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Tadeusz Wenecki, prezes JSW 
Innowacje: – JSW ma potencjał 
umożliwiający włączenie się 
w prace nad  
najnowocześ- 
niejszymi  
technologiami 
węglowymi  
na świecie.

Robimy metry dzisiaj,  
żeby były tony za 
dwa lata

Nie ma metrów dzisiaj, nie będzie 
ton za dwa lata – to prawda, 
którą przekazują sobie kolejne 
pokolenia górników. Spółka Eko- 
-Bud jest jedną z firm, które prze-
trwały lata kryzysu w górnictwie 
i wciąż zajmuje się wykonywa-
niem robót przygotowawczych. 
Bez nich kopalnie będą miały 
wielkie kłopoty z wydobyciem.

strona 3

Rewolucja 
w zarządzaniu
Projekt Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej najlepszym projektem 
organizacyjnym w Polsce.

strona 4

Jak uatrakcyjnić 
hałdy
Rewitalizacja terenów pogórni-
czych. 

strona 8

Nowy crossover 
Volkswagena
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

GIG. Konferencja historyczna

100 lat Niepodległej

16 listopada w Auli Głównego Instytutu Górnictwa odbyła się konferencja zorganizowana w ramach 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent 

RP Andrzej Duda. W wystąpieniach gości oddano hołd śląskim działaczom i naukowcom, którzy 
przyczynili się do powrotu Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej. Wspominano między innymi 

Wacława Cybulskiego i prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Zygmunta Malawskiego. 
Profesor Józef Dubiński podkreślał rolę, jaką odegrali górnicy w walkach o powrót  

Górnego Śląska do Polski. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. 
restrukturyzacji węgla kamiennego, odebrał Medal „Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych”. Otrzymał 

go za wspieranie Fundacji, promowanie jej działalności oraz pomoc w realizacji inicjatyw służących 
gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym.
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B E Z  F A J R A N T U

Nie cackać się
Z niepokojem spoglądam w kalendarz. Czas biegnie, 

a my jakbyśmy uganiali się za własnym ogonem. 
Mam na myśli inwestycje w powiększenie bazy zasobowej 
i w udostępnianie nowych złóż. Przyznam, że liczyłem 
na szybsze efekty, chociaż nie ma podstaw do tego, aby 
wysuwać jakieś zarzuty pod adresem zarządu. Po raz 
kolejny okazuje się, że w naszej branży nie da się podgonić, 
przyspieszyć, pójść na skróty. Ale też nie ma co się cackać. 
O tym, jak się nie cackać, na samym końcu.

P iszę o uganianiu się za własnym ogonem dlatego, 
że jest to bardziej efekt otaczającej nas rzeczywistości 

niż braku sensownych pomysłów. Jastrzębska Spółka 
Węglowa nie może przespać sprzyjającego czasu. 
Koniunktura jest jedynym momentem, w którym możemy 
sobie pozwolić na bezproblemowe finansowanie 
przedsięwzięć służących osiągnięciu najważniejszych 
celów: poszerzeniu bazy zasobowej, wdrożeniu 
innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność 
i bezpieczeństwo pracy oraz zakończeniu inwestycji 
rozpoczętych lata temu, a z powodu kryzysu albo 
błędnych założeń niezakończonych. 

P onieważ innowacyjne rozwiązania zmierzające 
do produkcji materiałów i paliwa wodorowego 

z produktów ubocznych po produkcji węgla i koksu 
są tylko wisienką na torcie, chciałbym zwrócić uwagę, 
że my z węgla żyjemy. Bardzo dobrze, że zarząd JSW 
stara się za wszelką cenę udowodnić, że my nie jesteśmy 
spółką górniczą w starym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy 
Spółką, która wydobywa węgiel po to, aby wytwarzać 
z niego koks potrzebny do produkcji stali i produkować 
ekologiczne paliwo z gazu koksowego, nowoczesne 
materiały ze smoły koksowej. Przyklaskuję takiej polityce 
propagandowej, bo dzięki niej mamy trochę spokoju, 
a w dodatku łatwiej uzyskiwać nam kredyty. Nawet jeżeli 
część tych inwestycji nie wyjdzie poza fazę koncepcyjną, 
to i tak jest to dla nas opłacalne. 

J ednak oprócz najlepiej przygotowanych kampanii 
propagandowych jest też rzeczywistość, od której 

zależymy. Jest nią węgiel. I tu znów słowa uznania dla 
zarządu za decyzje służące wzmocnieniu technicznemu 
kopalń. Jest jednak jedna rzecz, z którą zbyt długo się 
obnosimy. Mam na myśli nową kopalnię na polu Bzie- 
-Dębina.  Uważam, że trzeba podjąć decyzję o tym, czy 
realizujemy ten projekt czy nie. 

M oim zdaniem należałoby jakoś przyspieszyć 
rozmowy z Australijczykami na temat kopalni 

Dębieńsko. Gdy tylko pojawiły się informacje na temat 
ewentualnych rozmów na ten temat między JSW 
a australijską firmą Prairie Mining, która na razie ma prawa 
do koncesji, rozmawiałem na ten temat z redaktorami 
z Nowego Górnika. Usłyszałem, moim zdaniem, świetny 
pomysł na rozwiązanie problemu. Otóż kupić Prairie 
Mining z dobrodziejstwem inwentarza i nie bawić się 
w dyplomację. Czy to nie jest pomysł wart zastanowienia? 
Przecież rozmowy w nieskończoność i dzielenie włosa 
na czworo nic nie dają. 

T a firma jest notowana na giełdzie. Żyje ze swoich 
planów, których nawet nie zaczęła realizować, 

poczynając od rozpoczęcia konkretnych robót 
i naboru załogi, nie wspominając o wydobyciu. 
My do Dębieńska możemy łatwo przebić się od kopalni 
Knurów-Szczygłowice.

I znów krótko o uganianiu się za własnym ogonem. 
Powinniśmy być kreatywni i jeśli z kimś ciężko wejść 

w spółę, to trzeba go kupić. Giełda to dobre miejsce 
na robienie interesów życia. Nie ma co się cackać.  l 

Politycy wszystkich opcji zarzekają się, że nie chcą 
ulegać populistycznym żądaniom. Od populizmu od-
żegnują się nawet najwięksi populiści. To słowo stało 
się epitetem, którym obrzucają się nawzajem prze-
ciwnicy polityczni.

P opulizmem są starania o godną płacę, o dobre 
warunki pracy i o ludzkie traktowanie pracow-
ników. Populizmem jest realizowanie postulatów 

wierzących i ateistów. Właściwie tym epitetem można 
obrzucić każdego niczym błotem. Mało kto rozumie 
znaczenie tego słowa. Za to bardzo często traktuje się 
je jako niemal obelgę. Uważam, że w populizmie nie 
ma niczego złego, ponieważ to znaczy, że oskarżany 
o populizm reaguje na potrzeby innych i potrafi się 
z nimi porozumiewać. Ci „inni” to na przykład wy-
borcy. Co w tym złego, że ktoś wsłuchuje się w głos 
społeczeństwa i potrafi się z nim porozumiewać? 

Mam nadzieję, że bardzo dużo populistów zna-
lazło się w nowych władzach lokalnych na różnych 
szczeblach. Potrzeba nam lokalnych polityków, którzy 
potrafią słuchać ze zrozumieniem, umieją rozmawiać 
ze społecznościami lokalnymi i wiedzą, co zrobić, żeby 
żyło się nam jak najlepiej w naszych małych ojczyznach.

Kibicuję populistom w samorządzie Jastrzębia-
-Zdroju, a szczególnie tym, którzy obiecali zacieśnienie 
współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. Przypomnę 
tylko deklaracje związane z uruchomieniem połączeń 
kolejowych we współpracy ze spółką kolejową, wyko-
rzystanie innowacyjnych pomysłów na rozwinięcie 

biznesów poza wydobywaniem węgla albo szkolenie 
specjalistów na potrzeby JSW.

Chciałbym także przypomnieć jedną z informacji 
Nowego Górnika o tym, że będą specjalne fundusze 
unijne przeznaczone dla gmin górniczych w krajach, 
w których jest górnictwo węgla. Chodzi o finansowa-
nie rozwoju innych gałęzi przemysłu, o wspieranie 
innowacyjnych programów rozwojowych i łagodzenie 
skutków ograniczania znaczenia górnictwa. Do wzięcia 
jest kilka miliardów euro. Dla Śląska może to być ponad 
1 mld euro. Czy ktoś wie, ile z tych pieniędzy mogłoby 
trafić do gmin żyjących z JSW? Trzeba mieć pomysły, 
aby te pieniądze dostać. Mamy jakieś pomysły? Czy 
będą realizowane pomysły wykorzystania terenów 
pogórniczych w Jastrzębiu-Zdroju? 

Mieszkańcy regionów górniczych od zawsze pono-
szą ogromne koszty. Najpierw były to koszty związane 
z oddziaływaniem górnictwa na środowisko. Teraz 
są to koszty związane z wprowadzaniem restrykcyjnej 
polityki antywęglowej przez Unię Europejską. U nas 
kopalnie jeszcze długo będą potrzebne. Jednak nie-
zbędne są plany i ich realizacja na czas, kiedy zasoby 
węgla się skończą. 

W czasie kampanii wyborczej dużo mówiono o wy-
ludnianiu się miast śląskich, w tym Jastrzębia-Zdroju. 
Czy znajdzie się ktoś, kto będzie dużo robił, aby nasze 
miasto uniknęło czarnych scenariuszy? Konkretna pra-
ca jest najlepszym sposobem porozumiewania się z wy-
borcami i najbardziej pożyteczną formą populizmu. 

 l

Pięścią w stół

Pożyteczna forma populizmu

Konkretna praca 
jest najlepszym 
sposobem 
porozumiewania 
się z wyborcami.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Uważam, że nie naruszę powagi Sejmu ani nie uchybię 
godności posła, jeżeli informuję, że ważniejsze są dla 
mnie zasady współżycia społecznego i ludzka solidar-
ność niż solidność i gorliwość urzędnicza w sprawach 
tak błahych, że aż godnych napiętnowania. 

J estem przekonany, że urzędnik państwowy bez 
odrobiny refleksji i empatii jest godny potępienia 
wiecznego, albowiem grzeszy ciężko, nadużywając 

powagi państwa, i obraża jego majestat. Tak stało się 
w jednej z polskich firm, a opis sytuacji znalazłem 
na portalu gazeta.pl. Pod nieczynny już warsztat sa-
mochodowy podjechały dwie panie. Prosiły o pomoc, 
bo miały przepaloną żarówkę. Mechanik powiedział, 
że już skończył pracę. One błagały o pomoc. Osta-
tecznie dał im swoją żarówkę, bo w zakładzie takiej 
nie miał, wymontował spaloną, zamontował dobrą. 
Zapytały, ile to kosztuje. Mechanik powiedział, że da 
pani 10 złotych i będzie dobrze. Okazało się, że pa-
nie są z urzędu skarbowego, że to była prowokacja 
i mechanik dostał 500 złotych mandatu, bo nie dał 
paragonu. Nie mógł dać, bo zakład był już nieczynny, 
a kasa zrobiona i zamknięta, o czym wcześniej paniom 
powiedział. Sprawa trafiła do sądu, bo mechanik nie 
przyjął mandatu.

Jestem posłem. Potępiam niewydawanie parago-
nów. Potępiam łamanie prawa skarbowego. Jednak 
uważam, że wypada mi namawiać do nieposłuszeństwa, 
nawet w przypadku pseudowykroczeń skarbowych. 
Państwo polskie nie zbankrutuje z powodu odruchów 
serca za 10 złotych. To skandal, że pracownice po-
ważnego urzędu robią prowokację i jej efektem jest 
znalezienie „przestępstwa” za 10 złotych.

Prowokacja powinna być zarezerwowana dla 
przypadków grubych, a nie pierdół. Znajdźcie prze-
stępstwa VAT-owskie. Ścigajcie tych, którzy sprzedają 
papierosy z przemytu i alkohol na wielką skalę. Zrób-
cie prowokację wobec tych, którzy sprzedają paliwo 

bez akcyzy. Ścigajcie właścicieli firm, którzy oszukują 
na podatkach. 

