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Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii: – Kraje UE chronią klimat. 
Tracą konkurencyjność.  
Podatek wyrównujący 
szanse byłby dobrym 
rozwiązaniem.

Rafako zbuduje 
blok energetyczny 
w Koksowni Radlin
Grupa Kapitałowa JSW.
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W ruchu Zofiówka 
upamiętniono górników, którzy 
odeszli na wieczną szychtę.

strona 4

Węgiel stabilnym 
źródłem energii
Polska Grupa Górnicza.

strona 5

Pieniędzy i pomysłów
Aby skutecznie przeprowadzić 
transformację regionów prze-
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dla zachodzących zmian i czasu, 
przynajmniej kilkudziesięciu lat. 
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Aktywność fizyczna.
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Katowice. EKG 2019 

Dużo o węglu i energetyce

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – W Brukseli wciąż panuje opinia, że węgiel jest 
niepotrzebny. Zdaniem wielu urzędników powinniśmy go wymazać z naszego miksu energetycznego. 

Łatwo to mówić przedstawicielom krajów, które mają warunki sprzyjające energetyce wodnej, 
wiatrowej albo słonecznej. Mogą tak też mówić przedstawiciele krajów, w których jest rozwinięta 
energetyka jądrowa. My proponujemy rozwiązania realne, a nie propagandowe. Udowadniamy, że 

można rozwijać energetykę wykorzystującą źródła odnawialne i energetykę węglową. Coś, co pozornie 
wydaje się nie do pogodzenia, co jest jak ogień i woda, może współgrać. Węgiel zapewnia nam 

stałość surowca energetycznego, a to na nim oparta jest w większości energetyka w Polsce, a energia 
odnawialna przyczynia się do dbania o ekologię.

więcej na s. 5
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B E Z  F A J R A N T U

Ucierają nosa 
premierowi naszym 
kosztem?
J astrzębska Spółka Węglowa bardzo szybko zaczęła 

wychodzić z grajdoła. Wysiłek załogi, zarządu 
i reprezentatywnych organizacji związkowych dał 
pozytywne efekty. Plany rozwoju, nowoczesne 
technologie, budowanie marki w Europie, równanie 
do światowej czołówki górniczej – to wszystko stało 
się zaraz po dramatycznym czasie kryzysu. JSW 
została wpisana w Program dla Śląska i Program 
Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy jedną z niewielu 
firm na Śląsku, która od początku poważnie potraktowała 
plany premiera Mateusza Morawieckiego. Są efekty. 
Trwa budowa kopalni Bzie-Dębina. Staramy się o złoża 
kopalni Dębieńsko. Jesteśmy gotowi do przedsięwzięć 
związanych z nowoczesnymi technologiami. JSW 
nawiązuje współpracę z producentami np. włókien 
węglowych ze smoły koksowniczej oraz wodoru z gazu 
koksowniczego. Mamy szansę być nowoczesną Spółką, 
która będzie się rozwijać. 

W związku z tym z obawą śledzę informacje, które 
mogą wskazywać, że są próby przekreślenia 

osiągnięć i cofnięcia Spółki do bagienka, w którym 
tkwiliśmy w latach 2015–2016. Chyba najbardziej 
niepokojące są sygnały mogące świadczyć o próbie 
dyskredytacji członków zarządu, którzy starają się 
wyprowadzić Spółkę na szerokie wody. Nie potrafię 
pojąć, dlaczego tak się dzieje. Bardzo zaniepokoiła mnie 
informacja od członków rady nadzorczej JSW SA z wyboru 
załogi. Poinformowali oni o dość kontrowersyjnych 
zmianach w statucie tego gremium. Przewodnicząca 
rady nadzorczej ma pozycję jedynowładztwa, z jeszcze 
większą marginalizacją członków rady z wyboru załogi. 
Dlatego osoby zasiadające w tym gremium z wyboru 
załogi oficjalnie zaprotestowały przeciwko tym zmianom. 
To kolejny protest reprezentantów załogi przeciwko 
działaniom sprzecznym albo z duchem, albo z literą zasad 
rządzących radami nadzorczymi. 

N ie zgadzam się z demagogicznymi stwierdzeniami, 
że związki chcą rządzić Spółką. Członkami rady 

nadzorczej nie są liderzy związkowi. W jej składzie są osoby 
z wyboru załogi. Ponieważ trwa spór między wybranymi 
przez załogę członkami rady a resztą, to oczywiste jest, 
że istnieje też spór między radą a załogą. Obawiam się, 
abyśmy nie zostali zakładnikami frakcyjnych starć w łonie 
rządzących. Wiem, że można kosztem naszej firmy zagrać 
na przykład na nosie tym, którzy chcą wspierać realizację 
planów premiera Mateusza Morawieckiego. Można 
naszym kosztem udowadniać, że przynajmniej w częściach 
związanych ze Śląskiem, z górnictwem i z JSW Morawiecki 
poniesie klęskę. Apeluję do tych członków rady, którzy 
chcą utrzeć nosa premierowi, aby znaleźli inny sposób 
niż szafowanie losem ponad 20 tys. rodzin górniczych 
i kolejnych kilkudziesięciu tysięcy rodzin utrzymujących 
się z powiązań kooperacyjnych z JSW. Jak się ma władzę, 
nawet tylko na poziomie rady nadzorczej, można zakpić 
z ludzi. Jednak dobrze byłoby się zastanowić nad kosztami 
tej kpiny. 

W naszej firmie jak w soczewce skupiają się deklaracje 
polityczne z konkretnymi działaniami. Jaki błąd 

został popełniony przez zarząd? Chyba zbyt gorliwie 
zaczął realizować politykę rządu, a zapomniał zapytać 
o pozwolenie kilku osób z rady nadzorczej JSW. Nasza 
Spółka wkroczyła na ścieżkę rozwoju. Załoga dostała 
rekompensatę za czas wyrzeczeń. W czym tkwi tajemnica 
sukcesu? Wystarczyło dobrze zarządzać. Dlaczego 
to przeszkadza kilku osobom w radzie nadzorczej JSW?  l 

Lepiej jest stawiać na profilaktykę, niż leczyć ciężkie 
choroby. Zapobieganie jest tańsze, skuteczniejsze 
i łatwiejsze. Niestety, rząd już kilka razy udowodnił, 
że jak trwoga, to do Boga, a na co dzień nie zaprząta 
sobie głowy możliwymi kłopotami.

P ierwszym przykładem takiego działania było 
zbagatelizowanie zagrożenia dla energetyki, które 
wynikało z szybkiego wzrostu cen uprawnień 

do emisji dwutlenku węgla. Skutek? Szybkie nowe-
lizacje prawa, dzięki któremu miało nastąpić zatrzy-
manie wzrostu cen energii i skierowanie rekompensat 
do energetyki. Miało wszystko grać i buczeć. W przy-
padku gospodarstw domowych tak jest. W przypadku 
przemysłu – nie jest, bo toczą się rozmowy na szczeblu 
unijnym na temat zgodności z regulacjami UE tego, 
co uchwalił parlament i podpisał prezydent. Przypo-
mnę tylko, że pod koniec zeszłego roku, w kilkadziesiąt 
godzin i w wielkim zamieszaniu, uchwalono prawo 
zamrażające ceny prądu. Podobno kłopotów z Unią 
Europejską miało nie być. Chyba są, bo przecież wciąż 
trwają rozmowy. 

Od kilku lat przedstawiciele branż skupiających 
przemysł energochłonny alarmowali, że jeżeli z powo-
du walki z emisją dwutlenku węgla zaczną wzrastać 
ceny energii, należałoby przyjąć rozwiązania na wzór 
niemiecki. Tam przemysł korzysta z dopłat. U nas nie 
korzysta. Kiedy w maju koncern hutniczy Arcelor-
Mittal poinformował, że zamknie wielki piec w hucie 

w Krakowie, bo produkcja przestaje być opłacalna, 
okazało się, że prace nad takim rozwiązaniem nabie-
rają tempa. Minister energii Krzysztof Tchórzewski 
poinformował, że program rekompensat dla przemy-
słu energochłonnego powinien się znaleźć w planie 
obrad rządu na przełomie półrocza. Czy to oznacza, 
że wkrótce będzie po kłopotach? Po kłopotach ma być 
chyba od przyszłego roku. Tak przynajmniej wynika 
z wypowiedzi minister Jadwigi Emilewicz, szefowej 
resortu przedsiębiorczości i technologii. 

Wbrew pozorom problem rosnących cen energii 
i pozwoleń na emisję dwutlenku węgla nie jest tylko pol-
skim problemem. Koncern hutniczy ArcelorMittal nie 
tylko chce wstrzymać produkcję stali w hucie w Krako-
wie, ale ograniczyć też produkcję w jednej z hiszpańskich 
hut. Prócz cen energii i pozwoleń na emisje dwutlenku 
węgla wielkim zagrożeniem jest import stali spoza kra-
jów UE. W Polsce w 2018 roku import stali z Rosji wzrósł 
czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2017. 

Chciałbym zwrócić uwagę na pewną prawidłowość 
– otóż za każdym razem, kiedy w UE tracimy miejsce 
pracy w wyniku restrykcyjnej polityki klimatycznej, 
korzysta na tym Rosja. Czy Polska i reszta Unii Eu-
ropejskiej musi dbać o to, aby w Rosji powstawały 
nowe miejsca pracy? Może lepiej byłoby zastanowić 
się, co zrobić, abyśmy my nie tracili przemysłu, miejsc 
pracy i szans na zachowanie konkurencyjności. Dobrze 
byłoby zacząć zapobiegać, zamiast później leczyć skutki 
nierozważnej polityki.  l

Pięścią w stół

Zapobiegać, zamiast leczyć

Prócz cen energii 
i pozwoleń 
na emisje 
dwutlenku 
węgla wielkim 
zagrożeniem jest 
import stali spoza 
krajów UE.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Nie ma najmniejszych szans na to, aby świat zrezyg-
nował z energii węglowej w dającej się przewidzieć 
przyszłości. W Polsce jeszcze przynajmniej przez  
30 lat węgiel będzie miał duże znaczenie w energe-
tyce. Zapewnienia o odchodzeniu od tego surowca 
i lansowanie koncepcji przemysłu, który nie emituje 
dwutlenku węgla do atmosfery, można na razie włożyć 
między bajki. Owszem, są szanse na to, że samocho-
dy z silnikami spalinowymi zostaną w znacznej części 
zastąpione przez samochody elektryczne albo napę-
dzane ogniwami wodorowymi. Możliwe, że komuni-
kacja i transport będą korzystać z pojazdów, które 
będą miały silniki spalające wodór, tak jak teraz jest 
spalany gaz zamiast benzyny. Dobrze byłoby, gdyby 
w wyborczym hałasie, który będzie narastał, nie czy-
nić z przemysłu, komunikacji i emisji dwutlenku wę-
gla haseł politycznych, które nie mają nic wspólnego 
z rzeczywistością.

N ależy skoncentrować się na tym, co możliwe. 
Jeżeli maksymalnie wykorzystamy osiągnięcia 
techniki, możemy dość szybko poprawić stan 

powietrza w polskich miastach. Z działań koniecznych 
dla ochrony klimatu – zmniejszenia emisji szkodliwych 
substancji i ochrony środowiska – można stworzyć 
dobrze prosperujący przemysł. Ten przemysł jednak 
jeszcze przez dziesięciolecia będzie potrzebował węgla, 
nie tylko do wytwarzania energii. Węgiel koksowy 
będzie potrzebny do produkcji koksu, bez którego nie 
da się wytopić stali. Bez stali nie da się zbudować wia-
traków wytwarzających energię z wiatru. Gospodarka 
będzie potrzebowała górnictwa węgla kamiennego. 

