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Śląsk jest wspaniałym 
regionem

Brian Sandoval, gubernator 
Nevady, zaprasza do  inwestycji 
w swoim stanie. 

strona 3

Rekompensata 
za deputat
Około 235 tys. osób dostanie 
rekompensatę za utracony depu-
tat. Uprawnieni, licząc od 24 paź-
dziernika, mają 21 dni na  złoże-
nie wniosków o  wypłatę rekom-
pensaty. Kancelarie prawne nie 
mają tu nic do roboty. Wystarczy 
złożyć prawidłowo wypełnio-
ny wniosek i  pieniądze zostaną 
przelane na konto.
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Nie należy się bać. 
Należy się badać
TUW PZUW podarował szpi-
talowi w Jastrzębiu-Zdroju 40 
tys. złotych. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup apara-
tury endoskopowej do  badania 
przewodu pokarmowego.

strona 5

Co górnictwo 
zabierze, powinno 
oddać
Natura na hałdach.

strona 8

Nowe Polo już 
na rynku
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Po trzech kwartałach tego roku Polska Grupa Górnicza ma kilkadziesiąt milionów złotych zysku. 
W listopadzie zespół monitorujący oceni, czy kondycja finansowa spółki pozwala na dodatkowe 

wypłaty dla górników. 23 października w siedzibie PGG spotkał się zespół złożony z przedstawicieli 
zarządu PGG i związkowców, w którym uczestniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 
Oceniano wyniki spółki za trzy kwartały. Od oceny zespołu zależy kontynuacja rozmów na temat 

postulatów finansowych załogi PGG. Po spotkaniu wydawało się, że nie ma żadnych niedomówień, 
jednak związkowcy z Sierpnia 80 kilkadziesiąt godzin później usztywnili swoje stanowisko. Komisje 

Oddziałowe Sierpnia 80 działające w kopalni zespolonej Ruda, w ruchach Bielszowice, Halemba i Pokój, 
ogłosiły pogotowie strajkowe i zapowiedziały na 7 listopada przeprowadzenie referendum strajkowego. 
Chodzi o wypłaty dodatkowych pieniędzy i pretensje do dyrektora kopalni, który nie radzi sobie między 
innymi z wykonywaniem planów. Z kolei w kopalni ROW chodzi o wypłaty pieniędzy. Z czego wynika 

usztywnienie stanowiska tego związku? To sprawdzona taktyka Sierpnia 80. Teraz każde korzystne 
dla pracowników rozstrzygnięcie zespołu monitorującego działacze będą mogli przypisać swojej 

wojowniczej postawie. 

Polska GruPa Górnicza. Zespół monitorujący
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Świat stanął 
na głowie?
W  siedzibie Polskiej Grupy Górniczej zespół 

monitorujący analizował sytuację spółki 
i zastanawiał się, czy firmę stać na wypłatę pieniędzy 
w formie nagrody albo wypłatę zawieszonej czternastki. 
Po spotkaniu rozmawiałem o podwyżkach w PGG 
ze związkowcem, który domagając się pieniędzy dla 
załogi, potrafi tak ryknąć na zarząd i ministrów, że ściany 
wpadają w niebezpieczny rezonans. Zamurowało 
mnie. Otóż ryczący związkowiec spokojnym głosem 
poinformował, że nie jest oszołomem, na podwyżki nie 
będzie naciskał, zanim nie pozna dokładnych wyników 
spółki i prognoz do końca roku. Jeżeli facet, który był 
lepszy w krzykach niż stadionowa żyleta kibiców Legii 
Warszawa, mówi, że nie będzie naciskał, zanim nie dowie 
się, jaka jest prawda, to albo sytuacja PGG go do tego 
przekonała, albo świat stanął na głowie.

P olska Grupa Górnicza ma kilkadziesiąt milionów 
złotych zysku. Jeżeli każdy z pracowników dostałby 

po 2 tys. złotych, to firma musiałaby wydać ponad 80 mln 
złotych. Zapewne po zysku zostałoby wspomnienie.

W  porozumieniu sprzed stworzenia PGG z kopalń 
Kompanii Węglowej związki zgodziły się między 

innymi na zawieszenie na dwa lata wypłat czternastki. 
Jednak jest warunek – jeżeli spółka osiągnie lepsze wyniki, 
niż zakładano, cała czternastka lub jej część mogłaby 
zostać wypłacona. Ponieważ październikowe spotkanie 
zespołu monitorującego, w skład którego wchodzi także 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, nie zakończyło 
się decyzjami finansowymi, kolejne zaplanowano na 13 lub 
20 listopada. Wtedy z dużym przybliżeniem będzie można 
prognozować wynik firmy za rok 2017. Liderzy związkowi 
wpadli w pułapkę, którą sami zastawili półtora roku 
temu, walcząc o zapis, że lepsze wyniki od zakładanych 
mają być podstawą do wypłaty pieniędzy. Dlaczego? 
Ponieważ presja załóg górniczych jest wielka. Ale czy tak 
duża jak presja około 5 mld złotych zobowiązań, które 
ciążą na spółce? Jeżeli PGG chciałaby je szybko spłacić, 
musiałaby mieć przynajmniej miliard złotych zysku rocznie. 
Miliarda złotych zysku nigdy nie miała ani Kompania 
Węglowa, ani Katowicki Holding Węglowy razem wzięte. 
A przecież z kopalń tych firm stworzono PGG. Sądziłem, 
że powoli skala zobowiązań zaczyna przemawiać nawet 
do najbardziej zadziornych liderów związkowych. 
Pomyliłem się. Czy przemówi do zwykłych pracowników?

Z wiązkowcy, których o to pytałem, odpowiadali 
wymijająco. 5 mld złotych to około 46,5 tony 

stuzłotówek. Ma co przygniatać. Dlatego nie dziwię się 
liderom związkowym. Nie jest łatwo być roszczeniowym 
pod takim ciężarem. Jednak żeby świat nie stał na głowie, 
jeden ze związków postanowił zagrozić protestami. To ten 
sam związek, którego przedstawiciel twierdził, że nie jest 
oszołomem. Wytrzymał tylko kilkadziesiąt godzin. 

J ednak PGG, tak jak reszta firm górniczych, ma jeszcze 
jeden poważny problem. Bezrobocie jest bardzo niskie, 

młodzi pracownicy nie garną się do górnictwa. Płace 
nie powalają, a warunki pracy są bardzo ciężkie. Minęły 
czasy, kiedy praca w kopalni gwarantowała dobre zarobki, 
stabilizację życiową i wiele bonusów, o których inne 
grupy zawodowe nawet nie mogły marzyć. Jak do tej pory 
nie słyszałem, aby liderzy związkowi mieli pomysł, jak 
przyciągnąć do zawodu górnika młodych ludzi. Szkoda. 
Przecież jak nie będzie chętnych do pracy, to spółka nie 
wykorzysta swojego potencjału. Brak nowych pracowników 
oznacza także uszczuplenie szeregów organizacji 
związkowych. Ciekawy jestem, kiedy zbierze się zespół 
monitorujący, żeby rozmawiać o tym. l

W czasie kryzysu przestały istnieć Kompania Węglowa 
i Katowicki Holding Węglowy. Jastrzębska Spółka Wę-
glowa przetrwała, ponieważ załoga naszej firmy jako 
jedyna potrafiła na trzy lata i w dodatku odpowied-
nio wcześnie zgodzić się na zawieszenie niektórych 
elementów wynagrodzenia.

P rzyznam, że miałem obawy, kiedy zaczęło obowią-
zywać porozumienie. Bałem się, czy przypadkiem 
nie dojdzie do jakichś zakulisowych intryg, które 

spowodują, że reprezentatywne organizacje związko-
we zaczną między sobą wojnę podjazdową. Każdy wie, 
że gdy związki walczą o podwyżki i odnoszą sukces, 
to zyskują na popularności. Jednak kiedy informują, 
że trzeba z czegoś zrezygnować, wtedy są na celowniku 
wszystkich. Na szczęście moje obawy były bezpodstawne. 
Reprezentatywne organizacje związkowe nie zaczęły 
przerzucać się odpowiedzialnością za trudne decyzje. 
Nie dały sprowokować się do działań przeciwko firmie. 
Załoga przekonała się, że w sprawach najistotniejszych 
jesteśmy jednomyślni. W dodatku porozumienie o wy-
rzeczeniach zawierało zapisy, że gdy sytuacja się poprawi, 
będziemy rozmawiać o poluzowaniu kryzysowych obo-
strzeń. W 2017 roku taka sytuacja powstała i są efekty.

Ostatni, najnowszy sukces to powrót do zasad 
naliczania barbórki sprzed kryzysu. To znak, że związki 
potrafią pilnować spraw pracowniczych. Przedstawi-
ciele reprezentatywnych organizacji związkowych, 
w tym Federacji Związków Zawodowych Górników 
JSW SA, wynegocjowali z zarządem JSW przywrócenie 
zasad wypłaty nagrody barbórkowej dla pracowników. 
To oznacza, że barbórka w tym roku będzie nalicza-
na tak jak przed zawarciem kryzysowego paktu 16 
września 2015 roku. Podkreślam, wtedy ratowaliśmy 
Spółkę przed upadłością, teraz oddajemy załodze to, 
co jej się należy.

Związki spełniły oczekiwania załogi. Jest to możli-
we dlatego, że sytuacja finansowa firmy się poprawiła. 
Zresztą dlaczego mam tłumaczyć coś, co jest zawarte 
w oficjalnym komunikacie? Dlatego przytaczam naj-
ważniejszy fragment porozumienia:

„Z uwagi na sytuację Spółki umożliwiającą wy-
płatę, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracow-
ników JSW SA, Strony (…) po przeprowadzonych 
negocjacjach oraz analizie zapisów Umowy Restruk-
turyzacyjnej z dnia 29 sierpnia 2016 roku odstępują 
od zapisów §3 porozumienia z dnia 16.09.2015 roku 
odnośnie do zasad naliczania nagrody z okazji Dnia 
Górnika”. Porozumienie zostało zawarte 18 paździer-
nika tego roku.

To ważna data, ponieważ mamy gwarancję, że bez 
zbędnego pośpiechu służby płacowe wyliczą barbórki 
dokładnie tak jak przed trzema laty. Będą one liczone 
według zasady: jedna dwunasta wartości rocznego de-
putatu węglowego i 26 dniówek urlopowych. Pieniądze 
trafią na górnicze konta do 4 grudnia.

Warto było trochę poczekać, żeby widzieć efekty 
wspólnych wyrzeczeń. Mam nadzieję, że już nie wrócą 
czasy, kiedy wszyscy drżeliśmy na myśl o tym, co może 
przynieść jutro.

