem a przełykiem, u osób zdrowych przez 
większość czasu jest obkurczony i rozluźnia się 
wyłącznie w momencie przełykania śliny, po-
karmu lub płynu. Jeśli jednak jego rozluźnienie 
trwa dłużej niż zwykle, do przełyku przedo-
stają się kwaśne soki żołądkowe, podrażniając 
i uszkadzając jego błonę śluzową, z czym wiążą 
się przykre dolegliwości. Powodem zaburzonej 
pracy zwieracza i w konsekwencji pojawiania 
się refluksu żołądkowo-przełykowego może 
być podwyższone ciśnienie w jamie brzusznej, 
występujące np. u osób ciężarnych lub otyłych, 
a także nadkwasota żołądka, przepuklina roz-
woru przełykowego, a nawet nieodpowiednia 
dieta, styl życia lub stres.

Na zgagę cierpią często osoby otyłe i kobiety 
w ciąży – z powodu wspomnianego podwyż-
szonego ciśnienia w jamie brzusznej. Ich zmiany 
hormonalne oraz rosnące dziecko, uciskające 
na żołądek, zwiększają prawdopodobieństwo 
przedostawania się treści żołądkowej do przeły-
ku. Dla ciężarnych nie jest to groźna dolegliwość, 

najczęściej mija samoczynnie po urodzeniu 
dziecka wraz z innymi negatywnymi objawami 
ciąży. Narażone na ataki zgagi są ponadto osoby 
chorujące na przepuklinę rozworu przełykowe-
go, z chorobą wrzodową żołądka lub dwunast-
nicy, po resekcji żołądka, cierpiące na choroby 
dróg żółciowych i zaburzenia psychonerwicowe. 
Przyjmowanie na czczo leków zawierających 
kwas acetylosalicylowy (np. antybiotyków) też 
zwiększa ryzyko refluksu.

Leczenie

W przypadku zgagi sporadycznej natych-
miastową ulgę przyniosą leki dostępne bez 
recepty, które zobojętniają kwas żołądkowy 
(np. Alugastrin, Rennie, Ranigast). Mechanizm 
ich działania jest podobny – zobojętniają kwas 
solny zawarty w soku żołądkowym i powlekają 
błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunast-
nicy ochronną warstwą, która uniemożliwia 
dotarcie do niej kwasu solnego. Redukują też 
ilość gazów zalegających w żołądku, dzięki 
czemu znika uczucie przepełnienia w jamie 
brzusznej. Leków tych nie wolno nadużywać 
ani też stosować jednorazowo, tylko przyjmo-
wać zgodnie z zalecanymi dawkami.

Jeśli cierpimy na silną i częstą zgagę, po-
winniśmy udać się do lekarza, ponieważ może 
być ona objawem poważnej choroby układu po-
karmowego. Zgaga jest często spotykaną choro-
bą cywilizacyjną, która wynika z niezdrowego 
stylu życia oraz silnego stresu. Z tych powodów 
wielu ją lekceważy, mimo że jest ona zawsze 
oznaką niewłaściwej diety oraz problemów 
z prawidłowym działaniem układu pokarmo-
wego. W rzadkich przypadkach ciężka, nasila-
jąca się zgaga wymaga leczenia operacyjnego 
w celu korekcji powikłań, takich jak zwężenie 
przełyku na skutek jego przewlekłego zapalenia.

PrOfiLaktyka

Żeby uniknąć zgagi, należy przede wszyst-
kim zmienić swój sposób odżywiania – rozło-
żyć posiłki w ciągu dnia, czyli jeść częściej, ale 
mniej. Musimy skończyć z wieczornym podja-
daniem, a ostatni posiłek spożyć na dwie godzi-
ny przed snem. Cuda może zdziałać wieczorny 
spacer. W codziennej diecie ograniczmy potra-
wy i napoje sprzyjające zgadze: alkohol, kawę, 
herbatę, napoje gazowane, czekoladę, owoce 
cytrusowe, ostre przyprawy i tłuste jedzenie.