Jako że trwa kampania do europarlamentu, jeste-
śmy straszeni zagładą, jaką sprowadzą na nas polskie 
górnictwo i polska energetyka. Można zahamować 
gonitwę ku tragedii ludzkości tylko w jeden sposób – 
należy zamknąć polskie kopalnie węgla kamiennego 
i polskie elektrownie węglowe. Milczeniem pomija 
się fakt, że są kraje, w których nie ma nawet jednej 

kopalni węgla kamiennego, a emisja dwutlenku węgla 
jest większa niż w Polsce. Co w takich krajach należy 
zamknąć, aby uratować planetę? 

Skoro jestem przy zamykaniu, to chciałbym poin-
formować, że w Krakowie może dojść do zamknięcia 
wielkiego pieca w Nowej Hucie. Podobno tylko na jakiś 
czas, bo koncern ArcelorMittal uznał, że w Polsce pro-
dukcja jest zbyt droga. Koszty energii i rosnące ceny 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz import 
do Europy stali z krajów, które nie mają obostrzeń 
związanych z emisją dwutlenku węgla, czynią rodzimy 
przemysł stalowy nieopłacalnym. Wygaszenie wielkiego 
pieca oznacza jego faktyczną ruinę techniczną. Przy-
padek z hutą w Krakowie jest wyraźnym sygnałem, 
że zbyt restrykcyjna polityka klimatyczna oznacza 
zamykanie przemysłu, który musi ponosić zbyt duże 
koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
i konkurować z wyrobami z krajów, które nie prowadzą 
restrykcyjnej polityki klimatycznej. 

Zamkniemy w UE huty, elektrownie, kopalnie, 
może nawet sektor petrochemiczny, koksownie i wiele 
innych zakładów. Jednak wciąż będziemy potrzebować 
stali, ropy, benzyny, tworzyw sztucznych, cementu 
i paru innych produktów, bez których cywilizacja nie 
może istnieć. Będziemy je kupować w krajach, które 
czasem nawet w połowie nie przestrzegają unijnych 
restrykcyjnych norm ekologicznych. Oddawanie prze-
mysłu stalowego, cementowego, petrochemicznego 
i chemicznego krajom, które wcale nie chronią klimatu, 
jest bardziej szkodliwe dla świata niż utrzymywanie 
tego przemysłu w krajach Unii Europejskiej. Tam trują 
bardziej, u nas znacznie mniej. Z punktu widzenia 
logiki należałoby taki przemysł koncentrować w UE, 
ponieważ u nas normy ekologiczne są najostrzejsze. 
Jeżeli sposoby walki o ochronę środowiska naturalnego 
i klimatu są sprzeczne z podstawowymi zasadami lo-
giki, to znaczy, że są z definicji nieskuteczne. To żadna 
ochrona. To złudzenie ochrony klimatu i gwałt na lo-
gice.  l

Jeżeli sposoby 
walki o ochronę 
środowiska 
naturalnego 
i klimatu 
są sprzeczne 
z podstawowymi 
zasadami logiki, 
to znaczy, 
że są z definicji 
nieskuteczne.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Gwałt na logice

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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Grupa Kapitałowa JSW

Rafako zbuduje blok 
energetyczny w Koksowni Radlin 
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Firma Rafako z Raciborza zbuduje blok ener-
getyczny w Koksowni Radlin należącej do JSW 
Koks. Uroczyste porozumienie w tej sprawie 
zawarto pomiędzy spółkami podczas Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego w obecności 
ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwieciń-
skiego oraz wiceministra energii Grzegorza 
Tobiszowskiego. Wielokrotnie podkreślano, 
że projekt został ujęty w Programie dla Śląska.

Inwestycja przewiduje budowę bloku 
energetycznego opalanego gazem koksowni-
czym, który będzie dysponował mocą elek-
tryczną około 28 MWe. W ramach inwestycji 
zastosowane zostaną nowoczesne i najbardziej 
efektywne technologie, umożliwiające opty-
malizację procesu produkcji i wykorzystanie 
gazu koksowniczego, na co szczególną uwagę 
zwrócił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji 
i rozwoju.

– To wielka przyjemność być tutaj pod-
czas podpisania tak ważnej umowy. Nie 
ukrywam, że cieszę się, że wykonawcą tej 
inwestycji będzie bardzo dobra polska firma 
Rafako, a szczególnie cieszę się z podpisania 
tej umowy tutaj, w Katowicach, podczas jed-
nego z najważniejszych wydarzeń w Polsce 
– mówił Jerzy Kwieciński, dodając, że projekt 
doskonale wpisuje się w Program dla Śląska.

– Warte podkreślenia jest to, że dzisiaj 
wykorzystujemy coś, co jeszcze do niedaw-
na było odpadem, tak jak metan. Wdrażamy 
nowe technologie, osiągamy wszystkie cele 
nowoczesnej gospodarki, jesteśmy liderami 
w Europie w tworzeniu nowego przemysłu 
– mówił z dumą Grzegorz Tobiszowski, wice-
minister energii, gratulując pomysłu i montażu 
finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że inwestycja zo-
stanie sfinansowana pożyczką udzieloną przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych 
w kwocie 134 mln złotych oraz kredytem 
udzielonym przez Europejski Bank Inwesty-
cyjny przy wsparciu Europejskiego Funduszu 
na rzecz Inwestycji Strategicznych.

– Patrzymy na tę inwestycję bardzo opty-
mistycznie, ponieważ wykorzystuje ona gazy 
odpadowe, z których produkujemy czystą 
energię, dzięki czemu obniżamy nasz ślad 
węglowy. Zależy nam, aby obniżać emisję za-
równo dwutlenku węgla, jak i metanu. Cieszy 
nas, że zostało to dostrzeżone przez instytu-
cje finansowe, które inwestują w ten projekt 
– podkreślał Daniel Ozon, prezes zarządu 
JSW SA.

Nowe instalacje przyczynią się do ogra-
niczenia emisji, w tym emisji gazów cie-
plarnianych oraz zwiększenia efektywności 
zasobowej i energetycznej, a także samowy-
starczalności energetycznej zakładu. Efektem 
tego będzie obniżenie uciążliwości zakładu dla 
środowiska naturalnego. Blok energetyczny 
będzie spełniał wymagania granicznych wiel-
kości emisji zanieczyszczeń m.in. w zakresie 
NOx, SO2 i pyłu, wynikających z konkluzji 
BAT dla dużych obiektów energetycznego spa-
lania (tzw. BAT LCP), a produkowana w nim 
energia elektryczna i ciepło wytwarzane będą 
w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

– Cieszy nas, że polska firma, jaką jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa, zaufała Rafako, 
polskiej firmie z 70-letnią już historią, i chce 
nam powierzyć to odpowiedzialne zadanie. 
Dodajmy, że jest to zadanie, które pozwoli 
nam znów pokazać, że energetyka oparta bez-
pośrednio czy pośrednio na węglu może być, 
dzięki naszym nowoczesnym i sprawdzonym 
technologiom, przyjazna środowisku – mówi-
ła Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes 
Rafako SA.

 JSW

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

W uroczystość podpisania porozumienia między JSW Koks i Rafako wzięli udział politycy zajmujący się 
problemami górnictwa i energetyki

Firma Rafako z Raciborza zbuduje blok energetyczny w Koksowni Radlin należącej do JSW Koks. Projekt 
został ujęty w Programie dla Śląska
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Uroczystość w kopalnianej cechowni zgroma-
dziła wiele osób – obok górników i kierow-
nictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej także 
przedstawicieli władz centralnych i woje-
wódzkich oraz parlamentarzystów. Szcze-
gólnymi gośćmi uroczystości byli bliscy ofiar 
katastrofy z 5 maja 2018 roku, która pochło-
nęła pięciu górników. List od premiera Ma-
teusza Morawieckiego odczytała eurodepu-
towana Jadwiga Wiśniewska, a pamiątkową 
tablicę poświęcił ks. prałat Bernard Czernecki. 
– Dziś wspominamy tamten tragiczny dzień 
i kolegów, których z nami już nie ma. Trudno 
wyrazić nam smutek z powodu utraty odda-
nych pracowników – powiedział podczas uro-
czystości Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.  
– Ale jeszcze trudniej opisać ból, jaki każdego 
dnia przeżywają ich rodziny z powodu utraty 
ojców, mężów i synów.

5 maja 2018 roku na głębokości 900 me-
trów doszło do najsilniejszego w historii JSW 
wstrząsu wysokoenergetycznego (2 x 109 J). 
Po przeliczeniu ewakuowanej załogi okazało 
się, że pod ziemią pozostało siedmiu górników. 
Natychmiast rozpoczęły się zakrojone na sze-
roką skalę poszukiwania. Jeszcze tego samego 
dnia udało się dotrzeć do dwóch poszkodo-
wanych górników. Pięciu dalej poszukiwano. 
Ratownicy górniczy krok po kroku, ręcznie 
przebierając kamień po kamieniu, penetrowali 

zniszczone tąpnięciem chodniki, próbując 
dotrzeć do zaginionych kolegów. 

W akcji ratowniczej w Zofiówce uczest-
niczyło łącznie ok. 2,5 tys. osób. Akcja była 
niezwykle żmudna – prowadzono ją przez  
11 dni w bardzo trudnych warunkach. Wyso-
ka temperatura i wilgotność powietrza, me-
tan (nawet 62 proc.), zagrożenie wstrząsami 
wtórnymi, do tego wodne rozlewisko. Ra-
townicy pracujący pod ziemią w zaciśniętym 
chodniku zetknęli się z wszelkimi możliwymi 

zagrożeniami. Mimo zaangażowania wszyst-
kich sił i środków pięciu górników nie udało 
się jednak uratować. 

– To wydarzenie pokazuje, że natura 
co jakiś czas uczy nas wielkiej pokory, ale też 
wskazuje na to, że ta praca – praca w sektorze 
wydobywczym, w branży górniczej – w sposób 
naturalny woła o szacunek. Woła o właści-
we i trafne decyzje, byśmy z wielką atencją 
podchodzili do tego, co ziemia pozwala nam 
wydobyć – powiedział w Jastrzębiu-Zdroju 

Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Energii.

Z tamtej katastrofy wyciągnięto jednak 
wnioski. Przede wszystkim udzielono sze-
rokiego wsparcia rodzinom górników. Wy-
płacono odszkodowania, bliskich objęto 
opieką psychologiczną, a pięć górniczych 
wdów znalazło zatrudnienie w kopalni  
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Ponadto zmie-
niono funkcjonowanie kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego, wprowadzając m.in. 
czterozmianowy system pracy i zwiększając 
stan osobowy drużyn. W ruchu Zofiówka po-
wstał Centralny Magazyn Ratowniczy. JSW 
podjęła też działania związane z wdrożeniem 
łączności radiowej i systemu identyfikacji 
i monitoringu pracowników przebywających 
pod ziemią. W tym celu zakupiono 170 km 
światłowodów i 242 km kabla promieniują-
cego. – W tej trudnej i niebezpiecznej pracy 
górnika, mimo wszystkich uwarunkowań, naj-
ważniejszy jest człowiek, jego bezpieczeństwo 
i jego życie. Dlatego pracodawcy, Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, chcę podziękować za to, 
że w swoich działaniach bezpieczeństwo 
pracowników traktuje priorytetowo i na ten 
kierunek działalności przeznacza odpowied-
nie środki – powiedział w ruchu Zofiówka 
Sławomir Kozłowski, przedstawiciel repre-
zentatywnych związków zawodowych JSW.