Jestem z pokolenia, które pamięta programy 
w Dzienniku Telewizyjnym z czasów komuny. Wtedy 
robiono relacje z nalotów na babcie, które trzymały 
w tapczanie kilka kartonów papierosów marki Popular-
ne, kilka paczek herbaty tej samej marki i kilka butelek 
wódki Vistula. Papierosy płuca wyrywały, a po Vistuli 
był kac przez tydzień, ale wtedy były to dobra luksuso-
we. Spekulantów, którzy ponad miarę gromadzili dobra 
luksusowe, ścigała Inspekcja Robotniczo-Chłopska. 
Mógł się do niej zaciągnąć każdy, kto wierzył, że realny 
socjalizm przeżywa przejściowe trudności spowodo-
wane tym, że babcie mają czas na stanie w kolejkach, 
masowo kupują papierosy, szynkę w puszkach i wódkę, 
żeby odsprzedać to z zyskiem. Ta Inspekcja Robotni-
czo-Chłopska ośmieszała, a nie ścigała. 

Moim zdaniem, całkiem prywatnym, panie ośmie-
szyły urząd skarbowy i pośrednio nasze państwo. 
Ciekawy jestem, ile kosztował przejazd samochodem, 
żeby takie przestępstwo wykryć? Cała nadzieja w są-
dzie. Oprócz paragrafów są także zasady współżycia 
społecznego. One regulują to, czego kodeksy nie 
regulują. Między innymi nakazują pomagać ludziom 
w potrzebie. Mam nadzieję, że ten przypadek zo-
stanie sensownie rozstrzygnięty, panie skierowane 
do wyjaśnienia spraw na skalę przynajmniej setek 
tysięcy złotych. Z całym szacunkiem dla urzędu i dla 
pań, ale nie mogę powstrzymać się od opinii, która 
dręczy mnie okrutnie: Było to działanie na szkodę 
społeczną, na szkodę solidarności międzyludzkiej 
i na szkodę powagi urzędu skarbowego. Są zagrywki, 
które mogą ujść płazem podlotkom, ale nie przystoją 
damom. Ufam, że panie są damami i dlatego ich nie 
krytykuję, ale krytykuję ich zachowanie. 

Szanowne Panie, dama w każdej sytuacji musi być 
damą, nawet jak wykonuje tak niewdzięczną pracę. Damą 
po prostu się jest. Tak jak przyzwoitym człowiekiem.  l

Są zagrywki, 
które mogą 
ujść płazem 
podlotkom, ale 
nie przystoją 
damom. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Damą po prostu się jest

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Górnictwo ocalało między innymi kosztem 
małych i średnich kooperantów. O tym, jak 
bardzo ważne dla kopalń są firmy świadczą-
ce usługi, powiedziano już wszystko. Jednak 
jeszcze nikt nie powiedział, co zrobić, żeby 
ci, którzy ocaleli po wielkim kryzysie w gór-
nictwie, mieli stabilną przyszłość. 

 Kryzys minął. Terminy płatności są krót-
sze. Jednak czasem wciąż trzeba czekać 
na zapłatę kilka miesięcy. Jastrzębska Spółka 
Węglowa ma podpisaną umowę z Bankiem 
Ochrony Środowiska, który w formie fakto-
ringu zapewnia szybszą spłatę zobowiązań 
wobec firm okołogórniczych. – Mamy wie-
le sygnałów, że spółki górnicze zdają sobie 
sprawę z naszej sytuacji. Na rynku zostało 
niewiele firm okołogórniczych świadczących 
specjalistyczne usługi. Gdyby nie zatrzymano 
fali upadków, okazałoby się, że nie ma kto 
stawać do przetargów – mówi Michał Misiak, 
wiceprezes zarządu Eko-Bud. 

– Sytuacja na rynku była bardzo trudna. 
Powszechnie wiadomo, że firmy okołogór-
nicze były zmuszone kredytować górnictwo. 
Zapłata za pracę po 180 dniach była powodem 
wielu upadków. Przecież trzeba było płacić 
pracownikom, spłacać kredyty, płacić podat-
ki. Dlatego ważne jest, aby ta sytuacja się nie 
powtórzyła – mówi poseł Grzegorz Janik. 
Parlamentarzysta i wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski kontaktowali się z przedstawicie-
lami firm okołogórniczych. To między innymi 
dzięki wysiłkom wiceministra Tobiszowskiego 
doszło do podpisania umowy faktoringowej 
między JSW a Bankiem Ochrony Środowiska. 

Szybsze terminy płatności to rozwiązanie 
tylko jednego z problemów. Firmy okołogórni-
cze mają kłopot z utrzymaniem pracowników. 
Ponieważ kopalnie cierpią na brak fachowców, 
chętnie przyjmują do pracy osoby zatrudnio-
ne przez kooperantów. Takie łatanie proble-
mów kadrowych w kopalniach jest obliczone 
na krótką metę. Górnictwo musi wykształ-
cić swoich specjalistów. Podkupowanie ich 
od kontrahentów może doprowadzić do sy-
tuacji, w której nie będzie miał kto wykony-
wać usług. W dodatku zysk kopalni bardzo 
często jest iluzoryczny. Nawet bardzo dobry 
fachowiec ginie w tłumie. Jego możliwości 
są marnowane, bo często trafia na stanowisko, 
na którym nie może ich w pełni wykorzystać.

W tej pracy liczy się zespół. Ktoś, kto jest 
świetnym fachowcem w zespole pracowników 
wykonujących roboty przygotowawcze, nie 
zawsze będzie świetny na innym stanowisku 
w kopalni. Poza tym kopalnie organizacyjnie 
nie są przygotowane do tego, aby wykonywać 
specjalistyczne roboty.

Lata doświadczeń
Doświadczenie i markę w usługach górni-

czych zdobywa się przez lata. Przedsiębiorstwo 
Eko-Bud Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność 
w roku 2002, świadcząc usługi w branży bu-
dowlanej w zakresie prac ziemnych, budowy 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, placów 
parkingowych, ciągów pieszych, małej archi-
tektury oraz kanalizacji. Pod koniec 2004 roku 

firma rozpoczęła świadczenie usług dla górni-
ctwa. Od roku 2005 rozpoczął się dynamiczny 
rozwój firmy. Nastąpił wzrost zatrudnienia 
zarówno pracowników kwalifikowanych, dys-
ponujących długoletnim doświadczeniem za-
wodowym, jak i wysoko kwalifikowanej kadry 
inżynieryjno-technicznej. Firma zatrudnia 215 
pracowników wykonujących głównie roboty 
górnicze w zakresie drążenia wyrobisk górni-
czych kamiennych i węglowych przy zastoso-
waniu kombajnów chodnikowych oraz wiertnic 
i ładowarek samojezdnych, montażu urządzeń 
transportu urobku i materiałów w wyrobiskach 
dołowych kopalń. Prace te wykonuje głów-
nie w kopalniach PGG SA (KWK ROW, ruch 
Jankowice i Chwałowice) oraz JSW SA (KWK 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka).

Pracownicy spółki Eko-Bud z wieloletnim 
stażem w górnictwie są gwarancją rzetelności. 
Firma uwzględnia oczekiwania społeczne, za-
trudniając młodych pracowników  na wszyst-
kich szczeblach organizacji. Stwarza im moż-
liwość podnoszenia kwalifikacji. 

Wiarygodność, funkcjonalna organizacja, 
efektywne zarządzanie, specjalistyczny sprzęt, 
wysoko wykwalifikowana kadra, doświadcze-
nie w realizacji wielu kontraktów, wiarygod-
ność finansowa i techniczna czynią ze spółki 
Eko-Bud wiarygodnego partnera. Dzięki tym 
walorom firma przetrwała kryzys. 

SpuStoSzenie po kryzySie
W czasie kryzysu połowa firm wykonu-

jących prace specjalistyczne padła. Ci, którzy 
zostali, także stracili część fachowców. Od-
chodzili, bo spółki usługowe miały kłopoty 
finansowe.

– W czasie kryzysu musieliśmy zawiesić 
wypłacanie części świadczeń socjalnych. Jak 
tylko sytuacja się poprawiła, przywróciliśmy 
je. Kierujemy na specjalistyczne szkolenia 
naszych pracowników. Staramy się o to, aby 
warunki zatrudnienia i pracy były atrakcyjne – 
mówi Agnieszka Leibrandt-Dziuba, kierownik 
działu zatrudnienia i spraw pracowniczych 
w firmie Eko-Bud. 

Potrzebne są także jasne zasady gry. 
Powinna być przewidywalna przyszłość 
podatkowa i przetargowa. Teoretycznie nie 
ma obowiązku stawiania kryterium ceny 
na decydującym miejscu w ogłaszanych 
przetargach, ale dla świętego spokoju wciąż 
z ceny robi się fetysz. Dlaczego równie istotne 
nie miałyby być referencje, wyniki osiągane 
w realizacji innych prac w minionych latach? 

– Stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji. 
Pana spostrzeżenia są trafne, ale nie możemy 
ustalać kryteriów przetargowych. Mamy bar-
dzo dobre wyniki, nasi pracownicy pracują 
bardzo efektywnie. Jeżeli organizator przetar-
gu uważa, że jakaś firma, która dopiero po wy-
graniu przetargu kompletuje załogę i szuka 
specjalistów do konkretnych prac, zrobi lepiej 
zlecenie, to my nie możemy podważać takiej 
decyzji – mówi Michał Misiak, wiceprezes 
zarządu spółki Eko-Bud. – My nie chcemy 
wygrywać przetargów za wszelką cenę, ponie-
waż nie chcemy narażać się na nierzetelność. 
Dokładamy największej staranności w wyko-
nywaniu prac w przetargach, które wygrywa-
my. Nie jesteśmy firmą, która szuka konfliktu 
albo okazji do takiego kombinowania, aby 
korzystając z kruczków, zarobić nieuczciwie 
– podkreśla wiceprezes Michał Misiak.

– Czy w przetargach powinny być prefe-
rowane firmy dobre? – pytam.

– Pan popełnia błąd, mówiąc o jakichś pre-
ferencjach. Preferencje to bardzo niebezpieczny 
sposób formułowania warunków przetargu. 
Nam chodzi o jasne, oficjalne, zgodne z pra-
wem zapisy, które będą wymagały doświadcze-
nia i dobrych efektów uzyskiwanych w realizacji 
poprzednich kontraktów. To leży w interesie 
kopalń i spółek węglowych – mówi Tadeusz 
Gołda, wiceprezes spółki Eko-Bud.

Roboty muszą być wykonane w termi-
nie. Każdy poślizg w pracach oznacza, że wy-
dłużają się terminy rozpoczęcia wydobycia. 
To są konkretne straty. W polskim górni-
ctwie najczęściej było tak, że kryzys przy-
tłaczał spółki węglowe, a czasu koniunktury 
nie można było wykorzystać, bo kopalnie nie 
były przygotowane, aby wydobywać więcej 
węgla. Wielokrotnie mówił o tym prezes JSW 
SA Daniel Ozon. 

Gorący temat
Kłopoty ze znalezieniem wykonawców 

zewnętrznych są poruszane w czasie obrad 
Zespołu Trójstronnego do Spraw Bezpie-
czeństwa Socjalnego Górników. Co sprawia 
największy kłopot? Firmy zaczynają pracę i re-
zygnują z niej. Rosną ceny usług. Po rozstrzyg-
nięciu przetargu okazuje się, że zwycięska 
spółka zaczyna dopiero kompletować załogę. 
To opóźnia rozpoczęcie prac. Przedstawiciele 
JSW i PGG biorący udział w obradach Zespo-
łu Trójstronnego za każdym razem zwracają 
uwagę, że są problemy ze znalezieniem rze-
telnych wykonawców robót specjalistycznych. 

Bez usług firm zewnętrznych trudno wyobra-
zić sobie funkcjonowanie górnictwa. Kiedyś 
do przetargu stawało nawet 10 firm. Teraz jak 
stają trzy, to dużo. 