Sprawdzonym domowym sposobem 
na zgagę jest zażycie łyżeczki sody oczyszczonej 
rozpuszczonej w szklance ciepłej wody, wypicie 
mleka i zagryzienie tego kilkoma migdałami, 
które alkalizują środowisko żołądka. Poma-
ga też przyjmowanie środków ułatwiających 
trawienie, jak mięta, dziurawiec, i picie niega-
zowanej wody przed posiłkiem. Przypadłość 
ta często pojawia się w nocy, zadbajmy więc 
o komfort swojego snu – podniesienie wez-
głowia łóżka o 10–15 centymetrów uchroni nas 
przed cofaniem się treści pokarmowej do prze-
łyku. Zalecaną pozycją do snu jest ułożenie się 
na lewym boku, ponieważ żołądek znajduje 
się wtedy poniżej przełyku, co przeciwdziała 
cofaniu się soku żołądkowego. l

Spasione ciało Olka spadało ze schodów z gło-
śnym hukiem. Nie było to jedno głośne łu-
budub – raczej kilka następujących po sobie 
głuchych uderzeń. Tuż po tym stracił przy-
tomność. Ocknął się dopiero następnego 
dnia, pod plątaniną rurek i urządzeń, obo-
lały i zdezorientowany, a przede wszystkim 
mocno przestraszony. Nie chodziło nawet 
o sam wypadek czy jego zdrowie, ale o to, 
że nie miał pojęcia, jak długo był nieprzytom-
ny i co w tym czasie się wydarzyło.

W dniu wypadku Olek miał prawie czter-
dzieści lat. Od ponad dekady codziennie rano 
wkładał jeden z szarych, niczym się niewyróż-
niających garniturów, nijaką, niebieską koszulę 
i krawat, brał swoją nudną teczkę i wychodził 
z domu. To była ta część życia, po której moż-
na by wnioskować, że jest jednym z przed-
wcześnie stetryczałych nudziarzy. I pewnie 
taki naprawdę by był, gdyby kilkanaście lat 
temu przypadkiem nie odkrył, że ludzie wolą 
czasem wierzyć w coś, co sami sobie wymyślili, 
niż opierać się na sprawdzonych faktach. 

Jako dwudziestokilkuletni, permanent-
nie spłukany chłopak cierpiał na poważne 
bóle brzucha. Podczas jednej z wizyt u leka-
rza został kiedyś w gabinecie na chwilę sam 

– poproszono go, by zaczekał kilka minut. 
Czas się ciągnął, a on z ciekawości i nudy siadł 
na krześle lekarza. Tak się złożyło, że w tam-
tym momencie do gabinetu zapukała starsza 
kobieta, która pewna, że rozmawia z lekarzem, 
zasypała go lawiną pytań. Olek niewiele my-
śląc, zrobił poważną minę i zaczął jej udzie-
lać odpowiedzi, okraszając je gdzie się dało 
dość absurdalnymi zwrotami, które według 
niego dodały mu wiarygodności. Co prawda 
po chwili pojawił się prawdziwy lekarz, ale 
ta sytuacja dała Olkowi do myślenia i spo-
wodowała, że w swoim przekonaniu mógł 
stać się, kimkolwiek by chciał. Jednocześnie 
nie miał ochoty ładować się w długie studia 
czy w ogóle zbyt mocno się przepracowywać 
– postanowił po prostu od razu skupić się 
na samych korzyściach.

Do teraz trudno powiedzieć, jak udawało 
mu się oszukiwać prawie wszystkich przez tak 
długi czas. Feralny upadek i kilkugodzinny 
stan nieświadomości doprowadziły do tego, 
że worek kłamstw pękł. Pierwsza w szpitalu 
zjawiła się jego żona, przekonana, że kilka lat 
temu poślubiła architekta. Układało im się 
nieźle, od roku starali się o dziecko, była dum-
na z projektów męża, dzięki czemu akcepto-
wała, że tak często w ciągu miesiąca wyjeżdża 

poza miasto czy zostaje w pracy po godzinach. 
Jej rodzice go uwielbiali, chętnie sponsorowa-
li ich kolejne zachcianki (bo rzekomo Olek 
ciągle inwestował w swoją firmę), para miała 
sporo wspólnych znajomych. Kilka godzin 
po niej do szpitala przyjechała druga żona 
Olka (którą poślubił podczas spontanicznego 
wyjazdu do Las Vegas kilka miesięcy temu). 
Ona z kolei była pewna, że jej mąż jest leka-
rzem ortopedą, niebawem mieli jak co roku 
wyjechać na kilka dni na Mazury, nie mieli 
dzieci. Dopełnieniem wszystkiego była jed-
nak trzecia kobieta, z którą Olek widywał się 
najrzadziej, ale z którą wiązało go najwięcej, 
bo sześcioletnia córka.