Przed nami ostateczne ustalenia związane z ne-
gocjacjami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Określi on sposób wynagradzania, czyli poziom życia 
rodzin naszych pracowników. Kolegom negocjującym 
ZUZP przyświeca jeden cel – trzeba poprawić sytuację 
pracowników JSW SA. Gdy słyszę głosy, że reprezen-
tatywne związki zawodowe nie starają się o to, to mam 
wrażenie, że autorzy takich opinii nie potrafią nawią-
zać kontaktu z rzeczywistością. Rozmowy trwają tak 
długo właśnie dlatego, że nasi negocjatorzy zdążają 
do tego celu.

 l

Pięścią w stół

Pracownicy odczują poprawę

Związki spełniły 
oczekiwania 
załogi. Jest 
to możliwe 
dlatego, 
że sytuacja 
finansowa firmy 
się poprawiła. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Trwa dyplomatyczna walka o to, aby węgiel nie został 
wyeliminowany z naszej gospodarki. Przedstawicie-
le Polski prowadzą rozmowy z Komisją Europejską. 
Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej 20 paź-
dziernika 2017 roku przyjęła dezyderat do prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wsparcia starań doty-
czących modyfikacji niekorzystnych dla Polski zapi-
sów i propozycji, jakie płyną z Komisji Europejskiej. 
Chodzi o tak zwany pakiet zimowy, czyli program 
nazwany „Czysta Energia dla wszystkich Europej-
czyków”. Jeden z jego zapisów jest dla nas zabójczy. 
Chodzi o absurdalną granicę emisji dwutlenku węgla 
narzucaną dla energetyki. Unijni urzędnicy uznali, 
że emisja dwutlenku węgla ma wynosić poniżej 550 
gramów na wytwarzaną kilowatogodzinę. Jeżeli bę-
dzie większa, takie instalacje energetyczne nie będą 
mogły być uwzględnianie w tzw. rynku mocy, który 
ma być dotowany.

R ynek mocy to, w uproszczeniu, elektrownie, które 
mają być gotowe do pracy na wypadek, gdyby 
wytwarzanie energii przez energetykę odnawial-

ną było niemożliwe. Chodzi o elektrownie słoneczne 
i wiatrowe. Jeżeli wiatr nie wieje, wiatraki stoją. Jak 
słońce zasłonią chmury, panele fotowoltaiczne wy-
twarzają śladowe ilości energii. Żeby nie brakowało 
energii elektrycznej, trzeba uruchomić elektrownie 
spalające gaz albo węgiel. Kraj, który ma dużo elek-
trowni wodnych, może uzupełniać braki, zwiększając 
wytwarzanie energii właśnie w nich. 

W Polsce elektrowniami tworzącymi rynek mocy 
powinny być elektrownie węglowe. Dostawałyby one 

dotację za gotowość, a nie tylko za sprzedaną energię. 
Wszystko było dobrze zaplanowane, Ministerstwo 
Energii szlifowało tę koncepcję, aż pojawił się pakiet 
zimowy. Co to oznacza? Ano tyle, że państwo nie bę-
dzie mogło dotować elektrowni węglowych. Nawet 
tych najnowocześniejszych, które mają bardzo wysoką 
sprawność i emitują mało dwutlenku węgla. Dlaczego? 
Otóż nie ma na świecie elektrowni węglowej, która 
spełniłaby normy wyznaczone przez Komisję Euro-
pejską, ponieważ jest to technologicznie niemożliwe.

Pakiet zimowy z absurdalnie ostrymi wymaga-
niami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla doprowa-
dzi do ograniczenia suwerenności Polski w wyborze 
bilansu paliwowo-energetycznego, opartego przede 
wszystkim na węglu. Wymagania przedstawione przez 
KE naruszają traktatową swobodę kształtowania miksu 
energetycznego przez każdy kraj. Polska nie odżegnuje 
się od ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Rozwijana 
będzie energetyka odnawialna. Jednak musimy mieć 
zapewnione bezpieczeństwo dostaw energii. Zapewnią 
je elektrownie węglowe. 

Nie spowoduje to, że  zaniechamy innowacji 
w dziedzinie energii, która powinna wspierać bezpie-
czeństwo energetyczne UE i wykorzystanie rodzimych 
surowców. Jesteśmy przecież częścią UE, a polski wę-
giel jest paliwem, które jest wydobywane na obszarze 
Unii. Mam niemiłe wrażenie, że Komisja Europejska 
jeszcze nie dorosła mentalnie, aby zrozumieć, że nasz 
system i nasza niezależność energetyczna są składową 
europejskiego systemu energetycznego. Dlatego trzeba 
brać pod uwagę naszą specyfikę, a nie wymyślać cuda 
na kiju. l

Jesteśmy przecież 
częścią UE, 
a polski węgiel 
jest paliwem, 
które jest 
wydobywane 
na obszarze Unii.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Cuda na kiju

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Brian Sandoval, gubernator stanu Nevada 
w Stanach Zjednoczonych, gościł na Śląsku. 
Wziął udział w inauguracji Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach oraz złożył wizytę w firmie FA-
SING. Amerykańskiemu gościowi towarzy-
szyła minister Anna Maria Anders, przewod-
nicząca Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa 
oraz pełnomocniczka premiera ds. dialogu 
międzynarodowego.

Zdzisław Bik, prezes FASING SA, przed-
stawił gubernatorowi historię firmy, która 
od ponad 100 lat pracuje dla górnictwa, i wrę-
czył mu akt nadania stopnia generalnego ho-
norowego dyrektora górniczego oraz mundur 
górniczy. Wyróżnienie przyznał minister ener-
gii Krzysztof Tchórzewski.

– Jestem dumny, z wielkim honorem i po-
korą przyjmuję to wyróżnienie. W Polsce mam 
ważniejszy tytuł niż w Nevadzie – powiedział 
Brian Sandoval. Zebrani docenili poczucie hu-
moru gubernatora.  – Zachęcam do przyjazdu 
do Nevady i do inwestowania u nas. Tworzymy 
wielką rodzinę i chciałbym, aby dołączył pan 
do nas – powiedział gubernator, zwracając się 
do prezesa Zdzisława Bika.

– Dziękuję za zaproszenie. Pragnę po-
informować, że FASING to firma rodzinna 
nie tylko ze względu na atmosferę pracy, ale 

także dlatego, że pracują z nami całe rodziny. 
Mąż, żona, dzieci, a często kilka pokoleń jest 
związanych z FASING-iem. Ponieważ jeste-
śmy wielką fasingową rodziną, przetrwaliśmy 
wiele kryzysów w branży górniczej, rozwija-
my się i wciąż wprowadzamy innowacyjne 
rozwiązania służące nie tylko polskiemu, ale 
także globalnemu górnictwu – powiedział 
prezes Bik.

Zaproszenie skierowane do prezesa firmy 
FASING to niejedyny ukłon amerykańskiego 
gubernatora w stronę śląskich firm. Delegacja 
przedstawicieli stanu Nevada gościła także 
w firmie BetaMed. Właścicielka firmy, Beata 
Drzazga, otrzymała tytuł „Ambasadora Bizne-
sowego Nevady”. W FASING-u towarzyszyła 
Brianowi Sandovalowi w nowej roli. BetaMed 
ma swoją filię w Nevadzie, która powstała 
między innymi dzięki współpracy w ramach 
misji gospodarczych Polska–Nevada. Beata 
Drzazga jest także dyrektorem Polsko-Ame-
rykańskiej Izby Handlowej w Las Vegas i Pol-
sko-Amerykańskiej Izby Handlowej Stanu 
Nevada w Polsce.

Pierwszą wizytę na Śląsku Brian Sandoval 
złożył dwa lata temu. Zapowiedział, że chce 
jak najszybciej przyjechać po raz kolejny, aby 
przyczynić się do budowy silnych więzi mię-
dzy Polską i USA oraz Nevadą i Śląskiem.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Brian Sandoval, gubernator Nevady, zaprasza do inwestycji w swoim stanie

Śląsk jest wspaniałym regionem

Prezes Zdzisław Bik wręczył gubernatorowi akt nadania stopnia generalnego honorowego dyrektora 
górniczego oraz mundur górniczy

Gość z USA złożył wizytę w firmie FASING SA. Na zdjęciu od lewej: prezes firmy Karbon 2 – Anna Bik, 
gubernator stanu Nevada Brian Sandoval, minister Anna Maria Anders i prezes FASING SA Zdzisław Bik

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisano 
trójstronne porozumienie w sprawie współ-
pracy przy wdrażaniu nowoczesnych techno-
logii, a także projektowaniu nowych maszyn 
i urządzeń w kopalniach JSW. List intencyjny 
podpisali 27 października przedstawiciele 
JSW, JSW Innowacje oraz lubelskiej spółki 
Sigma SA.

– Jastrzębska Spółka Węglowa jest otwar-
ta na nowości, nasi pracownicy mają dużo po-
mysłów, ale jest potrzebna współpraca z kon-
struktorami. Te pomysły wychodzą z kopalni, 
one są – wystarczy je tylko uporządkować 

i wdrożyć – powiedział Tomasz Śledź, zastęp-
ca prezesa zarządu do spraw technicznych 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Proponuje-
my w ramach tej współpracy wieloletnie do-
świadczenie wyniesione m.in. ze współpracy 
z LW Bogdanka SA. W swych działaniach 
wsłuchujemy się w to, co mówi do nas kadra 
inżynieryjno-techniczna kopalń, dopiero wte-
dy odpowiadając na jej potrzeby, proponujemy 
konkretne rozwiązania, wielokrotnie weryfi-
kując po drodze pomysł, projekt i prototyp 
– wyjaśnia Jan Hajduk, prezes zarządu spółki 
Sigma SA. Firma istnieje na rynku od ponad 
20 lat.  l

JSW

Lubelskie innowacje dla górnictwa
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Około 235 tys. osób dostanie rekompensatę za utracony deputat. Uprawnieni, licząc od 24 października, mają 21 dni 
na złożenie wniosków o wypłatę rekompensaty. Kancelarie prawne nie mają tu nic do roboty. Wystarczy złożyć 

prawidłowo wypełniony wniosek i pieniądze zostaną przelane na konto. Wnioski są proste, a konsultanci służą pomocą

Rekompensata za deputat
Weszła w życie ustawa, dzięki której około 
235 tys. osób, które straciły prawo do de-
putatu węglowego, dostanie rekompen-
satę za tę stratę. Państwo wypłaci pienią-
dze, które miały wypłacić spółki górnicze. 
Nie wypłaciły, bo były w fatalnej sytuacji 
finansowej.

Dzwonią do mnie emeryci i  renciści, 
którzy pytają o kancelarie prawne mogące 
pomóc w wywalczeniu rekompensaty za de-
putat. O nic nie trzeba walczyć. Wystarczy, 
że  osoba uprawniona złoży odpowiedni 
wniosek. Wzory wniosków są  dostępne 
w punktach informacyjnych. Lista punk-
tów jest publikowana przez spółki węglowe. 
Można je znaleźć na stronach internetowych 
i na tablicach ogłoszeń przy kopalniach. For-
mularz wniosku oraz oświadczenia to jasno 
sformułowane dokumenty. Nie powinno być 
kłopotu z ich wypełnieniem. Jeżeli ktoś mimo 
wszystko będzie miał problem, pomocą będą 
służyć doradcy w punktach konsultacyjnych 
i pod numerami infolinii.

Gwarancje ustawowe

Ustawa gwarantuje jednorazową wy-
płatę rekompensaty za  utracone prawo 

do świadczenia w wysokości 10 tys. złotych 
netto. To oznacza, że nie będzie pobierany 
podatek. Pieniądze będą wypłacane do koń-
ca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę, 
uprawniona osoba będzie musiała wypełnić 
wniosek. Wnioski można składać w centralach 
spółek i w wyznaczonych kopalniach. 