JSW

W ruchu Zofiówka upamiętniono górników, którzy odeszli na wieczną szychtę

W rocznicę katastrofy

Daniel Ozon, prezes zarządu JSW: – Wspominamy tamten tragiczny dzień i kolegów, których z nami już nie 
ma. Trudno wyrazić nam smutek z powodu utraty oddanych pracowników
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Górnictwo wciąż będzie ważną branżą zapew-
niającą Polsce bezpieczeństwo energetyczne. 
Jeżeli nie chcemy zniszczyć naszej gospo-
darki, powinniśmy stawiać na przyjazne dla 
środowiska sposoby wykorzystania węgla. 
Nowoczesne bloki energetyczne i ich wysoka 
sprawność to przykłady, że można ograniczać 
emisje szkodliwych gazów do atmosfery. – Nie 
możemy zrezygnować z węgla, bo to jest tech-
nicznie niemożliwe. Możemy rozwijać tech-
nologie, które uczynią z tego paliwa zielone 
źródło energii – to jeden z najważniejszych 
wniosków z kilku debat o energetyce i górni-
ctwie, jakie odbyły się w czasie Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– W Brukseli wciąż panuje opinia, że wę-
giel jest niepotrzebny. Zdaniem wielu urzęd-
ników powinniśmy go wymazać z naszego 
miksu energetycznego. Łatwo to mówić 
przedstawicielom krajów, które mają warunki 
sprzyjające energetyce wodnej, wiatrowej 
albo słonecznej. Mogą tak też mówić przed-
stawiciele krajów, w których jest rozwinięta 
energetyka jądrowa. My proponujemy roz-
wiązania realne, a nie propagandowe. Udo-
wadniamy, że można rozwijać energetykę 
wykorzystującą źródła odnawialne i energe-
tykę węglową. Coś, co pozornie wydaje się 
nie do pogodzenia, co jest jak ogień i woda, 
może współgrać – mówił wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski. 

Węgiel zapewnia nam stałość surowca 
energetycznego, a to na nim oparta jest w więk-
szości energetyka w Polsce, a energia odna-
wialna przyczynia się do dbania o ekologię. 
Uczestnicy zaznaczali, że niemożliwe jest w tej 
chwili całkowite zrezygnowanie z węgla. Rozwój 
odnawialnych źródeł energii musi być oparty 
na konwencjonalnych źródłach energii. W Pol-
sce potrzebujemy energii z węgla, gazu i ze źró-
deł odnawialnych. – Energetyka w najbliższych 
latach będzie kołem zamachowym gospodarki. 
Potrzeby inwestycyjne są ogromne. Sam projekt 
budowy farm wiatrowych na Bałtyku to koszt 
około 100 mld złotych. Ponieważ planuje się 
wybudowanie elektrowni jądrowej do 2033 
roku, do gospodarki trafi kolejnych kilkadzie-
siąt miliardów złotych. 

Wiatr i słońce niepeWne
Energia z wiatru i słońca zależy od pogody. 

W krajach Unii Europejskiej jest tak, że jeżeli 
panuje bezwietrzna pogoda, to na znacznym 
obszarze. Skąd wtedy będziemy czerpać ener-
gię? W przypadku Polski przede wszystkim 
z elektrowni węglowych. 

– Jeżeli chcemy inwestować w energię 
odnawialną, musimy zabezpieczyć źródła 
konwencjonalne. Nawet gdybyśmy z czymś 
nie zdążyli albo by nie zawiało, to energii nie 
zabraknie – mówił wiceminister Tobiszowski 
w czasie konferencji poświęconej prezentacji 
raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 

Wiatrowej oraz Dolnośląskiego Instytutu Stu-
diów Energetycznych na temat transformacji 
energetycznej w Polsce. Ponieważ budowa farm 
wiatrowych na Bałtyku jest najważniejszym 
elementem inwestycji w energetykę wiatrową, 
należy rozwiązać kilka podstawowych proble-
mów. Na razie nie ma planu zagospodarowania 
przestrzennego Bałtyku, bez którego niemożli-
wa jest tak wielka inwestycja. Możliwe, że mimo 
wcześniejszych obaw energetyka wiatrowa bę-
dzie rozwijana także na lądzie. Jednak wciąż nie 
wiadomo, jak pogodzić inwestycje w wiatraki 
z obawami społeczności lokalnych. 

Kiedy te problemy zostaną rozwiązane? Nie 
wiadomo. Nie wiadomo także, kiedy system 
przesyłu energii zostanie tak zmodernizowany, 
aby energia wytwarzana przez wiatraki zbudo-
wane na Bałtyku docierała do odbiorców w głębi 
Polski. Nie ma także rozwiązań technicznych 
pozwalających na magazynowanie energii, 
dlatego powiązanie energetyki odnawialnej 
z węglową jest najsensowniejszym pomysłem. 
Według autorów raportu obecne jednostki 
konwencjonalne zostaną zastąpione nowymi 
blokami. Będą one bardziej elastyczne, bardziej 
dyspozycyjne i szybciej regulowane. ST

Albo węgiel, albo odnawialne źródła energii? To nie alternatywa. To manipulacja. 
Odnawialne źródła energii nie są wrogiem górnictwa, a górnictwo nie zwalcza tak zwanej 
zielonej energetyki. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię, Polska musi racjonalnie 

wykorzystywać skarb natury, jakim jest węgiel, i rozwijać energetykę korzystającą z energii 
wiatru i słońca

Można pogodzić węgiel 
z zieloną energią

Jaką rolę pełni PGG w polityce energetycznej 
państwa? Czy będzie potrzebny węgiel? Jak 
PGG przystosuje sie do rygorystycznych norm 
ekologicznych. Prezes PGG odpowiadał na te 
pytania w czasie Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. 

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy 
Górniczej: W polityce energetycznej państwa 
do roku 2040 wyznaczono dla węgla kamien-
nego ważną rolę. Mimo rozwoju odnawialnych 
źródeł energii znaczenie energetyki węglowej 
będzie bardzo duże. Konwencjonalne bloki 
energetyczne wciąż będą dostarczały energię 
i będą pełniły rolę stabilizatora dla systemu 
farm wiatrowych i instalacji solarnych. Węgiel, 
obok gazu i energetyki jądrowej, jest zaliczany 
przez polski rząd do źródeł stabilnych, które 
będą naturalną przeciwwagą dla niestabilnych 
źródeł z wiatru czy słońca. 

Główną rolą PGG jest dostarczanie paliwa 
do energetyki zawodowej, do nowoczesnych 
elektrowni węglowych o wysokiej sprawno-
ści, które w sposób przyjazny dla środowiska 

i efektywny ekonomicznie mogą ten węgiel 
zużyć. Założenia do strategii energetycznej 
przewidują udział węgla w miksie energetycz-
nym do 2040 roku na poziomie ok. 30 proc. 
Założenia strategii pozwalają stabilnie kontynu-
ować podstawową działalność Polskiej Grupy 
Górniczej na następne dwie dekady, natomiast 
jest ona rozwijana w zakresie rozwiązań inno-
wacyjnych, jak plany wykorzystania hałd pod 
fotowoltaikę czy projekty zgazowania węgla. 

Mamy wielki kapitał – są nim inżynie-
rzy, którzy potrafią rozwiązywać problemy 
techniczne związane nie tylko z wydobyciem 
węgla. Dlatego Polska Grupa Górnicza może 
na przykład aktywnie włączyć się w pro-
dukcję konstrukcji stalowych dla energetyki 
odnawialnej, kolejnictwa, a nawet budowni-
ctwa. Wciąż jesteśmy firmą, która w górni-
ctwo inwestuje 3 mld złotych rocznie. Ten 
biznes jest dla nas podstawą. Proszę pamię-
tać, że planowane inwestycje w energetykę 
odnawialną wymagają zaangażowania setek 
milionów złotych. Mimo tak dużego wysił-
ku dadzą nam one dodatkowo kilka procent 

dochodów w porównaniu z wydobyciem 
węgla. Dlaczego chcemy to robić? Ponieważ 
musimy wykorzystać zmiany zachodzące 
w naszym otoczeniu do tego, aby zwiększać 
wartość PGG jako inwestycji. Podam przykład. 
Chcemy produkować metanol, wykorzystując 
do tego instalację zgazowania węgla. Na razie 
przemysł chemiczny importuje ten surowiec 

z Rosji i z Niemiec. Metanol może być także 
dodatkiem do wytwarzania komponentów 
paliw. Jeżeli zbudujemy instalację zgazowa-
nia węgla, będziemy mogli w niej przerabiać  
1,2 mln ton węgla, który wydobywamy w na-
szych kopalniach. To oznacza, że nowe przed-
sięwzięcia rozszerzają rynek dla naszego pod-
stawowego produktu.  ST

Polska Grupa Górnicza

Węgiel stabilnym źródłem energii

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Jeżeli chcemy inwestować w energię odnawialną, musimy 
zabezpieczyć źródła konwencjonalne
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JACEK NOWAK

Odnosząc się do polskiej sytuacji, wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski pokazał 
trzy zagadnienia, z jakimi mamy do czynie-
nia: region wałbrzyski, który wciąż nie może 
podźwignąć się po przeprowadzonej tam 
szybkiej likwidacji kopalń; region górnoślą-
ski (z uwzględnieniem Zagłębia i fragmentów 
Małopolski) zmagający się z procesem kolej-
nych przemian oraz obszary wydobycia wę-
gla brunatnego. Należą do nich Konin, który 
przygotowuje się do coraz bliższej sytuacji 
„po węglu”, i Bełchatów. Ten drugi wydaje 
się wyciągać wnioski z cudzych doświadczeń 
i mimo kilkudziesięcioletniej perspektywy 
wydobycia zaczyna przygotowywać projek-
ty zmian, by zacząć je, póki ma na to własne 
środki. Z konieczności i ze względu na lokali-
zację kongresu dominował temat górnośląski. 

Uczestnicy sesji odnosili się do niego nie 
tylko z nieco innych pozycji, ale też w sposób 
nie do końca zazębiający się z pozostałymi.

W wystąpieniach wiceministra Grzego-
rza Tobiszowskiego i wojewody Jarosława 
Wieczorka przeważała kwestia już wdrożo-
nych programów rządowych, skierowanych 
na poprawę infrastruktury transportu, czystą 
energetykę, kwestie restrukturyzacji prze-
mysłu i politykę czystego powietrza. Obaj 
mówili o działaniach, które są już realizowane 
i tworzą podstawę dla dalszych działań, ale też 

wymagają czasu. Wyliczenie przedstawione 
przez wiceministra Tobiszowskiego opierało 
się na kwocie 1,2 mln złotych jako koszcie 
zastąpienia jednego miejsca pracy w przemyśle 
wydobywczym przez miejsce pracy w innych, 
najlepiej nowoczesnych branżach. Razem dla 
regionu dawało to od 1,7 do 1,9 mld złotych 
przy obecnym poziomie cen. 

