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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: 
– Możemy produkować metanol, 
który dziś Polska importuje za 
wysoką cenę.

Atrakcje z okazji 
Dnia Dziecka
Polska Grupa Górnicza.

strona 4

Integracja rynku 
paliw stałych

Polska Grupa Górnicza.
strona 5

Tego się nie 
zapomina
Systemy rowerów miejskich.

strona 8

Citroen jutra

Informacje motoryzacyjne. 
strona 9

Ruszyła Mobilna 
Ambasada
Jastrzębie-Zdrój.

strona 12

JSW. Kopalnia w budowie 

Jest koncesja

Ministerstwo Środowiska udzieliło Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie 
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie-Dębina 1-Zachód. Została 

ona udzielona na okres do 31 grudnia 2051 roku. Złoże, na które Spółka otrzymała koncesję, 
ma powierzchnię 12,2 kilometrów kw. i jest położone na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz gmin 

Zebrzydowice i Pawłowice. Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód będzie eksploatowane wraz ze złożem 
Bzie-Dębina 2-Zachód przez nowo budowaną kopalnię Bzie-Dębina w Jastrzębiu-Zdroju. Łączne 
zasoby nowej kopalni są szacowane na ponad 180 mln ton. Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód, na które 

Spółka uzyskała koncesję w 2008 roku, ma zasoby sięgające 114 mln ton, natomiast złoże Bzie-Dębina 
1-Zachód to prawie 71,5 mln ton. Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina stanowi węgiel 
koksowy typu 35. – Po wielu latach starań udało nam się uzyskać koncesję na złoże Bzie-Dębina 

1-Zachód. Decyzja Ministra Środowiska jest kluczowa dla rozwoju kopalni Bzie-Dębina w budowie 
i całej Spółki. Bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne 

jest jej ciągłe poszerzanie – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
WięceJ na S. 6–7
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B E Z  F A J R A N T U

Nasz człowiek 
w Brukseli
N a jednym z portali przeczytałem, że JSW będzie 

inwestować w wydobycie koksu. To portal biznesowy. 
Autor tekstu jest przekonany, że koks wydobywa się spod 
ziemi. Dożyliśmy czasów, w których wybitni komentatorzy 
zjawisk gospodarczych nie muszą wiele wiedzieć, aby 
przejść do historii polskiego dziennikarstwa. 

T ytuł „JSW będzie inwestować w wydobycie koksu” 
może z powodzeniem konkurować ze złotą 

myślą Grzegorza Schetyny, który zaraz po wyborach 
do europarlamentu ogłosił, że ma sposób na pokonanie 
PiS, tylko trzeba ten sposób odkryć. Pan Schetyna ponoć 
przygotowuje specjalną ekspedycję, która ma szukać tego 
pomysłu. Zapewne będzie to przedsięwzięcie równie 
emocjonujące jak wyprawa po złote runo. 

P rzywołałem dwa absurdalne przykłady, aby 
uzmysłowić Państwu, z jaką ostrożnością należy 

podchodzić do wszystkiego, co zostało napisane 
i powiedziane, bo zapanowała moda na głoszenie 
głupot. Szczególnie niebezpieczny jest czas przesileń 
politycznych, gdyż wtedy mistrzowie złotych myśli 
tracą nad sobą kontrolę. Doświadczamy tego od czasu 
ogłoszenia wyników wyborów do europarlamentu. 
Pominę wszystkie nadęte analizy, bo jak zwykle po fakcie 
wszyscy są mądrzy. Chciałbym skoncentrować się 
na górnictwie. Do Parlamentu Europejskiego dostał 
się Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii i jeden 
z najzagorzalszych zwolenników nowoczesnego 
górnictwa gwarantującego nam bezpieczeństwo 
energetyczne. Od razu pojawiły się spekulacje o tym, 
co w Brukseli Grzegorz Tobiszowski załatwi dla górnictwa. 
Takie stawianie sprawy jest nieporozumieniem. 
Należałoby zapytać, w jakie argumenty uzbroimy go, 
aby mógł walczyć o zachowanie znaczenia górnictwa 
w polskiej gospodarce. 

N a stanowisku wiceministra energii Grzegorz 
Tobiszowski zrobił więcej niż kilku jego 

poprzedników razem wziętych. Przypomnę tylko, 
że jesienią 2015 roku zanosiło się na gigantyczną klapę 
branży. Teraz mamy sytuację, w której górnictwo stanęło 
na nogi, a w Brukseli wywalczono, że możemy nie 
tylko je reformować, ale także sprawnie nim zarządzać. 
Przez kilka lat udawało się neutralizować unijne 
zapędy zmierzające nie tylko do likwidacji kopalń, ale 
przy okazji do gigantycznego ograniczania sektora 
energetyki węglowej. Wkład w ten sukces wiceministra 
Tobiszowskiego jest trudny do przecenienia. Chcę 
tu zwrócić uwagę na podstawowy fakt – Grzegorz 
Tobiszowski załatwiając te sprawy, występował jako 
reprezentant polskiego rządu. Nie czarujmy się – to rząd 
jako reprezentant interesów państwa musi chcieć walczyć 
na forum unijnym. Nawet zgrana grupa europosłów 
nie jest w stanie dorównać sile reprezentacji rządowej. 
Piszę o tym, aby pokazać, że oczekiwania pod adresem 
jednego europosła są przecenianiem jego siły. Może 
nagłaśniać problemy, informować o możliwych skutkach 
jakiejś polityki, ale niczego nie zmieni. Dlatego bardzo 
ważne jest, aby miał za sobą wsparcie państwa, które 
reprezentuje w europarlamencie. 

J estem przekonany, że europoseł Grzegorz Tobiszowski 
będzie konsekwentny w obronie naszego górnictwa. 

Ma wiedzę i umiejętności, aby wskazywać ułomności 
polityki dekarbonizacji. Na pewno może liczyć na rząd 
Prawa i Sprawiedliwości oraz na wsparcie prezesów 
spółek górniczych, którzy na bieżąco reagują na fałszywe 
informacje na temat górnictwa węgla kamiennego. Mamy 
naszego człowieka w Brukseli. Trzeba go wspierać. l 

Pożegnaliśmy Janka Guza, przewodniczącego OPZZ. 
Odszedł od nas za wcześnie. Nie dane mu było do-
kończyć wielu dzieł, które zapoczątkował. Wyróżniał 
się wśród liderów związkowych. Nigdy nie rozkładał 
parasola ochronnego nad jakimkolwiek rządem. Prze-
konywał, że związkowiec ma bronić pracowników, 
a nie ideologii. Nie kierował się sympatiami politycz-
nymi. Dla niego ważny był człowiek żyjący z pracy, 
a nie z kapitału.

Z awsze twierdził, że od polityków należy wyma-
gać, a nie ich chwalić. Był świetnym mówcą. 
Potrafił upominać się o ludzi pracy, ale nigdy 

nie popadał w populizm. To powodowało, że nawet 
jego najzagorzalsi przeciwnicy wśród polityków liczyli 
się z jego opiniami. Mogli go nie lubić, ale musieli 
szanować. 

Janek zawsze walczył z tak zwanymi umowami 
śmieciowymi. – Jeżeli nie będzie składek odprowadza-
nych do ZUS, to ZUS nie będzie miał pieniędzy. Jeżeli 
nie stworzymy warunków dla młodzieży, to młodzież 
będzie emigrować. Emigracja to dramat, bo traci-
my płatników do ZUS. Jeżeli tracimy ludzi, to ozna-
cza, że ponosimy wielką klęskę. Zamiast chwalić się, 
że polscy fachowcy są cenieni za granicą, powinniśmy 
stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu ich umie-
jętności w kraju – tłumaczył przy każdej okazji. 