– Dysponujemy własnym sprzętem do ro-
bót specjalistycznych. Mamy bardzo dobrą ka-
drę. Staramy się stwarzać atrakcyjne warunki 
dla naszych pracowników. Trzeba było wiel-
kich wyrzeczeń, aby przetrwać czas kryzysu. 
Przetrwaliśmy i liczymy na to, że utrzymamy 
się jako firma gwarantująca najlepsze usługi. 
Nie możemy brać odpowiedzialności za tych, 
którzy wykonują swoją pracę nierzetelnie. 
Jestem przekonany, że spółki górnicze znajdą 
sposób na rozwiązanie tego problemu – mówi 
Franciszek Paździor, prezes spółki Eko-Bud. 
– W czasie kryzysu górnictwo bardzo ogra-
niczyło roboty korytarzowe. Albo nadrobi 
zaległości, albo będą pojawiać się kłopoty 
z wydobyciem, bo będzie brakować fron-
tów robót. Uważam, że należy wypracować 
politykę, dzięki której firmy okołogórnicze 
osiągnęłyby stabilizację, a górnictwo miało 
pewność, że zaległości inwestycyjne zostaną 
odrobione – dodaje prezes. 

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rzetelnie płacić 
za rzetelną 
robotę
Komentuje Sławomir StarzyńSki

Jeszcze nie tak dawno 
normą było, że firma 

wygrywała przetarg 
i miała na przykład 
miesięcznie wydrążyć 
100 metrów. Kopalnia 
informowała, że ma 
pieniądze na 20 metrów 
i za tyle zapłaci. Nawet wtedy, kiedy zgodnie 
z warunkami przetargu będzie zrobione 
100 metrów. Tak było w czasach kryzysu. 
Teraz wszystko drożeje. Rosną koszty pracy. 
Oczekiwanie, że spółki okołogórnicze będą 
tanie i solidne, jest ułudą. Taniość wyklucza 
solidność. Zebrałem kilka najważniejszych 
problemów w funkcjonowaniu spółek 
usługowych. Na przykładzie spółki Eko-Bud 
starałem się pokazać utrudnienia w takiej 
działalności. Żaden z menedżerów nie skarżył 
się na spółki górnicze, nie szukał winnych. 
Wszyscy starali się znaleźć pomysły, które 
mogłyby pozwolić na stabilne funkcjonowanie 
na rynku. Stabilność to korzyść dla załóg 
tych firm i dla górnictwa. Z nieoficjalnych 
informacji wynika, że kłopoty z rzetelnym 
wykonywaniem wygranych przetargów rosną. 
Straty spółek węglowych z tego powodu także 
rosną. Przykład z budową autostrad powinien 
skłaniać do racjonalności. Po co górnictwo ma 
powtarzać błędy specjalistów od budowy dróg? 
Lepiej szukać sposobów na to, jak rzetelnie 
płacić za rzetelną robotę. l

Nie ma metrów dzisiaj, nie będzie ton za dwa lata – to prawda, którą przekazują sobie kolejne pokolenia górników. 
Spółka Eko-Bud jest jedną z firm, które przetrwały lata kryzysu w górnictwie i wciąż zajmuje się wykonywaniem robót 

przygotowawczych. Bez nich kopalnie będą miały wielkie kłopoty z wydobyciem

Robimy metry dzisiaj,  
żeby były tony za dwa lata

Doświadczenie i markę w usługach górniczych zdobywa się przez lata

A
RC

H
IW

U
M



A K T U A L N O Ś C I
1 6 – 3 0  L I S T O P A D A  2 0 1 84 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R E K L A M A

Projekt Jastrzębskiej Spółki Węglowej najlepszym projektem organizacyjnym w Polsce

Rewolucja w zarządzaniu
W Warszawie odbyła się konferencja IPMA 
Polska (International Project Management As-
sociation), podczas której Jastrzębska Spółka 
Węglowa otrzymała nagrodę Polish Project 
Excellence Award 2018 w kategorii Projek-
ty Organizacyjne. Nagrodę odebrał członek 
zarządu JSW Artur Dyczko wraz z zespołem 
projektowym. 

Jastrzębska Spółka Węglowa konsekwen-
tnie przekształca Grupę Kapitałową JSW w or-
ganizację projektową. Zmiany są niezbędne 
ze względu na dokonującą się w przemyśle 
rewolucję technologiczną. Innowacyjne 
techniki, automatyzacja procesów techno-
logicznych oraz dywersyfikacja działalności 
w ramach Grupy Kapitałowej JSW wymagają 
równie rewolucyjnych zmian wewnątrz orga-
nizacji. Bazując na rozwiązaniach światowych 
standardów zarządzania projektami, JSW 
wypracowała własną metodykę zarządzania 
programami i projektami (MZPP), która jest 
dopasowana do specyfiki Grupy Kapitałowej 
i jej potrzeb.

– W czasach wszechobecnej digitaliza-
cji wykorzystujemy nowoczesne technolo-
gie w zarządzaniu, ponieważ jesteśmy firmą 
nowoczesną. Chcemy wyznaczać kierunki 
rozwoju i być przykładem tego, że przemysł 
wydobywczy podąża za technologicznymi 
i organizacyjnymi trendami. Nagroda, którą 

otrzymaliśmy, to docenienie naszej pracy 
i znak, że podążamy we właściwym kierun-
ku – mówi z dumą Artur Dyczko, zastępca 
prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju JSW. 

Kapituła doceniła zespół kierowania pro-
jektami w Grupie Kapitałowej JSW za projekt 

„Wdrożenie systemu zarządzania programami 
i projektami w Grupie Kapitałowej Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej”. Projekt został wyko-
nany zgodnie z opracowaną koncepcją, co za-
pewniło mu miejsce w czołówce polskiego 
project managementu.

Wdrożenie metodyki zarządzania progra-
mami i projektami w Grupie Kapitałowej JSW 
to nowość. Wprowadzane zmiany to także 
dowód na to, że Spółka utrzymuje wysokie 
standardy w czasach rewolucji technologicz-
no-przemysłowej. JSW
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Jastrzębska Spółka Węglowa konsekwentnie przekształca Grupę Kapitałową JSW w organizację projektową
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� Automatyka urządzeń srk
– spełniającego kryteria ustawowe,

z aktualnymi badaniami lekarskimi

� Toromistrza – spełniającego

kryteria ustawowe, z aktualnymi

badaniami lekarskimi

� Prowadzącego pojazdy

kolejowe wyłącznie w obrębie

bocznicy kolejowej – spełniającego

kryteria ustawowe, z aktualnymi

badaniami lekarskimi

� Inspektorów

z uprawnieniami

budowlanymi
do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościach:

- inżynieryjnej kolejowej

(specjalność: drogowa,

sieć trakcyjna oraz automatyka)

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej mostowej

- instalacyjnej telekomunikacyjnej

- instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych

� Inspektora

z uprawnieniami

budowlanymi
do projektowania

w specjalnościach:

- inżynieryjnej kolejowej (specjalność

drogowa, sieć trakcyjna oraz

automatyka)

- konstrukcyjno-budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych

� Osoby na stanowisko

st. inspektora

– koordynatora
z doświadczeniem w branży

kolejowej

� Dyżurnego ruchu

� Nastawniczego

� Zwrotniczego
z uprawnieniami dróżnika

przejazdowego

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

poszukuje osób
z uprawnieniami:

Zainteresowanych  zapraszamy do siedziby

Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.

przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju

tel. 32 475 95 82, 32 475 95 80

R E K L A M A

LW Bogdanka, wchodząca w skład Grupy 
Enea, przetestowała pod ziemią bezprze-
wodowy system komunikacji. Planowane 
w przyszłości zastosowanie nowego rozwią-
zania wpisuje się w strategię Spółki. Zakłada 
ona m.in. realizację programu „Kopalnia Inte-
ligentnych Rozwiązań”. Wdrożenie bezprze-
wodowej komunikacji i transmisji danych pod 
ziemią na celu poprawę wydajności pracy, 
ograniczenie postojów maszyn i zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników. 

W jednym z oddziałów wydobywczych 
pracownicy przez cztery tygodnie oceniali 
funkcjonalność systemu łączności bezprze-
wodowej. W urządzenia komunikacyjne wy-
posażono przodowego ściany, kombajnistów, 
sekcyjnych, przodowych wnęki górnej i dol-
nej oraz obsługę przenośników zgrzebłowego 
podścianowego oraz taśmowego. 

– Rozważamy różne opcje dalszego uspraw-
niania pracy w Bogdance, obecnie analizujemy 
możliwość wprowadzenia pod ziemią komu-
nikacji bezprzewodowej, która dotąd nie była 
stosowana w żadnej kopalni w Polsce. Choć 
widzimy konieczność poprawy niektórych ele-
mentów testowanego systemu, przeprowadzone 
próby i testy potwierdziły, że wprowadzenie 

bezprzewodowej komunikacji i transmisji da-
nych także pod ziemią może znacząco uspraw-
nić pracę – tak jak swego czasu takie rozwią-
zania zmieniły sposób funkcjonowania życia 
kopalni na powierzchni. Bardzo ważny jest też 
aspekt bezpieczeństwa. Eksploatujemy coraz 
trudniejsze pokłady. Dostęp do komunikacji 
mobilnej może zminimalizować ryzyka w co-
dziennej pracy górników – powiedział Artur 
Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka. 

Obecnie pracownicy pod ziemią porozu-
miewają się na odległość za pomocą gestów 
i znaków nadawanych lampami. Stosowana 
jest także stacjonarna sieć telefoniczna. Nie-
skrępowana możliwość porozumiewania się 
osób wyposażonych w system łączności bez-
przewodowej eliminowałaby postoje, umoż-
liwiała koordynację prac, a także bezpieczne 
wycofanie załogi z danego obszaru. 

System testowany w Bogdance jest rozwią-
zaniem przeznaczonym do pracy w podziem-
nych zakładach górniczych, w tym zagrożo-
nych wybuchem metanu czy pyłu węglowego. 
Twórcy systemu zaprogramowali elektronikę 
i stworzyli oprogramowanie, które obsługuje 
ruch audio w sieci rozproszonej. 

Łączność odbywa się w dwóch kierun-
kach, jak w telefonii komórkowej. System 

tworzą komunikatory osobiste (radiotelefony 
umieszczone na hełmie górniczym w formie 
słuchawek), repeatery (przekaźniki rozmiesz-
czone w wyrobiskach, retransmitujące syg-
nały radiowe tworzące bezprzewodową sieć 
szkieletową), baza M1 (centrala zarządzania 
komunikacją w sieci) oraz mediakonwer-
tery (elementy aktywne sieci światłowodo-
wej; za pośrednictwem mediakonwerterów 

repeatery opcjonalnie mogą być łączone świat-
łowodem). System redukcji zakłóceń zapewnia 
dobrą jakość dźwięku. 

System wyposażony jest dodatkowo w de-
dykowaną aplikację umożliwiającą obserwo-
wanie kierunku przemieszczania się górników 
czy ratowników w wyrobisku, komunikację 
głosową z nimi oraz ich lokalizację. 

MAT. PRAS.

LW Bogdanka

Testują łączność bezprzewodową

Wdrożenie bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych pod ziemią ma na celu poprawę wydajności 
pracy, ograniczenie postojów maszyn i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
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Węgiel idealnym surowcem
dla nowoczesnych technologii

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 Xnowy Górnik: Do czego Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej potrzebna jest fabryka na-
nostruktur węglowych? Po co JSW ma pro-
dukować nanorurki? 
tadeuSz wenecki: Żeby 
znaleźć się w gronie naj-
nowocześniejszych firm 
na świecie. Nanostruk-
tury to technologia przy-
szłości. Na razie tylko 
w kilku krajach na świecie 
produkuje się te innowa-
cyjne materiały. 

 X Lepiej byłoby, gdyby JSW znalazła się 
w gronie najnowocześniejszych firm wy-
dobywczych.
tadeuSz wenecki: Nad tym też pracujemy. 
W Grupie Kapitałowej JSW mamy dwa ob-
szary: koksowniczo-chemiczny i górniczy. Po-
nieważ o obszarze koksowniczo-chemicznym 
opowiemy więcej, chciałbym tylko zapewnić, 
że innowacje w górnictwie są dla nas równie 
ważne i mają wysoki priorytet. Przygotowa-
liśmy Program Inteligentna Kopalnia. Jest 
to pakiet projektów będący jednym z sześciu 
strategicznych filarów programu rządowego. 
Trwają prace nad projektami Autonomiczna 
Ściana i Samodzielna Obudowa Kotwowa, 
które są jednymi z ważniejszych projektów 
Programu. Spodziewanym efektem udanego 
wdrożenia tych dwóch projektów są wymierne 
oszczędności szacowane na około 200 mln 
złotych rocznie. W realizacji jest również  
14 innych projektów związanych z Programem 
Inteligentna Kopalnia, zawierających różne 
aspekty i dziedziny usprawnienia cyklu tech-
nologicznego wydobycia węgla kamiennego 
– wspomnę tu tylko o projekcie optymalizacji 
odstawy w KWK Budryk. 