Było prawie niemożliwe, żeby mizernie 
wyglądającemu, potykającemu się o własne nogi 
mężczyźnie o twarzy tak nijakiej, że po kwa-
dransie od jego zobaczenia ludzie nie byli pew-
ni, jak wyglądał, udało się latami ciągnąć tak 
wiele poważnych kłamstw. Ale jednak…

Sytuacja, która zdarzyła się tamtego dnia 
w szpitalu, była czymś, czego żadna z kobiet 
nawet nie podejrzewała. I choć na początku 
same nie mogły w to uwierzyć, zaczęły być 
wobec siebie wrogie i wzajemnie się oskarżać, 
po chwili postanowiły współpracować, bo tyl-
ko tak mogły dać Olkowi nauczkę.

Gdy rozpętała się burza, każda z nich wy-
garnęła mężczyźnie, co o nim myśli i jak bardzo 
ją skrzywdził. Każda starała się być nieugięta 
i nie poddać się kolejnym manipulacjom Olka, 
ale każda zaczęła wątpić w to, co mówiły inne. 
Wątpliwości z każdą godziną rosły, żeby finalnie 
doprowadzić do kolejnej kłótni między nimi.

Olek osiągnął swój cel – znów wyszedł 
bez szwanku z sytuacji, która – wydawało 
się – nie mogła się dobrze dla niego zakoń-
czyć. Wymknął się ze szpitala, złapał taksów-
kę i pojechał prosto na lotnisko. Kolejny raz 
zamierzał zacząć wszystko od nowa, dobrze 
wiedział, że na dłuższą metę z żadną z ko-
biet, które oszukiwał, nie będzie mógł już być. 
Przeciągająca się sytuacja i tak już go męczyła, 
a do wyjazdu potrzebował tylko dokumentów 
i kart płatniczych, które miał z sobą. Jeszcze 
przed wylotem zabezpieczył wszystkie konta, 
kupił bilet, zamierzał właśnie wejść do sklepu 
wybrać nowe ubranie… Ale upadł na kolana 
i uderzył twarzą o posadzkę. Wezwane po-
gotowie nie mogło mu już pomóc. W całym 
zamieszaniu Olek całkiem zignorował rozmo-
wę z lekarzem i zupełnie nie zainteresował się 
tym, że powodem jego wcześniejszego upadku 
był prawdopodobnie atak serca. Drugiego już 
nie przeżył. l
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Piwo przez wieki

Beerfest 2017 tuż, tuż

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Na sfałszowaNe leki Polacy wydają Po-
Nad 100 mlN złotych roczNie – alarmu-
je NaczelNa rada aPtekarska. W 2016 
roku prokuratura potwierdziła ponad 400 
przypadków fałszowania leków, a polscy cel-
nicy zatrzymali ponad 19 tys. podrobionych 
produktów leczniczych o wartości ponad 
800 tys. złotych – cztery razy więcej niż rok 
wcześniej. Podrobione lekarstwa najczęściej 
trafiają do obrotu pozaaptecznego. Pola-
cy zażywają zbyt dużo leków, a możliwość 
kupowania ich poza aptekami powoduje, 
że sprzedający nie są farmaceutami i nie 
potrafią udzielić informacji na temat ofe-
rowanych medykamentów. Obecnie na dwie 
tabletki przeciwbólowe kupione w aptece 
jedna jest ze stacji benzynowej lub super-
marketu. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) szacuje, że 13 proc. hospitalizacji 
jest skutkiem niewłaściwego przyjmowania 
leków.

Podstawowe Potrzeby, zakuP żywNości 
i ubrań – na ten cel pieniądze z programu 
500 plus wydaje 51,2 proc. respondentów 
badania przeprowadzonego przez Konfe-
rencję Przedsiębiorstw Finansowych i SGH. 
Na edukację i kształcenie dzieci pieniądze 
z programu przeznacza 45 proc. badanych 
gospodarstw domowych, rok temu – 32 proc., 
a co piąty ankietowany deklarował większe 
wydatki na rozrywkę. Prawie 5 proc. osób 
przyznaje, że wykorzystuje środki z 500 plus 
do zwiększenia swojej zdolności kredytowej 
i zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Blisko 
40 proc. osób zapowiada dziś, że w przyszło-
ści ograniczy wydatki na żywność i odzież. 
Co piąty badany przewiduje, że więcej otrzy-
mywanych środków będzie oszczędzał. Zde-
cydowana większość Polaków dobrze ocenia 
program 500 plus. Jednak wśród gospodarstw 
domowych dysponujących dochodami do 
1 tys. złotych na osobę aż 23 proc. uważa, 
że program działa źle, bo świadczenie jest 
zbyt niskie.