Podobny problem podjął Jakub Miler 
z nastawionego na udział w transformacjach 
funduszu inwestycyjnego CEO – InnoEnergy 
Central Europe. Dla niego gwarancją powo-
dzenia procesu zmian jest zaangażowanie 
firm przemysłowych, wchodzenie nie tylko 
z pomysłami, ale z konkretnymi projektami, 
które pozwolą inwestorom zarobić. 

Potrzeba ogromnych 
pieniędzy, wprawdzie 
rozłożonych na lata, ale 
w ogromnej części własnych. 
A te uzyskać można, tworząc 
stabilne warunki rozwojowe 
dla powstawania nowych 
zakładów przemysłowych, 
czyli ściągając poważnych 
inwestorów.

od pomysłu do projektu
O zebranych pomysłach dla kilkudziesię-

ciu projektów lokalnych mówił marszałek wo-
jewództwa śląskiego, Józef Chełstowski. Jego 
wystąpienie przyciągnęło uwagę dwóch przed-
stawicielek organizacji „zielonych”. Apelowały, 
by tworząc grupy dyskusyjne, oceniające i su-
gerujące przenoszenie pomysłów do praktyki, 
czyli do projektów, Urząd Marszałkowski nie 
ograniczał się tylko do słuchania ekspertów 
z przemysłu, nauki, władz lokalnych, ale włą-
czał też tzw. stronę społeczną, reprezento-
waną właśnie przez ich organizacje. Zostało 
to zresztą obiecane. 

Bez ue nie da rady?
Z wyświetlonego uczestnikom przesłania 

nieobecnego na sesji komisarza UE Marosza 
Szefczowicza przebijało podkreślenie roli, 
jaką odgrywa unijna inicjatywa transforma-
cji regionów górniczych. Do tego tematu 
odnosił się wielokrotnie europoseł Jerzy Bu-
zek. Przypominał, jak ważne jest, że Komisja 
Europejska przewidziała wsparcie dla tych 
regionów jako osobną pozycję budżetową. 
Ma to zabezpieczać przewidziane środki przed 
skierowaniem ich na inne cele.

Przedstawiciel Moraw, Zdenek Karasek, 
podkreślał znaczenie wspólnego traktowa-
nia regionu Ostrawy i terenów jastrzębsko-
-rybnickich po polskiej stronie granicy. Oba 
państwa będą miały w zasadzie dokładnie taki 
sam problem. 

Co ciekawe, chyba nie wszyscy zwró-
cili uwagę na bardzo spokojne wystąpienie 
przedstawiciela władz Saksonii, Stephana 
Rohdego. Wskazywał, że wprawdzie trwa 
tam wydobycie węgla brunatnego, jednak już 
obecnie prowadzonych jest ponad 200 pro-
jektów rewitalizacyjno-restrukturyzacyjnych, 
w znacznej części realizowanych przy wspar-
ciu rządowym. Nie padły wprawdzie konkret-
ne kwoty, jednak Rohde mówił o rozmaitych 
formach wsparcia, w tym także występowaniu 
o środki unijne m.in. dla realizowania przejścia 
od węgla brunatnego do czystszych sposobów 
pozyskiwania energii.

I chyba właśnie wystąpienie Stephana 
Rohdego podkreślało to, co w debacie było 
najważniejsze. Potrzeba ogromnych pieniędzy, 
wprawdzie rozłożonych na lata, ale w ogrom-
nej części własnych. A te uzyskać można, two-
rząc stabilne warunki rozwojowe dla powsta-
wania nowych zakładów przemysłowych, czyli 
ściągając poważnych inwestorów. 

Potrzeba pieniędzy i pomysłów na dobre 
projekty – te hasła powtarzały się we wszyst-
kich wystąpieniach panelistów podczas 
przeprowadzonej 14 maja sesji poświęconej 
problematyce regionów z przemysłem bę-
dącym w trakcie transformacji i przed nią. 
Taki sam wniosek płynął także z wystąpień 
obecnych na sali przedstawicielek organizacji 
„zielonych”. To, czy ważniejsze są pomysły, czy 
pieniądze, zależało od podejścia panelistów 
i uczestników.

transformacja regionów górniczych. 
Aby skutecznie przeprowadzić transformację regionów 

przemysłowych, potrzeba: pomysłów, pieniędzy, aprobaty 
społecznej dla zachodzących zmian i czasu, przynajmniej 

kilkudziesięciu lat – wyjaśniano podczas sesji EKG poświęconej 
transformacji gospodarczej, energetycznej i społecznej 

w regionach górniczych, która odbyła się 14 maja 2019 roku. 
Potrzeba pieniędzy i pomysłów na dobre projekty – te hasła 

powtarzały się we wszystkich wystąpieniach panelistów podczas 
przeprowadzonej tego dnia sesji poświęconej problematyce 
regionów z przemysłem będącym w trakcie transformacji 

i przed nią. i pomysłów

Na zastąpienie jednego miejsca pracy w przemyśle wydobywczym trzeba średnio 1,2 mln złotych, zaś transformacja nie jest akcją jednorazową 

Pieniędzy
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Dla ministra Grzegorza Tobiszowskie-
go, Jakuba Milera (z nastawionego na udział 
w transformacjach funduszu inwestycyjne-
go InnoEnergy Central Europe), Stephana 
Rhodego (przedstawiciela władz Saksonii, 
gdzie prowadzonych jest kilkaset projektów 
transformacyjnych) na pierwszym miejscu 
pojawiała się kwestia środków, które należy 
zdobyć i rozsądnie wykorzystać. Dla Jakuba 
Chełstowskiego, marszałka województwa 
śląskiego, tematem przewodnim było przy-
gotowanie odpowiedniej liczby sensownych 
projektów. Dla przedstawicielek „zielonych” 
– pomysły, którymi ich organizacje chcą 
dzielić się z tymi, którzy przygotowują pla-
ny i dysponują środkami. Z kolei europoseł 
Jerzy Buzek, podobnie jak nieobecny Marosz 
Szewczowicz (KE), którego wystąpienie zo-
stało wyświetlone na ekranie, na pierwszym 
miejscu stawiali uzyskanie odpowiedniego 
poparcia dla pomysłów działań i walki o środ-
ki z funduszów unijnych.

Najbardziej zapadły w pamięć fragmenty 
przekazów – na zastąpienie jednego miej-
sca pracy w przemyśle wydobywczym trzeba 
średnio 1,2 mln złotych, zaś transformacja nie 
jest akcją jednorazową. Jej sensowne przepro-
wadzenie z widocznymi skutkami wymaga 
bliskiej współpracy władz administracyjnych, 
samorządów, nauki, przemysłu i sił społecz-
nych. Przebieg tych działań natomiast trzeba 
rozłożyć na dziesięciolecia. 

 l

i pomysłów
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Pieniędzy

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego padło wiele ważnych słów na temat 
węgla, energetyki węglowej i bezpieczeństwa 
energetycznego. W kuluarowych rozmowach 
często słyszałem pytanie: A co z Tauronem? 
Co z kopalniami spółki Tauron Wydobycie? 
Pytania zasadne, ponieważ od kilku tygodni 
krążyły różne plotki na temat kondycji całej 
spółki i kondycji części węglowej Taurona. 
Kiedy w Katowicach kończył się Europejski 
Kongres Gospodarczy, w Warszawie trwa-
ło posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii 
i Skarbu Państwa.

– Sytuacja grupy Tauron jest stabilna – 
zapewniali przedstawiciele zarządu spółki 
i minister energii Krzysztof Tchórzewski. 
– Grupa analizuje możliwe rozwiązania dla 
swoich aktywów górniczych, ale nie zapadły 
żadne decyzje – dodawali.

Troskę członków komisji wzbudzały 
informacje o dużych stratach części gór-
niczej Grupy Kapitałowej Tauron. Z czego 
one wynikały? Otóż kopalnie muszą odra-
biać zaniedbania z poprzednich lat. Trzeba 

uruchomić realizowane obecnie inwestycje, 
które poprawią efektywność wydobycia. Tyl-
ko w ten sposób można poprawić sytuację 
w segmencie wydobywczym. Przypomnę tylko 
najważniejsze realizowane projekty: budowa 
szybu Grzegorz w kopalni Sobieski, budowa 
poziomu 800 m w kopalni Janina i program 
inwestycyjny w Brzeszczach. Kiedy w takim 
razie należy spodziewać się poprawy sytuacji? 
Z informacji przedstawionych posłom wyni-
ka, że w 2022 roku powinny być widoczne 
pierwsze efekty. 

Na giełdzie dziennikarskiej pojawiały się 
informacje o tym, że Tauron chce sprzedać 
swoje kopalnie. Ani zarząd spółki, ani akcjo-
nariusz większościowy, czyli państwo, nie mają 
na razie konkretnych rozwiązań. 

– Nie ma decyzji formalnych ani niefor-
malnych. Dotąd Skarb Państwa – jako wiodący 
akcjonariusz Tauronu – nie otrzymał propozy-
cji zarządu spółki w tym zakresie, do których 
mógłby się odnieść. Czekamy na ostateczne 
propozycje ze strony zarządu, co nie znaczy, 
że z zarządem się na ten temat nie dyskutuje – 
powiedział minister Tchórzewski. Ostrożność 

w formułowaniu jednoznacznych opinii jest 
usprawiedliwiona. Tauron jest spółką giełdo-
wą, dlatego musi przestrzegać zasad komuni-
kowania się z akcjonariuszami.

Chciałbym zwrócić uwagę na podstawowy 
fakt – odrabianie zaległości inwestycyjnych 
w górnictwie trwa długo. Na efekty trzeba 
czekać. W czasie Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego wiele mówiono o znaczeniu 
górnictwa. Górnictwo jest także ważne dla 
koncernu Tauron, dlatego podjęto wysiłek 
inwestycyjny. Nikt nie planuje likwidacji ko-
palń. Trwają poszukiwania źródeł finanso-
wania przedsięwzięć inwestycyjnych, które 
są niezbędne. 

Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk zapew-
nił, że nie ma powodów do obaw o miejsca 
pracy. Nie było i nie będzie w grupie Tau-
ron zgody na jakiekolwiek przekształcenia, 
które by zagrażały istnieniu kopalń. Jednak 
jedno jest pewne – w sprawie sytuacji w spół-
ce trzeba będzie stosunkowo szybko podjąć 
konkretne decyzje. Nie można zmarnować 
dotychczasowych wysiłków. 

GRZEGORZ MATUSIAK

Nie było i nie będzie w grupie Tauron zgody na jakiekolwiek 
przekształcenia, które by zagrażały istnieniu kopalń – pisze Grzegorz 

Matusiak, członek sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

Stabilny Tauron

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Jeśli energetyka importuje węgiel, to zapewne dostanie duże kary za to, że nie odbiera zakontraktowanego węgla 
z polskich kopalń
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Aktywność fizyczna

Biegać, skakać, latać, pływać
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by każ-
dy człowiek poświęcił minimum 30 minut 
dziennie na umiarkowaną aktywność fizycz-
ną. Rekomendacje różnią się w szczegółach, 
ponieważ nie każdy rodzaj ruchu jest dobry 
dla wszystkich. Trzeba wybrać aktywność fi-
zyczną odpowiednią do swojego wieku, zdro-
wia i przede wszystkim taką, którą lubimy. 
Inne ćwiczenia powinny uprawiać dorastające 
dzieci i dojrzewająca młodzież, a inaczej dbać 
o formę dorośli ludzie w sile wieku. Codzien-
ny ruch jest też ważny dla seniorów, którzy 
zbyt często prowadzą siedzący tryb życia. 
Systematyczne ćwiczenia fizyczne nie tylko 
chronią serce, zapobiegają otyłości i budują 
tężyznę, ale też poprawiają samopoczucie, 
zadowolenie z życia i zapewniają lepszy sen.