Nie tylko pracujemy nad tym, aby dogo-
nić światową czołówkę górniczą w zakresie 

technologii wydobycia węgla, ale równolegle 
pracujemy nad tym, aby zapewnić wysokie 
standardy bezpieczeństwa wykonywania robót 
górniczych w kopalniach, w których napoty-
kamy coraz trudniejsze warunki naturalne 
związane z zaleganiem złoża oraz sięganiem 
po złoża węgla o najlepszych parametrach dla 
koksownictwa. Przygotowujemy i realizujemy 
koncepcje, dzięki którym kopalnie będą ist-
niały jeszcze przez długi czas.

W pańskim pytaniu jest sugestia, że no-
woczesne technologie produkcji tak zwanych 
nanostruktur będą w jakiś sposób szkodzić 
podstawowemu biznesowi, czyli górnictwu 
i koksownictwu. Zapewniam, że te przedsię-
wzięcia mają być jedynie 
uzupełnieniem i wyko-
rzystaniem możliwości, 
jakie ma Grupa Kapita-
łowa JSW. 
BoGuSław Smółka: 
JSW Innowacje powstały 
między innymi po to, aby 
poszukiwać, inicjować 

i wdrażać nowoczesne rozwiązania poprawia-
jące jakość naszych produktów i wprowadzać 
inne nowe produkty na rynek. Adsorbenty, 
nanostruktury węglowe, paliwo wodorowe, 
włókna węglowe – to wszystko wartość doda-
na do naszej produkcji. Węgiel jest świetnym 
surowcem do wykorzystania w najnowocześ-
niejszych technologiach związanych z wy-
soce wyspecjalizowanymi branżami (m.in. 
IT, medycyna, inżynieria materiałowa, czyste 
technologie węglowe). Byłoby wielką szkodą, 
gdybyśmy zmarnowali tę szansę. 

tadeuSz wenecki: Przełamujemy bariery 
myślowe. Wyjaśniamy cel naszej pracy, in-
formujemy o potencjalnych korzyściach. Jeśli 
nie będziemy wprowadzać innowacyjnych 
technologii, staniemy się państwem, które 
będzie żyło z dostarczania surowców, wytwa-
rzania półproduktów, wykonywania prostych 
usług, z przetwórstwa odpadów. Zajmiemy 
miejsce w ogonie Europy. Jestem przekonany, 
że Jastrzębska Spółka Węglowa ma potencjał 
umożliwiający włączenie się w prace nad naj-
nowocześniejszymi technologiami węglowy-
mi na świecie. Nie możemy przepuścić takiej 
okazji. Profity będą miały JSW, region śląski 
i Polska. 

Innowacyjna produkcja przyciągnie 
do nas inwestorów, którzy będą wykorzy-
stywać te materiały w swojej produkcji. Taki 
mechanizm działa na całym świecie. Ponieważ 

produkcja nanostruktur wymaga kadr na naj-
wyższym poziomie przygotowania zawodo-
wego oraz wysokiej specjalizacji, rozwijamy 
współpracę z wieloma wyższymi uczelniami 
oraz instytutami naukowymi, również zagra-
nicznymi. Jeżeli będziemy mieli młodych i wy-
kształconych specjalistów, będziemy jeszcze 
bardziej atrakcyjni dla inwestorów. Firma kre-
ująca nowe kierunki rozwoju innowacyjnych 
technologii jest postrzegana wśród młodych, 
wykształconych osób jako firma z potencjałem 
i perspektywą własnego rozwoju oraz rozwoju 
zatrudnionych w niej pracowników.

 X Pomysły związane z produkcją nano-
struktur są traktowane podejrzliwie przez 
górników. Cel jest warty zachodu i naraża-
nia się na ryzyko finansowe?
tadeuSz wenecki: Innowacyjne technolo-
gie węglowe są otoczone aurą tajemniczo-
ści. Wszystkie technologie są tajne i mocno 
strzeżone, ponieważ to podstawowy element 
sukcesu. Jeśli coś jest tajne, automatycznie 
staje się tajemnicze dla przeciętnego obywa-
tela. Pyta pan, czy warto podejmować ryzyko? 
Rocznie zapotrzebowanie na taką produkcję 
wzrasta dynamicznie, średnio o około 20–
25 proc. Jeden gram wytworzonych nano-
struktur kosztuje aktualnie 1–5 euro, cena za-
leży od rodzaju nanostruktur: jednościennych, 

Spółka JSW Innowacje podpisała umowę ze szwajcarską firmą AGT Management & Engineering AG o rozwoju i wdrażaniu technologii produkcji nanostruktur węglowych. Współpraca 
między obu firmami ma doprowadzić do przygotowania na skalę przemysłową produkcji nanostruktur węglowych, w tym nanorurek, do których produkcji będą wykorzystywane: 
metan ze złóż węgla koksowego, gaz ziemny, paliwo alternatywne i plastik

Spółka JSW InnoWacJe. Spółka JSW Innowacje 
podpisała umowę ze szwajcarską firmą AGT Management & 
Engineering AG o rozwoju i wdrażaniu technologii produkcji 
nanostruktur węglowych. Współpraca między obu firmami 
ma doprowadzić do przygotowania na skalę przemysłową 

produkcji nanostruktur węglowych, w tym nanorurek, 
do których produkcji będą wykorzystywane: metan ze złóż 

węgla koksowego, gaz ziemny, paliwo alternatywne i plastik. 
Umowa o współpracy przewiduje realizację projektu w trzech 
etapach. Najpierw zostaną przeprowadzone badania i analizy 

zastosowania nanotechnologii węglowej, którą dostarcza 
spółka AGT, mające na celu sprawdzenie jej skuteczności 

w skali przemysłowej. Ta część odbędzie się w Uniwersytecie 
St. Andrews w Szkocji, przy udziale partnera zewnętrznego 

Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG, który jest wykonawcą 
infrastruktury technicznej. Potem powstanie spółka celowa – 

założona wspólnie przez JSWI oraz AGT do dalszego rozwijania 
projektu. To ona zbuduje pierwszą linię do produkcji nanostruktur 

węglowych na terenach poprzemysłowych po koksowni 
Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Portfel produktów Grupy 
Kapitałowej JSW zostanie znacząco rozszerzony o cenne surowce 
do materiałów kompozytowych oraz specjalistycznych zastosowań 

materiałowych. – Jeżeli ktoś pyta, gdzie znajdą zastosowanie 
innowacyjne materiały, my wtedy odpowiadamy, że wszędzie tam, 

gdzie przyda się materiał sto razy bardziej wytrzymały niż stal 
– mówią w rozmowie z Nowym Górnikiem: Tadeusz Wenecki, 
prezes zarządu JSW Innowacje, i Bogusław Smółka, dyrektor 

Pionu Projektów Koksowniczych i Chemicznych JSW Innowacje.

Jeden gram wytworzonych 
nanostruktur kosztuje 
aktualnie 1–5 euro, 
cena zależy od 
rodzaju nanostruktur: 
jednościennych, 
dwuściennych czy 
wielościennych, stopnia ich 
uporządkowania i czystości. 
Jednościenne nanostruktury 
węglowe o bardzo wysokiej 
czystości (powyżej 90 proc.) 
osiągają cenę nawet ponad 
350 euro za gram. Znacznie 
więcej niż gram złota. 
Oczywiście tak drogie są 
materiały o wyjątkowych 
właściwościach. My na 
razie nie planujemy takiej 
produkcji. Jednak każdy 
rodzaj nanostruktur jest 
cenny i dlatego tak mało 
informacji ukazuje się na 
temat planów produkcyjnych. 

W pańskim pytaniu jest 
sugestia, że nowoczesne 
technologie produkcji tak 
zwanych nanostruktur 
będą w jakiś sposób 
szkodzić podstawowemu 
biznesowi, czyli górnictwu 
i koksownictwu. Zapewniam, 
że te przedsięwzięcia mają 
być jedynie uzupełnieniem 
i wykorzystaniem możliwości, 
jakie ma Grupa Kapitałowa 
JSW. 
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dwuściennych czy wielościennych, stopnia ich 
uporządkowania i czystości. Jednościenne na-
nostruktury węglowe o bardzo wysokiej czy-
stości (powyżej 90 proc.) osiągają cenę nawet 
ponad 350 euro za gram. Znacznie więcej niż 
gram złota. Oczywiście tak drogie są materiały 
o wyjątkowych właściwościach. My na razie 
nie planujemy takiej produkcji. Jednak każdy 
rodzaj nanostruktur jest cenny i dlatego tak 
mało informacji ukazuje się na temat planów 
produkcyjnych. 

Podam prosty przykład. Firma BASF 
ogłosiła, że chce zaangażować się w taką 
produkcję. Zdanie, które wypowiedziałem, 
jest całą informacją, jaka ukazała się na ten 
temat. W Europie znaczącymi producentami 
nanostruktur węglowych jest firma Arkema 
z Francji produkująca ok. 400 ton rocznie, 
firma Nanocyl z Belgii produkująca również 
ok. 400 ton rocznie i firma Bayer ze zdol-
nością produkcyjną ok. 250 ton. W świecie 
najważniejszymi producentami są firmy  
C-Nano z USA, SUSN Sinotech z Chin i Sho-
wa Denko z Japoni produkujące ok. 500–600 
ton CNT rocznie.
BoGuSław Smółka: Mogliśmy podjąć de-
cyzję o inwestycji i produkcji na skalę prze-
mysłową zgodnie z technologią, o której roz-
mawiamy. Jednak postanowiliśmy zmniejszyć 
ryzyko tego przedsięwzięcia. W skalowanej 

przemysłowo instalacji w Szkocji przepro-
wadzimy badania, zmniejszając koszty i ryzy-
ko. Żeby wyrazić się jasno – zanim zacznie-
my produkcję przemysłową, sprawdzamy 
w mniejszej skali, czy wszystko odbywa się 
zgodnie z założeniami.

 XDlaczego w Szkocji?
BoGuSław Smółka: Tam została przygo-
towana technologia w skali laboratoryjnej. 
W warunkach laboratoryjnych produkuje się 
gramy i kilogramy. My musimy mieć spraw-
dzoną technologię, dzięki której produkcja 
będzie wyrażana w tonach. Chcemy, aby 
sprawdzanie technologii odbyło się w instalacji 
skalowalnej przemysłowo na uniwersytecie, 
pod nadzorem specjalistów, którzy praco-
wali nad technologią w skali laboratoryjnej. 
Uniwersytet St. Andrews posiada również 
wysokie kompetencje w dziedzinie inżynie-
rii materiałowej i chemii, przede wszystkim 
w produkcji nanostruktur i nanomateriałów.

 XDlaczego nie można było tego zrobić 
w instalacji przemysłowej?
BoGuSław Smółka: Można było podjąć 
taką decyzję, ale jej ryzyka są zdecydowanie 
większe niż ryzyka badań w skalowalnej insta-
lacji na uniwersytecie w Szkocji. Dodatkowo 
wyniki badań w skalowalnej przemysłowo 

instalacji wpłyną na optymalizację kosztów 
budowy instalacji przemysłowej.

 X Czy efekt tego przedsięwzięcia jest pew-
ny?
tadeuSz wenecki: Proszę sobie przypo-
mnieć, jak zaczynała się era telefonii komór-
kowej albo internetu. Czy wtedy efekt był 
pewny? Opowieści o tym, że za pomocą ma-
łego urządzenia będzie można uzyskać dostęp 
do niewyobrażalnych zasobów informacji, 
rozmawiać i przesyłać dane praktycznie z do-
wolnego miejsca na świecie, a w dodatku po-
służy ono jako przenośny komputer, sprawiały 
wrażenie fantastyki naukowo-technicznej. 
Teraz często nie potrafimy funkcjonować bez 
internetu i smartfonów. 