O rekompensatę mogą się ubiegać eme-
ryci i renciści, którzy mieli prawo do depu-
tatu w naturze albo do ekwiwalentu pienięż-
nego, a którym świadczenie zawiesiły spółki 
węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz 
sieroty otrzymujące renty po  górnikach. 
W  tym przypadku kwota 10 tys. złotych 
będzie dzielona proporcjonalnie. Rekom-
pensaty nie otrzymają osoby, które pobie-
rają świadczenie z ZUS. Deputat to element 
wynagrodzenia górników i świadczenie dla 
emerytów i rencistów. Był zobowiązaniem 
wobec pracowników kopalń, jednym z wa-
runków umowy o pracę.

Finanse to podstawa

Około 12 tys. osób nie jest objętych 
tą ustawą. Pracownicy ci, odchodząc na eme-
rytury i renty, nie mieli uprawnień do depu-
tatu. Wynikało to ze stanu finansów spół-
ek węglowych, które przechodziły proces 

transformacji. Aby uwzględnić tę grupę osób, 
należałoby wszcząć postępowania w spółkach. 
To niemożliwe, ponieważ PGG musi najpierw 
okrzepnąć finansowo. Wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski zadeklarował, że w po-
łowie przyszłego roku, przy sprzyjającej kon-
dycji finansowej spółek węglowych, spróbuje-
my się nad tą sprawą zastanowić. Nie jest tak, 
że ktoś nie zauważył kilkunastu tysięcy osób. 
Finanse są podstawą przy analizowaniu takich 
problemów. Nikt nie składa obietnic bez po-
krycia. Jednak jest pewne, że jeżeli tylko będą 
pieniądze, postaramy się rozwiązać problem 
tak solidnie jak do tej pory.

O rekompensatę nie było łatwo, ponieważ 
trzeba było znaleźć w budżecie 2,35 mld zło-
tych. Dzięki uszczelnieniu systemu podatko-
wego oraz dodatkowym wpływom ze spółek 
Skarbu Państwa możliwe było rozwiązanie 
problemu deputatów. Oczywiście, to nie jest 
zadośćuczynienie w stu procentach, jednak 
proszę mi dać przykład, który dobitniej świad-
czyłby o bardzo poważnym podejściu do tego 
problemu. Rząd i politycy PiS potraktowali 
go poważnie.

GRZEGORZ MATUSIAK

Autor był posłem sprawozdawcą ustawy 
o rekompensacie za utracony deputat. 

R E K L A M A

MOJ S.A. Katowice

W czasie konferencji prasowej 23 października 
wiceminister Grzegorz Tobiszowski informował 
o rekompensatach za deputat
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TUW PZUW podarował szpitalowi w Jastrzębiu-Zdroju 40 tys. złotych. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup aparatury endoskopowej do badania przewodu pokarmowego. – Mamy 

pieniądze na sfinansowanie połowy kosztów zakupu urządzenia – mówi Grażyna Kuczera, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Nie należy się bać. Należy się badać

R E K L A M A

 XNowy GórNik: Jeżeli szpital kupi nowy 
endoskop, mieszkańcy regionu jastrzęb-
skiego będą zdrowsi?
GrażyNa kuczera: Będą zdrowsi, jeżeli będą 
korzystać z badań przeprowadzanych w na-
szej przyszpitalnej pracowni endoskopowej 
na Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym.

Dzięki nowoczesnej aparaturze wyko-
nujemy diagnostykę i zabiegi endoskopowe. 
Poddawanie się badaniom jest bardzo istotne, 
ponieważ choroby górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego często rozwijają się 
bez przykrych dolegliwości.

 X Jak nic nie boli, to jestem zdrowy. W przy-
padku przewodu pokarmowego ta zasada 
się nie sprawdza?

– Może tak, może nie. Dopiero badanie 
endoskopowe może być podstawą do po-
stawienia diagnozy albo wykluczenia zmian 
chorobowych. W 2016 roku wykonaliśmy 
1868 badań. Rozpoznano 30 nowotworów, 
48 wrzodów i 289 zmian przednowotworo-
wych. Od stycznia do września 2017 roku 
łącznie wykonano 1288 badań. Wykryto 30 
chorób nowotworowych, u 35 pacjentów wy-
kryto wrzody, u 100 pacjentów zdiagnozo-
wano stan przedrakowy, a u 250 pacjentów 
stwierdzono zapalenie.

 X Z tej statystyki wynika, że choroby prze-
wodu pokarmowego są dość powszechne. 
Trzeba się bać.

– Nie trzeba się bać. Trzeba się badać. 
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju jest przygotowany 
do tego i dlatego zachęcam do wykonania 
badań.

 XMogę chodzić zdrowy i nagle umrzeć?
– Zbyt późne rozpoznanie oznacza, że le-

czenie jest nieskuteczne.

 XMieszkańcy Śląska są  szczególnie 
zagrożeni?

– W latach 2012–2014 w województwie 
śląskim stwierdzono 1722 zgony z powodu 
chorób dolnego odcinka układu trawiennego, 
z których 80,1 proc. dotyczyło osób w wieku 
65 lat i starszym. Jednak proszę się nie bać. 
Badanie, wcześnie podjęte leczenie, a przede 
wszystkim zdrowy tryb życia pozwalają 
uniknąć najgorszego. Nasi lekarze służą radą 
każdemu, kto się do nich zgłosi. Badaniem 

przesiewowym w kierunku wykrycia nowo-
tworu jelita grubego jest właśnie kolonosko-
pia. Jej zaletą jest to, że wystarczy ją zrobić 
raz na 10 lat.

 X Zachęca pani do badania. Jednak może 
się okazać, że pacjent usłyszy: Proszę przyjść 
za pół roku, bo limit został wyczerpany.

– Nie powinno być takiej sytuacji. Re-
alizujemy program badań profilaktycznych 
organizowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Owszem, w ramach tego programu są okre-
ślone limity, ale mamy także podpisany aneks, 
w którym jest gwarancja, że jeżeli będzie wię-
cej pacjentów, niż określają to limity, przyj-
miemy ich, a szpital dostaje zwrot pieniędzy 
za  przeprowadzone badania. To  oznacza, 
że praktycznie limitów ustalanych przez NFZ 
nie ma. Musimy się zmieścić w wydatkach 
oddziału i udaje nam się to. Jednak jest pro-
blem, że po każdym badaniu musimy poddać 
urządzenie sterylizacji.

 X Nie ma urzędowych limitów, ale są ogra-
niczenia wynikające z przyczyn technicz-
nych. Dla pacjenta to oznacza to samo – 
musi czekać.

– Jednak na razie nie powinien czekać 
dłużej niż miesiąc. W szpitalu pracują leka-
rze, którzy mają odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie pozwalające na wykonywa-
nie badań endoskopowych górnego i dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego. Ostatnio 
udało nam się zatrudnić kolejnego lekarza. 
Braków kadrowych praktycznie nie ma. Zespół 
lekarzy i pielęgniarek jest świetnie przygoto-
wany. W skład zespołu wchodzą także lekarz 
anestezjolog i pielęgniarka ze specjalizacją 
anestezjologiczną. 

Pracownia jest tak zorganizowana, 
że jedno urządzenie jest sterylizowane, a ko-
lejne pracuje. Mamy trzy urządzenia. Jeden 
aparat jest już wyeksploatowany, ma sześć 
lat. Dlatego tak ważne są dla nas pieniądze 
otrzymane od TUW PZUW. W tym roku 
zakupiliśmy jedno urządzenie ze środków 
własnych. Dwa pozostałe zostały zakupione 
przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Te-
raz przygotowujemy się do zakupu kolej-
nego urządzenia, właśnie ze środków TUW 
PZUW. Fundusz w ramach współpracy ze 
swoimi klientami daje również możliwość 
dofinansowania działań prewencyjnych, ma-
jących na celu poprawę zarządzania ryzykiem 
na terenie szpitala. 

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, któ-
ra umożliwiła nam między innymi złożenie 
wniosku o dofinansowanie zadania prewen-
cyjnego w ramach funduszu TUW PZUW. Po 
jego pozytywnym rozpatrzeniu otrzymaliśmy 
40 tys. złotych na dofinansowanie zakupu 
wideogastroskopu.

 X Co trzeba zrobić, żeby wykonać takie 
badanie?

– W celu umówienia się na wizytę spe-
cjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą: 
dowód osobisty, dokument skierowania do ga-
binetu specjalistycznego wystawiony przez le-
karza rodzinnego i poprawny wpis w systemie 
eWUŚ. Wszystkie informacje są na stronie 
internetowej.

– Wykrycie choroby we wczesnym stadium znacząco zwiększa prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia. 
Osoby poddające się badaniom kontrolnym  dają sobie szansę na zdrowe życie – mówi Katarzyna 
Mrzygłód-Huras, lekarz zarządzający Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym (pierwsza z prawej)
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 X To bardzo nieprzyjemne badanie?
– Nie jest bolesne. Jest nieprzyjemne, ale 

warto pokonać barierę lęku, żeby poznać stan 

swojego zdrowia. Powtórzę: nie należy się bać. 
Należy się badać.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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ROZMAWIA: JOLANTA TALARCZYK

 XNowy GórNik: Mieszkańcy dzielnic Brze-
zinka i Kosztowy w Mysłowicach wysłali nie-
dawno do Ministerstwa Środowiska eks-
pertyzy geologiczne, które uzasadniają ich 
protest przeciwko planowanej eksploata-
cji górniczej pod tymi dzielnicami. Spółka 
Brzezinka i Tauron Wydobycie, które chcą 
wydobywać węgiel w tym rejonie, zapew-
niają, że obawy mieszkańców nie są uza-
sadnione. Kto ma rację? Zakład Geologii 
i  Geofizyki Głównego Instytutu Górnic-
twa, z którym jest pan związany zawodowo 
od wielu lat, może zapewnić, że fedrunek 
nie spowoduje zagrożenia sejsmicznego 
w tych dzielnicach?
Józef Dubiński: Mogę 
mówić tylko w  swoim 
imieniu, zgodnie z wie-
dzą i  doświadczeniem 
naukowym, które zdoby-
łem, pracując od blisko 
50 lat dla górnictwa. Jeśli 
podejmuje się podziemną 
eksploatację złoża węgla, 
to oczywiste jest, że narusza ona równowagę 
istniejącą w ośrodku skalnym. Nie ma cudow-
nej metody eksploatacji górniczej, która nie 
wpływa na powierzchnię terenu. Stopień tego 
naruszenia zależy od budowy geologicznej 
ośrodka oraz parametrów górniczych prowa-
dzonej eksploatacji. 

W pewnych warunkach, czyli w przypad-
ku występowania mocnych i grubych kom-
pleksów skał piaskowcowych i dużej głębo-
kości zalegania pokładów węgla, zazwyczaj 
pojawia się sejsmiczność indukowana dzia-
łalnością górniczą, zatem występują wstrząsy 
górnicze. Zdecydowana ich większość to słabe 
zjawiska, ale mogą być także o wyższej energii. 
Czy tak będzie w rejonie, którego dotyczy 
pytanie – odpowiedź wymaga szczegółowej 
analizy geologiczno-górniczej, aby określić, 
czy będą wstrząsy czy też nie, a  jeśli tak, 
to o jakiej intensywności. Bez takiej analizy 
nie można obiecać mieszkańcom górniczych 
gmin, że eksploatacja pokładów węgla nie 
będzie generowała powstawania wstrząsów.

