
Temat na czasie
Europejski Kongres Gospodarczy: 
Wsparcie dla polskiego górnictwa 
jest wsparciem dla polskiej 
gospodarki. 
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Wniosek o koncesję

Lubelski Węgiel Bogdanka.
strona 4

Antysmogowy 
projekt na medal
Eko Patrol GIG – laureat 
Zielonego Czeku WFOŚiGW 
odniósł sukces na targach wyna-
lazczości w Paryżu.

strona 8

Lexus ES trafi do 
Europy
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Dla górników, 
strażaków i obsługi 
turystów
Lampy FASER SA na Targach 
Górniczych w Wietnamie.

strona 12

JSW SA. Koniec akcji ratunkowej

Zginęło pięciu górników

W nocy z 15 na 16 maja ratownicy znaleźli ciało ostatniego poszukiwanego górnika. W ruchu Zofiówka 
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła się część poszukiwawcza akcji 

ratunkowej.
WięceJ nA s. 5
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Ważne,  
o czym nie mówiono
W ydobywać więcej czy tylko tyle, ile się 

opłaca? Dlaczego oczekuje się od polskiego 
górnictwa węgla kamiennego, że w stu procentach 
ma zaspokoić zapotrzebowanie rynku krajowego? Szansę 
na to ostatecznie zaprzepaszczono około 11–12 lat temu 
przez fatalną politykę właścicielską. Wtedy przekreślono 
wszystkie plany dawnej Kompanii Węglowej służące 
utrzymaniu pozycji na rynku wewnętrznym łącznie 
z koncepcją wykorzystania węgla przez sektor chemiczny. 

P rogram ratowania górnictwa w wykonaniu Prawa 
i Sprawiedliwości jest najprawdopodobniej ostatnim 

tak dużym programem opracowanym dla górników. 
Wbrew krytykom na razie jest sukces. Teraz spółki 
węglowe mają do wyboru: albo opracują strategię 
utrzymania się na rynku, albo będą się powoli zwijać. Nie 
chodzi o strategię prezentowaną na konferencjach. Nie 
chodzi o ambitne plany, których efekty będzie można 
zobaczyć za wiele lat. Chodzi mi o strategię codziennych 
działań, które zapobiegną powtórce z historii. 

P olskie górnictwo węgla kamiennego ma za sobą kilka 
wielkich transformacji. Pierwszą była samodzielność 

kopalń i wiara, że rynek wszystko załatwi. Potem 
stworzono spółki węglowe, aby kopalnie przeżywające 
trudności mogły przetrwać i wyjść na prostą. 
Restrukturyzacja z czasów rządu Akcji Wyborczej 
Solidarność miała uczynić z górnictwa branżę trwale 
rentowną. Przyszedł kryzys i trzeba było z bankrutujących 
spółek utworzyć Kompanię Węglową. Tworzono 
ją w pośpiechu, bo zaczynało brakować pieniędzy 
na wypłaty. Kompania miała osiągnąć sukces. Po 13 
latach praktycznie padła. Z jej kopalń stworzono Polską 
Grupę Górniczą, do której po roku włączono kopalnie 
bankrutującego Katowickiego Holdingu Węglowego. 

W przypadku gdyby była potrzebna kolejna głęboka 
restrukturyzacja, powstanie wielki problem 

ekonomiczny. Jeżeli górnicy mieliby mieć jakikolwiek 
program osłonowy, to tylko za pieniądze przez nich 
wypracowane. To mało prawdopodobne, aby na przykład 
Polską Grupę Górniczą było stać na przyzwoite odprawy 
dla górników albo na sensowny program urlopów 
górniczych opłacanych z kasy spółki. Rok 2018 jest 
ostatnim rokiem, kiedy można jeszcze wspierać programy 
osłonowe z budżetu państwa. Oczywiście, po sukcesach 
polskich negocjatorów, którzy przekonali Komisję 
Europejską do zgody na naprawę górnictwa według 
recept rządu PiS, można liczyć na jakiś kolejny sukces 
negocjacyjny. Jednak biorąc pod uwagę, że aktualnie 
udało się wydusić zgodę na coś, co było niewyobrażalne 
dla poprzedniego rządu, trudno oczekiwać, że Komisja 
będzie miękła za każdym razem. Tym bardziej jest to mało 
prawdopodobne, że kolejna restrukturyzacja za pieniądze 
państwowe oznaczałaby porażkę obecnego programu. 
Trzeba pamiętać, że KE zgodziła się na działania 
ocierające się o pomoc publiczną, ponieważ nasz rząd 
gwarantował, że kopalnie staną na nogi i zaczną działać 
jak każda inna firma w gospodarce konkurencyjnej. 
Szkoda, że te problemy potraktowano po macoszemu 
w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Niedobrze, że w debacie o górnictwie nie wzięli udziału 
przedstawiciele związków zawodowych. Dlaczego to tak 
istotne? Ponieważ od współpracy między związkami 
a zarządami zależy, czy uda się zrealizować założenia 
rządowe i strategię spółek węglowych. 

W czasie panelu o górnictwie omawiano bardzo 
ważne tematy. Jest także ważne to, o czym nie 

mówiono. Ze strachu? l

Spotkała nas wielka tragedia. Straciliśmy kolegów. Nie 
ma słów, którymi można wyrazić ból rodzin i przyja-
ciół tych, którzy zginęli w Zofiówce. Praca w kopalni 
wiąże się z zagrożeniem. Mimo postępu technicznego 
nie można przewidzieć wielu niebezpiecznych zda-
rzeń. Od wielu pokoleń górnicy mówią, że w zderze-
niu z naturą nie ma mądrych ani mocnych. Ona jest 
bezwzględna. Praca pod ziemią uczy solidarności, 
koleżeństwa i odpowiedzialności. Najwyraźniej wi-
dać to w czasie akcji ratowniczych. Pod ziemię zjeż-
dżają zastępy ratowników, którzy z narażeniem życia 
idą na ratunek górnikom, których najczęściej wcześ-
niej nie mieli okazji poznać ani spotkać. Bez względu 
na rozmiar katastrofy każdy z nich idzie po żywego 
człowieka. Nadzieja umiera ostatnia – to motto, które 
najczęściej słyszymy w takich sytuacjach. Przeświad-
czenie ratowników, że idą po żywych, dodaje im sił. 

K atastrofa w kopalni jest bardzo medialna. Na wy-
obraźnię osób niemających kontaktu z górni-
ctwem działa na przykład informacja, że około 

kilometra pod ziemią jest grupa mężczyzn odciętych 
od świata, którzy robią wszystko, aby przetrwać do na-
dejścia pomocy. W rzeczywistości jest mozolna pra-
ca zastępów ratowniczych i wielka wola przetrwania 
u poszkodowanych. W górnictwie jest żelazna zasada 
– górnik nawet w najgorszej sytuacji ma stuprocentową 
pewność, że setki osób pracują po to, aby nieść mu 

pomoc. Ta pewność pozwalała w wielu przypadkach 
przeżyć ludziom, którzy znaleźli się w beznadziejnej 
sytuacji. W historii polskiego górnictwa były takie 
przypadki. Opieka św. Barbary, nadzieja na ratunek, 
chęć życia – to trzymało pod ziemią przy życiu tych, 
którzy później byli uznawani za cudownie ocalonych. 
W przypadku dramatu w naszej kopalni liczyliśmy 
na podobny cud. Niestety, rozmiar katastrofy i ku-
mulacja zagrożeń wykluczyły cudowne zakończenie. 

Praca w kopalni to wielki patos i walka. Trudno 
to zrozumieć tym, którzy nie mieli okazji być pod zie-
mią. Żona, dzieci, rodzina, przyjaciele – to są wartości, 
które w środowisku górniczym potrafimy docenić. 
Po każdej tragedii ból ogarnia nas wszystkich, bo prze-
cież tracimy wtedy ludzi bliskich. 

Zawsze irytują mnie relacje dziennikarzy z ka-
tastrof górniczych. Przekręcają, koloryzują, czasem 
opowiadają bzdury, gonią za sensacją, przez co trudno 
w tej medialnej plątaninie wychwycić rzetelne i pro-
fesjonalne przekazy. A przecież takie też są. Jednak 
usprawiedliwiam tych, do których czasem mam pre-
tensję, bo przecież dzięki takim relacjom do społe-
czeństwa docierają informacje, których na co dzień nie 
ma. Mam na myśli etos pracy górniczej, poświęcenie, 
ciągłe zmaganie z naturą. Za jedno jestem wdzięczny 
dziennikarzom – w czasie akcji ratowniczej nie szukali 
sensacji w sposób ordynarny. 

 l

Pięścią w stół

Wielka tragedia

Od wielu pokoleń 
górnicy mówią, 
że w zderzeniu 
z naturą nie 
ma mądrych ani 
mocnych. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wyrazy wielkiego współczucia składam wszystkim, 
którzy ucierpieli w czasie katastrofy w Zofiówce. Szcze-
gólne słowa współczucia pragnę skierować do rodzin 
górników, którzy zginęli w tej katastrofie. Kiedy mamy 
do czynienia z dramatem, zawsze pojawia się pyta-
nie: Czy można było zapobiec nieszczęściu? Uważam, 
że teraz nie rozstrzygniemy, czy można było uniknąć 
ofiar śmiertelnych. Natomiast jedno jest pewne – 
wstrząs o sile 3,4 stopnia w skali Richtera przypominał 
trzęsienie ziemi. To nie było zwykłe tąpnięcie. To był 
kataklizm, którego nie potrafią przewidzieć nigdzie 
na świecie. 

C hciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź mini-
stra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który 
poinformował, że z posiadanych danych wynika, 

że nie można było przewidzieć tak silnego wstrząsu. 
900 metrów pod ziemią uwięzionych zostało sied-

miu górników. Do akcji ruszyli ratownicy. Po kilku 
godzinach udało się uratować dwóch górników, którzy 
z niegroźnymi obrażeniami trafili do jastrzębskiego 
szpitala. Mijały dni, a informacje z Zofiówki były coraz 
bardziej przygnębiające. 

Do Zofiówki przybyli prezydent RP Andrzej Duda 
i premier Mateusz Morawiecki. Najważniejsi politycy 
spotkali się z ratownikami, górnikami, kierownictwem 
akcji ratunkowej i przedstawicielami zarządu JSW. 

Ubolewam, że po ich wizycie pojawiły się komentarze, 
jakoby był to marketing polityczny i jakaś akcja propa-
gandowa. Uważam, że obecność najważniejszych osób 
w państwie na miejscu katastrofy ma bardzo symbo-
liczny wyraz. To dowód, że nikt, kto idzie z pomocą 
poszkodowanym, nie jest osamotniony, że władzom 
państwa nie jest obojętny los poszkodowanych w ka-
tastrofie. Doszukiwanie się podtekstów politycznych 
albo propagandowych przy takiej okazji jest reakcją 
bezduszną, cyniczną i absolutnie nie na miejscu w ob-
liczu ludzkiego dramatu. 

Przez ponad tydzień śledziliśmy informacje 
o zmaganiach ratowników górniczych z zaciśniętymi 
chodnikami, pogiętym sprzętem, wodą, zagrożeniem 
metanowym. Nie umierała w nas nadzieja. W końcu 
ratownicy dotarli do ciał kolejnych górników. Mogę 
się tylko domyślać, co działo się w ich sercach, kie-
dy transportowali na powierzchnię górników, którzy 
zginęli pod ziemią. 

Zawód górnika jest związany z wielkim ryzykiem. 
Wiemy o tym wszyscy. Jednak nikt nie potrafi być 
obojętnym na taką tragedię. Są sytuacje, w których 
trudno o słowa. Wtedy milczymy, jednocząc się w bólu 
ze wszystkimi, którzy stracili członków swoich rodzin 
i wspaniałych kolegów. Niech tego milczenia nie zakłó-
cają żadne spekulacje, polityczne zagrywki i cyniczne 
komentarze.  l

Są sytuacje, 
w których trudno 
o słowa.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Jednoczymy się w bólu

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika

Rodziny górnicze straciły mężów i ojców. Straciliśmy kolegów.  
Z głębokim smutkiem przeżywamy tragedię.  

Składamy wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy w Zofiówce. 
Zapewniamy, że w tych dramatycznych dniach jesteśmy z Państwem. 
W imieniu członków organizacji skupionych w FZZG JSW SA  

Paweł Kołodziej
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Lubelski Węgiel Bogdanka 

Wniosek o koncesję
LW Bogdanka SA złożyła do Ministerstwa 
Środowiska wniosek o udzielenie koncesji 
na wydobycie węgla kamiennego ze znajdu-
jącego się na Lubelszczyźnie złoża K-6 i K-7, 
w obrębie projektowanego obszaru górni-
czego Cyców. Graniczy ono bezpośrednio 
z obszarem Puchaczów V, eksploatowanym 
obecnie przez Bogdankę.

Zasoby operatywne objęte projektem za-
gospodarowania złoża w okresie obowiązywa-
nia koncesji, o którą wnioskuje spółka, czyli 
do 2046 roku, szacowane są na 66 mln ton. 
W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystą-
pić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby 
zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60–70 
mln ton. Zwiększenie zasobów o 66 mln ton 
oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni 
o ok. dziewięć lat. Pierwsza ściana na złożu 
K-6 i K-7 może zostać uruchomiona w 2022 
roku, przy założeniu, że koncesja zostanie 
przyznana jeszcze w tym roku.

Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi 
obecnie eksploatację na obszarze podzielonym 
na trzy rejony. Główny znajduje się w Bogdan-
ce, a peryferyjne – w Nadrybiu i Stefanowie.

Skrajne ściany w Stefanowie znajdują 
się w odległości zaledwie 500–600 metrów 
od K-6 i K-7. Pozyskanie do eksploatacji tego 
obszaru oznaczałoby synergie przekładające 

się wprost na efektywność wydobycia Bogdan-
ki. W opublikowanej w ubiegłym roku strategii 
potwierdziliśmy nasze zainteresowanie tym 
złożem jako potencjalnym dalszym obszarem 
eksploatacji po uzyskaniu koncesji na złoże 
Ostrów – mówi prezes Bogdanki, Artur Wasil.

– Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym 
rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie 
w pierwszej fazie 66 mln ton, czyli połowy 
zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w sta-
nie wybrać z koncesji K-6 i K-7, opierając się 
na istniejącej infrastrukturze. W dalszym 
etapie, po zakończeniu prac związanych 
z udostępnieniem pionowym złoża Ostrów, 
rozważymy budowę szybu – dodaje prezes.

Bogdanka otrzymała koncesję na złoże 
Ostrów w listopadzie 2017 roku. Jego eks-
ploatacja również jest planowana dwueta-
powo. W pierwszej fazie będzie prowadzona 
z wykorzystaniem obecnej infrastruktury 
podziemnej. Uruchomienie pierwszej ściany 
jest planowane ok. 2020 roku. W następnej 
kolejności, w latach 2025–2030, przewidy-
wane jest udostępnienie pionowe złoża i bu-
dowa niezbędnych obiektów i infrastruktury 
technicznej.

Pozyskiwanie nowych zasobów opera-
tywnych i ich podwojenie w ramach obowią-
zującej do 2025 roku obecnej perspektywy 
strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. 

Po uzyskaniu dostępu do złoża Ostrów zasoby 
spółki wzrosły o ok. 172 mln ton. Dodatkowo 
planowane jest rozszerzenie zasobów pola 
Bogdanka o ok. 33 mln ton. W sumie firma 
zwiększy poziom zasobów w efekcie tylko tych 
dwóch projektów z ok. 227 mln ton obecnie 
do ok. 446 mln ton, co przy wydobyciu węgla 
na poziomie ok. 9 mln ton rocznie oznacza 
przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat 
(obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 
roku. Uzyskanie koncesji wydobywczej na zło-
że K6 i K7 wydłużyłoby pracę kopalni o ko-
lejne dziewięć lat.

– Przyznanie kolejnej koncesji Bogdan-
ce, jednemu ze strategicznych dostawców 
węgla na krajowym rynku, a także jednej 
z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, 
byłoby korzystne z punktu widzenia interesu 
publicznego. Oznaczałoby dalsze przedłu-
żenie żywotności kopalni, która prowadzi 
eksploatację przy wykorzystaniu najnowo-
cześniejszych technologii, z poszanowaniem 
środowiska, zachowując dbałość o racjonalne 
wydobycie kopalin – powiedział prezes Artur 
Wasil.
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Nowe koncesje spowodują, że Bogdanka wydłuży swoje życie o około 50 lat
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W kopalni Zofiówka doszło do tragedii.  

Informacja o dramacie wstrząsnęła nami.

Łączymy się w bólu z poszkodowanymi i rodzinami ofiar.  

Prosimy przyjąć wyrazy współczucia i solidarności w trudnych chwilach. 

Parlamentarzyści  
Prawa i Sprawiedliwości:

Teresa Glenc, Grzegorz Janik, Grzegorz Matusiak, 
Wojciech Piecha, Czesław Sobierajski

Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA, ogłosił 
siedmiodniową żałobę w zakładach i spółkach 
Grupy Kapitałowej JSW. Żałobę w Jastrzę-
biu-Zdroju ogłosiła prezydent miasta Anna 
Hetman. Flagi zostały opuszczone do po-
łowy masztów. Po odnalezieniu ostatniego 
górnika wojewoda śląski zaapelował, żeby 
na znak żałoby po tragicznie zmarłych górni-
kach nie organizować imprez artystycznych 
i rozrywkowych w dniu 17 maja na terenie 
województwa. Polecił również wszystkim or-
ganom administracji rządowej działającym 
w województwie opuścić flagi państwowe 
do połowy masztu.

5 maja w ruchu Zofiówka doszło do naj-
silniejszego tąpnięcia w historii Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. W tym czasie 900 metrów 
pod ziemią pracowało 250 górników. Siedmiu 
z nich zostało uwięzionych. Jeszcze tego sa-
mego dnia ratownicy dotarli do dwóch gór-
ników, którzy z obrażeniami trafili do Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

Metan i woda
Przez wiele dni ratownicy starali się ob-

niżyć poziom wody i stężenie metanu w rejo-
nie, w którym mogli przebywać poszukiwani 
górnicy. Ponieważ stężenie metanu znacznie 
przekraczało dopuszczalne normy, nie można 
było używać do odpompowania wody wydaj-
nych pomp elektrycznych. Ratownicy zbu-
dowali kaskadę pomp zasilanych sprężonym 
powietrzem. Okazało się, że wydajność tych 
pomp malała, ponieważ w wodzie było dużo 
szlamu. W dodatku, chociaż ubywało wody, 
wzrastało stężenie metanu. Wydobywający się 

z pokładu gaz zajmował miejsce zwolnione 
przez wodę. Ratownicy wykorzystali pompy 
kompozytowe przystosowane do pompowa-
nia wody zanieczyszczonej szlamem. Trwały 
także prace przy odwiertach, którymi można 
byłoby udzielić pomocy zasypanym górnikom 
do czasu, aż dotrą do nich ratownicy. Okazało 
się, że przez odwiert zaczęła ciec woda, która 
powiększała rozlewisko. Odwiert zacemento-
wano. Ostatecznie w przypuszczalne miejsce 
pobytu górników udało się wprowadzić mikro-
fony. Urządzenia nie zarejestrowały żadnych 
dźwięków świadczących o obecności ludzi. 