– Bardziej opłaca się dotować miejsca pracy, niż 
je likwidować. W ostatecznym rachunku to korzystne. 
Jeżeli pracodawcy uważają, że robią łaskę, dając pracę, 
to znaczy, że nigdy nie powinni być pracodawcami – 
mówił tym, którzy uważali, że mogą wszystko tylko 
dlatego, że decydowali o losie pracowników.

Nigdy nie ukrywał, że ma lewicowe poglądy. Nie 
był lewicą obyczajową. Był lewicą, jeżeli chodzi o pro-
gram socjalny i prawa pracownicze. Janek miał wielki 
szacunek dla pracy górników. Z radością witaliśmy go 
na naszych spotkaniach barbórkowych. 

Jest wielu pretendentów do miana osoby zasłużo-
nej w walce o podwyższanie płacy minimalnej. Jednak 
nikt nie może odebrać Jankowi palmy pierwszeństwa. 
Zawsze twierdził, że nie tylko kwota płacy minimalnej 
jest ważna. Równie ważne jest, aby płaca minimalna 
nie była niższa niż połowa średniego wynagrodzenia. 

Sypały się za to na niego gromy lewicowych i prawico-
wych ekonomistów. Ich zdaniem tania praca miała być 
podstawą rozwoju gospodarczego. Po latach politycy 
zrozumieli, że tania praca, nędzne pensje i dziadujące 
państwo to wstyd w cywilizowanej Europie. To, co po-
litycy odkrywali po latach, Janek powtarzał od lat. 

Janek zainicjował ogólnopolską debatę poświę-
coną likwidacji umów śmieciowych. Stale podkreślał, 
że spokój w miejscu pracy i zadowolenie pracowników 
to podstawa dobrego funkcjonowania firmy. Sprawna 
współpraca związków i pracodawców powinna być  
oparta na podstawie, której w Polsce brakuje – na uzna-
niu roli związków zawodowych. W krajach bardziej 
rozwiniętych ekonomicznie nikt tej roli nie kwestionu-
je. Prawodawstwo, obyczaj polityczny i normy etyczne 
nakazują uznanie reprezentacji strony pracowniczej 
za coś oczywistego. Kiedy Janek to mówił przed laty, 
w polskim parlamencie powstawały antyzwiązkowe 
projekty ustaw. OPZZ twardo sprzeciwiał się takiej 
polityce. – Jakie korzyści może mieć państwo z ogra-
niczania aktywności związkowej i roztaczania opieki 
nad samowolą pracodawców? – pytał Janek. 

Często powoływał się na doświadczenia skandy-
nawskie. W Skandynawii jest oczywiste dla każdego, 
że informacje finansowe o firmie muszą być dla związ-
ków jawne, bo strony muszą być jednakowo poin-
formowane, by móc poważnie rozmawiać o sytuacji 
w miejscu pracy. Nie do pomyślenia jest sytuacja, że fir-
mą mogą zarządzać osoby, które nie mają autorytetu 
wśród związkowców. Mało tego, żadnemu pracodawcy 
nie przyjdzie do głowy pomysł, aby drwić z działaczy 
związkowych, utrudniać im pracę albo ignorować ich 
postulaty. Negocjacje, stałe konsultacje, uczestnictwo 
w podejmowanych decyzjach – to standard. Janek 
często zastanawiał się, jak to się stało, że elity, które 
doszły do władzy dzięki robotniczemu buntowi, tak 
bardzo gardzą robotnikami. Potrafił przeciwstawiać 
się tej pogardzie. 

W OPZZ wystarczyło powiedzieć „Janek”, a wszy-
scy wiedzieli, że chodzi o Janka Guza. Dlaczego? 
Bo chociaż Janów jest wielu, to Janek tylko jeden. Po-
zostawił bezcenny spadek – wszystko to, co zrobił dla 
pracowników i dla ruchu związkowego. Pozostaliśmy 
bez Janka, ale z jego olbrzymim dorobkiem.  l

Pięścią w stół

Zostaliśmy bez Janka

Janek często 
zastanawiał 
się, jak to się 
stało, że elity, 
które doszły 
do władzy dzięki 
robotniczemu 
buntowi, tak 
bardzo gardzą 
robotnikami. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Przybywa w Polsce zwolenników teorii, że wiatr da 
prąd i napędzi gospodarkę. Tak, wiatr da prąd, jak 
będzie wiał. Jak przestanie, nie da prądu. Trzeba 
także pamiętać, że napędem dla gospodarki jest 
energia. Musimy ją mieć przez 24 godziny na dobę 
i przez 365 dni w roku. Gdy rok jest przestępny, 
to przez 366 dni. Na wietrze nie można polegać. 
O słońcu jako stabilnym źródle energii też możemy 
tylko pomarzyć. 

J eszcze długo jesteśmy skazani na węgiel. „Ener-
getyka węglowa jest coraz droższa w porównaniu 
z energetyką wiatrową” – mówią przeciwnicy 

węgla. Owszem, jest coraz droższa, ponieważ w spo-
sób administracyjny obciąża się ją opłatami za emisje 
dwutlenku węgla i stawia się wymagania ekologiczne, 
które są technicznie niewykonalne. W taki sposób 
z każdego przedsięwzięcia gospodarczego można 
uczynić branżę niebotycznie drogą. Jeżeli energetykę 
węglową co kilka lat obciąża się kolejnymi karnymi 
podatkami, a energetykę wiatrową się dotuje, to jasne, 
kto jest w gorszej sytuacji. 

W Europie opłacalność odnawialnych źródeł ener-
gii wzrasta. To prawda, ale tylko wtedy, kiedy działa 

system karnych opłat nakładanych na energetykę wę-
glową. Energetyka węglowa jest skazana na zagładę 
– to także prawda przy założeniu, że banki będą od-
mawiały udzielania kredytów na jej rozwój. 

Polityka ustalana w dokumentach Unii Europej-
skiej ma decydujący wpływ na to, że energia z węgla 
drożeje. Ta sama polityka decyduje o tym, że coraz 
więcej zakładów energochłonnych jest zamykanych 
w Europie, a produkcję przenosi się do krajów spoza 
UE. Czy w takim razie ustalenia na szczeblu unij-
nym mają moc sprawczą? Tak, ale tylko wtedy, gdy 
chodzi o destrukcję. Żaden dokument nakazujący 
zatrzymanie procesu likwidacji przemysłu nie bę-
dzie miał znaczenia, jeżeli ten przemysł zostanie 
zniszczony. Komisja Europejska nie zbudowała żad-
nej, nawet najmniejszej fabryki, ale przyczyniła się 
za to na przykład do tego, że w Krakowie najpraw-
dopodobniej przestanie funkcjonować olbrzymia 
część huty. Stosunek Unii Europejskiej do części 
przedsiębiorstw z segmentu energetyki znacznie 
utrudnia rozwój gospodarczy. Dobrze zadać sobie 
to pytanie teraz, bo za kilka lat może być za późno 
na jakąkolwiek refleksję.

 l

Wiatr da prąd, jak 
będzie wiał.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Wiatr da napęd?

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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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

24 maja odszedł od nas Jan Guz, wielolet-
ni przewodniczący Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych. Czło-
wiek o ogromnej wrażliwości społecznej. 
Działacz związkowy, charyzmatyczny lider, 
obrońca praw pracowniczych i wychowawca 
młodzieży. Sprawdzony i oddany przyjaciel 

Związków Zawodowych JSW SA zrzeszo-
nych w OPZZ. 

Będzie go nam brakować. Był człowiekiem 
o wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówił 
pomocy. Nigdy nie zabrakło mu czasu dla 
drugiej osoby. Był z nami na dobre i złe. Był 
naszym wielkim Przyjacielem. 