Większość dnia spędzamy w pracy albo 
szkole, a po powrocie do domu wielu z nas 
nie ma sił ani ochoty na jakąkolwiek aktyw-
ność poza odpoczynkiem w fotelu przed 
telewizorem. Tymczasem zarówno badania 
naukowe, jak i zdrowy rozsądek podpowia-
dają, że aktywność fizyczna powinna być 
ważnym elementem życia codziennego każ-
dego człowieka. Podczas ćwiczeń nie tylko 
spalamy kalorie i stajemy się szczuplejsi, ale 
co ważniejsze – aktywnie dbamy o nasze zdro-
wie. Ćwiczenia fizyczne zmniejszają bowiem 
ryzyko chorób serca, osteoporozy i udaru. 
W badaniach stwierdzono związek pomiędzy 
stopniem sprawności fizycznej i wskaźnikiem 
zgonów, zwłaszcza z powodu chorób serco-
wo-naczyniowych i raka. Dzięki dotlenieniu 
organizmu mózg pracuje sprawniej, a nasze 
naczynia krwionośne się rozszerzają.

Wiele osób chciałoby uprawiać sport, ale 
boi się, bo nie wie, od czego zacząć. Ważne, 
by początkujący nie stawiali sobie zbyt am-
bitnych celów. Najpierw powinni ćwiczyć 
krótko, około pół godziny dziennie, powoli 
i stopniowo zwiększając wysiłek. Forsowanie 
się na początku naszej przygody ze sportem 
może zniechęcić do jego uprawiania oraz 
może wręcz zaszkodzić naszemu zdrowiu. 
Nie ma sensu przechodzić na wyczynostwo, 
o wiele zdrowsze są codzienne aktywności 
na świeżym powietrzu. Dyscyplin do wy-
boru jest wiele – jednocześnie zdrowych 
i przyjemnych. Dla amatorów zalecane 

są podstawowe formy aktywności ruchowej, 
jak spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze 
i pływanie.

spaceroWym krokiem
Chodzenie stanowi najbardziej naturalny 

sposób poruszania się – jest bezpieczny i natu-
ralny, mogą go uprawiać wszyscy bez względu 
na wiek, formę i stan konta. Nie ogranicza 
nas w nim pogoda ani miejsce zamieszkania, 
wystarczą wygodne buty. Spacer dobrze działa 
na stawy, szczególnie kolanowe, ponieważ 
nie powoduje ich nadmiernego obciążania. 
Chodzenie 8–10 kilometrów w tygodniu za-
pobiega zapaleniom stawów i ich procesom 
degeneracyjnym. Na świeżym powietrzu lepiej 
pracuje serce – 30 minut marszu dziennie 
zmniejsza o 35 proc. ryzyko zgonu z powodu 
jego chorób. Spacerując, chronimy się przed 
cukrzycą, która jest chorobą siedzącego trybu 
życia. Pracujące mięśnie powodują lepsze wy-
korzystanie insuliny i zmniejszanie poziomu 
glukozy we krwi. 

Pół godziny marszu dziennie zmniejsza 
ryzyko cukrzycy o 30 proc. Piechurzy stają się 
też bardziej zahartowani i odporni na przezię-
bienia i grypę, ponieważ chodzenie poprawia 
pracę systemu immunologicznego. Spacer po-
prawia też jakość naszego snu – już 45 minut 
porannej przebieżki sprawia, że wieczorem 
szybciej zasypiamy. 

Biegiem po zdroWie
Od kilku dobrych lat bieganie jest naj-

popularniejszym sportem Polaków. Do jego 
uprawiania nie potrzebujemy wiele więcej 
akcesoriów niż do chodzenia – wystarczą 
dresy i wygodne, dopasowane buty. Zanim 
zaczniemy biegać, warto skonsultować się 
z lekarzem, szczególnie jeśli chorujemy. Po-
winniśmy zaczynać od niewielkich dystan-
sów i pamiętać o rozgrzewce przed bieganiem 
i rozciąganiu po jego ukończeniu. Najlepiej 
biegać po śniadaniu i w godzinach przedpo-
łudniowych. Ta forma aktywności ma szereg 
zalet, począwszy od kształtowania mięśni ca-
łego ciała. W biegu najintensywniej pracują 
dolne partie mięśni, ale aktywne są także mięś-
nie brzucha, pleców i ramion. Dzięki niemu 
sprawniej funkcjonują stawy oraz poprawia 
się nasza koordynacja. 

Systematyczne bieganie wzmacnia serce 
i płuca, co usprawnia dopływ krwi do całego 
ciała i obniża ryzyko wielu chorób. Codzien-
nie przebiegnięte kilka kilometrów to znako-
mity sposób na obniżenie ciśnienia. Sport 
ten można też polecić dbającym o linię – 
biegając, spalimy więcej kalorii niż na spa-
cerze, a ich ilość zależy od intensywności 
biegu. Powinna ona zależeć od upodobań 
biegacza i jego kondycji. Na bieganiu zyskuje 
też mózg, który zostaje dobrze dotleniony, 
dzięki czemu sprawniej pracuje i łatwiej mu 
się skoncentrować.

jazdy na roWerze się nie 
zapomina
Przejażdżka na rowerze jest jedną z naj-

większych przyjemności w życiu, i co ważne 
– za stosunkowo niewysoką cenę. To idealna 
forma aktywności fizycznej dla osób chcących 
zadbać o kondycję fizyczną i zdrowie. Pod-
czas jazdy na jednośladzie najmocniej pracują 
mięśnie nóg – uda, łydki i stopy. W rezultacie 
nie tylko ukształtujemy zgrabne nogi, ale też 
dzięki skurczom włókien mięśniowych, które 
zmuszają naczynia krwionośne do pracy, za-
pobiegamy powstawaniu żylaków. Cała para 
nie idzie jednak w nogi, ponieważ w czasie 
jazdy aktywizują się również mięśnie brzucha 
i pleców, a także biodra i przedramiona. 

Zrównoważone tempo jazdy jest dobre dla 
serca, ponieważ dopływa wtedy do niego więcej 
tlenu, dzięki czemu krążenie przyspiesza, a ciś-
nienie tętnicze spada. W rezultacie zmniejsza 
się ryzyko wystąpienia zawału lub choroby nie-
dokrwiennej serca. Na rowerze szybko zgubimy 
też zbędne kilogramy – jadąc 15 km/h, w ciągu 
godziny spalamy 300 kalorii, zwiększając tem-
po do 20 km/h, pozbędziemy się 600 kalorii, 
a pokonując teren wyboisty – aż 700 kalorii.

jak ryBa W Wodzie
Pływanie należy do najbezpieczniejszych 

i najzdrowszych sportów, ponieważ ciało 
w wodzie jest lekkie, więc nie nadwyręża się 
stawów i krążków międzykręgowych. Rozwija 
mięśnie klatki piersiowej, usprawnia cały 
układ oddechowy, a także jest korzystne dla 
serca i układu krwionośnego. Pływanie, ale 
też gimnastyka w wodzie wzmacniają od-
porność i poprawiają koordynację ruchową. 
Dla naszego kręgosłupa najkorzystniejsze 
jest pływanie na plecach, stylem grzbieto-
wym – poprawia muskulaturę wzdłuż całe-
go kręgosłupa i sprzyja rozluźnieniu mięśni 
piersiowych, ramion i karku. Z kolei „żabka” 
rozwija mięśnie nóg i górne partii tułowia 
i karku, kraul – mięśnie barkowe, ramion 
i nóg, a „motylek” znacznie wzmacnia mięś-
nie przykręgosłupowe. l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Od kilku dobrych lat bieganie jest najpopularniejszym sportem Polaków

29 kwietnia odbyła się konferencja dla sa-
morządowców województwa śląskiego po-
święcona kompleksowej likwidacji niskiej 
emisji na jego terenie. Podczas spotkania 
przedstawiono różne możliwości uzyskania 
dofinansowania na likwidację niskiej emisji. 
– Ochrona środowiska i czystego powietrza 
to priorytety województwa śląskiego – po-
wiedział na otwarciu konferencji marszałek 
województwa Jakub Chełstowski. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił niedawno trzy konkursy na projekty 
antysmogowe. Ich łączna kwota przeznaczona 

na dofinansowania wynosi 270 mln złotych. 
Do 27 maja samorządy, spółdzielnie miesz-
kaniowe i wspólnoty mogą składać wnioski 
na dofinansowanie termomodernizacji bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 
rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę 
źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji. 
Zwycięzcy otrzymają dofinansowanie z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na przedsięwzięcia. Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach, zwracał 
uwagę na szerszą formułę konkursu: – Dzięki 
działaniom Komitetu Sterującego Programu 
dla Śląska Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa In-
westycji i Rozwoju rozszerzono katalog 
beneficjentów programu POIŚ 2014–2020 
o jednostki samorządu terytorialnego, które 
pierwszy raz będą mogły uzyskać dofinanso-
wanie na działania związane z termomoder-
nizacją budynków komunalnych. 

Drugim rozwiązaniem w walce z niską 
emisją jest realizowany od września ubiegłego 
roku program Czyste Powietrze, w ramach 
którego osoby fizyczne mogą uzyskać dofinan-
sowanie na wymianę źródła ciepła i termomo-
dernizacje swoich domów. Program spotkał się 
z żywym odzewem – na terenie województwa 
śląskiego złożono do tej pory już ponad 6 tys. 

wniosków na łączną kwotę dofinansowania 
przekraczającą już 100 mln złotych. 

Wkrótce zostanie uruchomiony trzeci 
instrument w walce o czyste powietrze. Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
przygotowuje się do wdrożenia programu 
Energia Plus, w ramach którego gospodar-
stwa domowe chcące zainstalować elektrownię 
słoneczną otrzymają ekopożyczki. Wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, 
że program ten jest zgodny ze strategią za-
wartą w przygotowanym przez Ministerstwo 
Energii dokumencie Polityka Energetyczna 
Polski do 2040 roku. 

l

WFOŚiGW w Katowicach

Walka z niską emisją na Śląsku
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Porsche wprowadza do produkcji zapre-
zentowany jako koncepcyjny model 911 
Speedster. Limitowana seria ma liczyć 1948 
aut, gdyż wizualnie model nawiązuje do włas-
nej historii – do przodka wszystkich samo-
chodów sportowych Porsche, modelu 356 
„No. 1” Roadster z 1948 roku.

Dwumiejscowy, otwarty wóz łączy w sobie 
aspiracje purystycznej, zorientowanej na kie-
rowcę maszyny z motorsportową techniką 
nadającą się do codziennego użytku. Za jego 
bazę konstrukcyjną posłużyły modele 911 R 
(rocznik 2016) oraz 911 GT3. Wysokoobroto-
wy, wolnossący silnik typu bokser o pojemno-
ści 4 litrów i mocy 375 kW (510 KM) zapewnia 
emocjonalne wrażenia dźwiękowe w kokpicie. 
Połączono go z sześciostopniową, manualną 
skrzynią biegów GT. Maksymalny moment 
obrotowy o wartości 470 Nm jest tu genero-
wany przy 6250 obr./min. Nowe 911 Speedster 
przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,0 sekundy 
i osiąga prędkość maksymalną 310 km/h.