Kiedy udało się obniżyć poziom wody 
w rozlewisku, ratownicy rozpoczęli przeszu-
kiwanie terenu. Byli ubrani w specjalne wo-
doszczelne kombinezony. 

najtrudniejsza akcja
To była najtrudniejsza akcja ratownicza 

w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zo-
stało w niej zaangażowanych prawie 2500 
osób. Kamień po kamieniu ratownicy ręcznie 
penetrowali zniszczone tąpnięciem chodni-
ki. Jak zawsze podczas takich akcji ratowni-
cy mają jeden cel: znaleźć żywych kolegów. 
Uratowali dwóch, pięciu górnikom nie udało 
się pomóc. – Chciałbym podziękować tym 
wszystkim osobom, które nam pomagały w ak-
cji ratowniczej. Szczególne podziękowania 
dla ratowników z całego województwa ślą-
skiego. Jedenaście dni pracowali na dole, aby 
uwolnić uwięzionych górników. Chciałbym 
podziękować wszystkim członkom zespołu, 
którzy pracowali w ogromnym stresie, oraz 
tym wszystkim, którzy byli z nami przez ten 
czas. Dziękuję też mediom za rzetelny przekaz 
i uszanowanie rodzin. Pomódlmy się za tych 

górników, szczęść Boże – powiedział Daniel 
Ozon, prezes JSW. 

W miejscu zdarzenia obecnie budowane 
są dwie tamy przeciwwybuchowe, których 
zadaniem jest izolacja rejonu. Działania te 
prowadzone są na zasadach akcji ratowniczej. 
Ich zakończenie planowane jest na koniec 
tygodnia.

Był hejt na forach
W czasie akcji ratunkowej z dziennikarza-

mi kontaktował się prezes JSW Daniel Ozon. 
Zarząd Spółki od początku akcji przyjął za-
sadę, że najświeższe informacje są najpierw 
przekazywane rodzinom i bliskim poszkodo-
wanych górników. Później, na konferencjach 
prasowych, przekazywano je dziennikarzom. 
Taka procedura spowodowała, że najbardziej 
zainteresowani nie byli zaskakiwani informa-
cjami medialnymi. Spółka zadbała o to, aby 

najbliżsi poszkodowanych byli objęci pomocą 
psychologa. 

Dziennikarzom przekazywano pełną in-
formację. Oficjalne komunikaty przygotowy-
wane przez służby prasowe JSW zapobiegły 
spekulacjom i pogoni za sensacją. Przynaj-
mniej na jednym z portali internetowych za-
częły pojawiać się komentarze, które uznano 
za szkalujące dobre imię Spółki. W oficjal-
nym komunikacie zarząd zwrócił się z prośbą 
do redakcji portali internetowych o to, aby 
zadbały o blokowanie takich komentarzy. 
W stanowczym tonie zagrożono, że w skraj-
nych przypadkach sprawa może zostać skie-
rowana do sądu. Rzeczywiście, na kilku forach 
internetowych znalazły się opinie, które bar-
dzo wykraczały poza pojęcie bezduszności, 
a czasem nawet oczerniania. Redakcje dość 
szybko usuwały takie wpisy.

ST

W nocy z 15 na 16 maja ratownicy znaleźli ciało ostatniego poszukiwanego górnika. 
W ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła 

się część poszukiwawcza akcji ratunkowej. 5 maja doszło do wstrząsu o sile ok. 3,4 stopni 
w skali Richtera. Został zniszczony chodnik na poziomie 900. Na początku akcji ratunkowej 

ratownicy dotarli do dwóch żywych górników. Po upływie doby drużyny ratownicze 
wydobyły na powierzchnię ciała dwóch pracowników Zofiówki, którzy zginęli w katastrofie. 

Po tygodniu udało się dotrzeć do dwóch kolejnych ofiar śmiertelnych. Ostateczny bilans 
kilkunastodniowego wysiłku zastępów ratowniczych to dwóch górników uratowanych 

i odnalezienie ciał pięciu ofiar śmiertelnych. W komunikatach prasowych Spółka szczegółowo 
informowała o dramatycznej akcji i próbach dotarcia do górników uwięzionych pod ziemią. 

Po katastrofie do Zofiówki przyjechali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 
Ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski byli obecni między innymi w czasie 

narad sztabu koordynującego działania służb ratowniczych. W kilkunastodniową akcję 
ratunkową było zaangażowanych prawie 2500 osób. Premier Mateusz Morawiecki podjął 

decyzję o przyznaniu specjalnych rent rodzinom górników, którzy zginęli w Zofiówce.

Żałoba po wielkiej tragedii
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Nie możemy dopuścić, aby w Bełchatowie, 
po wyeksploatowaniu złóż węgla brunatnego, 
powstała sytuacja podobna jak w Wałbrzychu 
po zamknięciu kopalń węgla kamiennego. 
Bardzo ważny jest także aspekt bezpieczeń-
stwa energetycznego. Czym mielibyśmy za-
stąpić dużą część energetyki wykorzystują-
cą węgiel brunatny? – mówił w rozmowie 
z dziennikarzami wiceminister Tobiszowski. 
– Naprawa górnictwa węgla kamiennego, 
program dla górnictwa węgla brunatnego 
i unowocześnianie energetyki konwencjo-
nalnej są programami służącymi utrzymaniu 
bezpieczeństwa energetycznego – dodał wi-
ceminister Tobiszowski. 

W programie rządowym założono, że pol-
ska energetyka w perspektywie wielu lat bę-
dzie zużywała rocznie około 65 mln ton węgla 
kamiennego. To oznacza, że nasza gospodarka 
nie odżegnuje się od węgla. Ponieważ znane 
jest długoterminowe zapotrzebowanie na wę-
giel, menedżerom górniczym łatwiej będzie 
planować zadania dla kopalń. – Sektor węgla 
kamiennego chce być traktowany jak branża 
biznesowa. Potwierdzeniem takiej roli może 

być skala płaconych podatków. Pojawiają się 
też rezerwy finansowe, budujące zabezpie-
czenia na chude lata dekoniunktury na węgiel 
– mówił wiceminister Tobiszowski.

Potrzebna stabilność
W czasie dyskusji prezes PGG Tomasz 

Rogala zwrócił uwagę, że bardzo istotne 
są kontrakty długoterminowe z energetyką. 
– Gdy węgiel był bardzo tani, wielu odbior-
ców kupowało paliwo za granicą. Teraz, gdy 
podrożał, chcą kupować od PGG i mają żal, 
że nie mogą dostać tyle węgla, ile by chcieli. 
My gwarantujemy dostawy stałym odbior-
com, dzięki którym możemy planować pro-
dukcję z wyprzedzeniem – mówił prezes 
Rogala. 

W czasie wielkiego kryzysu dawna Kom-
pania Węglowa, a także PGG na początku 
swego istnienia, miały kłopoty między innymi 
dlatego, że odbiorcy rezygnowali z polskiego 
węgla. Woleli znacznie tańszy z importu. Jeżeli 
nie ma stabilnych kontraktów, spółki węglowe 
nie mogą zaplanować racjonalnie inwestycji, 
ponieważ od momentu podjęcia decyzji i ich 
rozpoczęcia do uzyskania efektów mija kil-
ka lat. – Wydobycie na zwał to dodatkowe 
koszty – przekonywał prezes PGG. Spółka 

od początku swego istnienia skoncentrowała 
się na powiązaniach długoterminowych. 

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla 
Bogdanka, powiedział, że Bogdanka dzięki 
kontraktom długoterminowym płynnie przy-
gotowuje się do inwestycji, ponieważ może 
z wyprzedzeniem planować nie tylko wydo-
bycie, ale także swoje dochody. – W czasie 
kryzysu w wielu kopalniach ograniczano 
inwestycje, aby uzyskać krótkotrwały efekt 
finansowy. To był duży błąd, ponieważ w cza-
sie koniunktury nie można z niej w pełni sko-
rzystać. Powinniśmy wypracować wspólne 
rozwiązania na czas dekoniunktury. Zdaję 
sobie sprawę, że w różnych kopalniach nie 
są możliwe jednakowe rozwiązania. Jednak 
zasadnicze działania mogą być podobne i po-
winniśmy wymieniać się informacjami na ten 
temat. 

imPort nie jest zły
Bez nowych kopalń trudno będzie utrzy-

mać nie tylko wydobycie, ale także ceny wę-
gla, które nie mogą odbiegać od światowych 
trendów. – Trzeba budować nowe kopalnie. 
Górnictwo musi inwestować. Ceny węgla 
są wysokie, ale nie zawsze takie będą. Trze-
ba myśleć, co zrobić, aby przetrwać gorszy 
czas. Tego brakowało w poprzednich latach 

– mówił Janusz Steinhoff, były wicepremier 
i minister gospodarki.