Jan Guz pełnił wiele funkcji społecznych 
i obywatelskich. Był między innymi radnym 
samorządu terytorialnego, wiceprzewodni-
czącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, 
członkiem rady nadzorczej oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, wiceprzewodni-
czącym rady nadzorczej ZUS, członkiem Pol-
skiego Komitetu Normalizacyjnego, przewod-
niczącym rady programowej Ośrodka Studiów 
i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodni-
czący OPZZ w 2004 roku został powołany 
na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstron-
nej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej. Był 
członkiem międzynarodowych organizacji 
związkowych: Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych i Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych. Był 
autorem wielu publikacji z zakresu polityki 
społecznej i gospodarczej. Z ramienia OPZZ 
w 2015 roku został członkiem Rady Dialogu 
Społecznego.

Żegnaj, Janku. Na zawsze pozostaniesz 
w naszej pamięci, w pamięci ludzi Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 

CZŁONKOWIE FEDERACJI ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH GÓRNIKÓW OPZZ JSW SA

Tak trudno się rozstać z kimś, kto mógłby jeszcze długo być 
razem z nami

Żegnaj, Janku!

LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbar-
dziej efektywna kopalnia węgla kamiennego 
w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego 
z liderów polskiego rynku energetycznego, 
opublikowała skonsolidowane wyniki finan-
sowe za pierwszy kwartał 2019 roku. Skonso-
lidowane przychody wyniosły w tym okresie 
540,8 mln złotych (wzrost o 35,6 proc.), EBITDA 
222,9 mln złotych (+74,8 proc.), zysk operacyj-
ny 128 mln złotych (+348,9 proc.), a zysk netto 
110 mln złotych (+374,6 proc.). 

W pierwszym kwartale 2019 roku Bog-
danka wykonała 7,9 kilometrów wyrobisk 
korytarzowych. Produkcja węgla handlo-
wego w tym okresie wyniosła ponad 2,5 mln 
ton, co oznacza wzrost o około 21 proc. rok 
do roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się 
natomiast na poziomie prawie 2,4 mln ton, 
czyli była o około 20 proc. wyższa niż rok 
wcześniej. Średni uzysk wyniósł 64,7 proc. 
wobec 56,7 proc. przed rokiem. 

W pierwszym kwartale 2019 roku Bog-
danka umocniła swoją pozycję rynkową, 

osiągając wysoki, 26-proc. udział w sprze-
daży węgla do energetyki zawodowej. Udział 
w sprzedaży węgla energetycznego ogółem 
kształtował się na poziomie 20 proc. Około 
85 proc. sprzedaży wygenerowanej w ciągu 
pierwszego kwartału 2019 roku zrealizowane 
zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

W pierwszym kwartale 2019 roku GK LW 
Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne 
na poziomie blisko 80 mln złotych. Najwięk-
szą część tej kwoty, 62,4 mln złotych, prze-
znaczono na nowe wyrobiska i modernizację 
istniejących.

W 2019 rok GK LW Bogdanka SA weszła 
dobrze przygotowana, co znalazło swój wy-
raz w bardzo dobrych wynikach za pierwszy 
kwartał. – Do poprawy wyników finansowych 
w tym okresie przyczynił się zarówno wzrost 
produkcji i sprzedaży, jak i wyższe ceny w na-
szych kontraktach, począwszy od stycznia tego 
roku. Podtrzymujemy zapowiedź zwiększenia 
produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym 
priorytetem jest też ciągła praca nad optyma-
lizacją kosztów oraz doskonałość operacyjna, 

a także przygotowanie do udostępnienia złoża 
Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpo-
cząć już pod koniec przyszłego roku. Biorąc 
pod uwagę dobrą sytuację Spółki, zdecydowa-
liśmy się zarekomendować wypłatę dywidendy 

na poziomie 0,75 złotych na akcję, przezna-
czając na ten cel 49,4 proc. wypracowanego 
w 2018 roku jednostkowego zysku netto – 
powiedział Artur Wasil, prezes zarządu LW 
Bogdanka SA.  LWB

Wyniki GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 roku

Bardzo dobre wyniki finansowe 
i operacyjne

W pierwszym kwartale tego roku Bogdanka miała 110 mln zł zysku netto

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK



A K T U A L N O Ś C I
1 - 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 94 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R E K L A M A

Na tydzień przed Dniem Dziecka pracownicy 
Polskiej Grupy Górniczej wraz z rodzinami 
zostali zaproszeni do Legendii – Śląskiego 
Wesołego Miasteczka – oraz Westernowego 
Parku Rozrywki Twinpigs. Humory wszystkim 
dopisywały, a pogoda i nade wszystko organi-
zatorzy spisali się na medal. W sobotę 25 maja 
na odwiedzających Legendię czekały wszyst-
kie atrakcje, które mieszczą się na terenie 

Miasteczka. Całe rodziny chętnie korzystały 
zarówno z bogatej oferty, jak i z przygoto-
wanego poczęstunku. Dodatkowo w każdym 
punkcie gastronomicznym na terenie parku 
obowiązywała 19-proc. zniżka na wszystkie 
produkty.

Równie atrakcyjnie było w sobotę 
i niedzielę w Westernowym Parku Rozrywki 

TWINPIGS, gdzie atrakcje były dostępne 
od godz. 10 do 18. Obiekt podobnie jak Le-
gendia został tego dnia wynajęty na wyłącz-
ność Polskiej Grupy Górniczej. Park Twinpigs 
jest utrzymany w konwencji XIX-wiecznego 
Dzikiego Zachodu. Przez cały dzień pobyt 
umilali gościom profesjonalni animatorzy. 
Na młodych gości czekała moc atrakcji: war-
sztaty tańca linowego, przejażdżka na kucyku 

dla najmłodszych dzieci, pokaz iluzji, ma-
lowanie twarzy, balonowe zoo i dmuchanie 
wielkich baniek mydlanych. Dla wszystkich 
uczestników imprezy przygotowano również 
specjalny poczęstunek.

Dzień Dziecka w Polskiej Grupie Gór-
niczej odbył się w ramach programu PGG 
Family, który ma dla pracowników wiele pro-
pozycji na rodzinne spędzanie czasu. l

Polska Grupa Górnicza

Atrakcje z okazji Dnia Dziecka

Program PGG Family to także spędzanie wolnego czasu Wspaniała pogoda sprzyjała udanemu wypoczynkowi
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G



A K T U A L N O Ś C I
1 - 1 5  C Z E R W C A  2 0 1 9 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Polska Grupa Górnicza rozważa przejęcie 
100 proc. udziałów w spółce PGE Paliwa 
w Krakowie należącej do grupy PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej oraz 100 proc. udziałów 
w spółce INTER BALT w Gdańsku należącej 
do grupy Węglokoks.

– Jednym z ostatnich etapów budowania 
Polskiej Grupy Górniczej jest konsolidacja 
podmiotów sprzedażowych w jednej struk-
turze – powiedział 22 maja w Katowicach 
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 
podczas prezentacji spółek. – Chcemy stwo-
rzyć duży i sprawny podmiot, który upo-
rządkuje rynek węgla kamiennego w Polsce. 
Będzie on mógł również śmiało konkurować 
na zewnętrznych rynkach – wyjaśnił.

Transakcja konsolidująca rynek paliw 
stałych pozwoli na utworzenie jednoli-
tego systemu sprzedaży i dystrybucji wę-
gla w miejsce trzech różnych istniejących 

obecnie struktur. Dzięki temu możliwe bę-
dzie zmniejszenie kosztów obsługi i dystry-
bucji, a w konsekwencji zapewnienie niższych 
cen dla klientów końcowych. Konsolidacja 
wpłynie także na zwiększenie podaży paliw 

ekologicznych oraz zagwarantuje optymalną 
jakość i logistykę dostaw. Polska Grupa Gór-
nicza będzie mogła efektywniej wykorzystać 
istniejący potencjał oraz zabezpieczyć dosta-
wy dla rynku krajowego. Ważnym efektem 

planowanej transakcji będą także działania 
edukacyjne w obszarze ochrony powietrza 
oraz metod prawidłowego spalania węgla 
w gospodarstwach domowych.