W wydaniu seryjnym można znaleźć 
liczne elementy prototypowej wersji modelu 
Speedster. Jego wizytówką jest estetycznie 
ukształtowana pokrywa miękkiego dachu 
z dwoma wybrzuszeniami, czyli kluczowy 
element tego rodzaju sportowych aut od cza-
sów 911 Speedster z 1988 roku. To jak dotąd 

największy i najbardziej skomplikowany poje-
dynczy panel z tworzywa sztucznego wzmoc-
nionego włóknem węglowym, jakiego Porsche 
użyło w modelu seryjnym. 

Opcjonalnie Porsche oferuje nowe 911 
Speedster z pakietem Heritage Design. Za-
projektowany przez Style Porsche i wyko-
nany przez Porsche Exclusive Manufaktur 
pakiet ten na nowo interpretuje klasyczne 
elementy z lat 50. i 60. XX wieku. Składają 
się na niego m.in. wnętrze w konfiguracji łą-
czącej kolory czarny i koniakowy ze złotymi 
detalami oraz specjalne malowanie przedniej 
partii nadwozia na biało, połączone z bazo-
wym, srebrnym lakierem GT Silver Metallic. 
Całość dopełniają inspirowane historycznymi 
pojazdami wyścigowymi naklejki na drzwiach 
i przedniej pokrywie. Nabywcy mogą wybrać 
własne, maksymalne dwucyfrowe numery 
startowe – jak w przypadku samochodu pre-
zentowanego na zdjęciach. Herby Porsche 
i złote logotypy odpowiadają wzorom uży-
wanym w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia.

pick-up na Bezdroża
W połowie roku na europejski rynek wej-

dzie nowy Ford Ranger Raptor. Opracowany 
przez Ford Performance, poruszający zmysły 
Ranger Raptor przeznaczony jest dla ludzi 
prowadzących ekscytujący styl życia i może 

Informacje motoryzacyjne

Nowe Porsche 911 Speedster

Nowe 911 Speedster przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,0 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 310 km/h Podwozie Rangera Raptora zbudowano tak, by wytrzymało ekstremalne przygody w terenie

Gotowy biometan może zostać wykorzystany w dowolnym samochodzie o napędzie gazowym
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poradzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami 
spotykanymi na bezdrożach.

Zdolność do poruszania się w każdym 
terenie zapewniają ultramocne podwozie, spe-
cjalnie opracowane zawieszenie i odpowiednie 
do tego opony, a także moc 213 KM i moment 
obrotowy 500 Nm, dostarczane przez silnik 
EcoBlue współpracujący z 10-biegową au-
tomatyczną przekładnią, wszystko to wspo-
magane przez system Terrain Management.

Samochód napędzany będzie wersją Bi-
-turbo dwulitrowego silnika wysokoprężnego 
EcoBlue, dysponującego mocą 213 KM i mo-
mentem obrotowym 500 Nm. Pojazd otrzyma 
nową, 10-stopniową automatyczną skrzynię 
biegów. Ranger Raptor umożliwia kierowcy 
wybór spośród sześciu trybów pracy systemu 
Terrain Management, by umożliwić optymal-
ne radzenie sobie z różnymi scenariuszami 
jazdy i rodzajami warunków terenowych.

Podwozie Rangera Raptora zbudowano 
tak, by wytrzymało ekstremalne przygody 
w terenie. Wyjątkowa, niezwykle mocna rama 
korzysta z wysokowytrzymałej stali niskosto-
powej, by przetrwać obciążenia przenoszone 
w czasie wyścigów terenowych.

Model Ranger jest europejskim liderem 
sprzedaży w klasie pick-up. W pierwszym 
kwartale 2019 roku Ford sprzedał 13 600 Ran-
gerów w Europie. Stanowi to wzrost o ponad 
15 proc. w porównaniu z analogicznym okre-
sem ubiegłego roku.

seat pojedzie na śmieciach
Seat postanowił wesprzeć projekt Life 

Metamorphosis, którego celem jest otrzyma-
nie biometanu z resztek organicznych. Według 
Seata pozwoli to zmniejszyć ślad węglowy 
samochodu nawet o 80 proc. 

Statystyczny mieszkaniec Barcelony, gdzie 
prowadzony jest projekt, codziennie produ-
kuje około 1,5 kilogramów odpadów. Jedynie 
40 proc. z 2,5 mln kilogramów śmieci wytwa-
rzanych każdego dnia jest poddawane recy-
klingowi. – Z takiej ilości resztek organicz-
nych można by wyprodukować tyle biometanu, 
że wystarczyłby każdego roku dla 10 tys. samo-
chodów na przejechanie 15 tys. km – zazna-
cza Andrew Shepherd, inżynier Seata stojący 
na czele projektu Metamorphosis. W barce-
lońskim zakładzie utylizacji śmieci Ecoparc 2 
wytwarza się biometan z resztek wyrzuconych 
do specjalnie oznaczonych kontenerów. 

Proces zaczyna się od wyselekcjonowania 
odpadów dostarczanych do Ecoparku. Biood-
pady zamyka się w wysokich na 26 metrów 
fermentatorach beztlenowych o pojemności 
4,5 tys. metrów sześciennych każdy. Brak do-
pływu tlenu powoduje rozpoczęcie procesów 
gnilnych, w trakcie których wytwarza się gaz. 
Po mniej więcej 30 dniach powstaje biogaz 
zawierający 65 proc. metanu. W tym procesie 
nic się nie marnuje, bo resztki nieprzerobio-
ne w biogaz są wykorzystywane jako nawóz. 
Otrzymany gaz jest jeszcze niewystarczającej 
jakości, by go wykorzystać w silniku samo-
chodu. Kolejnym krokiem jest więc oczysz-
czenie mieszanki metanu i dwutlenku wę-
gla tak, by nadawała się na paliwo. – W tym 
projekcie szczególną uwagę przykładamy 
do tego, by otrzymany gaz był jak najwyższej 
jakości. Pod koniec naszych badań sprawdzi-
my wpływ biogazu na silniki czterech pojaz-
dów testowych – dopowiada inżynier Seata. 
Oczyszczony produkt jest następnie sprężany 
i magazynowany. 

Gotowy biometan może zostać wykorzy-
stany w dowolnym samochodzie o napędzie 
gazowym. Tankowanie na dedykowanej sta-
cji zajmuje mniej niż 3 minuty. – Taki gaz 
może zasilić dowolną sieć gazową. Ma taki 
sam skład chemiczny, więc można korzystać 
albo wyłącznie z niego, albo w połączeniu 
z tradycyjnym gazem – dopowiada Andrew 
Shepherd. 

Choć w pilotażowym projekcie Life 
Metamorphosis uzyskuje się biometan wy-
starczający na zasilenie czterech pojazdów, 
Ecoparc 2 ma o wiele większe możliwości 
produkcyjne. Gdyby cały biogaz z zakładu 
został przetworzony w metan, wystarczałby 
na roczne zasilenie 3750 samochodów Seat 
Leon. – Nasz projekt wykorzystywania gazów 
odnawialnych wskazuje na rozwiązania wielu 
istotnych kwestii, jak gospodarka obiegu za-
mkniętego, ograniczenie marnotrawstwa czy 
emisji gazów cieplarnianych. Przy produkcji 
i wykorzystywaniu naszego paliwa emituje 
się o 80 proc. mniej CO2 niż w przypadku 
benzyny – podsumowuje Shepherd. Obecnie 
biometan jest poddawany testom w trzech 
samochodach Seat Leon oraz jednym mode-
lu Seat Arona. Sprawdzany jest jego wpływ 
na silniki po przebyciu co najmniej 30 tys. 
kilometrów.

 PIOTR MYSZOR
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Szkliwo, czyli wrażliwy twardziel
Szkliwo jest najtwardszą tkanką ludzkiego 
organizmu, twardszą nawet niż kości. Stano-
wi pancerz, który ochrania pozostałe tkanki 
zęba, czyli zębinę i miazgę, przed bakteriami, 
bodźcami termicznymi, a także przed erozyj-
nym działaniem kwasów i innych substancji 
chemicznych. Pełni również funkcję estetycz-
ną – dzięki niemu nasz uśmiech jest jasny 
i błyszczący. Składa się w 95 proc. ze związ-
ków nieorganicznych, a pozostałe 5 proc. sta-
nowią związki organiczne i woda. Jednak 
szkliwo łatwo uszkodzić, co w większości przy-
padków jest skutkiem złej higieny. Na nad-
wrażliwość zębów wywołaną problemami 
ze szkliwem cierpi około 10–20 proc. osób. 

jak odróżnić 
nadWrażliWość zęBóW 
od Bólu zęBa?

Rozpoznamy ją po tym, że ból pojawia się 
nagle, bezpośrednio po zadziałaniu wywołu-
jącego go bodźca. Najczęściej są to bodźce 
termiczne, jak gorące lub zimne napoje i po-
żywienie, albo bodźce chemiczne – kwaśne 

napoje. Wraz z ustaniem bodźca ból ustępuje. 
Ból najczęściej obejmuje kły i pierwsze zęby 
przedtrzonowe, a następnie siekacze. Wystę-
puje głównie w okolicy odsłoniętej szyjki zęba, 
czyli blisko dziąsła. Możemy wyczuć palcem 
drobne ukruszenia i pęknięcia na krawędziach 
zębów oraz nierówności na powierzchni zęba.

jakie są przyczyny 
nadWrażliWości zęBóW?
Pierwszą przyczyną jest cofanie się dziąsła, 

przez co odsłaniają się wrażliwe korzenie zębo-
we. Drugą przyczyną są uszkodzenia szkliwa, 
które chroni dostępu do unerwionej części 
zęba. Mogą być spowodowane przez kwasy 
produkowane przez bakterie znajdujące się 
w płytce nazębnej, picie słodkich napojów ga-
zowanych lub kwaśnych soków owocowych, 
refluks żołądkowo-przełykowy lub nieprawid-
łowe szczotkowanie zębów. Za nadwrażliwe 
zęby mogą czasem odpowiadać także niedobór 
witamin oraz różnego rodzaju choroby dziąseł.

jak dBać o szkliWo? 
Ważny jest sposób, w jaki szczotkujemy 

zęby – nie powinniśmy ruszać szczoteczką 
w poziomie, ponieważ ta metoda uszkadza 
dziąsła i odsłania szyjki zębowe, może być 
ponadto przyczyną starcia zębiny. Należy myć 
zęby ruchami wymiatającymi, czyli w kie-
runku od dziąsła do korony zęba. Najlepiej 
używać miękkiej szczoteczki, gdyż twardą 
można zetrzeć szkliwo. Stosujmy pastę do zę-
bów z fluorem, który wzmacnia szkliwo. Jeśli 
zaraz po posiłku nie możemy umyć zębów, 

przepłuczmy jamę ustną płynem albo chociaż 
żujmy gumę, ponieważ wspomaga to wydzie-
lanie śliny i w pewnym stopniu oczyszcza po-
wierzchnię zębów.