Od wielu lat winą za słabą kondycję pol-
skiego górnictwa obarcza się import. Czy 
rzeczywiście jest on szkodliwy? W Polsce 
brakuje węgla o niskiej zawartości siarki. 
Potrzebują go ciepłownie, ponieważ obo-
wiązują coraz ostrzejsze normy emisji 
związków siarki. Skoro my nie mamy ta-
kiego węgla, trzeba go importować. Prezes 
Węglokoksu Sławomir Obidziński poinfor-
mował, że w 2017 roku import węgla wy-
niósł ok. 13,3 mln ton. Chociaż zaczęto bić 
na alarm, że to szkodliwe, to trzeba pamię-
tać, że w latach 2010–2011 importowaliśmy 
odpowiednio 14,2 mln ton oraz 15 mln ton 
węgla kamiennego.

– Import nie jest niczym złym. Są kraje, 
które produkują i równocześnie importują 
węgiel, bo są obszary, gdzie brakuje surowca 
o odpowiednich parametrach. W Polsce bra-
kuje węgla o niskiej zawartości siarki, który 
jest potrzebny w ciepłownictwie, dlatego go 
importujemy – mówił prezes Obidziński.

Węgiel nie odchodzi 
do lamusa
W 2017 roku na świecie wydobycie węgla 

wzrosło o 200 mln ton węgla. W krajach Unii 

EuropEjski kongrEs gospodarczy. Wsparcie 
dla polskiego górnictwa jest wsparciem dla polskiej gospodarki. 
Dzięki temu może ona utrzymywać konkurencyjność. Związek 

jest prosty – energetyka ma tańsze paliwo, dlatego może 
dostarczać stosunkowo tanią energię elektryczną. Po reformach 

sprzed dwóch lat już nikt nie pyta, czy potrzebny jest polski 
węgiel i polskie kopalnie. Na początku tego roku rząd przyjął 

program dla sektora węgla kamiennego. Podobny program 
zostanie przyjęty dla sektora węgla brunatnego. Wiceminister 

energii Grzegorz Tobiszowski otworzył panel Polski węgiel 
– perspektywa 2030, który odbył się w czasie Europejskiego 

Kongresu Gospodarczego. perspektywa 2030
Polski węgiel,

jedno ujęcie

Będziemy zdumiewać innych
Premier Mateusz Morawiecki na European Start-up Days, imprezie towarzyszącej  
10. Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach: – Głęboko wierzę, że 
dzięki wam za 10 lat Polska stanie się krajem high-tech, który będzie zdumiewał innych.
 ST

Szacunki wskazują, że koncerny energetyczne zaoszczędziły ok. 1 mld złotych, kupując polski węgiel, a nie zagraniczny
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Europejskiej węgiel stanowi 15 proc. bilansu 
energetycznego. To pokazuje, że rola węgla 
się nie kończy. – Niestety, wydobycie w UE 
maleje. Cieszą się z tego górnicy w Rosji, 
USA, Australii i Kolumbii – mówił Janusz 
Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysło-
wo-Handlowej. – Ceny węgla sprzedawanego 
przez polskich producentów są konkuren-
cyjne. Mamy relatywnie tanią energię. Sza-
cunki wskazują, że koncerny energetyczne 
zaoszczędziły ok. 1 mld złotych, kupując 
polski węgiel, a nie zagraniczny. Powinni-
śmy robić wszystko, żeby popyt krajowy za-
bezpieczyć rodzimą produkcją – podkreślił 
prezes GIPH. 

Być alBo nie Być
Sanjay Samaddar, prezes zarządu Arce-

lorMittal Poland, zapewnił, że jego grupa po-
trzebuje węgla koksowego z polskich kopalń. 

– Gdyby nie było inwestycji, a produkcja 
węgla spadała, to wrócimy do pytania: być 
albo nie być w Polsce – stwierdził. Hamle-
towskie pytanie prezes powtarzał kilkakrotnie.  
– Musielibyśmy przejść na technologie pieców 
elektrycznych, do czego potrzebna jest duża 
podaż złomu. W Polsce nie ma takich ilości 
złomu – dodał prezes Samaddar. 

 l

perspektywa 2030
Polski węgiel,
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Regiony górnicze w Unii Europejskiej dostaną 
wsparcie finansowe. Głównym celem jest do-
stosowanie się do polityki klimatycznej, która 
zakłada znaczną redukcję emisji dwutlenku 
węgla. Chodzi o stworzenie nowych miejsc 
pracy i utrzymanie charakteru przemysło-
wego. Przemysł ma być nowoczesny, a jego 
wpływ na środowisko naturalne zminimalizo-
wany. Żeby osiągnąć dobre efekty, potrzebna 
jest współpraca między samorządami a ad-
ministracją państwową. 

W czasie debaty w ramach Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego „Regiony górnictwa 
węgla kamiennego w okresie przekształceń: 
Śląsk – wizja i projekty” poinformowano, 
że nasz region może liczyć na wsparcie finan-
sowe. Będziemy mieli pomysły warte miliard 
euro – dostaniemy te pieniądze. Jeżeli projekty 
będą warte więcej, możemy dostać więcej. 
Śląsk jest jednym z regionów europejskich, 
w którym będzie realizowany program prze-
znaczony dla regionów górniczych. Pomysł, 
który rok temu był uznawany za formę prze-
kupstwa (pieniądze za rezygnację z górni-
ctwa), w tym roku został przedstawiony w spo-
sób przyjazny. Pieniądze na rozwój, innowacje, 
na czyste powietrze, na zatrzymanie na Śląsku 
młodych i wykształconych mieszkańców, któ-
rzy chcą żyć w czystym środowisku – to cele, 
na które Unia Europejska da pieniądze. 

Jerzy Buzek, europoseł, a także były pre-
mier i przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego, poinformował, że pomoc dostaną 
regiony górnicze między innymi w Polsce, 
Rumunii i w Czechach. Czy wsparcie dla re-
gionów górniczych i dla pomysłów związanych 

Szacunki wskazują, że koncerny energetyczne zaoszczędziły ok. 1 mld złotych, kupując polski węgiel, a nie zagraniczny

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski będzie reprezentował Polskę przy tworzeniu 
europejskiej platformy dla regionów górniczych. Śląsk jest wśród trzech unijnych 

regionów objętych pilotażem

Śląsk – wizja i projekty
z innowacyjnymi technologiami oznacza, 
że rezygnujemy z węgla? – Nie, nie rezyg-
nujemy z węgla. Chcemy w regionie śląskim, 
jednym z najważniejszych regionów Europy, 
rozwijać nowoczesny przemysł, który oznacza 
także przyjazny dla środowiska sposób korzy-
stania z węgla – powiedział Krzysztof Tchó-
rzewski. Potrzebne są: wizja i projekt. – Trzeba 

je wypracować lub dopracować. Duża w tym 
rola władz regionalnych. Ze środków dla re-
gionów można finansować zagospodarowa-
nie terenów poprzemysłowych i tworzenie 
miejsc pracy w dziedzinie nowych technolo-
gii, np. elektromobilności – mówił europoseł 
Jerzy Buzek. 

ST
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Eko Patrol GIG – laureat Zielonego Czeku WFOŚiGW odniósł sukces na targach wynalazczości w Paryżu 

Antysmogowy projekt na medal
Tegoroczna wiosna to niewątpliwie dobry 
czas dla twórców Eko Patrolu z Głównego 
Instytutu Górnictwa. 24 kwietnia zostali na-
grodzeni Zielonym Czekiem w kategorii Prace 
naukowo-badawcze przez WFOŚiGW w Ka-
towicach, który co roku z okazji Dnia Ziemi 
honoruje najciekawsze projekty ekologiczne 
w naszym regionie. 8 maja naukowcy GIG 
odnieśli kolejny sukces, tym razem na arenie 
międzynarodowej. Otrzymali Złoty Medal 
117. Międzynarodowych Targów Wynalaz-
czości „Concours Lépine” w Paryżu. 

W stolicy Francji zaprezentowano w tym 
roku 583 innowacyjnych rozwiązań z kilkuna-
stu krajów świata, m.in. z Chin, Tajwanu i Pol-
ski. Targi Concours Lépine są organizowane 
cyklicznie od 1901 roku. Obecnie są jednymi 
z największych i najważniejszych ekspozycji 
wynalazków, nowych wyrobów i prototypów 
z różnych branż.

– Mobilne laboratorium, nazywane Eko 
Patrolem GIG, umożliwia prowadzenie pomia-
rów jakości powietrza w zakresie imisji i emi-
sji zanieczyszczeń. W platformie pomiarowej 
zastosowano własne, autorskie rozwiązanie 
laserowych mierników stężenia zanieczyszczeń 
powietrza. Autorami nagrodzonego rozwią-
zania są: mgr inż. Marcin Fisior, dr Marcin 
Głodniok, dr Adam Hamerla, dr inż. Krystian 
Kadlewicz, Adam Ramowski, inż. Tadeusz 
Smoła, mgr inż. Marcin Słota, dr Adam Szade 
– poinformowała NG dr Sylwia Jarosławska-
-Sobór, rzeczniczka prasowa GIG.