Musimy aspirować do rozwiązań, któ-
re trudno sobie wyobrazić, ponieważ są one 
w grupie technologii wschodzących. Warto 
być w gronie ośrodków wprowadzających te 
technologie, ponieważ one w przyszłości będą 
decydować o rozwoju gospodarki. Na świecie 
trwa wyścig technologiczny. My chcemy brać 
w nim udział. Jeżeli teraz zajmiemy dobrą 
pozycję, będziemy z tego czerpać korzyści. 
Jeżeli nie, wypadniemy na margines. Będzie-
my bez pieniędzy, bez technologii i bez szans 
na rozwój. 

 XDlaczego nanostruktury węglowe są tak 
ważne w technice?
BoGuSław Smółka: Największe zapotrze-
bowanie na nanorurki od kilku lat występu-
je w segmencie polimerów do wytwarzania 
materiałów kompozytowych. W materiałach 
tych poprawiają one właściwości mechanicz-
ne. Na drugim miejscu znajduje się sektor 
elektryczny i elektroniczny. Nanostruktury 
węglowe znajdują zastosowanie również 
w przemyśle motoryzacyjnym, oponiarskim, 
energetyce, w produkcji farb i powłok ochron-
nych. Mają również zastosowanie w produkcji 
baterii litowo-jonowych, w których stanowią 
ok. 1–3 proc. wagi grafitowych elektrod. Syste-
matycznie wzrasta udział nanostruktur w ta-
kich zastosowaniach jak ogniwa słoneczne, 

półprzewodniki, tranzystory, czujniki doty-
kowe, ultraprzewodząca miedź czy urządze-
nia elektromagnetyczne. Popyt na węglowe 
nanorurki jest szczególnie wysoki w przemy-
śle lotniczym, obronnym i elektronicznym, 
głównie z uwagi na ich lekkość połączoną 
z niezwykłą wytrzymałością. Ogólne obszary 
zastosowania są obecnie zdominowane przez 
elektronikę (28 proc.), energetyka (22 proc.), 
tworzywa sztuczne i kompozyty (17 proc.) 
oraz inne (12 proc.). 
tadeuSz wenecki: Z tych zastosowań są tak-
że korzyści ekologiczne. Zastosowanie kom-
pozytów jako materiałów lekkich obniży masę 
danego produktu. Lżejszy samolot i samochód 
potrzebuje mniej paliwa. To oznacza, że do at-
mosfery dostaje się mniej dwutlenku węgla. 

 X Nie obawiacie się panowie, że te koncep-
cje podzielą los wielu innych pomysłów, któ-
re powstawały w Polsce w minionych dzie-
sięcioleciach i umierały, a świat je rozwijał?
tadeuSz wenecki: W części, która od nas 
zależy, robimy wszystko, aby tak się nie stało. 
Nie można pracować z myślą, że z tej pracy 
nic nie będzie. Oczywiście, jest ryzyko nie-
powodzenia. Jednak jeżeli nie spróbujemy, 
nie będziemy wiedzieli, czy coś jest możli-
we, czy niemożliwe. Na świecie wspiera się 
innowacyjne przedsięwzięcia, ponieważ 
to się opłaca. Dzięki nim mamy postęp 
techniczno-technologiczny.
BoGuSław Smółka: W JSW Innowacje an-
gażujemy się w szereg działań związanych 
ze wzrostem efektywności podmiotów Grupy 
JSW, w tym działań związanych z wdrożeniem 
nowych produktów uzyskiwanych na bazie 
głębokiego przetwórstwa surowców będących 
aktualnie produktami Grupy. Do takich działań 
zaliczyć należy prowadzone w JSW Innowa-
cje prace nad wdrożeniem produkcji wodoru 
z gazu koksowniczego, produkcji włókien wę-
glowych ze smoły otrzymywanej przy produkcji 
koksu, produkcji adsorbentów węglowych – 
węgli aktywnych z naszego węgla koksowego, 
pylistych adsorbentów koksowych z pyłu kok-
sowego otrzymywanego przy produkcji koksu. 

Dzisiaj Polska importuje kilka tysięcy ton 
rocznie węgli aktywnych, a możemy i chcemy 
je produkować z naszego węgla. Sprzedajemy 
surową smołę koksowniczą, a przecież mo-
żemy sprzedawać również produkty wysoko 
przetworzone z niej otrzymane w innowacyj-
nych, czystych technologiach węglowych, nad 
których wdrożeniem pracujemy. 
tadeuSz wenecki: Mamy węgiel i produkty 
węglowe, które mogą być idealnymi surowca-
mi dla nowoczesnych technologii. Możemy 
je przetwarzać z korzyścią dla środowiska 
naturalnego. Róbmy to. Naprawdę stać nas 
na nowoczesność. 
tadeuSz wenecki, BoGuSław Smółka: Je-
żeli ktoś pyta, gdzie znajdą zastosowanie inno-
wacyjne materiały, odpowiadamy, że wszędzie 
tam, gdzie pojawia się postęp technologiczny 
i techniczny, wszędzie tam, gdzie środowisko-
we i ekonomiczne uwarunkowania ten postęp 
wymuszają.  l

Węgiel idealnym surowcem
dla nowoczesnych technologii

Spółka JSW Innowacje podpisała umowę ze szwajcarską firmą AGT Management & Engineering AG o rozwoju i wdrażaniu technologii produkcji nanostruktur węglowych. Współpraca 
między obu firmami ma doprowadzić do przygotowania na skalę przemysłową produkcji nanostruktur węglowych, w tym nanorurek, do których produkcji będą wykorzystywane: 
metan ze złóż węgla koksowego, gaz ziemny, paliwo alternatywne i plastik
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Dzisiaj Polska importuje 
kilka tysięcy ton rocznie 
węgli aktywnych, a możemy 
i chcemy je produkować 
z naszego węgla. 
Sprzedajemy surową smołę 
koksowniczą, a przecież 
możemy sprzedawać 
również produkty wysoko 
przetworzone z niej 
otrzymane w innowacyjnych, 
czystych technologiach 
węglowych, nad których 
wdrożeniem pracujemy.
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Rewitalizacja terenów pogórniczych

Jak uatrakcyjnić hałdy
Hałdy to charakterystyczne elementy kra-
jobrazu województwa śląskiego, zwłaszcza 
na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego. Miejscami porośnięte trawą lub 
drzewami są efektem działalności licznych 
w regionie kopalń węgla kamiennego i za-
częły pojawiać się na Śląsku wraz z rozwojem 
górnictwa. Fachowo hałda to usypisko nieuży-
tecznej skały płonnej lub innych odpadów, 
pochodzących z kopalń, hut lub elektrowni. 
Najczęściej jednak kojarzy się ze zwałowi-
skiem odpadów pogórniczych, usytuowanym 
na terenie kopalni lub w jej pobliżu. Hałdy 
mają też znaczenie przyrodnicze, ponieważ 
na ich terenie powstają siedliska, wykorzysty-
wane przez rodzime gatunki roślin i zwierząt. 
Szczególne warunki ekologiczne umożliwiają 
osiedlanie się na hałdach różnych gatunków, 
w tym rzadkich i chronionych. Jednak zanie-
dbane hałdy stanowią też zagrożenie poża-
rowe. Samorządy wielu śląskich miast pro-
wadzą więc rekultywację, czyli przywracają 
gruntom zdegradowanym wartości użytkowe 
lub przyrodnicze.

park w rudzie śLąSkiej

W tym mieście hałdy zajmują 3,5 ki-
lometrów kw., czyli blisko 5 proc. jego po-
wierzchni. Najbardziej wyróżnia się z nich 
hałda przy ulicy 1 Maja, ponieważ znajduje 
się praktycznie w centrum miasta. Ta pozo-
stałość po działającej od połowy XIX wieku 
do 1925 roku hucie cynku zajmuje obszar 
6,5 hektara. Jeszcze w latach 80. XX wieku 
została częściowo zrekultywowana, a od 2017 
roku prowadzone są na niej nasadzenia ro-
ślin wchłaniających metale ciężkie oraz prace 
przy formowaniu samego terenu, na którym 
ma powstać przestrzeń dla rekreacji i wypo-
czynku. Środki na ten cel, w wysokości ponad 
1 mln złotych, przyznała Komisja Europejska 
w ramach międzynarodowego projektu rea-
lizowanego przez Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowicach. 

Na hałdzie są nasadzane specjalne ga-
tunki traw – kostrzewa czerwona oraz życica 
trwała – które oprócz właściwości fitostabili-
zacyjnych wolno wzrastają. Dzięki temu nie 
będzie trzeba często ich kosić, co zmniejszy 
koszty utrzymania zieleni. Na przeznaczonym 
do rekreacji terenie powstaną industrialny plac 
zabaw, punkt widokowy oraz oświetlona górka 
saneczkowa. Pojawią się miejsca odpoczynku 
w formie ławek, hamaków, wydzielone zosta-
ną także miejsca do grillowania. Na dużym 

zielonym polu do gry będzie można grać 
w piłkę lub badmintona.

wałBrzych – miaSto hałd
W tym otoczonym zielenią i wzgórzami 

mieście jest więcej hałd niż naturalnych pa-
górków. Część ze skalnych odpadów porosła 
roślinnością, inne – z czasów masowego wy-
dobycia węgla – pozostały do dziś. Na ziemi 
wałbrzyskiej usypano 39 hałd, które zajmują 
łącznie 305 hektarów gruntów miejskich i pod-
miejskich. Wzgórza te powstały z ok. 82 mln 
metrów sześc. odpadów skalnych. Ich rekul-
tywację rozpoczęto już przed wojną, ale bez 
zadowalających efektów. Kamieniste pagórki 
są też postrzegane jako teren inwestycyjny, 
na przykład kilka lat temu hałda przy ulicy 
Moniuszki była rozpatrywana jako potencjalne 
źródło pozyskiwania kruszywa. Hałdę w dziel-
nicy Sobięcin przekształcono, by posłużyła 
pasjonatom sportów motorowych jako miejsce 
do organizowania zawodów – cykliczne Moto-
hałdy cieszą się dużą popularnością. Na zwały 
kamienne wspinają się również lokalni foto-
grafowie, skąd mogą zrobić panoramiczne 
zdjęcia miasta.

inweStycje w ryBniku
Szpecąca okolicę hałda przy ulicy Sporto-

wej niedługo ma zniknąć z krajobrazu Rybni-
ka. W przyszłości w pobliżu drogi Pszczyna– 
–Racibórz mają tam powstać tereny atrakcyjne 
dla inwestorów. Tak zwana stara hałda dawno 
temu została częściowo rozebrana, a resztę 
zamaskowano roślinnością. Po przeprowadze-
niu niwelacji terenu i przetworzeniu odpadów 
właściciel wejdzie w posiadanie blisko 16 hek-
tarów terenów inwestycyjnych, które są atrak-
cyjne również ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo linii kolejowej oraz planowanej 
nowej obwodnicy miasta.

GLiwice hi-tech
Prace rozbiórkowe hałdy przy ulicy 

Pszczyńskiej trwają już od 2007 roku, a za kil-
ka miesięcy zakończy je Polska Grupa Gór-
nicza. To jedna z niewielu już pozostałości 
po dawnej kopalni Gliwice. Dalekosiężne plany 
zapobiegły degradacji tego terenu, dlatego 
jest on teraz przykładem jednej z najwięk-
szych rewitalizacji terenów pokopalnianych 
w Polsce. Teren jest przygotowany przede 
wszystkim na potrzeby firm z branży IT. W tak 
zwanych Nowych Gliwicach swoją działalność 
prowadzą firmy z branży nowych techno-
logii: Future Processing, Flytronic, Kamsoft 

i Infinite Dreams. W budynku dawnej ce-
chowni mieści się Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości, a w dawnej maszynowni 
Muzeum Odlewnictwa Artystycznego. Na te-
renie starej kopalni działają nie tyko firmy, 
regularnie spotyka się tu między innymi grupa 
biegowa Night Runners.

oBywateLSki Bytom
Szynol w dzielnicy Rozbark, czyli za-

niedbany skwer w miejscu rozebranej hał-
dy, dzięki budżetowi obywatelskiemu stał 
się parkiem. Plac znajdował się w pobliżu 
centrum Rozbarku, jednej ze śródmiejskich 
dzielnic Bytomia. W XIX wieku region, a tak-
że Rozbark, wówczas gmina wiejska, prze-
żywały okres szybkiego rozwoju i uprzemy-
słowienia. W XX wieku, gdy Rozbark został 
gęsto zabudowany, hałda stała się miejscem 
spacerów i zabaw – zimą zjeżdżały z niej 
dzieci, a latem funkcjonowało na nim boisko. 
Hałdę rozebrano na przełomie lat 70. i 80. 
ubiegłego wieku.