PGG

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górni-
czej, uczestniczył 17 maja br. w VIII Regional-
nej Konferencji Energetycznej organizowanej 
przez Bulgarian Energy and Mining Forum. 
W wydarzeniu, które odbyło się pod hono-
rowym patronatem Temenuzhki Petkovej, 
ministra energii Bułgarii, wzięli udział m.in. 
przedstawiciele rządów UE, szefowie czoło-
wych firm energetycznych i górniczych w Eu-
ropie, analitycy finansowi oraz przedstawi-
ciele organizacji i instytutów badawczych.

Podczas konferencji Tomasz Rogala, pre-
zes PGG, zwrócił uwagę na kwestię dekarbo-
nizacji oraz skutki ograniczenia wykorzystania 
węgla w przyszłości. Jednym z najważniejszych 
problemów będzie kwestia zachowania miejsc 
pracy, ponieważ według przewidywań Komisji 
Europejskiej do roku 2030 w 41 regionach 
węglowych zatrudnienie straci ponad 160 tys. 
ludzi. – W jednym tylko regionie europejskim, 

Górnym Śląsku, w jednej spółce górniczej, 
PGG, pracuje niespełna 43 tys. ludzi bez-
pośrednio zatrudnionych w produkcji. Jeśli 
doliczymy naszych kooperantów i dostaw-
ców, to liczba zatrudnionych wzrasta do ok.  
180 tys. osób – wyliczył prezes Tomasz Rogala 
i dodał, że ze względu na skalę odtworzenie 
miejsc pracy w innych niż węglowy sektorach 
będzie bardzo trudne i kosztowne. Jak wyliczył 
bowiem Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach, przewidywane koszty odtworzenia 
miejsc pracy funkcjonujących obecnie w PGG 
w sektorach innych niż węglowy pochłonęłyby 
ok. 44 mld euro. W budżecie europejskim 
zarezerwowano w perspektywie siedmioletniej 
kwotę 4,8 mld euro na wsparcie procesów 
transformacyjnych regionów górniczych.

Prezes Tomasz Rogala zwrócił uwagę, 
że Polska Grupa Górnicza aktywnie uczest-
niczy w procesie transformacji górniczej i do-
stosowuje się do zmieniających się realiów. 

Spółka, oprócz tradycyjnej działalności gór-
niczej, koncentruje się na wdrażaniu innowa-
cyjnych rozwiązań. Na terenach byłej kopalni 
Czeczott PGG konsekwentnie rozbudowuje 
zakład spawalniczy, by w przyszłości coraz 
więcej usług kierować poza rynek górniczy, 
głównie na rynek kolejowy czy konstrukcji 
stalowych. – Pozwoli to na wzrost sprzeda-
ży z 15 do 49 mln euro rocznie – powiedział 
Tomasz Rogala.

Kolejnym bardzo ważnym dla gospodarki 
projektem jest gazyfikacja węgla, która pozwo-
li na czyste zużycie węgla i zmniejszenie emisji 
CO2. – Możemy produkować metanol, który 
dziś Polska importuje za dość wysoką cenę – 
powiedział Tomasz Rogala i dodał, że PGG 
pracuje obecnie nad implementacją techno-
logii zgazowania do polskich uwarunkowań.

PGG planuje też zagospodarować tereny 
pogórniczych hałd. Spółka wykonała już prace 
audytowe i obecnie trwają prace projektowe 

nad budową instalacji fotowoltaicznych o łącz-
nej mocy ok 95 MWp. – Będzie to prawdopo-
dobnie jedna z największych tego typu elek-
trowni w Polsce – powiedział prezes Tomasz 
Rogala. Dodał, że Polska Grupa Górnicza 
chce dokonać transformacji, ale na podstawie 
konkretnego łańcucha wartości, który dziś 
generuje sektor węglowy. Najlepiej, zdaniem 
prezesa Rogali, obrazują to liczby charaktery-
zujące dziś PGG. Spółka każdego roku kupuje 
u europejskich producentów zaawansowane 
technologicznie maszyny i urządzenia, zaś 
roczne wydatki na ten cel w obszarze capexu 
wynoszą ok. 561 mln euro. PGG stale współ-
pracuje z około 3 tys. dostawców urządzeń, 
usług i materiałów. – Średnie wynagrodzenia 
w naszej spółce są o 50 proc. wyższe niż śred-
nia w regionie, a każdego roku dostarczamy 
do budżetu 761 mln złotych podatków – wy-
liczył prezes Tomasz Rogala.

PGG

Regionalna Konferencja Energetyczna 

Zrezygnować z węgla? 
Co w zamian?

Polska Grupa Górnicza 

Integracja rynku paliw stałych

Prawie 300 uczestników biegu głównego 
oraz ponad 200 dzieci wzięło udział w II Bie-
gu Ulicznym Krwiodawców w Mysłowicach 
z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

Honorowy patronat nad imprezą obję-
li marszałek województwa śląskiego Jakub 
Chełstowski oraz Jolanta Kolanko, dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Katowicach. Głównym partnerem 

biegu była Polska Grupa Górnicza oraz firma 
TAURON. Na imprezę sportową organizo-
waną przez Klub HDK PCK „Basia” KWK 
Mysłowice-Wesoła i Mysłowicki Klub Bie-
gacza nr I przyjechali miłośnicy biegania 
z całego kraju. 

Dla wszystkich uczestników przygotowa-
ny został pakiet startowy oraz pamiątkowy 
medal. Dorośli otrzymali też okolicznościową 
koszulkę. Najlepsi uczestnicy biegu głównego 
open oraz w kategoriach wiekowych otrzymali 

puchary i statuetki. Nagrody przyznano rów-
nież w kategorii najszybszych pracowników 
Polskiej Grupy Górniczej. Zwycięzcami w bie-
gu głównym zostali Jacek Seweryn z czasem 
17 minut i 1 sekunda i Barbara Szelest z cza-
sem 20 minut i 28 sekund – obydwoje z My-
słowic. Najszybszymi pracownikami Polskiej 
Grupy Górniczej zostali Daniel Drybczewski 
z Mysłowic z czasem 18 minut 1 sekunda oraz 
Ewa Przystolik z Katowic z czasem 32 minuty 
i 32 sekundy.

Po zmaganiach sportowych na terenie 
Centralnego Muzeum Pożarnictwa w My-
słowicach odbył się piknik rodzinny dla 
uczestników oraz ich rodzin. Dla najmłod-
szych organizator przygotował miastecz-
ko dmuchańców, animacje, gry, zabawy 
i losowanie nagród. O oprawę muzyczną 
zadbał DJ Czeczen. Atrakcją było również 
darmowe zwiedzanie Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa.

l

II Bieg Krwiodawców w Mysłowicach pod patronatem PGG

Uczcili stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża
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Zysk większy
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe mia-
ły ceny węgla i koksu, które były wyższe niż 
na początku minionego roku. W pierwszym 
kwartale tego roku średnia cena węgla kok-
sowego wynosiła 711 złotych za tonę, a węgla 
energetycznego 277 złotych za tonę. W pierw-
szym kwartale 2018 roku tona węgla kosz-
towała 682 złotych, a energetycznego 234 
złote. Tona koksu wyprodukowanego przez 
koksownie należące do Grupy Kapitałowej 
kosztowała średnio 1173 złotych, a w pierw-
szym kwartale 2018 roku – 1052 złote.

Koszty ciągną w dół

Dlaczego wynik jest słabszy niż w pierw-
szym kwartale 2018 roku? Ponieważ rosną kosz-
ty. W pierwszym kwartale 2019 roku koszty 
sprzedanych produktów, materiałów i towarów 
wyniosły 1,762 mld złotych. W tym samym 
czasie w 2018 roku koszty wyniosły 1,424 

mld złotych. Wzrost kosztów pracy w JSW 
i u kooperantów musiał odbić się na wyniku 
finansowym. Spółka podjęła wiele działań, aby 
ograniczyć wpływ wzrostu kosztów. Lepsza or-
ganizacja pracy, rozwój Jastrzębskich Zakładów 
Remontowych przygotowujących produkcję 
maszyn i urządzeń dla kopalń JSW oraz fina-
lizacja zakupu Przedsiębiorstwa Budowy Szy-
bów pozwolą Spółce zapanować nad znaczną 
częścią kosztów. To właśnie usługi i dostawy 
firm zewnętrznych zaskakująco dużo drożały. 

Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż odczu-
wa skutki tragedii sprzed roku w Zofiówce, 
w wyniku której z eksploatacji wyłączono par-
tię H. W skali roku Spółka traci około 500 tys. 
ton dobrej jakości węgla koksowego. Między 
innymi dlatego widać dużą różnicę w wydo-
byciu w porównaniu kwartał do kwartału. 
W pierwszym kwartale ubiegłego roku w ko-
palniach JSW wydobyto 4,1 mln ton węgla. 
W pierwszym kwartale tego roku – 3,3 mln 
ton. Mimo tych trudności produkcja węgla 
koksowego była o 100 tys. ton większa niż 

w ostatnim kwartale 2018 roku. Jak to moż-
liwe, że produkcja jest mniejsza, a wydobyto 
więcej węgla koksowego? Otóż w kopalniach 
Spółki wydobywa się także węgiel energetycz-
ny. JSW stara się zwiększać produkcję węgla 
koksowego, ponieważ jego sprzedaż gwaran-
tuje większe dochody. Taka polityka jest rea-
lizowana nawet w trudnym czasie, w którym 
ogranicza się skutki zdarzeń losowych. 

Nie tylko katastrofa w Zofiówce odbiła się 
na wynikach JSW. Tomasz Śledź, wiceprezes 
JSW ds. produkcji, poinformował, że spadek 
wydobycia w pierwszym kwartale był spowo-
dowany także wstrząsem w pokładzie 405/1 
poniżej głębokości 850 metrów w ruchu Szczy-
głowice kopalni Knurów-Szczygłowice. Każde 
tak zwane zdarzenie naturalne to nie tylko 
strata wynikająca z wartości niewydobytego 
węgla, ale także dodatkowe koszty związane 
z usuwaniem jego skutków. 

spółKa wyKona plan 
wydobycia
W czasie konferencji wynikowej człon-

kowie zarządu JSW SA zapewniali, że nie 
ma zagrożeń dla planu wydobycia. Produk-
cja będzie o kilka procent wyższa niż w 2018 
roku. Wzrośnie także udział węgla kokso-
wego w ogólnym wydobyciu. W 2019 roku 

70 proc. wydobytego węgla będzie stanowił 
węgiel koksowy. W minionym roku produk-
cja wyniosła 15,2 mln ton węgla. Znaczący 
wzrost ma nastąpić w trzecim i czwartym 
kwartale tego roku. Aby zrealizować te zało-
żenia, trzeba zadbać o przygotowanie frontów 
wydobywczych i uruchamiać nowe ściany. 
W pierwszym kwartale tego roku górnicy 
fedrowali średnio w 22,9 ścianach. W dru-
gim kwartale będą pracować w 22,3 ścianach. 
W trzecim kwartale liczba ścian wzrośnie 
do 24, a w ostatnim kwartale do 27,3. W 2019 
roku wydobycie będzie prowadzone średnio 
w 24 ścianach. To optymalna liczba ścian, aby 
zachować równowagę między wydobyciem 
i kosztami związanymi z płacami. Urucho-
mienie większej liczby ścian powodowałoby 
większe koszty wydobycia, ponieważ trzeba 
byłoby zwiększyć zatrudnienie i fundusz płac. 

ważne inwestycje
Spółka jest przygotowana do utrzymania 

pozycji na rynku. Wzrosły jej wydatki na inwe-
stycje. W pierwszym kwartale tego roku Grupa 
JSW wydała na rozwój 637,1 mln złotych, tj. 
o ponad 114 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 
minionego roku. – Zgodnie z planem inwestu-
jemy między innymi w modernizację zakładów 
przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach 

JaStrzębSka Spółka WęgloWa. 17 maja w czasie 
konferencji prasowej w Warszawie zarząd Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej poinformował o wynikach Spółki w pierwszym kwartale 
2019 roku. JSW wypracowała 409,8 mln złotych zysku netto, dla 
porówanania w tym samym czasie 2018 roku wypracowała 757,9 

mln złotych zysku netto. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
był lepszy, niż przypuszczała zdecydowana większość analityków. 
Skąd brał się pesymizm znawców biznesu? JSW realizuje bardzo 

ambitny program inwestycyjny, poza tym Spółka prowadziła 
prospołeczną politykę płacową. Załoga odzyskała wszystko, 

co straciła w czasie największego kryzysu, i dostała podwyżki. 
To spowodowało wzrost kosztów pracy. Na zysk Spółki miały wpływ 
rosnące koszty towarów i usług. Okazało się, że zarząd JSW potrafił 

poradzić sobie z większością zagrożeń. Chociaż JSW ma lepszy 
wynik, niż prognozowano, w wielu informacjach podkreślano, 

że to znacznie gorszy wynik niż w analogicznym okresie minionego 
roku. Przypadek JSW jest najlepszym dowodem na to, że lepszy 
można uznać za gorszy. Wszystko zależy od nastroju piszącego?

niz prognozy analityków
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W drugiej połowie 2018 roku JSW kupiła kom-
bajn urabiająco-kotwiący Bolter Miner firmy 
Joy Global Komatsu. Maszyna trafi do kopalni 
Budryk w Ornontowicach. To efekt wprowa-
dzonego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
projektu Samodzielna Obudowa Kotwowa. 
Taki system jest tańszy i pozwoli na dużo 
szybsze drążenie wyrobiska. W Polsce bę-
dzie to nowość. W kopalniach głębinowych 
między innymi w USA, Australii i Rosji kotwie-
nie nie jest niczym wyjątkowym. JSW będzie 
pierwszą spółką wydobywczą w polskim gór-
nictwie, która zastosuje obudowę kotwową. 
Czy przyjmie się ona w polskim górnictwie? 
To pytanie zadaliśmy Danielowi Ozonowi, 
prezesowi JSW SA.

Daniel Ozon: To rewolucja w naszym gór-
nictwie, choć na świecie nie jest to już żad-
na nowość. Kotwienie pozwoliło przedłużyć 
żywotność angielskich kopalń, mimo decyzji 
Margaret Thatcher o likwidacji górnictwa. 
Dzięki takiemu kombajnowi szybciej będzie-
my mogli drążyć wyrobiska, a koszty tych 
prac będą niższe. Głównie chodzi o koszty 
stali, z której są wykonane obudowy łukowe. 

Obecnie wydrążenie metra chodnika kosztuje 
16 tys. złotych. Po zastosowaniu Bolter Minera 
ten koszt spadnie do 10 tys. złotych. 

Częścią projektu Samodzielna Obudowa 
Kotwowa było powołanie zespołu, który opra-
cował kompleks urządzeń zapewniających 
sprawną wentylację, odpylanie oraz wydajną 
odstawę urobku. System nowych maszyn bę-
dzie częścią wyposażenia kombajnu Bolter 
Miner. Polepszy efektywność pracy i zapewni 
najwyższe bezpieczeństwo załogi. Kombajn 
urabiająco-kotwiący Bolter Miner będzie 
pracował w kopalni Budryk w Ornontowi-
cach. W trzecim kwartale br. poszczególne 
elementy kombajnu mają być zwożone na dół, 
a w czwartym kwartale maszyna ma rozpocząć 
drążenie chodnika badawczego w pokładzie 
401. Kombajn Bolter Miner jest wyposażony 
w organ urabiający wyrobisko na całej sze-
rokości, a na maszynie zabudowanych jest 
sześć kotwiarek, które po wydrążeniu partii 
wyrobiska od razu kotwią strop i ociosy.