Debiut w bytomiu
Eko Patrol zadebiutował 25 paździer-

nika 2016 roku. Nazywał się wtedy bardziej 
naukowo: Mobilna platforma monitoringu 
wybranych parametrów niskiej emisji z wy-
korzystaniem dronów. Pierwszy test wyko-
nano w Bytomiu, a później w wielu innych 
miastach, m.in. Częstochowie, Mysłowicach, 
Knurowie, Żywcu, ponieważ projekt śląskich 
naukowców doskonale odpowiada na rosnące 
zapotrzebowanie społeczne. W każdej gminie 
co roku przeprowadza się od kilkudziesięciu 
do kilkuset interwencji mieszkańców doma-
gających się od władz lokalnych skutecznych 
działań w poprawie jakości powietrza. 

Latające laboratorium jest nowoczesnym 
narzędziem w walce z niską emisją. Dzięki nie-
mu można szybko sprawdzić, co jest spalane 
w domowych piecach. Jak wyjaśniał podczas 
bytomskich testów dr Adam Szade, w mobilnej 
platformie monitoringu zastosowano opraco-
wane przez GIG rozwiązanie laserowych mier-
ników stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla. 

NiezawoDNe i DokłaDNe
– Latające laboratorium cechuje niezawod-

ność działania w trybie online i wysoka dokład-
ność pomiarów, która pozwala na wskazywanie 
źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń. Dron 
mierzy to, co wydostaje się z komina bezpo-
średnio nad nim, ale dzięki takim pomiarom 
można też opracować mapę zagrożeń i wskazać 
miejsca kumulacji zanieczyszczeń pyłowych – 
zapewniał dr Adam Szade.

Wynalazek naukowców GIG jest dziełem 
specjalistów z Laboratorium Techniki Lase-
rowej, którzy zajmują się przede wszystkim 
projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych 
rozwiązań dla górnictwa. Odpowiadają tak-
że na zapotrzebowania innych branż, w tym 
ochrony środowiska naturalnego. 

wspólNy projekt
Nazwa mobilnego laboratorium – Eko 

Patrol – pochodzi od wspólnego projektu GIG 
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, w ramach którego w marcu br. pro-
wadzono badania jakości powietrza (na zle-
cenie urzędu marszałkowskiego) w ośmiu 
miastach: Czeladzi, Pyskowicach, Kłobucku, 
Kroczycach, Skoczowie, Radlinie, Gorzycach 
i Buczkowicach.

Eko Patrol, który przyniósł naukowcom 
GIG zasłużoną sławę, to zespół specjali-
stów prowadzących badania przy użyciu 

samochodu elektrycznego wyposażonego 
w stację meteo i platformy pomiarowe z nieza-
leżnym systemem sterowania, zasilania i GPS 
oraz – zainstalowanej na dronie – aparatury 
kontrolno-pomiarowej, w której zastosowano 
laserowe mierniki stężenia zanieczyszczeń po-
wietrza. Dostarczają one informacji na temat 
stanu jakości powietrza i rozpoznawania za-
grożeń smogowych na znacznych obszarach. 

Próbki pobierane w terenie są przeka-
zywane do akredytowanych laboratoriów 
GIG, w których wykonywane są analizy 
dotyczące m.in. występowania najbardziej 

szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń po-
wietrza, w tym chlorowodoru i formaldehydu, 
które są produktem ubocznym spalania śmieci 
z tworzyw sztucznych. Po wykonanych bada-
niach władze gminne dostają raporty z prze-
prowadzonych analiz wraz z ich interpretacją 
i wizualizacją. Opracowane mapy zagrożeń 
smogowych są pomocne przy podejmowa-
niu działań naprawczych jakości powietrza. 
Na podstawie platformy pomiarowej GIG 
zamierza stworzyć powszechnie dostępne 
i specjalistyczne systemy informacji o zagro-
żeniach smogowych. JOLANTA TALARCZYK

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Twórcy Eko Patrolu z Głównego Instytutu Górnictwa 24 kwietnia zostali nagrodzeni Zielonym Czekiem. Kolejny sukces odnieśli 8 maja. Otrzymali Złoty Medal  
117. Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu

Eko Patrol zadebiutował 25 października 2016 roku. Nazywał się wtedy bardziej naukowo: Mobilna platforma monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji 
z wykorzystaniem dronów
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Lexus ES po niemal trzech dekadach silnej 
obecności na globalnym rynku trafia po raz 
pierwszy do Europy. To już siódma genera-
cja luksusowego sedana średniej wielkości, 
zbudowana na nowej platformie Global Ar-
chitecture – K. 

W stosunku do poprzednich generacji 
nowy ES jest jeszcze bardziej przestronny, 
cichy i bezpieczny, już tradycyjnie zachowując 
najwyższą jakość wykończenia. Samochód jest 
dłuższy (o 65 mm), niższy (o 5 mm) i szerszy 
(o 45 mm) od swego poprzednika. Większy 
rozstaw osi (o 50 mm) pozwolił przesunąć 
koła bliżej narożników, zwiększono również 
rozstaw kół z przodu i z tyłu (odpowiednio 
o 10 i 37 mm).

Wraz z modelem ES debiutuje pakiet Le-
xus Safety System + 2. Nowe funkcje systemu 
obejmują wzbogacenie mechanizmu wykry-
wania przeszkód, takich jak pojazdy i piesi 
w systemie ochrony przedzderzeniowej PCS 
(Pre-Collision System), o wykrywanie rowe-
rzystów podczas jazdy w dzień, pozwalające 
eliminować jedne z najczęstszych wypadków. 
Zwiększenie czułości i zakresu dynamiki rada-
ru poprawiło także zdolność do wykrywania 
pieszych w nocy.

ES 300h z nową, czwartą generacją hybry-
dowego zespołu napędowego Lexusa będzie 
dostępny w Europie Zachodniej i Środkowej 
od grudnia 2018 roku. Samochód został wypo-
sażony w nową hybrydową jednostkę napędo-
wą czwartej generacji, odznaczającą się niskim 

zużyciem paliwa, wysokimi osiągami oraz 
minimalną emisją niepożądanych substancji. 
Wykorzystuje ona pracujący w cyklu Atkinso-
na 2,5-litrowy, czterocylindrowy silnik benzy-
nowy o ultrawysokiej sprawności oraz lżejszy, 
bardziej zwarty silnik elektryczny o większej 
gęstości mocy. Łączna moc układu wynosi 
218 KM/160 kW, zaś zużycie paliwa w cyklu 
mieszanym może wynosić 4,7 l/100 km.

W roku 2017, który był czwartym z kolei 
rokiem wzrostu, Lexus sprzedał w Europie 
niemal 75 tys. samochodów, uzyskując najlep-
szy wynik w historii. Nowy sedan ES będzie 
jednym z najważniejszych modeli w ofercie 
marki i powinien przyczynić się do osiąg-
nięcia ambitnego celu Lexusa, którym jest 
osiągnięcie do roku 2020 rocznej sprzedaży 
samochodów w Europie na poziomie 100 tys. 
egzemplarzy. 

ElEktrycznE Audi 
nA zlociE Gti
Podczas tegorocznego zlotu GTI nad je-

ziorem Wörthersee Audi pokazało swój pierw-
szy w pełni elektryczny model – prototyp Audi 
e-tron, którego seryjna wersja ma wejść na ry-
nek pod koniec tego roku.

Elektryczny SUV został pokryty specjal-
nym, nawiązującym do wysokonapięciowe-
go napędu kamuflażem, ale to nie wygląd 
ma być jego podstawowym atutem. E-tron 
ma być pierwszym masowo produkowanym 
samochodem, przystosowanym do ładowania 
na stacjach, których moc wynosi aż 150 kW. 

Zasięg pojazdu wynosi ponad 400 kilometrów 
(według standardów cyklu WLTP – Światowej 
Zharmonizowanej Procedury Testów Pojaz-
dów Lekkich). Oznacza to, że w pół godziny 
samochód naładuje się w 80 proc., czyli będzie 
miał ponad 320 kilometrów zasięgu.

Audi e-tron ma elektryczny napęd 
na cztery koła quattro, zapewniający niezłą 
wydajność w terenie.