jak leczyć uszkodzone 
szkliWo?
Szkliwo prawie wcale nie ma zdolności re-

generacyjnych, więc raz zniszczone będzie trud-
ne w odbudowaniu. W lżejszych przypadkach 
dentysta może pokryć zęby preparatem z fluo-
rem, który tworzy na nich powłokę ochronną 
i szybko przynosi ulgę. Może też zastosować 
preparat działający jak szkliwo w płynie, któ-
ry dostarcza wapnia i fosforanów, wspomaga 
reminalizację szkliwa i pomaga neutralizować 
kwasy produkowane przez bakterie. Przy gor-
szym stanie szkliwa stomatolog uzupełnia uby-
tek wypełnieniem kompozytowym – ta metoda 
daje poprawę w 99,9 proc. przypadków. 

jakich napojóW i potraW 
unikać?
W celu zachowania twardości szkliwa 

należy unikać picia słodkich napojów gazo-
wanych, gdyż zawarty w nich kwas fosforowy 
wypłukuje z kości wapń. Niewskazane są rów-
nież kwaśne owoce, przede wszystkim cytrusy. 
Powinniśmy również ograniczyć słodycze, 
ponieważ bakterie bytujące w jamie ustnej 
przetwarzają cukier w szkodliwe kwasy, które 
osłabiają i rozpuszczają szkliwo. Wzmacniają 
szkliwo z kolei produkty bogate w wapń, jak 
mleko, jogurty, sery żółte oraz orzechy włoskie 
i laskowe. l
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W zasadzie trudno powiedzieć, kiedy się 
poznali, bo znali się od zawsze. Ich rodziny 
mieszkały w sąsiadujących z sobą, choć bar-
dzo różnych domach. Jej rodzina w okazałym, 
dużym, bogatym domu z kilkoma osobami 
do pomocy, jego – w domku, w którym cała 
rodzina dwa lata debatowała, skąd wziąć pie-
niądze na naprawę dachu. Dzielił ich ogromny 
ogród posiadłości jej rodziców i płot, a także 
cała masa drobniejszych szczegółów, jak wy-
chowanie, majętność rodziny czy liczba przy-
jaciół. W płocie jednak dość szybko znaleźli 
dziurę. Tajemne przejście, które łączyło ich 
dziecięce światy.

Spędzali z sobą, w większości w tajemni-
cy, każdą wolną chwilę. Jeździli na rowerach, 
pływali po jeziorze łódeczką jego dziadka, 
leżeli na łące i on czytał jej książki, które jej 
samej nigdy by pewnie przesadnie nie zain-
teresowały. Do piętnastego roku życia byli 
jednocześnie nierozłączni, a zarazem przezro-
czyści dla swoich światów – ona ledwo znała 
jego, on nie miał wstępu do jej codzienności. 
Mimo to, jakoś tuż przed końcem liceum, 
obiecali sobie coś, co dla niej było nastoletnim 
żarcikiem, ale istotnie wpłynęło na resztę jego 
życia. Obiecali sobie, że jeśli w odpowiednim 
czasie nikogo mocno nie pokochają i się z ni-
kim nie zwiążą, to zamienią swoją wieloletnią 
przyjaźń w miłość do końca życia.

I tak zaczęło się jego czekanie.

Ona wyjechała na studia, wielokrotnie 
przerywane i zmieniane, tak jak jej partnerzy 
i kolejne miłości do końca życia. Tańczyła 
do upadłego i imprezowała przez wiele dni. 
Podróżowała, zwiedzała, wyjechała na wolon-
tariat i pod wpływem chwili wyszła za mąż. 
Małżeństwo trwało jednak krótko i zakończyło 
się wraz z tragedią – ciążą, którą utraciła. 
Chłonęła życie garściami, a on przyglądał się 
temu ukradkiem ze szczątków informacji, któ-
re do niego docierały. Widywali się rzadko 
i zazwyczaj przypadkiem. On został w ich 
niewielkim miasteczku tuż obok stolicy, ona 
czas dzieliła pomiędzy stolice i miasta wielu 
krajów na świecie.

Choć w jego głowie jej życie było koloro-
we i pasjonujące, wciąż czekał. Jego wypra-
wy ograniczały się do wyjazdów za granicę 
w poszukiwaniu sezonowej pracy, ogarnianiu 
swojej malutkiej ogrodniczej firmy i domu 
odziedziczonym po rodzicach. Miał większe 
i mniejsze romanse, choć całe życie żył w prze-
konaniu, że ta jedna, jedyna, spełniona miłość 
możliwa tylko z nią kiedyś jednak się wydarzy. 
A jeśli nie – to inna nie będzie już możliwa.

I wtedy, tuż po czterdziestych urodzinach, 
spotkał uroczą, choć hardą i nieustępliwą 
blondynkę, która jako pierwsza w jego życiu 
nie dała za wygraną i zmierzyła się z legendą 
niespełnionej miłości. Wykurzyła z jego domu 
stare graty, a z jego głowy duchy przeszło-
ści. Nie przyszło to wszystko zbyt łatwo, ale 

ona się nie poddawała. Także wtedy, gdy on 
potrafił zamyślić się i przez godzinę niemo 
patrzeć w okno. Grali w szachy, czytali sobie 
nawzajem książki, podróżowali, a po pewnym 
czasie – wychowywali swoje wspólne dziecko, 
które całkowicie go odmieniło. Nigdy się nie 
pobrali, nigdy o tym nawet nie rozmawiali. 
Nie żeby jej jakoś to bardzo przeszkadzało, 
choć czasem, szczególnie wtedy, gdy tak się 
zamyślał, zastanawiała się, czy całe życie nie 
będzie tą „drugą”.

I wtedy stało się to, czego chyba on także 
podświadomie bał się całe życie – jego wielka, 
pierwsza miłość wróciła. Po wszystkich jej 
związkach, podróżach, tragediach i szczęś-
ciach, jak gdyby nigdy nic, przypomniała sobie 
o dziecięcej umowie zawartej nad jeziorem.

On zwątpił. Po raz pierwszy zwątpił 
w swój udany, już wieloletni związek, bawią-
ce się w ogródku dziecko, wszystkie nocne 
partie szachów i setki przeczytanych wspólnie 
książek. Przez sekundy, minuty, a może nawet 
dni stoczył z sobą walkę, nie wiedząc, czy na-
prawdę chce mieć teraz to, na co – wydawało 
mu się – czekał całe swoje życie.

Gdy już wydawało mu się, że podjął de-
cyzję – zobaczył jej oczy, puste, smutne, nie-
mające w sobie już nawet cienia tej dziewczy-
ny, którą pokochał w dzieciństwie. Zobaczył 
to jednak na czas, żeby zrozumieć, że to, co te-
raz miał w życiu, było o wiele prawdziwsze niż 
to, co kiedykolwiek mógłby mieć z nią. l

Ucieczka z krainy gafy

Kto płaci 
za ostrygi?
Spotkania w restauracjach bywają przyjemne, 
bo realizują nasze potrzeby towarzyskie i po-
zwalają uniknąć domowej krzątaniny związa-
nej z wizytami gości. Na neutralnym gruncie 
wszyscy są wyluzowani. Wyluzowani do czasu 
otrzymania rachunku za biesiadę. Pojawia 
się niekiedy dylemat: kto płaci za szampana 
i ostrygi?

Jeden z moich znajomych dołączył z żoną 
i dwójką dzieci do rozpoczętego już posiłku 
przez znajomych w ekskluzywnej restauracji. 
Umówili się podczas majówki, że zjedzą coś 
wspólnie na mieście. Państwo kończyli ostrygi, 
ale podzielili się z nowo przybyłymi połową 
szampana. Znajomy zamówił skromne posił-
ki. Jego znajomi, bo dla żony był to dopiero 
pierwszy kontakt z nimi, zaordynowali sobie 
jeszcze desery i kawę oraz wymyślne przekąs-
ki. Kelner przyniósł wspólny rachunek, który 
zainicjował niezręczną sytuację. 

Relacja spotykających się była odległa 
od zażyłości rodzinnej czy przyjacielskiej. 
Znajomość była biznesowa, równorzędnych 
partnerów w interesach, którzy chcieli ocie-
plić swoje dotychczasowe kontakty. Po to im 
był wspólny posiłek z rodzinami na mieście. 
Kolega rzucił propozycję: to może po połowie 
pokryjemy rachunek? Wszyscy na to przystali, 
ale żona miała później do niego pretensje, 
że szasta pieniędzmi, ponieważ za taką kwotę 
mogłaby wyżywić rodzinę przez trzy dni. 

Mowa liczb na paragonie jest inna dla 
każdego. Podkładamy pod nie własne emocje 
i oczekiwania. Dla żony znajomego wątpliwo-
ści wynikały z jej pensji przedszkolanki, której 
zarobki nie wystarczały nawet na utrzymanie 
syna studiującego w Warszawie. Wszystkie 
domowe wydatki wisiały na dochodach pana 
domu. A jemu w interesach wiodło się nie 
najlepiej. Ale nie chciał tego okazać partne-
rowi, od którego oczekiwał sporego kontrak-
tu. Dla jego znajomego być może naciskanie 
na nich, że on pokryje rachunek w całości, 
wiązałoby się z ryzykiem demonstrowania 
swojej wyższości finansowej, a nie chciał ni-
kogo obrażać. Mógł co prawda rzucić wędkę, 
czyli zaproponować, że tym razem on zapłaci, 
bo zamówił dla swojej rodziny więcej, a oni 
postawią im obiad przy innej okazji. Nie zrobił 
tego jednak. Być może na to nie wpadł albo nie 
przywykł przywiązywać uwagi do rachunków 
w restauracjach. Dla niego było jasne, skoro 
ktoś stawia konkretną propozycję, to znaczy, 
że go na to stać. 

Z rachunkami w restauracjach bywają 
kłopoty nawet wśród najbliższych sobie lu-
dzi. Rodzice, którzy spędzali urlop za granicą 
z synem, przy każdym posiłku w restauracji 
zamawiali najtańsze dania i z góry uprzedzali, 
że sami będą za nie płacić. Dla ich dobrze 
zarabiającej latorośli było to bardzo krępujące, 
ale nie chciał się z nimi spierać o każde od-
dawane kelnerom euro. On z żoną próbowali 
wciąż nowych potraw. Nie skąpili sobie także 
wina, a jego rodzice przez tydzień jedli pizzę. 
On wrócił z urlopu udręczony. Zależało mu, 
żeby mama i tata pożyli choć przez kilka dni 
na luzie, a oni stale kontrolowali portfel i nie 
chcieli być ciężarem finansowym dla syna.

Przy wspólnych rachunkach zawsze po-
wstają zobowiązania. A tworzenie zobowią-
zań to pierwsza zasada wywierania wpływu. 
Zobowiązania trzeba wszak kiedyś spłacać 
w różnej formie, niekoniecznie finansowej. 