zaległości w zus osób Prowadzących 
działalNość gosPodarczą wyNoszą 
3 mld złotych. Obecnie 278 tys. osób pro-
wadzących własną działalność, czyli co piąty, 
nie płaci na bieżąco składek. Prawie 2/3 dłuż-
ników zalega na niewielkie kwoty (maksy-
malnie do 1000 złotych). Wśród zadłużonych 
nie brakuje jednak osób, które mają do spła-
ty więcej. W większości to składki od pensji 
pracowników. Rekordzista zalega na 1,5 mln 
złotych. Zaległości można spłacić jednorazo-
wą wpłatą, a gdy sytuacja finansowa płatnika 
i jego rodziny nie pozwala na takie uregulo-
wanie zobowiązań, ZUS proponuje rozłożenie 
zaległości na raty.

Krzyżówka panoramiczna nr 17

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „mamy cudowNe lato”.  
Nagrodę wylosowała: ireNa szot z gliwic.

Już w najbliższy weekend Śląsk znowu stanie 
się polską stolicą piwa i muzyki. Synoptycy 
prognozują, że pierwsze wolne dni września 
upłyną w Parku Śląskim w Chorzowie w ro-
dzinnej atmosferze, pod znakiem przebojo-
wej muzyki i przedniego piwa. Hasłem 17. 
edycji Beerfestu, organizowanego corocz-
nie przez Browar Tyskie, jest „Czas na Fest!”. 
Uczestnicy festiwalu na Polach Marsowych 
za darmo będą mogli wziąć udział w licznych 
koncertach, zabawach i konkursach.

Beerfest to od początku XXI wieku jed-
no z  największych cyklicznych wydarzeń 
na Śląsku. Browar Tyskie podkreśla swoją 
śląskość i organizuje tę imprezę specjalnie 
dla mieszkańców regionu, chociaż przyby-
wający na nią z całej Polski turyści też po-
czują się jak u siebie. Początki Beerfestu były 
skromne – zaczęło się od klasycznej śląskiej 
biesiady, w której gwoździem programu było 
piwo. Z roku na rok frekwencja rosła, a wraz 
z nią rozszerzał się program festiwalu. Dzisiaj 
wydarzeń i atrakcji jest tyle, że nie mieszczą 
się już na Polach Marsowych – część z nich 
odbędzie się na Dużej Łące.

Na sceNie i w Namiocie

W tym roku poszukujący wrażeń uczest-
nicy Beerfestu będą krążyć między dwiema 
głównymi strefami. Na Polach Marsowych 
stanie scena główna, a na Dużej Łące naj-
większy w Polsce Namiot Biesiadny. Na scenie 
od wczesnych godzin popołudniowych do pół-
nocy zagrają, zatańczą i zaśpiewają gwiazdy 
polskiej estrady, zarówno uznane gwiazdy, jak 

i nowi, głośni artyści i kabareciarze. W so-
botę gwiazdą wieczoru będzie raper L.U.C., 
a w niedzielę o to miano będą rywalizować 
zespół reggae Indios Bravos i reaktywowa-
na legenda polskiego hip-hopu Kaliber 44. 
O dobry humor publiczności zadbają laureaci 
przeglądu FestKabareton – kabaret Czesuaf, 
Smile i Łowcy B. Okazję do zaprezentowania 
się przed szerszą widownią będą mieli uczest-
nicy programu telewizyjnego „Gwiazdy Roc-
ka” – Klaudia Chlebek, Tadeusz Stuchlik, Eliza 
Wietrzyńska i Małgorzata Szkoda-Hreczuch.

Z kolei Namiot Biesiadny na pewno przy-
ciągnie piwoszy rozkochanych w śląskiej kul-
turze – organizatorzy postarają się stworzyć 
w nim atmosferę tradycyjnej śląskiej biesiady, 
a czas między jednym a drugim piwem będą 
umilać występujący na małej scenie lokalni ar-
tyści, jak Mirek Szołtysek, Teresa Walerjańska 
czy zespół Kamraty. W niedzielę śmiałkowie 
będą mogli sprawdzić swoje talenty wokalne 

i znajomość repertuaru w śląskim karaoke, 
które poprowadzi DJ Kayoo, odpowiedzialny 
też za zachowanie śląskiego klimatu zabawy. 
Przez cały weekend potrwają też konkursy 
z nagrodami.