Cena samochodu ma zaczynać się od oko-
ło 340 tys. złotych, zatem elektryczny SUV 
Audi będzie niewiele droższy od SQ5. W Nor-
wegii, gdzie już rok temu zaczęto przyjmować 
rezerwacje na e-trona, prawie 4 tys. osób zde-
cydowało się go zamówić. Z drugiej strony, 
tam system podatków i zwolnień dla nowych 
napędów jest tak ustawiony, że samochody 
elektryczne kosztują mniej więcej tyle samo, 
co ich spalinowe odpowiedniki. 

klEjnot nA kurz i błoto
– Luksus nie jest już dłużej atrybutem 

miasta – powiedział Torsten Müller-Ötvös, 
dyrektor zarządzający Rolls-Royce Motor 
Cars, przy prezentacji nowego SUV-a tej mar-
ki o nazwie Cullinan. Nazwa została wzięta 
od największego na świecie diamentu i biorąc 
pod uwagę wyrafinowanie techniczne i wy-
posażenie samochodu, pewnie mu się nale-
ży. Ekolodzy jednak na pewno nie tak by go 
określili. Na 100 kilometrów pali 15 litrów, 
emitując przy każdym kilometrze 341 gramów 
CO2. Dwuipółtonowy potwór jest napędzany 
silnikiem o pojemności 6,75 litrów i mocy 

571 KM (maksymalny moment obrotowy 850 
Nm). W niecałe 7 sekund samochód osiąga 
100 km/h.

Rolls-Royce zapowiada, że Cullinan 
ma być samochodem do jazdy także w terenie. 
Po uruchomieniu silnika system zawieszenia 
zwiększa prześwit o 40 milimetrów. Podczas 
gdy elektronicznie sterowane zawieszenie 
ma zapewnić dzielność w terenie, bardzo bo-
gato wyposażone wnętrze ma zagwarantować 
użytkownikom wymagającym największego 
luksusu komfortowe podróżowanie w każ-
dych warunkach i po każdej drodze. Samo-
chód o długości ponad 5 metrów i szerokości 
2 metrów ma obszerną kabinę wykończoną 
luksusowo i mieszczącą cztery osoby w od-
dzielnych fotelach. Dwa fotele z tyłu są oddzie-
lone konsolą i umieszczone nieco wyżej niż 
przednie, by zapewnić pasażerom dobry wi-
dok do przodu. Ciekawostką jest przeszklona 
przegroda oddzielająca kabinę od przestrzeni 
bagażowej, przez co otwarcie tylnej klapy nie 
zmienia komfortu termicznego pasażerów. 
Samochód dysponuje szerokim wachlarzem 
układów wspomagających kierowcę i tych 
zwiększających komfort pasażerów. 

Bagażnik ma 560–600 litrów (zależnie 
od pozycji półki), a po złożeniu tylnych sie-
dzeń nawet 1930 litrów. Składając siedzenia, 
można uzyskać przestrzeń bagażową o dłu-
gości 2245 milimetrów. 

Cena to „niecałe” ćwierć miliona funtów, 
czyli jedna trzecia miliona dolarów. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Lexus ES trafi do Europy

Siódma generacja zbudowana na nowej platformie Global Architecture – K Nowy sedan ES będzie jednym z najważniejszych modeli w ofercie marki

Elektryczny SUV został pokryty specjalnym, nawiązującym do wysokonapięciowego napędu kamuflażem Rolls-Royce zapowiada, że Cullinan ma być samochodem do jazdy także w terenie
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Peryferia

Wypadek

Zdrowie

Roznieść alergię w pyłek
W majowy długi weekend Polacy tłumnie ru-
szyli wypoczywać na łonie przyrody. Chłonęli 
świeże powietrze, słońce, zapachy kwitnących 
kwiatów i traw, a wraz z nimi… pyłki. Trzech 
na dziesięciu z nich wspomina teraz urlop jako 
walkę z zatkanym nosem, drapiącym gardłem 
i łzawiącymi oczami. Pyłkowica, czyli uczule-
nie na pyłki roślin wiatropylnych, jest jedną 
z najczęstszych chorób alergicznych. Pyłki ro-
ślin są przenoszone przez wiatr i dostają się 
do organizmu w trakcie oddychania. Układ 
immunologiczny uczuleniowca zbyt ostro re-
aguje na te niewielkie, nieszkodliwe bodźce 
i wytacza przeciw nim najcięższe działa. Ryko-
szetem obrywamy my i nasze samopoczucie.

Jak odróżnić obJawy 
alergii od zwykłego 
kataru?

Reakcja organizmu na alergeny następuje 
natychmiastowo i przebiega niezwykle inten-
sywnie. Głównymi objawami alergii wziewnej 
są intensywna wydzielina z nosa przy jedno-
czesnym uczuciu jego zatkania, ataki kicha-
nia i świąd. Momentalnie pojawiają się też 
problemy z oczami – zapalenie spojówek, 
zaczerwienienie oczu, intensywne łzawienie 
i opuchlizna powiek. Podczas ostrej reakcji 
alergicznej możemy też odczuwać bóle gło-
wy i problemy z koncentracją. Po powrocie 
do domu przez pewien czas dokucza nam 
suchy i męczący kaszel, nasilający się w nocy 
i nad ranem, przy braku objawów typowych 
dla przeziębienia, np. gorączki.

Czy przez Całą wiosnę 
pylą te same rośliny?

Nie, różne trawy, kwiaty i drzewa mają 
inny okres pylenia i alergicy powinni zaglą-
dać do kalendarza pyleń, który łatwo można 
znaleźć w Internecie albo u lekarza alergologa. 
W maju na przykład zaczynają pylić pierw-
sze trawy, które są najczęstszym alergenem 
powodującym katar sienny i atopową astmę 
oskrzelową. Stężenie ich pyłków będzie bardzo 
wysokie od maja do końca pierwszej dekady 
lipca. Drzewa uczulające w maju to przede 
wszystkim dąb i sosna. Dąb kwitnie krótko, 
tuż przed rozwojem liści, a pod koniec mało 
intensywnie, dlatego nie wywołuje długotrwa-
łych alergii. Silnie odczuwalne mogą być też 
objawy alergii spowodowane pyłkiem pokrzy-
wy, jednym z silniejszych wiosennych alerge-
nów. Osoby na nią uczulone odczuwają skutki 
alergii od maja do października.

mam lekkie obJawy i nie 
ChCę brać leków. Czy 
są domowe sposoby 
na alergię?

Uczuleniowcy wypracowali kilka skutecz-
nych metod na radzenie sobie z alergią. Spa-
cerować najlepiej godzinę po intensywnych 
opadach deszczu, ponieważ stężenie pyłków 
w powietrzu jest wtedy stosunkowo niskie. 
Po upływie godziny alergenów znów zaczyna 
przybywać. Postarajmy się filtrować powietrze 
w domu – aby nie mieć w nim pyłków, starajmy 

się mieć zamknięte okna. To samo dotyczy sa-
mochodu. Warto również zainwestować w filtr 
powietrza do domu i korzystać z klimatyzacji. 
Skutecznym sposobem na pojawiające się lekkie 
objawy alergii jest płukanie nosa za pomocą soli 
fizjologicznej czy zwykłej wody z kranu. Ten 
prosty zabieg przynosi bardzo dobre efekty, 
ponieważ woda wypłukuje z nosa pyłki i kurz, 
tym samym usuwając alergeny. Przemycie oczu 
zwykłą solą fizjologiczną przy ataku alergii 
powinno przynieść ulgę.

Czy można się zaszCzepić 
na alergie? 

Tak, ale najpierw trzeba przejść testy umoż-
liwiające rozpoznanie, na jakie pyłki jesteśmy 
uczuleni. Najlepiej przeprowadzać je jesie-
nią lub zimą, gdy w powietrzu nie ma aler-
genów. Odczulanie polega na wielokrotnym 
podawaniu stopniowo zwiększanych dawek 
szczepionki alergenowej w celu wywołania to-
lerancji immunologicznej. Prowadzi to do zła-
godzenia lub ustąpienia objawów po kontakcie 
na alergen. Szczepionki są częściowo refun-
dowane, więc trzeba się liczyć z wydatkiem 
kilkuset złotych za sześć miesięcy odczulania. 
 l
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Samochód z hukiem uderzył o mizerną barier-
kę, przekoziołkował i wbił się w drzewo. Tytus 
nic więcej już miał z tego dnia nie pamiętać. 
Nie wiadomo, dlaczego doszło do tego wy-
padku – może pierwszy wiosenny deszcz, 
może po prostu był rozkojarzony. Wyszedł 
szybko z pracy, spieszył się na obiad z rodzi-
cami, którzy mieszkali kilkanaście kilometrów 
od miasta. Pogotowie zjawiło się błyskawicz-
nie, a on sam uległ dużo mniejszym obraże-
niom, niż można by przypuszczać, patrząc 
na zmiażdżony wrak samochodu. Wszyst-
kie służby zawiadomiła jadąca za nim Jul-
ka. Pracowała w tej samej firmie i mieszkała 
w miejscowości jego rodziców. Ona znała go 
od zawsze, on ją ledwo kojarzył i zupełnie 
ignorował. Była siostrą jego dawnego przy-
jaciela z podstawówki, ale na tyle młodszą, 
że nigdy nie brał jej poważnie. Na prośbę 
tego przyjaciela przepchnął dalej jej CV z góry 
innych. Nie musiał jej bardzo pomagać, była 
zdolna, jej praca broniła się sama.

Tytus pracował na dyrektorskim stanowi-
sku nie bez powodu. Firma należała do jego 
teścia, który z szeregowego pracownika prze-
niósł go szybko wyżej tuż po ślubie. Zresztą 
wszystko w dorosłym życiu Tytusa kręciło się 
wokół znajomych i rodziny jego żony. Wyjąt-
kiem były cotygodniowe obiady z rodzicami, 
których nigdy nie opuszczał. Kochał ich i sza-
nował, ale zarówno oni, jak i on wiedzieli, 

że nie odnajdywali się zbyt dobrze w świecie, 
do którego wskoczył na główkę, wchodząc 
w związek z Agatą. Znał ją od pierwszego 
roku studiów, byli w jednej grupie. Ona wyda-
wała się mu jedną z tych dziewczyn, których 
nigdy nie mógłby mieć, on zaimponował jej 
tym, że jako jedyny wcale się o nią nie sta-
rał. Przyjaźnili się, często lądowali na tych 
samych imprezach, choć należeli do innych 
towarzystw. Mimo to od którejś z imprez coś 
między nimi zaiskrzyło. Nie była to wielka, 
namiętna miłość – raczej poprawny związek 
bez fajerwerków. Po studiach Tytus od razu 
poszedł do pracy, Agata trochę podróżowała, 
a gdy się ponownie spotkali, wszystko poto-
czyło się szybko – oświadczyny, szybki ślub, 
praca Tytusa u ojca Agaty…

Jego życiowa karuzela wirowała szybciej 
i szybciej. Tytus pracował od rana do nocy, 
przelotnie widując się z Agatą rano i póź-
nym wieczorem. Dalej bardzo się lubili, a ich 
małżeństwo wbrew temu, jak było naprawdę, 
uchodziło za bardzo udane. Wypadek wszyst-
ko zmienił.