Mówiąc ogólnie, występowanie sej-
smiczności górniczej jest na pewno pewnym 
dyskomfortem dla mieszkańców, którzy z re-
guły odczuwają, szczególnie w strefie epicen-
trum wstrząsu, drgania wywoływane przez 
wstrząsy o magnitudzie lokalnej 1,5 w skali 
Richtera. Przy występowaniu silniejszych 
wstrząsów o magnitudzie przekraczającej 2,5 
mogą pojawiać się uszkodzenia, szczególnie 
w budynkach o złym stanie technicznym. 
Jednak z pewnością poziom tych drgań nie 
stanowi zagrożenia dla konstrukcji obiektów 

budowlanych. Absolutnie należy wykluczyć 
możliwość zaistnienia katastrofy budowlanej, 
czyli zagrożenia dla życia mieszkańców. 

Chciałbym podkreślić ważny fakt, że ko-
palnie projektując eksploatację górniczą w no-
wym rejonie, muszą spełnić wiele wymogów 
formalnych: w tym m.in. przygotować pro-
gnozę zagrożenia sejsmicznego oraz prze-
prowadzić inwentaryzację wszystkich obiek-
tów powierzchniowych, które będą objęte 
oddziaływaniem tej eksploatacji pod kątem 
ich odporności na drgania. 

Ponadto każdy przedsiębiorca górniczy 
jest zobowiązany do opracowania, na podsta-
wie wyników rozpoznania geologicznego, wie-
loletniego planu ruchu zakładu, zawierającego 
projekty eksploatacji poszczególnych partii 
pokładów węgla z uwzględnieniem intensyw-
ności wydobycia, systemu wybierania, gaba-
rytów wyrobisk itp. Bez takiej dokumentacji 
zaopiniowanej przez specjalistyczną komisję 
i zaakceptowaną przez Okręgowy Urząd Gór-
niczy po prostu nie ma mowy o rozpoczęciu 
wydobycia.

 X Panie profesorze, papier jest cierpli-
wy i wszystko można napisać, czyli wy-
mogi formalne są spełnione, ale pytanie 
– jak? Wszak ludzie pamiętają eksmisję se-
tek mieszkańców z budynków w bytom-
skim Karbiu. Domy miały ekspertyzy od-
porności dynamicznej, ale metody oceny 
ich stanu technicznego odbiegały od re-
aliów. Przy zatwierdzaniu planów ruchów 
nie ma możliwości oceny rzetelności eks-
pertyz, które są specyficznym towarem. Czy 
przedsiębiorcy górniczy nie muszą ich ku-
pować najtaniej, nie bacząc na jakość usłu-
gi rzeczoznawców?

– Uważam, że w dobrze pojętym interesie 
kopalni jest zamawianie usług rzeczoznawców 
najbardziej solidnych i obiektywnych. Koszty 
takich ekspertyz to praktycznie nieistotny 
ułamek tego, co może ponieść zakład górniczy 
w sytuacji nierzetelnej ekspertyzy i zaistnienia 
poważnych szkód na powierzchni. Kopalnia 
jest bowiem zobowiązana do likwidacji szkód 
spowodowanych przez prowadzoną eksplo-
atację. Myślę, że przywołany bytomski Karb 
jest tutaj dobrym przykładem, chociaż tam 
przyczyną szkód w obiektach budowlanych 
były nie tylko wstrząsy górotworu. Oszczęd-
ności na ekspertyzach nie zrekompensują 
wydatków na naprawy sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych 
i samych obiektów budowlanych.

W przypadku wstrząsów specjalistyczne 
służby kopalni są zobowiązane po każdym 
silniejszym zjawisku przeprowadzić kontro-
lę rejonu możliwego oddziaływania drgań 
gruntu wywołanych przez ten wstrząs, w celu 

identyfikacji i oceny ewentualnych szkód. 
Mówiąc o zagrożeniu sejsmicznym powo-
dowanym przez działalność górniczą, należy 
mieć świadomość, że jego przejawy w postaci 
tąpnięć są znacznie groźniejsze dla podziem-
nych wyrobisk górniczych, a tym samym dla 
bezpieczeństwa pracy górników. 

W ostatnim czasie liczba tąpnięć w kopal-
niach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego się 
zmniejsza. To efekt zarówno spadku wydobycia 
i odchodzenia eksploatacji partii o wysokim 
ryzyku wystąpienia tąpnięć, jak i większej efek-
tywności stosowanej w kopalniach profilaktyki 
w tym zakresie. Różnica między tym, co było 
w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, a tym, 
co ma miejsce dzisiaj, jest ogromna.

 XW opracowaniach GIG można wyczytać, 
że obszar Górnośląskiego Zagłębia Węglo-
wego jest jednym z najbardziej aktywnych 
sejsmicznie rejonów górniczych w świecie. 
Skoro górnictwo jest coraz nowocześniej-
sze, profilaktyka doskonalsza, monitoring 
bieżący, to dlaczego zagrożenie sejsmicz-
ne nie maleje?

– Uważam, że  to  zagrożenie zmalało. 
We wspomnianych latach 70. i 80. XX wie-
ku liczba wysokoenergetycznych wstrząsów 
o magnitudzie ponad 1,5 wyraźnie przekracza-
ła w skali roku 3 tys. zjawisk. Znacznie więcej 
było też wstrząsów regionalnych o bardzo wy-
sokich energiach sejsmicznych i magnitudach 
od 3,5 do 4,2. Teraz tych zjawisk jest wyraźnie 

mniej – co najmniej połowę mniej. Wstrząsy te 
nie przynoszą również tak licznych uszkodzeń 
w obiektach budowlanych na powierzchni jak 
dawniej, np. w Bytomiu. 

Zaraz ktoś powie, że powinno być ich 
trzy razy mniej, ponieważ w 1980 roku pol-
skie kopalnie wydobyły 192 mln ton węgla, 
a obecnie wydobywają około 70 mln ton. Tak, 
ale w latach 80. XX wieku tylko 30 proc. wy-
dobycia pochodziło z pokładów zagrożonych 
tąpaniami, a teraz jest to już 50 proc. i ich 
udział ma tendencję rosnącą. Dlaczego tak 
jest? Obiektywnie wciąż wysoka aktywność 
sejsmiczna w Górnośląskim Zagłębiu Wę-
glowym wynika przede wszystkim z budowy 
geologicznej górotworu, w tym jego tektoniki, 
a przede wszystkim ze stale rosnącej głęboko-
ści prowadzenia eksploatacji. 

W latach 80. średnia głębokość eksplo-
atacji wynosiła około 500 metrów, a dzisiaj 
jest to już blisko 750 metrów, przy czym naj-
głębsze kopalnie w GZW eksploatują dzisiaj 
na głębokości 1000, a nawet 1250 metrów. 
Ponadto wiele kopalń prowadzi działalność 
od kilkudziesięciu, a nawet 100 i więcej lat, 
co wynika z wielopokładowej budowy zło-
ża węgla. W związku z tym występują liczne 
krawędzie zatrzymanej eksploatacji, resztki 
węglowe, filary, które tworzą strefy koncentra-
cji naprężeń, w otoczeniu których generują się 
ogniska wstrząsów. Dążenie do koncentracji 
wydobycia jest także czynnikiem generującym 
większą sejsmiczność. 

Zagrożenie eksploatacją górnicZą. 
W opracowaniach GIG można wyczytać, że obszar 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest jednym z najbardziej 
aktywnych sejsmicznie rejonów górniczych w świecie. Skoro 

górnictwo jest coraz nowocześniejsze, profilaktyka doskonalsza, 
monitoring bieżący, to dlaczego zagrożenie sejsmiczne nie maleje? 

– Uważam, że to zagrożenie zmalało. We wspomnianych latach 
70. i 80. XX wieku liczba wysokoenergetycznych wstrząsów 

o magnitudzie ponad 1,5 w skali Richtera wyraźnie przekraczała 
w skali roku 3 tys. zjawisk. Znacznie więcej było też wstrząsów 

regionalnych o bardzo wysokich energiach sejsmicznych 
i magnitudach od 3,5 do 4,2. Teraz tych zjawisk jest wyraźnie 
mniej – co najmniej połowę mniej. Wstrząsy te nie przynoszą 

również tak licznych uszkodzeń w obiektach budowlanych 
na powierzchni jak dawniej, np. w Bytomiu – mówi profesor  

Józef Dubiński w rozmowie z Nowym Górnikiem. 

Gdy ziemia drży...

W ostatnim czasie liczba tąpnięć w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego się zmniejsza. To efekt zarówno spadku wydobycia i odchodzenia od eksploatacji partii o wysokim ryzyku wystąpienia tąpnięć, jak i większej efektywności 
stosowanej w kopalniach profilaktyki w tym zakresie
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Do pozytywnych czynników dzisiejszej 
eksploatacji pokładów węgla w kontekście in-
dukowanej przez nią sejsmiczności na pewno 
należą takie czynniki jak: dobór parametrów 
ścian do konkretnych warunków geologicz-
nych i naprężeniowych, ciągły monitoring 
geofizyczny i rozwinięte techniki aktywnej 
profilaktyki. Wartością samą w sobie jest do-
świadczenie kopalń w prowadzeniu bezpiecz-
nej eksploatacji w pokładach zagrożonych 
tąpaniami. Na pewno skuteczność zwalczania 
tego zagrożenia jest większa w kopalniach, 
które już od kilkudziesięciu lat borykają się 
z zagrożeniem sejsmicznym i tąpaniowym, 
niż tam, gdzie pojawiły się one niedawno.

 X Nie ma dnia bez wstrząsów w Górnoślą-
skim Zagłębiu Węglowym. W ostatnich la-
tach najwięcej zgłoszeń o odczuciu drgań 
pochodzi z gmin górniczych w Małopolsce. 
W 2015 roku, w ciągu pięciu tygodni, od koń-
ca września do 18 listopada, odnotowano 
w rejonie Libiąża trzy wstrząsy o magni-
tudach bliskich 4 w skali Richtera. Czy sej-
smiczność związana z eksploatacją górni-
czą zmienia swój zasięg terytorialny?

– Sejsmiczność górnicza nie bez przy-
czyny nazywa się indukowaną przez dzia-
łalność górniczą. Jeśli jest ona prowadzo-
na, to w określonych warunkach, o których 
wspomniałem, wstrząsy zaczynają się poja-
wiać. Najlepiej to pokazuje przykład Niecki 
Bytomskiej. Dzisiaj sejsmiczność jest w tym 

rejonie niewielka, ale w latach minionych, gdy 
fedrowało tam co najmniej sześć kopalń, była 
ona najwyższa w całym Zagłębiu Górnoślą-
skim. Górnicze gminy Małopolski nie były 
w przeszłości doświadczane przez ten rodzaj 
przejawów działalności górniczej, stąd ich 
pojawienie się, i to w postaci silnych zjawisk 
sejsmicznych, z pewnością było i jest nadal 
dużym zaskoczeniem dla mieszkańców.

Rejon kopalń nadwiślańskich, takich jak 
Piast, Ziemowit, a także Janina, charaktery-
zuje się wysoką liczbą niskoenergetycznych 
zjawisk sejsmicznych i sporadycznym wy-
stępowaniem silnych wstrząsów. Wyraźnie 
inna jest tutaj geneza tych zjawisk. Prak-
tycznie nie występują tąpania, a dominujące 
jest zagrożenie sejsmiczne dla powierzchni. 
Wszystkie te kopalnie posiadają swoje sieci 
pomiarowe, czyli sejsmologiczną i sejsmome-
tryczną, ze stanowiskami zainstalowanymi 
na powierzchni. 