Piwo fest

Motywem przewodnim Beerfestu jest 
oczywiście piwo i nie zabraknie go w żadnym 
punkcie programu. Specjalnie na tę okolicz-
ność w tyskich browarach dwa tygodnie przed 
imprezą ruszyła produkcja piwa festiwalowe-
go. Sama możliwość skosztowania świeżego, 
czternastodniowego piwa prosto z warzel-
ni powinna być wystarczającym powodem, 
by wybrać się do Chorzowa. Tyskie Browary 
Książęce przygotują też własną strefę, w której 
będzie można dokształcić się z piwoznawstwa, 
np. podczas warsztatów na temat sztuki nale-
wania i degustacji piwa. Dociekliwy adept tej 
nauki będzie mógł na własne oczy zobaczyć, 
jak warzone jest piwo Tyskie, i w ciekawy spo-
sób poznać historię browaru. Każdy zwiedza-
jący stanie przed szansą zdobycia certyfikatu 
Tyskiego Znawcy Piwa.

A jeśli tego będzie wciąż mało, nastawieni 
bardziej kontemplacyjnie uczestnicy Beerfe-
stu będą mogli zanurzyć się w świat X Muzy 
w ramach kina letniego. Ci szukający moc-
niejszych wrażeń staną przed wyborem – albo 
wznieść się nad miasto w balonie widokowym, 
albo skorzystać z atrakcji oferowanych przez 
lunapark. Każdy wybór zagwarantuje im nie-
samowite wrażenia i pozwoli godnie pożegnać 
dogasające powoli lato.

 MAREK KOWALIK
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W pięknych okolicznościach przyrody przebiegał pracowniczy 
festyn zorganizowany przez ZZG JSW Zofiówka w Olzie. Wśród 
ponad 700 pracowników i ich rodzin dorośli wspólnie się bawili, 
a dzieci korzystały z przygotowanych licznie atrakcji. Wszystkim 
dopisywały humory i przygrywała muzyka. Dół bratał się z górą, 
ponieważ przybyli m.in. wiceprezes JSW SA Artur Wojtków, dyrek-
tor Zofiówki Jarosław Twardokęs i dyrektor pracy Jacek Nowak.

Przybyłych powitał przewodniczący związku Tadeusz Mo-
towidło, który zwracał uwagę na potrzebę spokojnych negocja-
cji nad nowym zbiorowym układem pracy i mówił o deputacie 
węglowym dla emerytów. Podkreślił, że wciąż nie wszyscy 
uprawnieni otrzymują to świadczenie, ale w przygotowanym 
przez Ministerstwo Energii projekcie znalazło się rozwiązanie 
tego problemu – gwarantuje on bowiem emerytom górniczym 
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.

Żaden uczestnik festynu nie miał prawa się nudzić – mógł 
pójść w tany, wziąć udział w quizie z nagrodami albo dołączyć 
do drużyny siatkarskiej i zagrać w turnieju. Przez cały dzień 
hojnie rozlewano wojskową grochówkę, a na deser częstowano 
pysznym kołoczem. Nie zapomniano o najmłodszych gościach 
– animatorzy prowadzili konkursy sprawnościowe i malowali 
buźki. Dmuchańce były bez przerwy oblegane. Letni wypoczynek 
umilali pracownikom Zofiówki i ich rodzinom orkiestra SMK 
Zofiówka oraz zespoły Karpowicz Family i Magnum. Pod sceną 
bawili się starszy z młodszym, przełożony z podwładnym. Na in-
tegracyjny aspekt festynu położył też nacisk przewodniczący 
związku Tadeusz Motowidło w swojej wypowiedzi, przypo-
minając, że takie imprezy to nie tylko okazja do wypoczynku, 
ale też do bliższego poznania się i zżycia się załogi. W końcu 
wszyscy pracownicy są częścią górniczej rodziny. l

R E K L A M A

Festyn ZZG JSW Zofiówka

Pożegnanie z latem

MOJ S.A. Katowice
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Uczestnicy festynu odbierali nagrody Jedna z najatrakcyjniejszych nagród w festynowym quizie

Rodziny górnicze podziwiały występy artystówW Olzie młodzi artyści mieli doskonałe warunki do pracy
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