Zdaję sobie sprawę, że potrzeba będzie 
czasu, aby górnicy przyzwyczaili się do nowe-
go rozwiązania. Chociaż w Polsce kotwienie 
jest nowością, to w górnictwie światowym 

nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasi górnicy 
mieli okazję zapoznać się z tą technologią mię-
dzy innymi w kopalniach w Rosji, Czechach 
i Australii. Przekonali się, że taki system jest 

tańszy i pozwala na dużo szybsze drążenie wy-
robiska. Jestem przekonany, że z doświadczeń 
kopalni Budryk skorzystają inne kopalnie JSW 
i z pozostałych spółek górniczych.  ST

Prezes JSW SA Daniel ozon: – Bolter Miner rozpocznie rewolucję w polskim górnictwie

Bezpiecznie i efektywnie

Daniel Ozon, prezes JSW SA
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 Xnowy górniK: Na budowę kopalni Bzie-
-Dębina trzeba wydać do 2030 roku około 
3 mld złotych. Czy Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej opłaca się tak droga inwestycja i czy 
jest przygotowana na tak duży wydatek?
artur dyczKo: Podał pan orientacyjny koszt, 
prawdziwy dla każdej tego typu inwestycji 
planowanej w Zagłębiu Górnośląskim. Chciał-
bym powstrzymać się od komentowania tej 
informacji. 

Zapewniam, że JSW przygotowała realne 
plany techniczne i finansowe, dzięki którym 
zbudujemy kopalnię Bzie-Dębina. 

MaMy Koncesję
23 maja 2019 roku otrzymaliśmy koncesję 

na wydobywanie węgla kamiennego i metanu 
jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Bzie-
-Dębina 1-Zachód położonego na terenie 
miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój 
i gmin Pawłowice i Zebrzydowice w powiatach 
pszczyńskim i cieszyńskim w województwie 
śląskim. Poczułem ulgę, ponieważ pilotuję 
ten temat od dłuższego czasu. Naszym stra-
tegicznym celem jest wydobycie w 2030 roku 
w kopalni Bzie-Dębina 2,5 mln ton rocznie 
węgla koksowego bardzo dobrej jakości. 
Tego celu nie da się osiągnąć, eksploatując 
tylko pole Bzie-Dębina 2-Zachód. Na część 
2-Zachód, w gminie Jastrzębie-Zdrój, mamy 
koncesję od wielu lat. Koncesja na pozostałą 
południowo-wschodnią część złoża, leżącą 
w gminie Pawłowice, Zebrzydowice i Jastrzę-
bie, zakończyła blisko piętnastoletni mara-
ton z formalnymi przeszkodami. To świetna 
informacja, bo budowa kopalni na połowie 
złoża byłaby złym rozwiązaniem. Stanęliby-
śmy przed podstawowym problemem: Jak 
sensownie rozciąć połowę złoża? 

W tym miejscu chciałbym bardzo podzię-
kować władzom samorządowym. Cieszy mnie, 
że spotkaliśmy się z przychylnością społecz-
ności lokalnej i samorządowców.

walKa z MitaMi
Budowa kopalni Bzie-Dębina jest ciągłą 

walką z mitami. Najpierw był mit, że tam 
nie ma dobrego węgla. Otóż węgiel tam jest, 
i to dobry węgiel! Potem był mit, że nawet 
jeżeli jest dobry węgiel, to nie da się do niego 
dotrzeć. Otóż da się do niego dotrzeć. Teraz 
ci, którzy źle życzą JSW, mówią „wydoby-
cie będzie drogie”. Odpowiadam – nie bę-
dzie tanie, ale będzie opłacalne, ponieważ 
w złożu zalega węgiel dobrej i bardzo dobrej 
jakości. Wiem, bo zakończyliśmy właśnie 

etap wiercenia pięciu otworów badawczych 
i mamy potwierdzenie naszych przypuszczeń 
od specjalistów. Specjaliści potwierdzili także 
tektonikę górotworu. Zapewne są uskoki, ale 
w mojej ocenie nie takie, aby czyniły wydo-
bycie nieopłacalnym. Wyniki badań na pod-
stawie danych z odwiertów nie potwierdziły 
istnienia niektórych stref uskokowych, któ-
rych się spodziewaliśmy na podstawie starych 
analiz. Wyzwaniem jest obecnie bezpieczne 
pokonanie warstw dębowieckich. To, w dużym 
uproszczeniu, mieszanina wody, piachu i gazu 
(metanu). Odgradzają nas one od pokładów, 
w których nie ma takich zagrożeń. Albo bę-
dziemy odwadniać te warstwy, albo pozo-
stawimy półkę bezpieczeństwa i będziemy 
fedrować węgiel z pokładów niezagrożonych. 
Decyzja zostanie podjęta po szczegółowych 
badaniach i analizach. 

prace trwają
Zbudowaliśmy już szyb 1 Bzie i wykona-

liśmy wlot na poziomie 1110 metrów. Wydrą-
żyliśmy upadowe – taśmową I i równoległą 
na poziomie 1110 metrów. Wydrążyliśmy 
także wytyczną główną. W najbliższych la-
tach niezbędne jest wykonanie szeregu du-
żych inwestycji, w tym zbrojenie szybu 1 Bzie 
wraz z budową wieży wyciągowej i górniczego 
wyciągu szybowego oraz budowa wyrobisk 
udostępniających zasoby złoża.

Koncepcja budowy kopalni przewiduje 
po 2021 roku rozpoczęcie budowy szybu wen-
tylacyjnego 2 Bzie zlokalizowanego w połu-
dniowo-zachodniej części złoża Bzie-Dębina 

1-Zachód. Właśnie dlatego otrzymanie konce-
sji jest dla nas tak ważne. Infrastruktura nowej 
kopalni będzie ściśle powiązana z Zofiówką. 
Teraz koncentrujemy się na przygotowaniu 
przetargów na zagospodarowanie powierzchni 
przy szybie 1 Bzie, tj. budowę placów skła-
dowych, łaźni, magazynów, hali sprężonego 
powietrza oraz budowę podszybia i podziem-
nych zbiorników wodnych. 

teraz albo nigdy
Chciałbym poświęcić jeszcze kilka zdań 

walce z mitami. Wielkim mitem jest twier-
dzenie, że można byłoby przesunąć w czasie 
budowę tej kopalni – niejako odwlec sam pro-
ces zagospodarowania tej części złoża, która 
obejmuje węgiel o bardzo dobrej jakości. Otóż 
w mojej ocenie mamy ostatnią szansę, aby 
zbudować tę kopalnię. Jeżeli opóźnialibyśmy 
inwestycję, moglibyśmy mieć poważne prob-
lemy z jej finansowaniem w przyszłości. JSW 
wciąż ma kilka atutów. Węgiel koksowy jest 
na unijnej liście surowców krytycznych, czyli 
niezbędnych dla gospodarki. Udostępniamy 
największe nowe złoże węgla koksującego 
w Europie. Mamy kadry, odpowiednią tech-
nikę i wiedzę. Potrafimy wydobywać węgiel 
w trudnych warunkach. Musimy budować 
tę kopalnię teraz. 

Do zaplanowania przyszłego wydobycia 
wykorzystujemy najnowocześniejsze narzę-
dzia informatyczne, jakie posiada obecnie 
światowe górnictwo. Modelujemy złoże prze-
strzennie (w 3D). Informacje zawarte w takim 
modelu są dla banków wiarygodne wszędzie 
na świecie i u nas jest podobnie.  

walczyMy, by żyć
Musimy stawiać na węgiel koksowy. Z nie-

go żyjemy. A czy będzie ciężko? Zapewne tak! 
Czy damy radę pokonać wszelkie przeciwno-
ści? Jestem pewien, że tak! Skoro węgiel kok-
sowy daje nam utrzymanie, to należy w niego 
inwestować. To jest odpowiedź na pytanie: 
Czy nam opłaca się ta inwestycja? 