Ponadto Główny Instytut Górnictwa 
od blisko 50 lat prowadzi monitorowanie 
sejsmiczności górniczej z wykorzystaniem 
Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicz-
nej. Wyniki tych obserwacji wskazują, że naj-
silniejsze zjawiska sejsmiczne są najczęściej 
związane z aktywnymi strefami uskokowymi, 
na przykład uskok kłodnicki, a także strefami 
wykształconymi w formie synklinalnej.

 XGórnośląska Regionalna Sieć Sej-
smologiczna funkcjonuje w  GIG już 

od kilkudziesięciu lat. Ma dzisiaj 20 stacji 
pomiarowych, ale mieszkańcy gmin gór-
niczych domagają się kolejnych i postulują 
wprowadzenie systemu wczesnego ostrze-
gania przed wystąpieniem wstrząsu górni-
czego na wzór alarmów smogowych czy eks-
tremalnych zjawisk pogodowych. Czy takie 
oczekiwania możecie spełnić?

– Sieć stacji sejsmologicznych w GRSS 
jest wystarczająca do aktualnych potrzeb, 
ponieważ jest dostosowana do rejonizacji 
i aktywności sejsmicznej kopalń. Docierają 
do nas postulaty zainstalowania dodatkowych 
stanowisk powierzchniowych, najlepiej w każ-
dym szpitalu, szkole, kościele, domu sołtysa 
itd. Tylko że to nie jest rozwiązanie racjonalne. 
Istotna jest dobra lokalizacja tych stanowisk, 
czyli z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu, 
gdyż często drgania generowane w tym przy-
padku są większe niż te, które są indukowane 
eksploatacją górniczą. Zbyt gęsta sieć pomia-
rowa nie ma sensu, ponieważ jeśli odległości 
pomiędzy punktami pomiarowymi są małe, 
to rejestrowane parametry drgań są jeśli nie 
takie same, to bardzo zbliżone, więc informa-
cja będzie powielana. 

GIG dysponuje zależnościami empi-
rycznymi opracowanymi dla wydzielonych 
rejonów kopalń, które pozwalają dla każde-
go zarejestrowanego silnego wstrząsu wy-
znaczyć mapę izosejst jego intensywności. 
Wspomniany system wczesnego ostrzegania 
przed wstrząsem jest marzeniem sejsmolo-
gów, zarówno tych od trzęsień ziemi, jak i sej-
smologów górniczych. Można prognozować 
z większą lub mniejszą dokładnością miejsce 
wystąpienia zjawiska sejsmicznego i jego siłę 
wyrażoną przez magnitudę czy też energię 
sejsmiczną, ale jeszcze nikt na świecie nie 
potrafi przewidzieć dokładnie dnia i godziny 
trzęsienia ziemi. 

To samo dotyczy sejsmiczności indukowa-
nej przez działalność górniczą. Można to tylko 
szacować różnymi metodami statystycznymi 
z określonym prawdopodobieństwem. Poza 
tym jaki byłby wymiar praktyczny ogłaszania 
takiej informacji w przypadku silnych wstrzą-
sów górniczych, skoro nie trzeba uciekać z bu-
dynków, nie ma bowiem ryzyka katastrofy 
budowlanej? Na pewno jednak należy miesz-
kańców terenów narażonych na silne wstrząsy 
górnicze informować i uczyć, jak mają sobie 
radzić w tych niepokojących i nieprzyjemnych 
dla nich sytuacjach.

W Japonii, gdzie trzęsienia ziemi są czymś 
naturalnym, każdy obywatel wie, że w domu 
musi być sprawna latarka na wypadek prze-
rwania dostaw prądu, że niektóre przedmioty 
i meble trzeba zabezpieczyć przed nagłym 
przemieszczeniem itd. Wstrząsy górnicze 
to  nie trzęsienia ziemi, ale ludzie powin-
ni wiedzieć, jak się zabezpieczać przed ich 
skutkami. I to jest jedno z kluczowych zadań 

przedsiębiorców górniczych w ramach współ-
pracy z gminami i pozyskiwania akceptacji 
społecznej dla ich działalności. To jest trud-
ne zadanie, ponieważ ludzie na spotkaniach 
z przedstawicielami kopalń nie chcą słuchać 
rad i  domagają się nierealnych obietnic, 
że wstrząsów nie będzie. Dialog społeczny 
nie jest naszą mocną stroną, ale Polacy muszą 
się go nauczyć.

 X Skoro system ostrzegania jest dzisiaj 
tylko marzeniem, to  jakie praktyczne 
znaczenie dla mieszkańców węglowych 
gmin ma  Górnicza Skala Intensywności 
Sejsmicznej?

– Skala ta ma przede wszystkim istotne 
znaczenie praktyczne, ponieważ jest empi-
ryczna. Skutki wstrząsu nie są prostą funkcją 
jego energii sejsmicznej i odległości hipocen-
tralnej, czyli odległości obiektu budowlanego 
na powierzchni od ogniska wstrząsu. Praco-
waliśmy nad tą skalą wiele lat, analizując dane 
sejsmometryczne zarejestrowane przez sieć 
powierzchniowych stanowisk pomiarowych 
w powiązaniu z informacjami o odczuciach 
drgań przez ludzi i zaobserwowanych przez 
mieszkańców uszkodzeniach, jakie wystąpiły 
na powierzchni, szczególnie w obiektach bu-
dowlanych. Prace były prowadzone zarówno 
na terenie kopalń węgla kamiennego, jak i rud 
miedzi, a także wykorzystano dane z kopalń 
niemieckich i czeskich. Ustalono, że istotne 
dla obiektywnej oceny intensywności drgań 
są zawsze dwa rejestrowane parametry: przy-
spieszenie lub prędkość drgań oraz czas ich 
trwania. 

Na tej podstawie zostały opracowane dwa 
rodzaje skali – przyspieszeniowa GSI-A i pręd-
kościowa GSI-V. W każdej z nich na podsta-
wie wspomnianej korelacji wyróżniono pięć 
stopni intensywności drgań i przypisano im 
określone symptomy odczuwania drgań przez 
ludzi oraz możliwych uszkodzeń w obiektach 
budowlanych. Skale GSI opisują efekty oddzia-
ływania wstrząsów na powierzchnię, budyn-
ki, infrastrukturę techniczną oraz na ludzi. 
Pozwalają one nie tylko oceniać potencjalne 
skutki bieżącej oraz projektowanej eksploatacji 
na powierzchnię, ale także są pomocne przy 
projektowaniu obiektów budowlanych narażo-
nych na wpływy sejsmiczne i ich zabezpieczeń. 
Ponadto skale te wyróżniają w ocenie stan 
techniczny budynków. 

Reasumując, działalność górnicza w pol-
skich kopalniach węgla kamiennego nie indu-
kuje wstrząsów o magnitudach przekraczają-
cych 4,5 w skali Richtera, a parametry drgań 
wstrząsów górniczych wyraźnie różnią się 
od tych, jakie mają miejsce w przypadku trzę-
sień ziemi, nawet słabych. W związku z tym 
skala GSI wypełnia lukę, jaka istniała w zakre-
sie oceny sejsmiczności górniczej na obiekty 
budowlane i na mieszkańców. l

Gdy ziemia drży...
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W ostatnim czasie liczba tąpnięć w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego się zmniejsza. To efekt zarówno spadku wydobycia i odchodzenia od eksploatacji partii o wysokim ryzyku wystąpienia tąpnięć, jak i większej efektywności 
stosowanej w kopalniach profilaktyki w tym zakresie
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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.

Natura na hałdach

Co górnictwo zabierze, 
powinno oddać

Charakterystycznym elementem śląskiego 
krajobrazu są pogórnicze hałdy – kopiec 
w Rydułtowach należy do najwyższych w Eu-
ropie. Tworzy je masa skalna wydobyta spod 
ziemi razem z węglem. Każdej wydobytej to-
nie węgla towarzyszy ok. 0,5 tony odpadów, 
które składowane są głównie na powierzch-
ni ziemi. Powodują one zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych i głębinowych oraz 
wtórne zanieczyszczenie powietrza atmos-
ferycznego. Wywołują również zmiany geo-
mechaniczne powierzchni ziemi. Jednak nie-
które hałdy po latach porastają roślinnością 
i tworzą szczególny ekosystem, który nie wy-
stępuje nigdzie indziej. Współczesne plany 
zagospodarowania hałd zakładają ich rekul-
tywację poprzez użyźnianie, sianie traw i na-
sadzenia drzew, czyli naśladowanie natury.

Rozwój górnictwa węgla kamiennego 
na Śląsku wiązał się z zajmowaniem terenów 
rolnych i leśnych przez składowiska odpadów 
górniczych. Masę skalną tworzą głównie iło-
łupki karbońskie, które są ubogie w podsta-
wowe składniki odżywcze dla roślin i mają 
tendencję do silnego zakwaszania się. 

W Polsce w latach 70. sypano hałdy, które 
ulegały samozapaleniu na skutek przebiega-
jącego w nich bardzo intensywnego procesu 
utleniania pirytu. W połowie tamtej dekady 
zaczęto formować zwałowiska, w których ko-
lejne warstwy odpadów zagęszczano walcami 
lub uszczelniano popiołami, kształtując łagod-
ne skarpy i odprowadzając wody systemem 
rowów. Zajmowano pod nie tereny rolnicze 
i leśne, na których budowano wielkie zwa-
łowiska o powierzchniach 60–150 ha. Wte-
dy powstało hasło „co górnictwo zabierze, 

powinno oddać” – proponowano zagospo-
darować zwałowiska poprzez ich stopniową 
przemianę w tereny leśne, a niektóre w tereny 
parkowo-widokowe.

Zielona rekultywacja

Do pomysłów rekultywacji przyrodniczej 
na większą skalę wrócono w Polsce w XXI 
wieku, gdy w miastach Europy Zachodniej 
wprowadzono nową metodę – rekultywację 
przyrodniczą. Polega ona na wprowadzaniu 
flory i fauny na terenach zdewastowanych, 
poprzemysłowych lub na  bezpośrednim 
przenoszeniu przyrody na tereny rekultywo-
wane. W naszym kraju podjęto w ostatnich 
latach ocenę rozwoju zbiorowisk roślinnych 
powstałych w różnych okresach w zależności 
od przyjętego kierunku rekultywacji. 

W latach 70. w Polsce wysadzano bezpo-
średnio w grunt takie drzewa jak: jesion, klon, 
dąb, modrzew i uzupełniano brakujące skład-
niki pokarmowe w gruncie przez nawożenie 
mineralne. Najlepsze noty zyskała brzoza, po-
nieważ ten gatunek łatwiej adaptuje się na hał-
dach niż inne – mocniej trzyma się podłoża 
i umacnia grunt. Zaleca się też sianie traw, gdyż 
ograniczają one pylenie i poprawiają walory 
estetyczne rekultywowanych terenów.

całkowita metamorfoZa

Obecnie nie ma mowy o rekultywacji 
hałd bez wcześniejszego przygotowania pod-
łoża. Odpadowa masa skalna wydobywana 
z węglem kamiennym po przejściu szeregu 
procesów technologicznych tworzy grunty 
bezglebowe. W ich składzie chemicznym bra-
kuje niezbędnych dla roślin składników od-
żywczych, takich jak azot i fosfor, są więc mało 

żyzne i panują w nich złe warunki powietrz-
no-wodne oraz mała aktywność biologiczna. 
Grunt pod wprowadzaną na zwałowisko ro-
ślinność użyźnia się poprzez: nawożenie mine-
ralne, przykrywanie warstwą ziemi mineralnej, 
mieszaniną odpadów górniczych z osadem 
ściekowym i mieszaniną odpadów górniczych 
z kompostem. Rekultywacja biologiczna obej-
muje też obudowę biologiczną zboczy zwałów 
i skarp wyrobisk w celu ich zabezpieczenia 
i zapobiegania procesom erozji oraz regulację 
lokalnych stosunków wodnych przez budowę 
niezbędnych urządzeń melioracyjnych.