Ocknął się po dwóch dniach śpiączki. 
Był cały obolały, ale mimo to pierwszy raz 
od dawna czuł, że żyje. Kiedyś wydawało mu 
się, że lubił swoje dotychczasowe życie, ale 
teraz wiedział, że wiele musi się natychmiast 
zmienić. Szybko stanął na nogi, mimo że le-
karze przepowiadali, że rehabilitacja może 
potrwać kilka tygodni. Doceniał, że Agata była 

przy nim i mógł na nią liczyć, więc przy pierw-
szej okazji zaprosił ją na elegancką kolację. 
Chciał z nią porozmawiać przy ludziach, pod-
świadomie bał się, że stonowana na co dzień 
żona może w tej sytuacji stracić nad sobą kon-
trolę. Zaczął spokojnie i rozważnie, na tyle, 
na ile można, kończyć kilkunastoletni związek 
z kimś, kto nie zrobił nic złego. I wtedy stało 
się coś, czego się nie spodziewał – Agata się 
roześmiała. Od miesięcy próbowała z nim 
o tym porozmawiać, ale jego wypadek tylko 
wszystko odciągnął w czasie i zupełnie nie 
wiedziała, jak poprosić go o rozwód.

Dwa tygodnie później Tytus postano-
wił zrezygnować z pracy. Pojechał do biura, 
by spakować swoje biuro i zabrać mały karton 
rzeczy, które chciał zachować. Wychodząc, 
spotkał Julkę. Dotychczas jego podziękowa-
nia za pomoc po wypadku ograniczyły się 
do jednego telefonu i wysłania jej kwiatów, 
teraz pierwszy raz zobaczył ją na żywo. Stał 
z tym małym kartonem po butach pod pachą 
i rozmawiał z nią może pół godziny, ale było 
to bardziej ekscytujące pół godziny niż ostat-
nie cztery lata jego życia. Gdy był już prawie 
pod hotelem, w którym tymczasowo miesz-
kał, zadzwonił do Julki i powiedział jej, żeby 
nie popełniła jego błędu i nie ugrzęzła w tej 
firmie na wieki. Po chwili zadzwonił drugi 
raz i zaproponował, żeby dołączyła do niego 
w wyprawie do Chile, lot za trzy dni.

 l

Ucieczka z krainy gafy 

Damski 
terror 
w biurze
Słońce przygrzało i w niejednym biurze zrobi-
ło się plażowo. Kobiety zrzuciły żakiety i czó-
łenka. Co w zamian: bluzki na ramiączkach, 
minisukienki, balerinki i japonki? Niejedna 
pani uważa, że skoro nie jest prezesem lub 
jego asystentką, to może do pracy przycho-
dzić, w czym chce. Jedne chcą wyglądać po-
wabnie, inne stawiają na wygodę. Wpadki 
wizerunkowe mogą się odbić na premii oraz 
relacjach służbowych.

Gdy debiutowałam w zawodzie, przynio-
słam zdjęcie do legitymacji służbowej, na któ-
rym prezentowałam się w bluzce z szerokimi 
ramiączkami. Nie zapomnę spojrzenia pani 
z kancelarii i jej pytania: to ma być zdjęcie 
do legitymacji prasowej, z odsłoniętymi ra-
mionami? To było dawno temu, czyli w cza-
sach, gdy nie tylko ja nie miałam pojęcia 
o dress code, bussiness czy casual dress. Mój 
kolega poszedł w bermudach na obsługę wy-
darzenia w konsulacie i nie został wpuszczony. 
Koleżanka pobiegła w szpilkach na sesję rady 
miejskiej, która okazała się sesją wyjazdo-
wą. No i biegała w tych szpilkach po hałdzie, 
bo tematem sesji była rekultywacja terenów 
pogórniczych. 

Szybko musieliśmy się uczyć dostosowania 
do różnych miejsc, środowisk i sytuacji, w któ-
rych przychodziło nam wykonywać obowiązki 
zawodowe. Dziś takich rzeczy uczą w dobrych 
szkołach, ale wraz z odebraniem świadectwa 
ich ukończenia wiele osób puszcza w niepa-
mięć przekazywane im informacje. A bywa, 
że uznają, że ich to nie dotyczy, ogranicza im 
wolność.  Kobiety miewają przy tym bardziej 
pokrętne intencje. Odkryłam to kilkanaście lat 
temu, gdy przygarnęło mnie górnictwo. 

W męskiej branży zdarza się cichy damski 
terror. Jedna z pań zapytana, czemu do biu-
ra przychodzi wydekoltowana i czy jej to nie 
krępuje w relacjach służbowych, wzruszyła ra-
mionami. Odparła z rozbrajającą szczerością: 
– Czy ty wiesz, jaka to frajda, gdy faceci w win-
dzie nie wiedzą, gdzie wzrok zawiesić, żeby nie 
zaglądać kobiecie w stanik? Gdy szef wzywał 
ją na dywanik, bo coś zawaliła, opierała ręce 
na oparciu krzesła, spuszczała głowę, ramiona 
i wzrok w pokorze, wypychając jednoczenie 
obfity biust do przodu, a krągłą pupę do tyłu. 
Szef zawsze zaczynał się w takiej sytuacji jąkać, 
a ona nigdy nie chodziła bez premii. 

Co firma, to nieco inny arsenał damskiego 
terroru. Jego kagańcem jest regulamin, okre-
ślający m.in. zasady ubioru. A wtedy wpada-
my z deszczu pod rynnę, bo życie biurowe 
robi się nudne jak szare garsonki noszone 
przez przytłaczającą większość pań. Wszak 
kostium w kolorze władzy: granat, grafitowy, 
czarny, jest zarezerwowany dla przełożonej, 
a kobiet na prestiżowych stanowiskach jest 
mało. Żadnych miniówek, dżinsów, falbanek, 
powiewnych spódniczek, obcisłych sukienek, 
szpilek. Tego nawet najbardziej zakochani 
w regulaminach, procedurach, wartościowa-
niach, identyfikatorach nie potrafią znieść. 

Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś tracił pracę 
w górnictwie z powodu nieregulaminowego 
stroju. W innych branżach jest to praktykowa-
ne. Lepiej zatem dmuchać na zimne i nie kusić 
losu. Można obnosić się z urokiem osobistym 
po godzinach, a podczas pracy z umiarkowaną 
elegancją. JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Jastrząb zapoluje na giełdzie

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia rejeStrowanego Spadła 
w kwietniu do 6,3 proc., z 6,6 proc. w mar-
cu – Szacuje miniSterStwo rodziny, pracy 
i polityki Społecznej. Tak nisko wskaźnik ten 
nie był od co najmniej ćwierćwiecza. Ze względu 
na to, że stopa bezrobocia jest już rekordowo ni-
sko, maleje coraz wolniej. W kwietniu była o 1,3 
pkt proc. niżej niż rok wcześniej. To najmniejszy 
roczny spadek tego wskaźnika od sierpnia 2014 
roku. W 2017 roku stopa bezrobocia malała 
średnio w tempie 1,7 pkt proc. rok do roku. 
Na początku tego kwartału ekonomiści prze-
widywali, że pod koniec br. stopa bezrobocia 
wyniesie około 5,6 proc.

już 78 proc. pracujących polaków uważa, 
że granice między życiem prywatnym i za-
wodowym zacierają Się, a niemal co drugi 
zauważa to zjawiSko we właSnym życiu. 
Blisko połowa (46 proc.) jest z tego zadowolo-
na – wynika z opublikowanego raportu portalu 
Gumtree.pl. Prawie jedna czwarta Polaków przy-
znaje, że pracuje zdalnie po godzinach, a ponad 
połowa pracodawców oczekuje od pracowni-
ków stałej dostępności. Jednocześnie 36 proc. 
pracowników przyznało, że załatwia prywatne 
sprawy w godzinach pracy – co najczęściej spro-
wadza się do telefonów, surfowania w sieci czy 
odbierania paczek. Firmy chętniej oferują też 
elastyczne godziny pracy, których oczekuje po-
nad dwie trzecie pracowników. Mimo że prawie 
połowa pracowników jest zadowolona z postę-
pującej integracji pracy z życiem prywatnym, 
to 28 proc. przyznaje, że im to przeszkadza. 
Z rezerwą podchodzi do tych zmian blisko po-
łowa pracodawców, uważając, że zacieranie się 
granic między życiem prywatnym i zawodowym 
nie jest zjawiskiem pozytywnym.

ponad połowa polaków deklaruje, 
że chce jeść mniej mięSa. Trend polegający 
na zastępowaniu mięsa produktami pochodze-
nia roślinnego zyskuje zwolenników – wynika 
z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Spo-
łecznych przeprowadzonego w ramach kam-
panii „Roślinniejemy”. Na razie zmiany są naj-
bardziej widoczne w największych miastach, 
gdzie ponad 73 proc. badanych ma w planach 
ograniczenie jedzenia mięsa. Jednak także 
wśród mieszkańców małych miast i wsi wie-
lu badanych rozważa taką zmianę w diecie. 
Na zwiększone zainteresowanie takim spo-
sobem odżywiania wpływa wiele czynników. 
Przede wszystkim produkty te stają się łatwo 
dostępne – część sieci handlowych ma już 
własne, w pełni roślinne linie. W sklepach 
przybywa warzyw nieznanych dotąd wielu 
konsumentom. Dieta roślinna bije rekordy 
popularności w całej Europie. Jej prozdro-
wotne skutki są podkreślane przez lekarzy, 
a wielu sportowców i celebrytów przyznaje 
się do stosowania wegetariańskiej diety.