SzarLota dLa turyStów
Rydułtowy, miasto i gmina w powiecie 

wodzisławskim, stanowi obecnie znany ośro-
dek wydobycia węgla kamiennego. Przez lata 
działania kopalni powstała tu gigantyczna 
hałda odpadów pokopalnianych, które należą 
do największych tego typu obiektów w Euro-
pie. Szarlota, bo tak nazwali ją mieszkańcy, 
na cześć pierwszej w mieście kopalni Char-
lotte, stała się wręcz symbolem miasta. Obec-
nie hałda ma 134 metry wysokości liczonej 
od podstawy do czubka stożka. Wejście na nią 

jest zakazane z powodu szkodliwych oparów, 
jakie się z niej unoszą. 

Potrzeba rewitalizacji tego miejsca stała 
się nagląca, dlatego kopalnia Rydułtowy– 
–Anna zawarła porozumienie z Politechniką 
Śląską w Gliwicach, które ma na celu zapla-
nowanie działań, w konsekwencji których 
Szarlota stanie się miejscem przyciągającym 
turystów z całej Polski i Europy. W projekcie 
biorą udział zarówno specjaliści z dziedziny 
ochrony środowiska i architektury, jak również 
studenci, którzy mają znaleźć najlepszy po-
mysł na rewitalizację i przywrócenie lokalnej 
społeczności hałdy Szarlota, czyli najwyższej 
sztucznej góry w Europie.

tarnowSkie Góry 
pod Lupą
Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego 

za pomocą specjalistycznego skanera stwo-
rzą niedługo trójwymiarowy model hałdy 
popłuczkowej – jednego z pogórniczych 
obiektów Tarnowskich Gór, znajdującego się 
na liście UNESCO. Na szczyt kilkuhektarowe-
go usypiska, wysokiego na 17 metrów, można 
wejść pieszo lub wjechać rowerem. Niestety 
od lat jest rozjeżdżane przez ignorujących 
zakaz wjazdu właścicieli quadów i motocy-
kli. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, 
w jakim stopniu ich zachowanie przyczynia 
się do erozji hałdy, oraz pomóc w stworze-
niu planu ochrony tego unikatowego terenu, 
w tym utrzymania w niezmienionym kształcie 
zespołu hałdy wraz z warstwą wytworzonej 
gleby i pokrywą roślinną. 

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wprowadzenie w życie uchwały anty-
smogowej spowodowało wzrost kosztów 
ogrzewania domów i mieszkań. Ponieważ 
zakazano m.in. najtańszych na rynku mu-
łów i flotokoncentratów węglowych, część 
mieszkańców zmuszona jest do zakupu lep-
szych, ale droższych gatunków węgla. Sytu-
acji nie poprawia notowany od wielu mie-
sięcy wzrost poziomu cen rodzimych paliw. 
By pomóc gorzej sytuowanym mieszkańcom, 

Urząd Miasta Katowice już rok temu zde-
cydował się na wprowadzenie zmian w sy-
stemie pomocy społecznej. Tej zimy będzie 
kontynuował te działania, uwzględniając 
także rynek i potrzeby mieszkańców.

Katowice jako jedno z pierwszych miast 
wprowadziły zmiany w polityce wsparcia 
osób gorzej sytuowanych w związku ze wzro-
stem kosztów ogrzewania. Od zeszłego roku 

dla ponad 1600 rodzin wypłaca świadczenia 
na zakup węgla w wysokości 900 złotych, 
a nie 450 złotych, jak to było wcześniej. 
Dodatkowo 50 rodzinom dofinansowuje 
w tym sezonie wkład własny przeznaczony 
na zmianę systemu grzewczego z węglowe-
go tradycyjnego na proekologiczne. Jedno-
razowy zasiłek na dofinansowanie wkładu 
własnego przeznaczonego na zmianę syste-
mu grzewczego z węglowego tradycyjnego 

na proekologiczne może być przyznany 
w wysokości do 2 tys. złotych.

W 2018 roku pomocą na zakup opału planu-
je się objąć 1638 rodzin na łączną kwotę prawie 
1,5 mln złotych. Oprócz tego Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej prowadzi dodatkowe akcje 
wspierające mieszkańców poprzez wręczanie 
ulotek informacyjnych oraz przeprowadzanie 
przez pracowników socjalnych rozmów edu-
kacyjnych w zakresie dbania o środowisko. l 

Katowice

Miasto pomaga w ogrzewaniu
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Mały i miejski – to dwie podstawowe cechy 
nowego SUV-a, czy raczej crossovera Volks-
wagena o nazwie T-Cross. To kolejny SUV 
niemieckiego koncernu – krótszy, a przez 
to jeszcze bardziej nadający się do użytku 
w mieście niż T-Roc i jeszcze bardziej kom-
paktowy niż Tiguan. Nowy model skonstru-
owano na podstawie modułowej platformy 
MQB, która umożliwiła przesunięcie przedniej 
osi pojazdu daleko w przód. Przy nadwo-
ziu, którego długość wynosi 4,11 m, rozstaw 
osi liczy aż 2,56 m. Bagażnik ma pojemność 
od 385 do 455 litrów – zależnie od położenia 
przesuwanej o 14 cm kanapy. Po jej całkowi-
tym złożeniu powstaje przedział bagażowy 
o równej podłodze i pojemności 1281 litrów.

T-Cross będzie oferowany z czterema 
turbodoładowanymi silnikami do wyboru: 
trzema benzynowymi i jednym dieslem. Dwie 
trzycylindrowe benzynowe jednostki 1.0 z fil-
trem cząstek stałych mają moc 70 kW/95 KM 
i 85 kW/115 KM. Najmocniejszy jest czterocy-
lindrowy silnik 1.5 TSI osiągający 110 kW/150 
KM. Ofertę uzupełnia czterocylindrowy diesel 
1.6 TDI o mocy 70 kW/95 KM. Wszystkie silni-
ki spełniają najnowszą normę Euro 6d-Temp.

Już samo wyposażenie samochodu wska-
zuje, że bliżej mu do miejskiej dżungli niż 
leśnych bezdroży. W wyposażeniu standar-
dowym T-Crossa znajdują się system Front 
Assist monitorujący przestrzeń przed autem, 
wyposażony w funkcje rozpoznawania pie-
szych na jezdni oraz hamowania awaryjnego, 
system Lane Assist utrzymujący samochód 
na wybranym pasie ruchu, system ułatwiający 

ruszanie na wzniesieniu, aktywny system 
ochrony pasażerów, a także Blind Spot Detec-
tion ułatwiający zmianę pasa ruchu i powiąza-
ny z nim system wspomagający parkowanie.

Do 2019 roku Volkswagen zainwestuje 
w nie miliard euro, by sprostać szybko rosną-
cemu popytowi na małe SUV-y. Liczba miejsc 
pracy w fabryce w Nawarze wzrośnie o oko-
ło 10 proc. Z niezależnych prognoz wynika, 
że w latach 2017–2027 popyt na małe auta 
z tzw. segmentu CUV (Crossover Utility Ve-
hicle), do których należy T-Cross, się podwoi.

Do 2025 roku Volkswagen będzie miał 
w globalnej ofercie ponad 30 modeli segmentu 
SUV. Firma spodziewa się, że będą one wów-
czas stanowiły połowę sprzedawanych aut. 

FoteLe na mękach
To, że ktoś zawodowo wsiada do samo-

chodu, to nic dziwnego, ale jeżeli tylko wsiada 
i nic więcej nie robi – nigdzie nie jedzie, nie 
prowadzi czy nie naprawia auta, to już dziwne. 
Seat ma cały zespół ludzi, którzy z tego żyją 
– wsiadają i wysiadają z pojazdu. To zespół 
testujący siedzenia samochodowe. Składa się 
z kobiet i mężczyzn o różnym wzroście i wa-
dze, którzy podczas testów wsiadają i wysiada-
ją z samochodu nawet 6 tys. razy tygodniowo. 
– Każdy tester powtarza tę akcję 700 razy, 
aby zasymulować to, co fotel ma wytrzymać 
w ciągu pięciu lat – tłumaczy Javier Garcia, in-
żynier odpowiedzialny za testy foteli SEAT-a. 
– Niektórzy noszą jeansy z nitami i guzikami 
na tylnych kieszeniach, z różnymi szwami – 
wszystko po to, aby sprawdzić wytrzymałość 
pianek i materiałów zastosowanych w fotelu.

To niejedyny test. Kolejny polega na od-
tworzeniu różnorodnego nacisku na fotel 
w samochodzie. Symulację przeprowadza się 
w laboratorium SEAT-a za pomocą manekina 
w kształcie tułowia o wadze 75 kg. – Przez trzy 
tygodnie maszyny przeprowadzają 22 tys. cykli 
tarcia przez 24 godziny na dobę, symulując 
dzienne ruchy wykonywane przez użytkow-
nika o wadze ponad 100 kg – mówi Javier. 

Samochód wprawia się w intensywny 
ruch, symulując warunki jazdy na nierównych 
powierzchniach. Test trwa 225 godzin, aby od-
tworzyć zużycie samochodu po 300 tys. prze-
jechanych kilometrów. Ten sam test sprawdza 
wytrzymałość na ekstremalne temperatury 
od +80 do -25°C. Wewnątrz komory w tem-
peraturze -20°C inżynier analizuje działanie 
podgrzewanego siedzenia w Seacie Arona. 
Używa kamery termograficznej, aby spraw-
dzić, czy fotel osiąga komfortową temperaturę 
w ciągu zaledwie 3 minut, a temperaturę 40°C 
15 minut później. Mapa pokazuje również, czy 
ciepło jest równomiernie rozłożone na całej 
powierzchni, co przyczynia się do komfortu 
przyszłego kierowcy.

Za pomocą specjalnej skali do 20 punk-
tów zespół weryfikuje prawidłową pozycję 
tułowia, odległość od zagłówka i kąt ułożenia 
uda kierowcy. – Najważniejszym aspektem jest 
umiejscowienie bioder manekina oraz ułoże-
nie takich elementów foteli jak zagłówki, które 
są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa 
pasażerów. Dzięki tym obliczeniom możemy 
zagwarantować, że fotele w samochodach 
SEAT są zarówno wygodne, jak i bezpieczne 
– podsumowuje Javier Garcia. 

poLSkie zakłady toyoty 
produkują przekładnie 
do hyBryd

Fabryka Toyota Motor Manufacturing 
Poland (TMMP) w Wałbrzychu uruchomiła 
nową linię produkcyjną przekładni do na-
pędu hybrydowego czwartej generacji. Prze-
kładnie będą montowane w nowej Corolli 
Hybrid i Toyocie C-HR Hybrid w Europie. 
Jest to pierwszy etap kilkuletniego programu 
wprowadzania zaawansowanej technologii 
hybrydowej i architektury TNGA (Toyo-
ta New Global Architecture) do polskich 
fabryk.

TMMP jest pierwszą fabryką Toyoty 
spoza Azji i drugą zlokalizowaną poza Japo-
nią, której powierzono produkcję zaawan-
sowanych technologicznie przekładni hy-
brydowych – flagowej technologii Toyoty. 
Przekładnia ta jest kluczowym elementem 
napędu hybrydowego Toyoty, który koordy-
nuje współdziałanie motoru elektrycznego 
i silnika spalinowego.