Jeśli dobierze się odpowiednią mieszankę 
traw do obsiewu zwałowisk, powstają zbio-
rowiska o dużej trwałości, które spełniają 
wymogi stawiane obudowie biologicznej 
rekultywowanych hałd. Roślinność wpro-
wadzana na zwałowisko tworzy z gruntem 
układ współzależny, czyli właściwości fi-
zyczne i chemiczne gleby kształtują się pod 
wpływem składu mineralnego odpadów, 

warunków powietrzno-wodnych oraz dzia-
łalności mikroorganizmów. 

Na hałdach świetnie przyjmują się m.in. 
rośliny z rodziny storczykowatych, jak również 
roślinność galmanowa (rosnąca na glebach 
z dużą zawartością związków cynku i ołowiu, 
np. fiołek kalaminowy, zawciąg pospolity), 
która wykazuje specyficzne przystosowanie 
do zwiększonej zawartości metali ciężkich 
w glebie. Niezwykle szybko rozprzestrzeniają 
się też takie gatunki jak trzcinnik piaskowy 
oraz nawłoć, które ze względu na ich wartość 
opałową i ciepło spalania uznano za potencjal-
ny materiał energetyczny. Dotychczas stwier-
dzono na hałdach występowanie ponad 300 
gatunków roślin naczyniowych, 45 gatunków 
grzybów kapeluszowych i 16 gatunków msza-
ków. Badania fitosocjologiczne roślinności 
zwałowisk odpadów górniczych wykazały, 
że duże zbiorowiska tworzą tam: podbiał 
pospolity, trzcinnik piaskowy, nawłoć późna 
i bylica pospolita. l
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Jeśli rodzice zmuszaliby niemowlę do pale-
nia papierosów, to wzbudziliby gwałtowną 
reakcję otoczenia. Konsekwencje zdrowot-
ne wdychania zanieczyszczonego powietrza 
są  podobne jak nikotynizmu i  wymagają 
wspólnych działań każdego z nas oraz przed-
siębiorców, władz lokalnych i państwowych. 
Wystarczy silniejszy wiatr, by pyły zawieszo-
ne nad domami przemieściły się do sąsied-
niej miejscowości lub poza granice państw. 
Ze smogiem nikt nie wygra w pojedynkę. 
Świadomi tego naukowcy Czech, Słowacji 
i Polski połączyli siły i zawiązali konsorcjum, 
które realizuje międzynarodowy projekt pt. 
„Ujednolicone podejście do systemu zarzą-
dzania zanieczyszczeniem powietrza w funk-
cjonalnych obszarach miejskich” (w skrócie 
AIR TRITIA). 17 października został zainau-
gurowany br. specjalną konferencją, która 
odbyła się w Głównym Instytucie Górnictwa 
w Katowicach.

W katowickiej konferencji otwierającej 
międzynarodowy projekt AIR TRITIA uczest-
niczyło około 100 osób reprezentujących 

różne organizacje i instytucje zaangażowane 
w zwalczanie smogu z Czech, Słowacji i Pol-
ski, które są skupione w konsorcjum. Jest ono 
zarządzane przez Wyższą Szkołę Górniczą 
– Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Pod-
czas konferencji zasygnalizowano problemy 
z jakością powietrza na styku Polski i naszych 
południowych sąsiadów, czyli w obszarze Eu-
ropejskiego Ugrupowania Współpracy Te-
rytorialnej TRITIA. Jak zapewniał podczas 
obrad prof. Petr Jančík z VŠB (Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie), zadaniem konsor-
cjum jest stworzenie narzędzi i całego systemu 
wsparcia poprawy jakości powietrza na terenie 
obejmującym cztery przygraniczne regiony: 
kraj śląsko-morawski, województwo opolskie 
i śląskie oraz kraj żyliński. Termin realizacji 
tego projektu ustalono na 31 maja 2020 roku.

Za trzy lata zostaną opracowane model 
emisji zanieczyszczeń różnego typu (emisja ni-
ska, wysoka i drogowa) oraz mapa do wizuali-
zacji przemieszczeń i wskazywania kierunków 
podejmowanych działań na podstawie specja-
listycznych danych. Do realizacji celów pro-
jektu AIR wykorzystane będzie modelowanie 

matematyczne, weryfikowane przez pomiary 
i superkomputery. Koordynatorzy projektu 
uważają, że konieczne będzie opracowanie 
propozycji zmian w obowiązujących obecnie 
regulacjach prawnych dotyczących jakości 

powietrza. Efekty projektu w postaci narzę-
dzi będą wykorzystane w innych regionach 
Europy, który jest częścią większego między-
narodowego programu Interreg CENTRAL 
Europe. (TAL)

Polska, Czechy i Słowacja wspólnie walczą o czystsze powietrze

Smog nie zna granic
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Hałdy stanowią siedlisko wielu gatunków roślin, w tym dużej liczby chronionych

W ramach projektu AIR TRITIA zostanie stworzony system poprawy jakości powietrza na terenie 
obejmującym cztery regiony
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Na rynek weszła szósta już generacja Volkswa-
gena Polo. Ceny zaczynają się od 44 490 zło-
tych za wersję Start z silnikiem o mocy 65 KM.

W porównaniu ze swoim poprzednikiem 
nowy Volkswagen Polo jest dłuższy o ponad 
8 centymetrów i szerszy o prawie 7 centy-
metrów. Pojemność bagażnika wzrosła z 280 
do 351 litrów.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży dla nowe-
go Polo są dostępne cztery silniki benzynowe 
o pojemności 1 litra i mocy 65, 75, 95 i 115 KM. 
Dwie mocniejsze jednostki napędowe to tur-
bodoładowane silniki TSI. Najmocniejszym 
silnikiem benzynowym jest dwulitrowy silnik 
o mocy 200 KM oferowany w Polo GTI. Gamę 
jednostek napędowych uzupełniają dwa diesle 
1.6 TDI o mocy 80 i 95 KM. Modele z silni-
kami o mocy od 95 KM wzwyż są oferowane 
również z dwusprzęgłową, siedmiobiegową 
przekładnią (DSG).

Polo nowej generacji oferowane jest 
w  pięciu wersjach wyposażenia – Start, 
Trendline, Comfortline i Highline oraz jako 
model specjalny – Beats (wyposażony m.in. 
w 300-watowy system dźwiękowy). Wszyst-
kie wersje są seryjnie wyposażone w system 
Front Assist monitorujący przestrzeń przed 
autem z funkcjami hamowania awaryjnego 

City oraz rozpoznawania pieszych. Auto zo-
stało wyposażone w system multimedialny 
najnowszej generacji z ekranami o przekątnej 
od 6,5 do 8 cali.

Wzmocnione  
przez odchudzanie

W sporcie im lżej, tym lepiej. Z aut przy-
gotowywanych do rajdów wyrzuca się wszyst-
ko – tylną kanapę, wygłuszenia, niepotrzeb-
ne wyposażenie. Porsche 911 Carrera T jest 
zmienione na podobnej zasadzie: tylną szy-
bę i tylne szyby boczne wykonano z lekkiego 
włókna szklanego, a panele drzwi zaopatrzono 
w pętle do otwierania. W znacznym stopniu 
ograniczono wygłuszenie i zrezygnowano 
z opcjonalnych tylnych siedzeń. Na życzenie 
można też zrezygnować z systemu Porsche 
Communication Management (PCM). Re-
zultat: przy masie własnej 1425 kilogramów 
dwuosobowe 911 Carrera T jest o 20 kilogra-
mów lżejsze od „zwykłego” modelu Carrera 
z porównywalnym wyposażeniem.

Niższa masa własna, krótsze przełoże-
nia manualnej skrzyni biegów oraz tylny 
napęd z  mechaniczną blokadą dyferen-
cjału – wszystko w imię lepszych osiągów 
i  intensywniejszej przyjemności z  jazdy. 
Auto dysponuje seryjnym, obniżonym 

o 20 milimetrów zawieszeniem sportowym 
PASM, zoptymalizowanym pod względem 
masy pakietem Sport Chrono, krótszą dźwi-
gnią zmiany biegów z czerwonym schema-
tem przełożeń oraz środkowymi panelami 
foteli pokrytymi materiałem Sport-Tex. 
Dla 911 Carrera T zarezerwowano również 
opcjonalną tylną oś skrętną, niedostępną 
dla 911 Carrera.

Sześciocylindrowy, podwójnie turbodo-
ładowany silnik typu bokser o pojemności 
3 litrów generuje moc 370 KM i maksymal-
ny moment obrotowy 450 Nm. Z manualną 
przekładnią o skróconych przełożeniach i me-
chaniczną blokadą dyferencjału 911 Carrera T 
przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 sekundy 
– o 0,1 sekundy szybciej niż 911 Carrera Co-
upé. Sprint do 200 km/h zajmuje zaledwie 
15,1 sekundy. Na życzenie nowy model do-
stępny jest również z przekładnią Porsche 
Doppelkupplung (PDK). Tak wyposażony 
osiąga 100 km/h w 4,2 sekundy, a 200 km/h 
– w 14,5 sekundy. Warianty z obiema skrzy-
niami rozwijają prędkość maksymalną prze-
kraczającą 290 km/h.

Nowe Porsche 911 Carrera T można 
już zamawiać. Samochód będzie dostępny 
od stycznia 2018 roku. Jego ceny w Polsce 
zaczynają się od 536 115 złotych.

WodoroWe ciężaróWki 
ToyoTy

W okolicy portów w Los Angeles i Long 
Beach krąży ciężarówka Toyoty wykorzystu-
jąca ogniwa paliwowe. Wodorowa ciężarów-
ka ma napęd elektryczny o mocy ponad 670 
KM oraz momencie obrotowym ok. 1800 Nm. 
W samochodzie pracują dwa zestawy ogniw pa-
liwowych z Toyoty Mirai i niewielka – jak na po-
jazd tych gabarytów – bateria o pojemności 12 
kWh. Ładowność ciężarówki wynosi 36 290 
kilogramów, a jej zasięg z obciążeniem to ponad 
320 kilometrów na jednym tankowaniu.

Auto będzie służyło do  transportu to-
warów z terminali portowych w Los Ange-
les i Long Beach do pociągów towarowych 
i magazynów. Dziennie będzie pokonywało 
średnio 320 kilometrów na krótkich dystan-
sach. Ogniwa paliwowe zostaną w ten sposób 
sprawdzone pod względem możliwości ciągnię-
cia dużych ciężarów, a zespół badawczy zbierze 
dane o osiągach i możliwościach ciężarówki 
na wodór w rzeczywistych warunkach. Z cza-
sem trasy z obciążoną naczepą będą wydłużane.