Często powtarzam moim współpracowni-
kom, że historia tej Spółki i jej załogi pokazała, 
że my tu w Jastrzębiu od lat żyjemy, by wal-
czyć, i walczymy, by żyć – dla tej ziemi, dla 
naszych rodzin. A malkontentom chciałem 
powiedzieć, że nasz program inwestycyjny, 
którego głównym elementem jest zagospoda-
rowanie dostępnych złóż węgla koksującego, 
to rozwój i bezpieczeństwo całego regionu 
i nie damy tego zatrzymać nikomu.

 ST

Zysk większy
Knurów-Szczygłowice i Budryk. Spółka chce 
poszerzać bazę zasobową – powiedział Tomasz 
Śledź, wiceprezes JSW SA ds. technicznych.

Rewolucyjną zmianą ma być sprowadze-
nie pierwszego kombajnu urabiająco-kotwią-
cego Bolter Miner. – Kotwienie pozwoliło 
przedłużyć żywotność angielskich kopalń 
mimo decyzji Margaret Thatcher o likwida-
cji górnictwa. Dzięki takiemu kombajnowi 
szybciej będziemy mogli drążyć wyrobiska. 
Zmniejszymy także koszty tych prac. Teraz, 
stosując łukowe obudowy stalowe, płacimy 
za wydrążenie metra chodnika 16 tys. złotych. 
Po zastosowaniu kotwienia koszt jednego me-
tra chodnika spadnie do około 10 tys. złotych. 
Koszty stali mają znaczny udział w ogólnych 
kosztach przygotowania chodników – powie-
dział Daniel Ozon, prezes JSW SA.

Spółka inwestuje w poszerzenie bazy za-
sobowej. – Najważniejsza dla nas jest budowa 
nowej kopalni Bzie-Dębina. Nowa kopalnia 
została wydzielona ze struktur kopalni ze-
spolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, aby 
budowa przebiegała szybko i bez zakłóceń. 
Po zakończeniu budowy w 2030 roku kopal-
nia ma wydobywać około 2,5 mln ton węgla 
rocznie i niemal w 100 proc. będzie to węgiel 
koksowy. Zgodnie z planami pierwsza ściana 
zakładu ma zostać uruchomiona w 2022 roku 
– powiedział Artur Dyczko, pełnomocnik 
zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Mniejszy ślad węglowy
– Ambicją JSW jest zmniejszanie śladu 

węglowego. W 2017 roku wyniósł on 8,14 
mln ton CO2. – Ponad 74 proc. wartości tego 
wskaźnika pochodzi z emisji metanu. Chcemy 
eliminować energochłonne rozwiązania, od-
zyskiwać metan oraz zrealizować planowane 
inwestycje zabudowy metanowych silników 
kogeneracyjnych o łącznej mocy 48 MWe. 
Pozwoli to na ograniczenie śladu węglowego 
o około 1,5 mln ton CO2 do 2025 roku – po-
informował prezes Daniel Ozon. 

Ograniczanie śladu węglowego jest istot-
ne, ponieważ coraz więcej instytucji finanso-
wych zwraca uwagę na to, czy firma ubiegająca 
się o finansowanie dba o środowisko natural-
ne. Wskaźnik nazywany śladem węglowym 
jest obiektywną informacja o tym, ile gazów 
cieplarnianych firma emituje i ile z nich zosta-
ło wyemitowanych w czasie produkcji towa-
rów i wykonywania usług na rzecz tej firmy. 
Liczy się nie tylko emisja bezpośrednia, ale 
na przykład emisja towarzysząca wyprodu-
kowaniu jednego ringu do obudowy łuko-
wej. Zmniejszanie śladu węglowego zwiększa 
szansę na uzyskanie finansowania inwestycji 
i działalności bieżącej. 

Informacja przedstawiona przez prezesa 
Ozona nie odbiła się większym echem. Szko-
da. Niedaleka przyszłość udowodni, że dane 
o zmniejszaniu śladu węglowego są równie 
ważne jak informacje o wynikach finansowych.

 l

niz prognozy analityków
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Jedno pytanie do artura Dyczki, pełnomocnika zarządu JSW SA ds. strategii i rozwoju

Bzie-Dębina – to się opłaca?

Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW SA ds. 
strategii i rozwoju 
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Systemy rowerów miejskich

Tego się nie zapomina
Jeszcze w 2011 roku profesjonalny system 
rowerów miejskich dostępny był wyłącznie 
we Wrocławiu. Pod koniec 2014 roku roz-
wiązanie to działało w Warszawie, Lublinie, 
Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu. Obecnie 
nie sposób zliczyć, w ilu miastach mieszkańcy 
mogą poruszać się na publicznym rowerze – 
systemy do ich wypożyczania zainstalowane 
są we wszystkich miastach wojewódzkich, 
w kilkudziesięciu powiatowych i wciąż otwie-
rane są nowe. Wypożyczalnia rowerów działa 
nawet w popularnym uzdrowisku Duszniki-
-Zdrój. Na początku kwietnia w Katowicach 
ruszył kolejny sezon systemu City by Bike. 
Rowerzyści będą mieli w tym roku do dys-
pozycji 54 stacje i 452 rowerów miejskich – 
o kilkadziesiąt więcej niż w ubiegłym.

W holenderskich miastach 50 proc. ruchu 
drogowego odbywa się na rowerach, w Kopen-
hadze co trzeci uczestnik ruchu to rowerzysta, 
a w Berlinie – co dziesiąty. Trochę nam jesz-
cze brakuje do tych wyników, ale od kilku lat 
stopniowo nadrabiamy dystans do zachodnich 
społeczeństw. Przykładowo we Wrocławiu 
jest 150 kilometrów ścieżek rowerowych – 
o 50 kilometrów więcej niż w Berlinie. Jednak 
do przesiadki z samochodów czy komunikacji 
miejskiej na rowery ludzi nie zachęci sama 
infrastruktura, tylko świadomość płynących 
z tego korzyści i łatwy dostęp do jednośladów.

na siodełKu z grubszyM 
portfeleM
Większość ludzi podejmuje decyzje o ja-

kiejkolwiek zmianie zgodnie z własnym intere-
sem ekonomicznym. Innymi słowy – nieważne 
są inne względy, ważne to, czy się to im opłaca. 
Poruszanie się rowerem w mieście pomyślnie 
przechodzi ten test. Rower wypożyczany z sy-
stemu miejskiego jest tańszym środkiem niż 
samochód czy to pod względem opłat, czy 
serwisu (w przypadku wypożyczalni rowe-
rzyści nie płacą nic). Jest to też rozwiązanie 
wydajniejsze dla lokalnej gospodarki – Świa-
towa Organizacja Zdrowia szacuje, że jazda 
na rowerze wpływa na poprawę wydajności 
pracowników. Oszczędza się też w ten sposób 
miejsca parkingowe dla osób, które nie mogą 
zrezygnować z samochodów – przyjmuje się, 
że na jednym miejscu parkingowym dla auta 
można przechowywać około 10 rowerów. Po-
nadto umiarkowane ostatnio zimy umożliwiają 
podróże rowerem przez prawie cały rok.

siłownia na KółKach
O zdrowotnych korzyściach z jazdy 

na rowerze powiedziano już chyba wszystko. 
Godzinna przejażdżka to od 300 do 600 spa-
lonych kcal. Systematyczne korzystanie z tego 

środka lokomocji sprzyja poprawie kondycji 
fizycznej. Przemieszczanie się rowerem po-
prawia wytrzymałość, moc i szybkość mięśni 
kończyn dolnych, pośladków, wymusza tak-
że napięcie mięśni pleców, przedramion czy 
brzucha, którego mięśnie mają wpływ na sta-
bilizację ciała rowerzysty. Pomaga obniżyć za-
równo ciśnienie krwi, jak i tętno spoczynkowe. 
U osób pracujących za biurkiem regularne 
dojeżdżanie rowerem pozwala zażyć mini-
malną ilość ruchu, przyczynia się do lepszego 
dotlenienia organizmu, wzmacnia odporność 
i poprawia nastrój. Wpływa również dobrze 
na profilaktykę chorób układu krążenia, obni-
ża ryzyko zachorowania na miażdżycę, zawały 
i udary. Jazda rowerem jest zalecaną formą 
aktywności dla osób z nadwagą czy choro-
bami zwyrodnieniowymi stawów – podczas 
niej organizm czerpie energię bezpośrednio 
z tkanki tłuszczowej, spalając ją.