– Technologia hybrydowa to nasz główny 
wyróżnik. To element naszej ambitnej global-
nej strategii elektromobilności, która zakłada, 
że do 2030 roku osiągniemy roczną sprzedaż 
na świecie ponad 5,5 mln zelektryfikowanych 
samochodów, w tym milion aut bezemisyj-
nych. Stały wzrost sprzedaży hybryd w Euro-
pie pozwala nam zwiększyć lokalną produkcję 
komponentów do napędów hybrydowych – 
powiedział dr Johan van Zyl, prezydent i CEO 
Toyota Motor Europe.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowy crossover Volkswagena

Przy nadwoziu, którego długość wynosi 4,11 m, rozstaw osi liczy aż 2,56 m

Symulację przeprowadza się w laboratorium SEAT-a za pomocą manekina w kształcie tułowia

T-Cross będzie oferowany z czterema turbodoładowanymi silnikami

Fabryka Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) w Wałbrzychu 
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Peryferia

Wybór

Zdrowie

Odra wylewa
W Polsce od stycznia do października 2018 
roku zarejestrowano 128 przypadków zacho-
rowań na odrę. To ponad dwa razy więcej niż 
rok wcześniej. Głównym źródłem tej choroby 
wirusowej w naszym kraju są osoby zakażone 
przybywające z zagranicy oraz niezaszczepie-
ni dorośli Polacy. Jeżeli dorosły uniknął kon-
taktu z chorobą w dzieciństwie ani nie został 
zaszczepiony, to może zachorować na odrę 
niezależnie od wieku. Jeden chory może za-
razić drogą kropelkową aż 15–20 osób. Jest 
to bardzo groźne dla innych dorosłych, ponie-
waż przebieg u nich jest o wiele cięższy, niesie 
ze sobą liczne powikłania, ponadto dwa razy 
częściej mogą oni wymagać hospitalizacji.

jakie Są oBjawy odry 
u doroSłych?

Zwiastuny choroby są dość typowe. Obej-
mują zapalenie spojówek ze światłowstrętem, 
nieżyt nosa i suchy kaszel. Chory skarży się też 
na osłabienie, bóle gardła i głowy oraz wysoką 
gorączkę. Po dwóch tygodniach od zakażenia 
pojawia się najbardziej charakterystyczny dla 
odry objaw – wysypka. Jest czerwona, pla-
misto-grudkowa, zaczyna się na linii włosów 
za uszami, zstępuje na twarz, szyję i tułów, 

wreszcie kończyny. Łącznie utrzymuje się 
przez cztery–sześć dni i ustępuje bez blizn, 
jedynie na krótki czas pozostawia delikatne 
brązowawe przebarwienia naskórka. 

jakie Są najczęStSze 
powikłania odry?
U dorosłych powikłania dotyczą prze-

de wszystkim chorób układu oddechowego 
– zapalenia płuc i zapalenia wątroby. Zapa-
lenie płuc stanowi najważniejszą przyczynę 
zgonu w przebiegu odry. Rzadziej następują 
poważne powikłania neurologiczne, jak za-
palenie mózgu, mogące spowodować trwałe 
uszkodzenie mózgu, które występuje u około 
1 na 2000 przypadków odry. Najgroźniejszym 
powikłaniem jest podostre stwardniające za-
palenie mózgu – rzadka, ale poważna cho-
roba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu 
nerwowego, spowodowana przez przetrwałe 
zakażenie wirusem odry.

czy Szczepionka przeciw 
odrze jeSt Skuteczna?
Skuteczność szczepienia po podaniu 

dwóch dawek szczepionki wynosi 98 proc. 
i utrzymuje się do końca życia. W Polsce obo-
wiązkowe szczepienie przeciwko odrze wpro-
wadzono do kalendarza szczepień w 1975 roku. 
Wcześniej odrę traktowano jako powszechną, 
ciężką chorobę wieku dziecięcego. Na długo 
stała się w Polsce rzadką chorobą niemowląt 
i dorosłych, ale ostatnio na fali antyszczepion-
kowej mody powraca. Szczepionka przeciw 
odrze występuje w postaci połączonej jako 
szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce 

(MMR). Zawiera żywe, osłabione wirusy. Jeśli 
osoba dorosła nie chorowała na odrę, szcze-
pionkę można podać w dowolnym wieku. Za-
leca się podanie dwóch dawek co najmniej 
w czterotygodniowym odstępie.

co zroBić, jeśLi 
nie pamiętam, czy 
chorowałem LuB Byłem 
Szczepiony?

W takim przypadku powinieneś zgłosić 
się do swojego lekarza i zapytać go o zasad-
ność badania poziomu przeciwciał przeciw-
ko odrze, ewentualnie po konsultacji z nim 
poddać się szczepieniu ochronnemu. Osoby 
dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki 
w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć 
drugą, przypominającą dawkę szczepionki.

jak doraźnie Leczyć odrę?
Tej choroby nie leczy się przyczynowo, 

stosuje się wyłącznie leczenie objawowe. 
Gorączkę możemy zbijać lekami przeciw-
gorączkowymi, należy również przyjmować 
leki przeciwkaszlowe. Ważne, aby leki nie 
zawierały aspiryny, ponieważ może to spo-
wodować groźny dla zdrowia Zespół Reye’a. 
Chory powinien leżeć w łóżku, w zaciem-
nionym pokoju, co złagodzi światłowstręt. 
Temperatura w pokoju nie powinna być ani 
za wysoka, ani za niska, ponieważ wirus odry 
jest bardzo wrażliwy na takie zmiany. Konsul-
tacji lekarza wymaga też podejrzenie rozwoju 
powikłań, np. pogorszenie samopoczucia czy 
brak poprawy po kilku dniach choroby. l
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Zmorą Heleny nie było to, że nie była najład-
niejszą ze swoich sióstr ani najbardziej wyga-
daną czy zaradną. Jej przekleństwem było, 
że była najmądrzejsza i jednocześnie naj-
bardziej tego świadoma. Urodziła się w pro-
stej rodzinie, jako jedno z dziewięciorga ro-
dzeństwa, a najwyższym celem jej rodziców 
pozostało to, żeby szczęśliwie wydać za mąż 
wszystkie z sześciu córek.

Rodzina, choć wielodzietna, dobrze sobie 
radziła. Mieli sporo krów i ziemię sięgającą 
po horyzont, na którą ciężko pracował ich 
dziadek. Od małego pracowało także dzie-
więcioro rodzeństwa, bo rodzice, a w szcze-
gólności ojciec, uważali, że ciężka praca lepiej 
ukształtuje ich charaktery niż jakieś siedzenie 
nad książkami. I właściwie żadnemu z nich 
to nie przeszkadzało, żadnemu oprócz Heleny. 
Postrzegana przez ojca jako wybitnie leniwa, 
dźwigała tony książek z wiejskiej biblioteki, 
jakby lada moment miała nadejść jakaś kata-
strofa i musiała je wszystkie szybko przeczy-
tać. Sama zresztą wyobrażała sobie, że gdyby 
oślepła, byłaby to dla niej najgorsza kara, 
bo odebrałaby jej to, co kochała najbardziej.

Nikt w rodzinie tego nie rozumiał. Heleny 
nie ominął więc skrzętny plan ojca i nie bez 
problemów, ale znalazł jej w niedalekiej wiosce 
męża. Był starszy, miał ręce jak bochny chleba, 
a jego pierwsza żona zmarła poprzedniej zimy. 

Helena bardzo nie protestowała – widziała, 
że z zaborczym ojcem nie wygra, a nie miała 
pomysłu, jak inaczej mogłaby wyprowadzić 
się z domu.

Szybko jednak okazało się, że jej mąż nie 
bez powodu tak szybko ponownie się ożenił. 
Helena zamiast partnerką miała być jego słu-
żącą. Wstawała o świcie, karmiła zwierzęta, 
sprzątała, myła, gotowała i pracowała ponad 
siły. Szybko zaczęła niknąć w oczach, jej skóra 
stała się bladoniebieska, aż ona sama nie miała 
siły wstać z łóżka. I wtedy właśnie objawiła się 
prawdziwa twarz jej męża – przemocowca 
i agresora. I choć sytuacja finansowa Heleny 
się nie zmieniła, a ona sama nigdy nie była 
poza swoją wsią, zebrała swoje najważniejsze 
rzeczy, na które składały się schodzone buty 
i kilka książek, i wkładając w to wszystkie swo-
je siły, zmobilizowała się do wyjścia.

Chwilę później jej życie miało się jednak 
całkowicie odmienić. Kilka kilometrów za wsią 
przebiegała droga łącząca dwa duże, woje-
wódzkie miasta. Mimo to Helena ani żadne 
z jej rodzeństwa nigdy wcześniej do nich nie 
dotarli. Rodzice od zawsze wpajali im strach 
przed tym, co nieznane, ale tylko ją pociągały 
rzeczy i miejsca, których nie doświadczyła. 

Helenie szybko udało się złapać stopa. 
I było to jedno z tych zdarzeń, które pojawiają 
się w życiu, żeby wszystko zmienić. Helena 
nie wiedziała, dokąd chce jechać i co będzie 

robić, gdy tam dojedzie. Miała przy sobie 
bardzo niewiele pieniędzy, nigdy nie praco-
wała poza gospodarstwem, ale jednak już 
to wydostanie się poza skostniałą wieś bez 
przyszłości, za to z ciążącą jej przeszłością, 
dało jej niesamowitą porcję energii. Kobieta, 
która wzięła ją na stopa, okazała się pisarką 
i wydawcą w jednym. Rozmawiały całą drogę 
i choć różniło je prawie wszystko, to łączyła 
je wielka miłość do książek. 

Szczera historia Heleny na tyle ją wzru-
szyła, że zaproponowała jej tymczasowo pokój 
swojej córki, która niedawno wyjechała na stu-
dia, a także biurową, niezbyt skomplikowaną 
pracę. Szybko jednak okazało się, że Helena 
oprócz uroku osobistego ma niezwykły dar 
prostego opowiadania skomplikowanych hi-
storii i opisywania ich w sposób chwytający 
za serce. Jednym słowem – szereg tamtych wy-
borów i złapanie odpowiedniego samochodu 
na ruchliwej drodze całkowicie miał odmienić 
jej życie i z dziewczyny, która wcześniej zaj-
mowała się głównie oporządzaniem krów, 
zrobić początkującą pisarkę.

Do rodzinnej wioski wróciła już tylko raz. 
Własnym samochodem, w nowych butach, 
o tonę lżejsza, z błyszczącymi oczami. Nikt jej 
wtedy nie rozpoznał. Do pełni szczęścia chcia-
ła już tylko jednego – dostać rozwód i uwolnić 
się od męczącej ją przeszłości, z którą już tak 
niewiele ją łączyło. l

Ucieczka z krainy gafy

Prawda 
niczym 
chłosta
Bądź realistą, nie mów prawdy. Ten aforyzm 
Stanisława Jerzego Leca przyświeca nie tylko 
politykom, którzy z racji swojego fachu muszą 
zabiegać o popularność. Kiedyś myślałam, 
że kłamstwo nie przystoi porządnemu czło-
wiekowi. Ale prawda bywa niczym chłosta lub 
okład z soli na skaleczone kolano.

Jako młoda matka byłam bardzo dumna, 
gdy moje dziecko w testach psychologicznych 
wypadło na osobę z bardzo dobrze ułożoną 
hierarchią wartości. Wśród nich na wysokiej 
lokacie była prawdomówność. Po latach córka 
wyznała mi, że to jej przeszkadza w życiu. 
Nie przejęłam się tym do czasu. A konkretnie 
do swojej wizyty w szpitalu u przyjaciela, który 
marudził o swoim stanie chorobowym. Zapy-
tałam go: a czego się spodziewałeś, skoro pa-
liłeś papierosy od chłopięcych lat, piłeś często 
na umór, tłusto jadłeś? Ugryzłam się w język, 
niestety za późno. Słowa trafiły do jego uszu, 
a jak się okazało, to była już nasza ostatnia roz-
mowa. Nie tak chciałam się z nim pożegnać. 

Prawda może być grubiaństwem i ranić 
bardziej niż przemoc fizyczna. Moja przyja-
ciółka po amputacji piersi usłyszała od swojej 
sędziwej mamy: kto cię córciu teraz zechce 
taką okaleczoną?! Mówiła tak z troski, włas-
nego bólu i niepokoju, ale chorej na raka to nie 
dodało energii życiowej. 