Duże pojazdy ciężarowe są  źródłem 
znacznego procenta zanieczyszczeń powie-
trza emitowanych przez porty w Los Angeles 
i Long Beach. PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowe Polo już na rynku

W porównaniu ze swoim poprzednikiem nowy Volkswagen Polo jest dłuższy o ponad 8 centymetrów Polo nowej generacji oferowane jest w pięciu wersjach wyposażenia

Porsche 911 Carrera będzie dostępny od stycznia 2018 roku Wodorowa ciężarówka ma napęd elektryczny o mocy ponad 670 KM 
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Peryferia

Krystyna

Zdrowie

Rzadkie włosy, nierzadki problem
Na skórze naszych głów rośnie od 100 do 150 
tys. włosów, na każdy jej centymetr kwadra-
towy przypada ich średnio 200–300. Każdy 
włos prędzej czy później wypadnie – jest 
to związane z jego cyklem życiowym. Prze-
ciętnie rośnie do siedmiu lat, wydłużając się 
o centymetr na miesiąc, po czym wypada. Co-
dziennie tracimy w ten sposób od 50 do 100 
włosów i jest to proces naturalny. Łysienie 
zachodzi wtedy, gdy utrata włosów, rozpoczy-
nająca się najczęściej na czole i szczycie gło-
wy, jest trwała. Dotyczy zarówno mężczyzn, 
jak i w mniejszym stopniu kobiet i choć samo 
w sobie najczęściej nie jestem schorzeniem, 
może źle wpływać na samoocenę i stan psy-
chiczny. Czasem też łysienie może być obja-
wem wskazującym na poważniejszą chorobę, 
np. problemy z tarczycą czy anemię, a także 
zaburzenia hormonalne.

Za 95 proc. przypadków łysienia odpo-
wiadają uwarunkowania genetyczne. Są one 
podłożem łysienia androgenowego – spowo-
dowanego wrażliwością mieszka włosowego 
na pochodną testestoronu – dihydrotestoste-
ron (DHT). Wskutek tego mieszek wytwarza 
coraz cieńsze i słabsze włosy, sam ulegając 
zmniejszeniu. Dziedziczymy po obojgu ro-
dzicach, więc brak włosów u dziadka ze stro-
ny matki też może oznaczać ryzyko łysienia 
wnuka. Łysienie androgenowe w mniejszym 
albo większym nasileniu w 80 proc. dotyka 
mężczyzn i zaczyna się w 25.–45. roku życia, 
choć pierwsze objawy mogą pojawić się już 
u nastolatków. Ten typ łysienia określany jest 
też jako łysienie typu męskiego.

Wyraźnym wczesnym objawem łysienia 
androgenowego jest pojawienie się nad czołem 
dwóch położonych symetrycznie zakoli, które 
stopniowo się powiększają. Następnym etapem 

jest cofnięcie linii włosów, obejmujący obszar 
na skroniach i czole. W dalszym stadium łysina 
obejmuje część ciemieniową, czyli szczyt gło-
wy, na którym tworzy się tzw. tonsura, zwana 
potocznie podkową. Z wierzchołka głowy ły-
sina rozprzestrzenia się równomiernie i kon-
centrycznie. Zazwyczaj mężczyzna dotknięty 
łysieniem zachowuje resztki włosów na potylicy 
i częściowo w okolicach skroniowych.

Czynniki ryzyka

Uwarunkowania genetyczne są najczęst-
szymi, ale nie jedynymi przyczynami łysie-
nia. Istotnymi czynnikami chorobotwórczymi 
są stosowanie konkretnych leków (środki an-
tymetaboliczne, środki alkilowe, środki ma-
jące na celu zahamowanie mitozy), zatrucie 
metalami ciężkimi (tal, arsen, ołów), choroby 
o podłożu autoimmunologicznym, ostre cho-
roby, którym towarzyszy wysoka temperatura, 
choroby chroniczne (guzy, toczeń rumienio-
waty, erythematosus), zmiany hormonalne 
i czynniki stresogenne.

rodzaje łysienia

Wspomniane czynniki stresogenne mogą 
być głównym powodem łysienia neurotycz-
nego. Każdy z nas słyszał o ludziach, którzy 
na skutek tragicznego przeżycia w jeden dzień 
całkowicie osiwieli. Przeżyta trauma może 
też być przyczyną nadmiernego wypadania 
włosów. Łysienie neurotyczne może być tak-
że powiązane z długotrwałymi zaburzenia-
mi depresyjnymi. Zależnie od stanu układu 
nerwowego chorego może być ono reakcją 
np. na śmierć bliskiej osoby, utratę pracy czy 
rozpad związku. Ten rodzaj łysienia jest bar-
dzo trudny do całkowitego wyleczenia, po-
nieważ trudno jednoznacznie zdiagnozować 
jego przyczyny.

2 proc. pacjentów zgłaszających się do der-
matologa cierpi na łysienie plackowate, które 
charakteryzuje się występowaniem przejścio-
wych lub trwałych ognisk wyłysienia, rozmiesz-
czonych nieregularnie na głowie. Choroba 
może pojawić się w każdym momencie życia, 
najczęściej jednak zapadają na nią dzieci lub 
młodzi ludzie. Powstaje ona głównie na tle 
zaburzeń autoimmunologicznych i naczynio-
wych. Z uwagi na bardzo widoczne objawy, któ-
re trudno kosmetycznie zamaskować, łysienie 
plackowate może doprowadzać do poważnych 
zaburzeń psychologicznych i braku akceptacji 
swojego wyglądu. W leczeniu tej odmiany łysie-
nia stosuje się minoksydil, cygnolinę albo tera-
pię kortykosterydową. Niestety efekty leczenia 
są zwykle mało skuteczne, a po zaprzestaniu 
terapii włosy zazwyczaj wypadają.

Nieodwracalnym schorzeniem jest łysie-
nie bliznowaciejące. Proces chorobowy obej-
muje zaburzenia niszczące torebki włosowe 
oraz zastępowanie ich tkanką bliznowatą 
połączoną z  trwałą utratą włosów. Towa-
rzyszącymi objawami choroby są świąd, ból 
lub nadwrażliwość skóry głowy. Do łysienia 
bliznowaciejącego dochodzi z reguły wsku-
tek urazu bądź innego stanu chorobowego, 
jak oparzenia ogniem i środkami chemicz-
nymi, skaleczenia i otarcia naskórka oraz 
odmrożenia.

LeCzenie

Łysienia dziedzicznego nie trzeba leczyć, 
ponieważ ani nie wiąże się z komplikacjami 
zdrowotnymi, ani nie boli. Dla wielu osób 
ważne są jednak względy estetyczne i zadowo-
lenie ze swojego wyglądu. Powinny więc one 
wzbogacić swoją dietę w witaminy A, D i E 
oraz selen, cynk, żelazo, wzmacniające włosy. 
Mikroelementy te znajdziemy w warzywach, 

rybach, nabiale i  przetworach mącznych. 
Szampony z drogerii nie pomogą w łysieniu, 
wzmocnią tylko kondycję włosów, które jesz-
cze nie wypadły. Coraz popularniejsze jest 
leczenie farmakologiczne, podczas którego 
przyjmuje się minoksydyl, rozszerzający na-
czynia mieszków włosowych, albo finasteryd, 
hamujący enzym 5α-reduktazę. Stosuje się też 
terapię hormonalną – lek zawierający estradiol 
może być używany przez kobiety i mężczyzn.

Coraz więcej osób decyduje się na za-
biegi kosmetyczne, jak przeszczep włosów, 
transplantacja włosów czy przeszczepy skóry 
owłosionej. Są to rozwiązania kosztowne, ale 
dają natychmiastowy i długotrwały efekt ko-
smetyczny. Najnowszymi metodami, poleca-
nymi dla osób z trudnym do leczenia łysieniem 
androgenowym, są mezoterapia i laserotera-
pia. W trakcie mezoterapii pod skórę wprowa-
dzane są koktajle witaminowo-mineralne lub 
osocze bogatopłytkowe. Aktywowane płytki 
krwi uwalniają czynniki wzrostu i odżywiają 
mieszki włosowe, a włos zaczyna rosnąć. Pod 
wpływem osocza zaczynają się też tworzyć 
nowe mieszki włosowe. Trwająca pół roku 
laseroterapia – stymulacja światłem czerwo-
nym i podczerwonym – działa na metabolizm 
komórek mieszków włosowych, stymulując 
je do ponownego wytwarzania włosa. l
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Mówiąc o szalonym, barwnym romansie, nikt 
nawet nie pomyślałby o Krysi. Niby nie była 
brzydka – ale trudno było też o niej mówić 
jako o piękności. Od zawsze zachowywała się 
tak, jakby pracowicie chciała ukryć wszystkie 
zalety swojej figury i urody, a wyeksponować 
wady. Była po prostu niewidzialna.

Krysia pojechała do Ciechocinka po dłu-
gich tygodniach namawiania ją przez przyja-
ciółkę. Nigdzie nigdy nie jeździła, była raz czy 
dwa za granicą, ale tylko przy jakiejś okazji. Nie 
to, że nie chciała – po prostu był to skutek ciągu 
podejmowanych przez nią decyzji. Podobnie 
jak z wykształceniem – zawsze dużo czytała, ale 
przywykła, że rodzina z tego drwiła, i z czasem 
sama zaczęła siebie postrzegać jako tę głupszą 
czy leniwą. Wcześnie wyszła za mąż, za syna 
znajomych rodziców i ich sąsiada. Nigdy nie 
była w nim zakochana, po prostu jakoś tak 
wyszło, wszystkim się to rozwiązanie podobało, 
a ona nie protestowała. Szybko też urodziła 
swoje pierwsze i jedyne dziecko – córkę, któ-
ra po latach miała stać się przerażającą kopią 
swojego roszczeniowego ojca.

Krysia była pogodzona ze  swoim ży-
ciem. Nigdy nie przepadała za zajmowaniem 
się domem, ale była w tym na tyle sprawna 

i ogarnięta, że zajmowało jej to stosunkowo 
niewiele czasu. Resztę przeznaczała na se-
kretne czytanie, dokształcanie się i podróże 
palcem po mapie. Pewnie nikt patrząc na nią, 
nie wpadłby na to, że skromnie ubrana, cicha, 
szara myszka w głębi duszy nie marzyła o ni-
czym innym niż o dalekich podróżach. 

Ciechocinek może nie był spełnieniem 
jej marzeń, ale stał się jednak przyczynkiem 
do tego, że Krysia zobaczyła inne życie niż 
to zamknięte w małym mieszkaniu bloku 
z wielkiej płyty. Chodziła na spacery, karmiła 
wiewiórki i z zazdrością patrzyła na ludzi, 
którzy bez oporów nawiązywali kontakt 
z innymi. Ona tego nie potrafiła. Najpierw 
rodzice, a później mąż utrwalili w niej prze-
konanie, że jest wyjątkowo nieciekawą osobą. 

Od przedszkola miała tylko jedną jedy-
ną przyjaciółkę (zresztą tę, która namówiła 
ją na wyjazd). I gdy pewnego popołudnia 
Krysia popijała na ławce herbatę i bezwiednie 
przyglądała się spacerującemu mężczyźnie, 
stało się coś, czego się nie spodziewała. Męż-
czyzna do niej podszedł, jak gdyby nigdy nic 
zapytał, czy może się dosiąść. Była to jedna 
z dziwniejszych rzeczy, jakie przydarzyły 
się Krysi, i początek zupełnie nowego etapu 
w jej życiu.