Krzyżówka panoramiczna nr 10

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „czaS na majówkę”.  
Nagrodę wylosował: marcin zabawSki z jaStrzębia-zdroju.

Społeczność w Jastrzębiu-Zdroju jest sil-
na i solidarna, co udowodniła niejeden raz 
w trudnych dla górnictwa czasach. Na niej też 
chce się oprzeć i współpracować z nią młody 
lokalny Browar Jastrzębie, który co prawda 
nie ma jeszcze siedziby, ale ma duże ambicje. 
Nie kończą się one tylko na warzeniu rze-
mieślniczych piw, ale sięgają… warszawskiej 
giełdy NewConnect.

Wszystko zaczęło się latem 2014 roku, 
kiedy piwni pasjonaci z Jastrzębia i okolic po-
wołali do życia Jastrzębską Akcję Piwowarską. 
Korzystając z linii produkcyjnych większych 
browarów, wyprodukowali kilka piw na lokal-
ny rynek, między innymi Jastrzębski Poranek 
i Jastrzębskie Trzy Zboża. W 2016 roku do-
szli do wniosku, że lepiej jest warzyć u siebie 
i na własnych zasadach. Tak powstał Browar 
Jastrzębie. Ich koncepcja na browar jest jasna 
– chcą stworzyć średniej wielkości browar 
produkujący naturalne piwo rzemieślnicze. 

Ale to nie wszystko. Oprócz warzenia 
dobrego piwa chcą skupiać wokół siebie spo-
łeczność pasjonatów domowego piwowarstwa. 
Zależy im na pielęgnowaniu lokalnego patrio-
tyzmu i wsłuchiwaniu się w głos ziomków, 
np. przy współtworzeniu krótkich serii piw. 
Nastawienie się na społeczność lokalną prze-
jawia się też w planach współpracy głównie 
z małymi sklepami, które odpowiadają za bar-
dzo wysoki udział w sprzedaży piwa ogółem.

dwa Skrzydła jaStrzębia
Żeby zrealizować te ambitne zamierze-

nia, właściciele Browaru Jastrzębie potrzebują 
niemałych środków. Zgromadzone 4,5 mln 
złotych kapitału zakładowego nie wystarczy 
im na wybudowanie warzelni i komercyjną 
produkcję piwa, dlatego postanowili zadebiu-
tować na giełdzie New Connect. Ten rynek dla 
nowych firm stwarza możliwość na pozyskanie 
kapitału przez perspektywiczne spółki, które 
mają dobrze skonstruowany model biznesowy. 

Właściciele przedstawili jasny plan swo-
jego funkcjonowania. Przede wszystkim chcą 
działać jako browar kontraktowy, czyli za opła-
tą udostępniać małym browarom i piwowarom 
swoje moce produkcyjne. Siedziby firmy może 
jeszcze nie ma, ale wiadomo, gdzie i kiedy 
powstanie – w czerwcu 2019 roku przy ulicy 
Leśnej warzelnia ma być już gotowa do pracy. 

Drugim filarem działalności Browaru 
Jastrzębie ma być warzenie własnych, wyso-
kogatunkowych piw pod marką własną. Ich 
znakiem szczególnym będzie regionalne po-
chodzenie oraz wykorzystywanie do produkcji 

naturalnych, wyselekcjonowanych surowców. 
Kluczowym składnikiem trunków ma być 
woda z czeskich ujęć górskich. Dzięki tym 
właściwościom będą doskonałą alternatywą 
dla piw wytwarzanych przez wielkie kon-
cerny. Świadczy o tym brak sztywnej oferty 
warzonych piw. Browar nie planuje wielkości 
i rodzaju asortymentu, tylko chce elastycznie 
odpowiadać na potrzeby odbiorców. Za pro-
ces produkcji i jakość piwa będą odpowiadać 
nagradzani piwowarzy – Mieczysław Franc, 
który uwarzył 50 piw różnych gatunków, oraz 
Rafał Polok, członek Polskiego Stowarzysze-
nia Piwowarów Domowych, laureat licznych 
konkursów piwowarskich, m.in. Cieszyńskie-
go, Warmińskiego i Łódzkiego Konkursu Piw 
Domowych. 

jaStrzębSka mozaika
Na szczęście nie wszystko, co dotyczy 

Browaru Jastrzębie, jest dopiero w sferze za-
powiedzi. Od marca mieszkańcy Śląska mogą 
skosztować jego pierwszego piwa, uwarzonego 
gościnnie w Browarze Tragarz. Jastrzębska 
Mozaika to trunek w stylu American Ale, 
który łączy cechy polskiej goryczki i amery-
kańskiego aromatu. Do produkcji tego niezbyt 
mocnego piwa (5,2 proc.) użyto słodów pilze-
ńskiego i pszenicznego oraz chmieli Mosaic 
i Marynka. Na razie Jastrzębską Mozaikę moż-
na kupić w jastrzębskich sklepach i pubach, 
zatem lokalna społeczność, na którą chętnie 
powołują się szefowie browaru, nie będzie 
miała problemu z jej znalezieniem.

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Lampy FASER SA na Targach Górniczych w Wietnamie

Dla górników, strażaków 
i obsługi turystów

18–20 kwietnia br. na Targach Górniczych w Wietnamie pre-
zentowano wyroby Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp 
Górniczych FASER SA. Do Hanoi przyjechało 139 wystawców 
z całego świata. Tarnogórska fabryka eksponowała lampy 
i pochłaniacze ochronne górnicze.

– Od 20 lat jesteśmy na tamtejszym rynku obecni, ale 
trzeba się przypominać, ponieważ w górnictwie wietnam-
skim następuje zmiana pokoleniowa. Obecnie naszym głów-
nym wyrobem eksportowanym do Wietnamu są pochłaniacze 
ochronne górnicze. W ostatnich trzech latach sprzedaliśmy 
ich 36 tys. sztuk, czyli dokładnie tyle, ile jest aktualnie eks-
ploatowanych w tamtejszych kopalniach. Jesteśmy zaintere-
sowani rozszerzeniem dostaw o inne asortymenty naszych 
wyrobów – mówi Jacek Świątek, prezes i dyrektor generalny 
FASER SA.

W Hanoi zainteresowanie zwiedzających wzbudziły bez-
przewodowe lampy CL-01P, czyli najmniejsze z wyrobów 
oświetleniowych FASER SA. Niedawno 20 sztuk takiego 
sprzętu wraz z ładownicami fabryka przekazała na preferen-
cyjnych warunkach do Zabytkowej Kopalni Srebra. Te lampy 
można stosować jako czołowe lub zakładać na hełm. Mają 
budowę przeciwwybuchową i iskrobezpieczną. Używają ich 
pracownicy wodociągów, kanalizacji, stacji paliw, zakładów 
chemicznych i straży pożarnej. Przydają się wędkarzom 
i turystom. 

Bezprzewodowe lampy 
CL-01P mają wielu nabywców 
krajowych i zagranicznych. 
Są eksportowane głównie 
do Słowenii, Francji, Turcji, 
Anglii, Kolumbii, Iranu. Ich 
innowacyjne walory to prze-
de wszystkim: lekkość (25 de-
kagramów), uniwersalne ła-
dowanie (nie tylko w dużych 
ładownicach), indywidualne 
ustawienie natężenia światła 
przez użytkownika, bardzo 
długi czas świecenia po na-
ładowaniu (do 240 godzin), 
barwa światła zapewniająca 
widoczność nawet w bardzo 
dużym zapyleniu, odporność 
na trudne warunki. Chętnie 
używają ich górnicy z krajów 
bałkańskich oraz Słowacji. 

W Polsce z lamp bezprze-
wodowych FASER SA korzystają pracownicy powierzchni 
KGHM Polska Miedź oraz ZGH Bolesław. Dla polskiego gór-
nictwa podziemnego, w którym jest wymóg łączenia źródła 
światła z nadajnikiem lokalizacyjnym, tarnogórska fabryka 

ma trzy typy lamp nahełmnych. Są cięższe od CL-01P – ważą 
od 0,95 do 1,4 kilograma. Pozostałe walory mają podobne, 
a lokalizator wysyła sygnał przez 170 godzin.

 OPRAC. Z MATERIAŁÓW PRASOWYCH FASER SA
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FASER SA przekazał 20 bezprzewodowych lamp nahełmnych  Zabytkowej Kopalni Srebra, która jest 
wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 
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