Kiedyś profesor Tadeusz Sławek przeko-
nywał mnie, że najważniejsza jest forma. Nie 
zgadzałam się, uznając ortodoksyjnie, że treść 
istotniejsza być musi od opakowania. Dziś 
uważam, że było to wynikiem mojego odcię-
cia od uczuć, które na pewnym etapie życia 
zamroziłam, skupiając się przesadnie na zada-
niach. A życie to przecież nie zadanie i kartki 
w kalendarzu. Konieczna jest elastyczność, 
a nie kostyczność, schematyczność w postę-
powaniu niezależnie od sytuacji. Tym bardziej 
że mózg często płata nam figle i podsuwa nam 
ciągle te same interpretacje zdarzeń, które 
co prawda są inne, ale rozumek nie chce się 
wysilać i chadza na skróty. Zaburzona per-
cepcja w połączeniu z potokiem szczerości 
aż do bólu jest prostą drogą do ostracyzmu. 
A jeśli ktoś woli sobie to nazwać inaczej, 
to i tak zmierza do osamotnienia i zgryźli-
wego komentowania obrazków w telewizorze 
ku utrapieniu kota, jedynego współlokatora.

Kłamać nie lubię i dlatego z bieguna 
prawdomówności nie wpadłam do studni 
łgarstwa. Postanowiłam, że między prawdą 
jak chłosta a kłamstwem utrzymywać będę 
grzeczny balans. 

Grzeczność to coś więcej niż dobre ma-
niery, o których sobie przypominamy, gdy 
liczymy na jakieś korzyści z tego tytułu. Nie 
wolno umyślnie krzywdzić drugiego czło-
wieka. Tej zasady się trzymam. Biorę głę-
boki oddech, jeśli na przykład nieznajoma 
kobieta wybiega w sklepie z przymierzalni 
w czerwonej sukience o dwa numery za cias-
nej, ale z obłędem w oczach i pytaniem: jak 
wyglądam? Głęboki oddech jest potrzebny, 
by żadne określenie nie wymknęło się mimo-
wolnie. A później mówię, że kiecka świetna, 
ale tkanina fatalna. Jak mam dobry humor, 
to pomagam wybrać co innego z wieszaka. 
Im więcej damy alternatyw zamiast bolesnej 
prawdy, tym lepiej dla słuchacza i tym bliżej 
stajemy faktów. JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

9. Warszawski Festiwal Piwa

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
wzroSt GoSpodarczy w poLSce ma w tym 
roku wynieść 4,8 proc. — przewiduje ko-
miSja europejSka. Według opublikowanych 
danych Polska miałaby być w tym roku trze-
cią najbardziej dynamiczną gospodarką UE: 
po Irlandii i Malcie. Jednak w 2019 roku tempo 
wzrostu produktu krajowego brutto ma zwol-
nić do 3,7 proc., a rok później — do 3,3 proc. 
W Polsce ciągle motorem wzrostu jest kon-
sumpcja prywatna. Ponadto znaczący strumień 
unijnych funduszy sprzyja wzrostowi inwestycji 
publicznych, co również wzmacnia PKB.

oBecnie średnie zaroBki w poLSce to 982 
euro, w ue Brutto to 2,9 tyS. euro. Taki 
poziom płac stawia nas na ósmej pozycji 
od końca wśród 27 krajów UE. Polska skra-
ca dystans w poziomie wynagrodzeń, ale 
by je wyrównać, potrzeba 59 lat – wyliczyła 
firma doradcza Grant Thorton. Eksperci stwo-
rzyli symulację procesu doganiania poziomu 
wynagrodzeń. Średnią w strefie euro mogli-
byśmy dogonić w 2053 roku, a średnią w całej 
UE – w 2077 roku, czyli za 59 lat. Te symulacje 
są oczywiście pewnym uproszczeniem rzeczy-
wistości, ale pokazują pewne trendy, które nie 
są dla nas korzystne. Perspektywa, gdy polskie 
płace osiągną poziom europejski, jest bardzo 
odległa. Skrócenie tak długiego okresu będzie 
możliwe wyłącznie w przypadku dynamiczne-
go wzrostu efektywności polskiej gospodarki, 
co z kolei wymaga wzrostu innowacyjności 
polskich firm. 

poLSka GoSpodarka potrzeBuje pracow-
ników z ukrainy. Obecnie w Polsce legal-
nie pracuje 426 tys. obywateli tego państwa, 
ale ta liczba jest mocno zaniżona, ponieważ 
należy doliczyć osoby pracujące na czarno. 
Szacunki wskazują, że może to być ponad mi-
lion osób. Nasza gospodarka na tym korzysta, 
a ukraińska traci. Dzięki tym pracownikom 
udało się zlikwidować niedobór siły roboczej 
nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i Sło-
wacji. A zapotrzebowanie na pracowników 
ciągle rośnie. ONZ ocenia, że populacja na-
szego wschodniego sąsiada spadnie z 44,2 mln 
do 36,4 mln w 2050 roku. Tymczasem pojawia 
się widmo odpływu Ukraińców do Niemiec. 
Być może już na początku przyszłego roku 
nasi zachodni sąsiedzi szerzej otworzą swój 
rynek pracy dla pracowników spoza UE. Z ba-
dania przeprowadzonego przez Work Service 
wynika, że z Polski może tam wyjechać na-
wet 59 proc. Ukraińców. Byłoby to ogromne 
zagrożenie dla polskiej gospodarki. W ciągu 
dwóch–trzech miesięcy luka kadrowa uro-
słaby z 165 tys. do ponad 0,5 mln wakatów, 
co negatywnie odbiłoby się na naszym wzro-
ście gospodarczym, wywołałoby też gigantycz-
ną presję płacową i przełożyło się na spadek 
konkurencyjności naszych firm.

Krzyżówka panoramiczna nr 22

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „czaS zadumy i reFLekSji”. 
Nagrodę wylosowała: tereSa dudek z katowic.

W ostatni weekend października odbyła się 
jesienna edycja największego w Polsce fe-
stiwalu piwowarstwa rzemieślniczego. Przez 
trzy dni na stadionie warszawskiej Legii pra-
wie 50 browarów kraftowych zaprezentowało 
swoje wyroby, z czego 100 piw było premie-
rowych, uwarzonych specjalnie na tę oka-
zję. O iIe edycja wiosenna otwiera sezon pi-
wowarski, o tyle jesienna go podsumowuje 
i zapowiada piwne mody na najbliższą zimę. 
Tysiące gości mogły wziąć udział w licznych 
degustacjach, konkursach i dyskusjach, ale 
też spotkać się i porozmawiać z podobnymi 
sobie pasjonatami.

W tym roku wystawcy wyczerpali całe 
zapasy piwa przywiezione na warszawski fe-
stiwal. Większość piw z ich oferty kupimy 
w sklepach specjalistycznych, ale uwarzo-
no też wiele piw premierowych oraz prze-
ważnie niedostępnych w ciągłej sprzedaży. 
Ciekawe trunki przywiózł browar Palatum, 
między innymi Hyperion, belgijskie, mocne 
piwo, równoważone słodyczą jagód, jeżyn 
i czarnej porzeczki, i Licantropusa, czyli RIS 
leżakowany w beczce po whisky Bowmore. 
Browar Podgórz zaprezentował nowe wersje 
swojego portera bałtyckiego 652 m n.p.m., 
między innymi leżakowaną w beczce po winie 
z dodatkiem owoców i wersję wymrażaną. 
AleBrowar pokazał New Wave Gose, czyli 
gładkie, jedwabiste piwo, w którym główną 
rolę gra morela. 

W konkursie piw domowych, organizo-
wanym przez Browar Pinta, zwyciężył Marek 

Kawecki, który przygotował piwo „lekkie dę-
bowe”. Oprócz 3000 złotych nagrody będzie 
mógł uwarzyć piwo według własnej receptury, 
które będzie dostępne w całym kraju. 

Goście, Goście
Steve Dresler, legenda amerykańskiego 

piwowarstwa i emerytowany piwowar Sierra 
Nevada Brewing, był gościem specjalnym fe-
stiwalu. Współtworzył między innymi pierw-
sze nowożytne piwa na tzw. mokrym chmielu 
– szyszce świeżo zebranej z plantacji i wrzu-
canej do kotła bez wcześniejszej obróbki. Jego 
piwa były wiele razy nagradzane na między-
narodowych konkursach i uznawane za jedne 
z najlepszych na świecie. Na spotkaniu z pol-
ską publicznością zajmująco opowiadał o swo-
jej ponadtrzydziestoletniej karierze piwowara 
i chętnie odpowiadał na liczne pytania.

Na gościu specjalnym nie zakończyły się 
amerykańskie smaczki. Partnerem dziewiątej 
edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa została 

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki 
i Departament Rolnictwa Stanów Zjedno-
czonych, w związku z czym na eksponowa-
nym miejscu postawiono stoisko „Amery-
ka od kuchni”. Prezentowano na nim znane 
i mniej znane piwa zza wielkiej wody. Można 
było skosztować różnych smaków chmielu 
amerykańskiego, który odegrał dużą rolę 
w rozwoju i historii piwowarstwa.

wieczorne piwoSzy 
rozmowy 
Podczas każdej odsłony festiwalu ważnym 

punktem programu są warsztaty i dyskusje 
dotyczące rozmaitych kwestii związanych z pi-
wowarstwem. Jesienią debatowano między 
innymi o historii warszawskiego piwowar-
stwa od średniowiecza do współczesności, 
o tym, dlaczego Polacy nie znoszą goryczki, 
za to wolą słodkie i owocowe aromaty, o szan-
sach, zagrożeniach i możliwości dalszego roz-
woju rynku piw rzemieślniczych, a także jak 
zacząć przygodę z piwowarstwem domowym. 
Na warsztatach Poznaj Świat Piwa początkują-
cy uczestnicy uczyli się rozróżniać piwa lekkie, 
jak i deserowe, gorzkie i słodkie, a bardziej 
zaawansowani zapoznawali się z 10 podsta-
wowymi, niepożądanymi aromatami w pi-
wie i próbowali oceniać degustowane trunki. 
Osobny panel poświęcono coraz popularniej-
szym ostatnio piwom wędzonym. Okazało 
się, że wędzonka niejeden ma smak – można 
w niej wyczuć dym z ogniska, zapach boczku, 
a nawet spaloną instalację elektryczną.

 MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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MOJ S.A. Katowice

Jastrzębska Spółka Węglowa

projekty edukacyjne 
dLa dzieci i młodzieży

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa uruchamia dwa duże projekty. Jednym 
z nich jest Kopalnia Wiedzy. 

Kopalnia Wiedzy to nowatorski pomysł skierowany do ucz-
niów w różnych grupach wiekowych. W jej ramach realizowane 
będą tematyczne projekty wspierające edukację dzieci, rozwój 
społeczności lokalnej oraz wyrównywanie szans. 

Kopalnia Wiedzy propaguje nauki ścisłe i przyrodnicze, 
podnosi świadomość i zmianę nawyków w obszarze ekologii, 
ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. W ten sposób, 
poprzez angażowanie młodzieży w innowacyjne projekty, 
Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga w rozwijaniu talentów, 
a poprzez profilaktykę – przeciwdziała zjawiskom społecz-
nie niepożądanym. Warte podkreślenia jest to, że uczniowie 
mają szanse nie tylko na udział w wyjątkowych projektach 
edukacyjnych, ale też na zdobycie atrakcyjnych nagród – in-
dywidualnych lub zespołowych (dla szkół). 

Kolejna inicjatywa to wyjątkowy kalendarz z udziałem 
dzieci i młodzieży. W sesji zdjęciowej do nowego kalendarza 
na 2019 rok wzięły udział dzieci z jastrzębskich szkół oraz 
Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju. Zespół CSR Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej realizuje także inne projekty. Spółka przekaza-
ła szkołom drukarki 3D, zorganizowała dla najmłodszych war-
sztaty graffiti, a także wspólnie z uczniami klasy III c ze Szkoły 

Podstawowej nr 20 
w Jastrzębiu-Zdroju 
powstała książeczka 
o JSW i górnictwie pt. 
„Czy wyobrażasz so-
bie świat bez węgla?”. 
Książeczka w prostych 
słowach opowiada 
o branży i przełamuje 
krzywdzące stereotypy. 
Wspólne dzieło pra-
cowników i uczniów 
trafiło już do szkół, 
przedszkoli, jest rów-
nież rozdawane pod-
czas różnego rodzaju 
imprez. 

Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu 
to jeden z elementów 
misji Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Jej celem 
jest ograniczenie wpływu aktywności biznesowej na środowisko, 
wspieranie rozwoju społecznego, a także promowanie zdrowia, 
kultury i sportu.

O aktualnie realizowanych działaniach można się dowie-
dzieć na bieżąco ze strony internetowej www.kopalniawie-
dzyjsw.pl.  JSW SA
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