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo w pałacu

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W WyBorach do parlamentu europej-
skiego, ktore odBędą się 26 maja, planuje 
Wziąć udział 68 proc. respondentóW Bio-
rących udział W sondażu sW research. 
Takich zamiarów nie ma 13 proc. Co piąty ba-
dany nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacz-
nego stanowiska. Udział w wyborach do PE 
częściej planują mężczyźni (71 proc.), osoby 
powyżej 50 lat oraz badani o wykształceniu 
wyższym (70 proc.). Takie plany mają też naj-
częściej osoby z miast do 99 tys. mieszkańców 
(73 proc.). Gdyby istotnie wszyscy deklarujący 
wzięli udział w wyborach, to byłby to rekord 
frekwencyjny we wszystkich wyborach parla-
mentarnych w dziejach III RP.

za zmianami W konstytucji rp opo-
Wiada się 38 proc. respondentóW. Tak 
wynika z sondażu SW Research dla serwisu 
rp.pl. Przeciwnego zdania jest 30 proc. bada-
nych, a co trzeci nie ma zdania w tej kwestii. 
Za wprowadzeniem zmian w Konstytucji RP 
częściej są mężczyźni niż kobiety, które po-
zostają częściej niezdecydowane. Za wpro-
wadzeniem zmian częściej są badani do 24 
lat, ankietowani o wykształceniu średnim, 
dochodzie netto od 3001 do 5000 złotych oraz 
mieszkańcy wsi.

za pół roku na polskich drogach zosta-
nie umieszczonych 100 noWych fotora-
daróW. Nowe urządzenia zaczną pracować 
za rok. Ta inwestycja ma ograniczyć liczbę 
wypadków drogowych, których przyczyną jest 
nadmierna prędkość. W 2018 roku na polskich 
drogach doszło do blisko 32 tys. wypadków, 
w których zginęły 2862 osoby, a 37 359 zostało 
rannych. Inspekcja Transportu Drogowego 
twierdzi, że tam, gdzie stoją fotoradary, wy-
padków jest mniej. W ciągu pół roku Instytut 
Transportu Samochodowego wskaże szczegól-
nie niebezpieczne miejsca, w których po prze-
analizowaniu zostaną ustawione urządzenia. 
Będzie to 140 nowych lokalizacji dla urządzeń, 
w tym 35 urządzeń rejestrujących punktowy 
pomiar prędkości; 50 stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących średnią prędkość na określo-
nym odcinku drogi; 40 urządzeń rejestrują-
cych przejazd na czerwonym świetle oraz 15, 
które zarejestrują niestosowanie się do syg-
nalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym. 
Przy tworzeniu nowej mapy zagrożeń dro-
gowych będą analizowane liczba i przyczyny 
wypadków, liczba ofiar śmiertelnych i rannych 
oraz stan dróg i obiektów użyteczności pub-
licznej, które wymagają szczególnych działań 
prewencyjnych. Dziś centrum dysponuje 431 
fotoradarami, 30 urządzeniami do odcinkowe-
go pomiaru średniej prędkości oraz 29 mobil-
nymi urządzeniami rejestrującymi prędkość, 
pracującymi w szczególnie niebezpiecznych 
miejscach na polskich drogach.

Krzyżówka panoramiczna nr 10

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Białe majoWe Bzy”. 
Nagrodę wylosowała: irena górny z mikołoWa.

W malowniczej okolicy pogórniczego Wał-
brzycha powstał jeden z pierwszych bro-
warów rzemieślniczych na Dolnym Śląsku. 
Drugiego maja pięć lat temu działalność 
zainaugurował Browar w Jedlinie, który wcho-
dzi w skład kompleksu pałacowo-hotelowe-
go Jedlinka. Tradycje uzdrowiskowe Jedliny-
-Zdroju sięgają XVII–XVIII wieku. W kurorcie 
na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Sowich go-
ście mają do dyspozycji park linowy, tor sa-
neczkowy oraz wyciąg narciarski ze sztucznie 
zaśnieżanym i ratrakowanym stokiem.

Otwarcie Browaru w Jedlinie było huczne 
– na imprezie majówkowej zagrała Martyna 
Jakubowicz, odbyły się rozgrywki we fran-
cuską grę petanque, a chętni wzięli udział 
w Uzdrowiskowym Biegu Rekreacyjnym. Po-
wody do świętowania były dwa – po pierwsze, 

prawdziwe rzemieślnicze browary nie dzia-
łały na Dolnym Śląsku od lat 90. Po drugie, 
w odrestaurowanym kompleksie pałacowym 
w Jedlinie-Zdroju ożywiono bogatą tradycję 
piwowarstwa. W XIX wieku ówczesny właści-
ciel pałacu oraz fabryki porcelany w Wałbrzy-
chu, Carl Krister, rozwinął działalność bro-
waru i rozsławił jego piwa w całym regionie. 
Dla gości kurortu wybudował letni ogródek, 
w którym przygrywała im pałacowa kapela. 
W czasie obu wojen światowych browar pod-
upadł i zakończył działalność w 1943 roku.

technika W służBie 
tradycji
Od pięciu lat w murach Browaru w Jed-

linie pracują nowoczesne urządzenia za-
kupione w Niemczech. Choć są w pełni 
skomputeryzowane, piwo jest w nich wa-
rzone zgodnie z tradycyjnymi recepturami 
i z produktów wysokiej jakości. Składniki 
również są sprowadzane z Niemiec, zarów-
no ze względu na bliską odległość sąsiada, 
jak i na ich jakość – między innymi ziarna, 
z których uzyskiwany jest słód pilzneński. 
Sercem browaru jest warzelnia, składają-
ca się z kotła warzelnego i kadzi filtracyj-
nej, która przez osiem godzin pracy może 
uwarzyć 3,5 hektolitrów brzeczki. Browar 
uzbrojony jest również w otwarty fermentor, 
cztery zbiorniki do fermentacji i leżakowania 
piwa, układ chłodnicy i zbiornik do przecho-
wywania drożdży. Koszt inwestycji wyniósł 3 
mln złotych, z czego jedną trzecią pozyskano 
z funduszy Unii Europejskiej.

ladies and gentlemen
Nazwy i etykiety warzonych tu piw nawią-

zują do dystyngowanych gości, którzy w XIX 
wieku odwiedzali kurort w Jedlinie-Zdroju. 
Marcowa Dama, czyli mocne piwo dolnej 
fermentacji, mieni się bursztynową barwą, 
ma bogaty smak i gęstą pianę. Najmocniejsze 
piwo browaru jest wytwarzane z mieszaniny 
słodów jęczmiennych i aromatycznego chmie-
lu. Na przeciwległym biegunie stoi Pszeniczny 
Pan – lekkie i rześkie piwo górnej fermenta-
cji. W jego aromacie harmonijnie współgrają 
goryczkowy i pszeniczny posmak, a melodię 
wzbogacają nuty bananów oraz korzennych 
przypraw – cynamonu i goździków. W ofercie 
browaru nie zabrakło też klasycznego pilsa 
– Jaśnie Książę to piwo dolnej fermentacji 
z wyraźną chmielową goryczką. Ze względu 
na wysycenie go naturalnym dwutlenkiem wę-
gla powstałym podczas procesu leżakowania 
i fermentacji lekko piecze w język.

Przed Pałacem Jedlinka stoi replika sa-
molotu Fokker Dr. I, która upamiętnia słyn-
nego lotnika Manfreda von Richthofena, asa 
przestworzy z okresu I wojny światowej. So-
jusznicy i wrogowie nadali mu przydomek 
Czerwony Baron. Tak samo nazwano piwo, 
które jest równie charakterne jak legendarny 
pilot. Wyróżnia się ciemnoczerwoną barwą 
i delikatną wonią karmelu i aromatyczne-
go chmielu. W smaku jest treściwe i pełne 
– z aromatem słodu i karmelu kontrastuje 
delikatna goryczka. Przelany do kufla trunek 
wieńczy długo utrzymująca się, kremowa gęsta 
piana. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od do dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.1 20

Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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MOJ S.A. Katowice

– Unia Europejska powinna wprowadzić podatek od śladu węglowego dla towarów importowanych z krajów, w których 
nie ma strategii walki z emisjami – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii, podczas Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego

chronić klimat,  
nie tracić konkurencyjności

Kraje Unii Europejskiej realizują rygorystyczną politykę ogra-
niczania emisji dwutlenku węgla. Wiąże się ona z dużymi 
obciążeniami dla energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicz-
nego i dla transportu. Przemysł energochłonny przestaje być 
konkurencyjny na globalnym rynku.

W Chinach, Indiach i Rosji nie ma systemu opłat za pozwo-
lenia emisji dwutlenku węgla. Wymagania ekologiczne wobec 
przemysłu są bardzo liberalne w porównaniu z wymaganiami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

czy to ma sens?
Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych, któ-

re powstają bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działań 
osób, organizacji i fabryk. Ślad węglowy jest także efektem 
każdego wydarzenia, w tym na przykład szczytu klimatycz-
nego. Jego uczestnicy muszą dostać się na miejsce spotkania 
samolotami, samochodami albo pociągami. Ślad węglowy 
obejmuje emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku węgla 
i innych gazów cieplarnianych. Wyraża się go w ekwiwalencie 
dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym 
stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Ekwiwa-
lent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych 

gazów na wspólnej skali – na przykład tona metanu odpowiada 
25 tonom dwutlenku węgla. 

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane 
przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez 
wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad 
węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem 
surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowa-
niem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. 

Przy obliczaniu śladu węglowego poszczególnych państw 
należy brać pod uwagę nie tylko emisje na ich własnym tery-
torium, lecz także emisje towarzyszące produkcji dóbr im-
portowanych. Dlatego na przykład kraj, który nie ma kopalń 
węgla kamiennego, hut i elektrowni węglowych, wcale nie jest 
krajem „zielonym”, jeżeli importuje towary i usługi z krajów, 
w których nie obowiązują ostre normy ekologiczne.

Dla klimatu nie ma znaczenia, czy gazy cieplarniane dostają 
się do atmosfery w krajach Unii Europejskiej, czy na przykład 
w Chinach. Dlatego nawet gdyby w krajach UE całkowicie zli-
kwidować emisję szkodliwych gazów, a wciąż zwiększać ją w in-
nych krajach, zmiany klimatu to nie powstrzyma. W związku 
z tym dodatkowy podatek ma sens. Może on zmusić pozo-
stałe kraje do przyjęcia ostrych reguł obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 

jednakoWe Warunki dla Wszystkich
Gospodarka Unii Europejskiej płaci za emisję dwutlenku 

węgla. Płaci także za drogą energię, ponieważ jej wytwarzanie 
jest obciążone opłatami za emisje gazów cieplarnianych. 
Na razie tylko kraje UE troszczą się o ograniczenie emisji 
tych gazów. Reszta świata na tym zarabia i nie przejmuje się 
gazami cieplarnianymi, dlatego Komisja Europejska powinna 
wprowadzić normy, dzięki którym nastąpiłoby wyrównanie 
szans. 

– Unia Europejska jest odpowiedzialna za ok. 10 proc. świa-
towej emisji dwutlenku węgla. Jeżeli nie przeniesiemy na inne 
regiony świata walki z emisją, to po prostu gospodarczo będzie-
my ginąć. Dlatego należałoby wprowadzić podatek od śladu 
węglowego dla produktów z importu – mówił minister energii 
Krzysztof Tchórzewski. – Jeżeli mamy obronić europejską go-
spodarkę i nasz europejski kierunek związany z szukaniem dróg 
dojścia do czystego powietrza i środowiska, to mając jako Europa 
olbrzymi potencjał gospodarczy na świecie, możemy oczekiwać 
od innych, że jeżeli chcą z nami gospodarczo współpracować, 
to albo zapłacą podatek, albo będą się stosować do tych warun-
ków – podkreślił minister energii.
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