Przez kolejne dwa tygodnie praktycznie 
nie rozstawała się z Adamem. Mężczyzna znał 
większość miejsc na świecie, o których ona 
tylko czytała, dużo podróżował, mówił w kil-
ku językach. Mimo skończonych 50 lat Krysia 
pierwszy raz w życiu się zakochała. Odmłod-
niała, za namową Adama odświeżyła garderobę 
i pierwszy raz w życiu poszła do fryzjera, za-
miast sama jak zwykle podciąć włosy. Każdy, 
kto przez następne dni widział ich razem, był 
przekonany, że są parą od lat. Znajomość zmie-
niła się w szalony romans, a Krysia zupełnie 
zapomniała, że za kilka dni ma wrócić do swo-
jego zwykłego życia. Od początku jednak nie 
ukrywała prawdy przed Adamem.

Powrót do domu był dla Krysi jak skok 
do lodowatej wody. Zastała pobojowisko – 
stosy brudnych ubrań, niedojedzone resztki 
jedzenia, które sama przygotowała przed wy-
jazdem, lepką od brudu podłogę. Ona jednak 
tyko zacisnęła zęby i wzięła się do szorowa-
nia. Po  kilku godzinach dom przejaśniał. 
Nie wiedziała jednak, co zrobiła w życiu nie 
tak. Nie spodziewała się powitalnego obiadu 
czy kwiatów – miała jednak nadzieję, że jej 
pierwszy w życiu samotny wyjazd pozwoli 
jej rodzinie ją docenić. Stało się dokładnie 
odwrotnie. I gdy znowu niezadowolony mąż 

zaczął narzekać na smak zupy, wykrzyczała 
mu, że się zakochała. Sama nie wiedziała, cze-
go się spodziewać, ale chyba liczyła, że choć 
trochę go to zaboli i może będzie zazdrosny. 
Nie był – rubasznie się tylko zaśmiał i rzucił, 
że niemożliwe, żeby ktokolwiek zechciał taką 
starą szkapę. 

W takiej atmosferze minęło kolejnych 
kilka dni. Właściwie – jak się zastanowiła, 
nie była to w sumie nowość, ale dopiero teraz, 
po trzydziestu latach małżeństwa zauważyła, 
jak bardzo nie chce tak żyć. A jednak wieczo-
rem znowu podgrzała parówki, pokroiła pomi-
dory, przygotowała bułki i gdy mąż przeżuwał 
je, co chwila wybuchając swoim szyderczym 
śmiechem podczas oglądania głupiego serialu, 
po prostu wstała i wyszła.

Krysia zabrała z sobą tylko swoją toreb-
kę. Miała w niej portfel, stary telefon, kilka 
drobiazgów i książkę. Szła przed siebie kilka 
godzin, aż ręce zmarzły jej tak, że ledwo mogła 
utrzymać telefon. Zadzwoniła do Adama – 
od którego niczego nie oczekiwała. Nie wie-
działa, co będzie dalej, nawet niezbyt żałowała, 
że podjęła decyzję tak późno, nie wiedziała 
jeszcze jak i gdzie, ale czuła, że wreszcie za-
częła swoją pierwszą prawdziwą podróż.

 l
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Piwo przez wieki

Miedziano-złocisty napój

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Zakład UbeZpiecZeń SpołecZnych do 
20 paźdZiernika wydał decyZje emerytal-
ne dla bliSko 160 tyS. oSób, które Złożyły 
wnioSek. Przeciętna emerytura wynikająca 
z wydanych dotychczas decyzji wyniosła dla 
kobiet 1627 złotych, a dla mężczyzn 2791 zło-
tych, przy czym 30 proc. decyzji emerytalnych 
dotyczy osób, które ostatnio nie pracowały 
i nie miały w ostatnim roku żadnej składki. 
Z uzyskanych danych, dotyczących wniosków 
złożonych w związku z obniżeniem wieku eme-
rytalnego, wynika, że ZUS wydał 160,4 tys. 
pozytywnych decyzji w tej sprawie. Wydał też 
2,8 tys. decyzji odmownych. Wśród pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków 130,6 tys. to decyzje 
ostateczne, a 17,3 tys. zaliczkowe – emerytu-
ra zostanie przyznana, ale świadczeniobiorcy 
muszą dostarczyć jeszcze jakieś dokumenty.

polacy nadal chętnie biorą kredyty. 
Mimo że dynamika się obniżyła, to zadłu-
żamy się na kwoty wyższe niż przed rokiem. 
Przeciętna zdolność kredytowa trzyosobowej 
rodziny opiewa dziś na ponad 461 tys. złotych 
– wynika z danych zebranych przez Open 
Finance. Rosnące wynagrodzenia pozwala-
ją na otrzymanie kredytu wyższego o 36,7 
tys. złotych niż przed rokiem. Zadłużając się, 
należy pamiętać, że dziś stopy procentowe 
są na bardzo niskim poziomie, jednak gdy 
Rada Polityki Pieniężnej zacznie je podnosić, 
raty zaczną rosnąć.

w SektorZe nowocZeSnych USłUg biZ-
neSowych 9 proc. pracowników Stano-
wią obcokrajowcy. Specjaliści wskazują, 
że odsetek pracowników spoza Polski będzie 
wzrastał. Monster Talent Sourcing Services 
przeprowadził badanie wśród cudzoziemców 
z 20 europejskich krajów, które miało zdefi-
niować, dlaczego wybrali pracę w Polsce. Aż 
40 proc. badanych wybrało Polskę ze względu 
na możliwość znalezienia tutaj atrakcyjnej 
pracy (możliwości rozwoju), a 38 proc. z po-
wodów uczuciowych – przeprowadziło się, 
by zamieszkać w kraju swojego partnera czy 
partnerki. Jako główną zaletę życia w Polsce 
obcokrajowcy wskazali niskie koszty życia, 
atrakcyjną lokalizację Polski w centrum Eu-
ropy, możliwość przebywania w międzyna-
rodowym środowisku, okazję do poznania 
polskiej kultury i obyczajów oraz bogate życie 
kulturalne i towarzyskie. Minusem jest na-
tomiast bariera językowa, która ogranicza 
zdolność integracji przyjezdnych z Polakami 
(niska znajomość angielskiego wśród Pola-
ków). Obcokrajowcy dostrzegają także brak 
naszej otwartości i trudność w nawiązywaniu 
kontaktów. Ponadto cudzoziemcy wskazu-
ją na niższy standard życia w porównaniu 
z krajem ojczystym oraz trudności związane 
z organizacją życia.

Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „barwne kolory jeSieni”.  
Nagrodę wylosowała: janina kępa Z chorZowa.

Wieś Miedzianka ma burzliwą historię – 
była dawną górniczą osadą, XIX-wiecznym 
sudeckim kurortem Kupferberg, ofiarą po-
wojennej rabunkowej gospodarki, w końcu 
peerelowskim miastem-widmem. Obecnie 
kwitnie w niej nowe życie. Jednym z jego 
przejawów jest młody browar rzemieśl-
niczy, Browar Miedzianka. Para młodych 
właścicieli-piwowarów śmiało czerpie 
w swojej działalności z fascynującej historii 
miejsca. O legendach regionu, pomnikach 
przyrody i górniczej tradycji przeczytamy 
zarówno na etykietach warzonych tu piw, 
jak również w prowadzonej przy browarze 
restauracji.

W  położonej na  wysokości 480–
520 m n.p.m. wsi rozpościerają się widoki 
na dolinę rzeki Bóbr i Miedzianego Potoku, 
Śnieżkę, Góry Sokole i Ołowiane. Przez 800 
lat górnictwo miedzi, srebra, cynku i kobaltu 
wyznaczało jej mieszkańcom codzienny rytm 
życia i przynosiło im dobrobyt. W XIX wieku 
o zamożności miasteczka świadczyły pałac, 
kościoły, browar i rynek z fontanną otoczony 
zadbanymi kamienicami. Jednak branża, która 
była kołem zamachowym rozwoju Miedzianki, 
po II wojnie światowej przyniosła jej zgubę. 
Władze komunistyczne na potrzeby zbro-
jeń rozpoczęły rabunkowe wydobycie uranu, 
które spowodowało liczne szkody górnicze 
i zagrożenie życia mieszkańców. Miasteczko 
zaczęło się zapadać – dosłownie i w przeno-
śni. Po fiasku operacji wydobywczej w 1972 
roku większość ludności została wysiedlo-
na, a po dawnej świetności miasta pozostały 

jedynie kościół, otwory szybów i sztolni oraz 
ruiny browaru.

browar w miedZiance, 
odSłona drUga

Zauroczeni historią wsi i majestatem Gór 
Sokolich i Ołowianych wrocławscy przedsię-
biorcy, Ewa Jurkiewicz i Jarosław Kądziela, 
postanowili tu zamieszkać. Zainteresowali się 
historią Miedzianki, w której na poczesnym 
miejscu stał browar – przed II wojną świa-
tową warzony w nim Złoty Kupferberg gasił 
pragnienie wracających po szychcie górników 
i odpoczywających w schroniskach w Ruda-
wach Janowickich turystów. Z zamiłowania 
Kądziela jest piwowarem domowym, więc 
nad koncepcją na biznes nowi mieszkańcy nie 
zastanawiali się długo. W 2015 roku otworzyli 
Browar Miedzianka. Historia wisi tu w po-
wietrzu, nie dziwi więc, że po drugiej stronie 
drogi, przy której wzniesiono nowy browar, 
stoją ruiny starego.

górnik i cycUchy
Samo logo Browaru Miedzianka – górnik 

w kasku z opartym na ramieniu oskardem 
– wyraźnie wskazuje, że piwa będą nawiązy-
wać do specyfiki regionu. Znakomitym tego 
przykładem jest Górnik z rodziny stoutów. 
W tym wytrawnym, ciemnym piwie przewa-
żają aromaty wędzone, dymione, przywodzą-
ce na myśl ognisko. Na drugim planie wy-
brzmiewają delikatne akcenty czekoladowe 
i owocowe. Piana w piwie Rudawskim piętrzy 
się jak szczyty gór, od których wzięło ono swą 
nazwę. Ten mocny lager wiedeński ma pełny 
słodowy smak z lekką goryczką na finiszu. 
Jego znakiem szczególnym jest pozostający 
na dnie osad drożdżowy. Z zupełnie innej 
bajki jest Boberek, barleywine leżakowane 
w beczce po Burbonie. To bardzo słodkie 
piwo, w którego aromacie dominują suszo-
ne owoce, daktyle, rodzynki, kandyzowane 
morele i brzoskwinia. Słodycz bursztynowego 
Boberka wygładza delikatny akcent karmelu 
i wanilii.

Jednak nie samymi górnikami i bobrami 
Miedzianka stała. Przyciągający wzrok i dzia-
łający na wyobraźnię Cycuch Janowicki swą 
nazwę zawdzięcza wierzchołkom Gór Soko-
lich – Sokolika i Krzyżnej Góry – które zo-
stały ochrzczone przez turystów-kinomanów 
mianem Piersi Lolobrygidy, na cześć słynnej 
w latach 60. włoskiej aktorki i seksbomby Giny 
Lollobrigidy. Pierwszy kontakt z tym american 
pale ale jest wyraźnie goryczkowy, a później 
piwo odsłania swe wdzięki – intensywne aro-
maty cytrusowe i owocowe. 
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