Tempo naszej jazdy nie musi być inten-
sywne, optymalne jest spokojne i równe – 
po prostej drodze ok. 15 kilometrów na go-
dzinę. Powinniśmy zaczynać od krótkich tras, 
a potem stopniowo zwiększać dystans. Dzięki 
stopniowemu przyzwyczajaniu mięśni do pra-
cy unikniemy zakwasów. Nie można zapo-
mnieć o uzupełnianiu płynów w trakcie jazdy. 
Wystarczy, że w bidonie pod ramą będziemy 
mieli wodę albo napój izotoniczny. 

rowerowy eKoślad
Intensywny ruch samochodowy wydat-

nie przyczynia się do degradacji środowiska. 
Niesie ze sobą zanieczyszczenia powietrza, 
hałas i korki. Rower z kolei nie potrzebuje 
benzyny, a jego siłą napędową są mięśnie łydek 
i ud, które wykorzystują energię odnawialną 
z pożywienia. Najnowsze badania mówią, 

że po uwzględnieniu produkcji oraz eksplo-
atacji różnych środków transportu w przeli-
czeniu na osobę jazda na rowerze generuje 
dziesięciokrotnie mniejszą emisję dwutlenku 
węgla niż jazda samochodem i pięciokrotnie 
mniejszą niż jazda autobusem. 

Rower, oprócz dźwięku dzwonka, nie 
generuje również hałasu, który jest plagą 
polskich miast. Nawet nocą trudno w nich 
o ciszę, do uszu bez przerwy dochodzą od-
głosy silników, klaksonów i hamowania z pi-
skiem opon. Długotrwała ekspozycja na hałas 
może prowadzić do gorszego samopoczucia, 
migreny, osłabienia odporności oraz obniże-
nia nastroju. Rowerzyści nie muszą jeździć 
wyłącznie po ścieżkach rowerowych, które 
biegną głównie obok głośnych ulic, ale mogą 
też poruszać się po parkach, laskach i mniej 
uczęszczanych alejkach. 

city by biKe w Katowicach
Największy system rowerów miejskich 

na Śląsku działa od 2015 roku. Tyko w ubie-
głym sezonie katowickie rowery zostały wypo-
życzone ponad 200 tys. razy, a system wypoży-
czalni miejskich działał aż do grudnia. W celu 
wypożyczenia roweru wystarczy zarejestrować 
w systemie konto i telefon komórkowy. Po re-
jestracji na stronie www.citybybike.pl trzeba 
wpłacić minimum 10 złotych w ramach opłaty 
inicjalnej. Od tej pory można korzystać z ro-
werów miejskich 24 godziny na dobę przez 
siedem dni w tygodniu. Jest to banalnie proste 
– na terminalu stacji naciskamy „Wypożycz”, 
podajemy numer telefonu komórkowego i PIN 
oraz postępujemy zgodnie z instrukcjami 
na ekranie. Wybrany przez nas rower zosta-
nie zwolniony automatycznie. Po zakończonej 
przejażdżce nie musimy nawet podchodzić 

do terminala – wystarczy, że wprowadzimy 
rower do elektrozamka. Prawidłowy zwrot zo-
stanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym. 
Przejażdżki nieprzekraczające kilkunastu lub 
nawet kilkudziesięciu minut są bezpłatne. 

W tym roku operator zdecydował się 
na rozwój systemu w trakcie sezonu. Pierw-
sza rozbudowa odbędzie się w czerwcu – 
o 12 stacji realizowanych w ramach budżetu 
obywatelskiego, a druga w lipcu – o dziewięć 
dodatkowych stacji realizowanych z inicjaty-
wy prezydenta. Docelowo użytkownicy mają 
mieć dostęp do ponad 600 miejskich rowerów, 
w tym 20 rowerów cargo, służących do prze-
wozu załadunku do 100 kilogramów, do któ-
rych zmieszczą się też małe dzieci.

rower Metropolitalny
W tym roku City by Bike przekroczy 

granice Katowic. Dzięki współpracy miast 
i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sieć 
rowerowa spina teraz prawie całą metropolię. 
Od kwietnia wprowadzono zmiany w regula-
minie, dzięki którym wypożyczone w Kato-
wicach standardowe rowery można zwracać 
w Chorzowie, Sosnowcu, Tychach i odwrot-
nie – na rowerach z tych miast przejechać 
do Katowic. Zmiana nie obejmuje rowerów 
familijnych typu cargo czy wyposażonych 
w fotelik do przewożenia dzieci. Udogodnienie 
dotyczy ponad 900 rowerów standardowych, 
które można wypożyczyć w chorzowskim sy-
stemie KajTeroz, katowickim City By Bike, 
Sosnowieckim Rowerze Miejskim i Tyskim 
Rowerze. Celem śląskich samorządów jest 
stworzenie największego w Europie systemu 
wypożyczalni rowerów miejskich, które po-
łączą całą metropolię. 

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 
nabór wniosków na zakup sprzętu ratow-
niczego dla jednostek służb ratowniczych 
z terenu województwa śląskiego w ramach 
ogólnopolskiego programu finansowania 
służb ratowniczych na rok 2019. 

Beneficjentami środków mogą być podmio-
ty (z wykluczeniem państwowych jednostek bu-
dżetowych), które znajdują się na liście zaakcep-
towanej przez Ministra Środowiska w ramach 
porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych 
oraz Środowiska w sprawie współdziałania 
w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska 

i zostały poinformowane o możliwości składania 
wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach.

Formą wsparcia z  programu finansowania 
służb ratowniczych na zakup sprzętu ratow-
niczego jest dotacja w wysokości do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
Kwota alokacji do dofinansowania w formie 

dotacji wynosi 9,749 mln złotych, z czego Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej przeznacza 7,349 złotych, 
a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2,4 mln 
złotych. Dopuszcza się możliwość zwiększania 
puli środków. l

WFOŚiGW w Katowicach

Fundusze dla straży pożarnej

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jazda na rowerze wpływa na poprawę wydajności pracowników
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16 maja, podczas targów VivaTech w Pary-
żu, odbyła się światowa premiera Citroëna 
19_19 Concept. Autonomiczny samochód 
z elektrycznym napędem to wizja najwyż-
szego komfortu i mobilności jutra. Cieka-
wa jest już sama koncepcja kabiny, która 
przypomina przeszklony kokpit śmigłowca 
zawieszony na czterech dużych, trzydziesto-
calowych kołach. Kabina jest wyposażona 
w progresywne ograniczniki hydrauliczne 
oraz inteligentny system aktywnego stero-
wania. Rozstaw osi to 3,1 metra, co pozwala 
umieścić w podłodze duży zestaw baterii, 
zapewniający samochodowi spory zasięg. 
Kabina przypomina wyposażeniem i wyko-
rzystanymi materiałami luksusowy salon 
z unikatowymi siedzeniami.

Samochód jest wyposażony w technologie 
jazdy autonomicznej i zaawansowanego oso-
bistego asystenta, który spontanicznie reaguje 
na potrzeby pasażerów i oferuje zupełnie nowe 
doświadczenie podróży.

Prototyp ma dwa elektryczne silniki – 
po jednym na każdej osi, co daje mu napęd 
4 x 4. Jego moc wynosi 340 kW, a maksymal-
ny moment obrotowy 800 Nm. Maksymal-
na prędkość samochodu to 200 km/h, przy 
czym pierwsza setka pojawia się na liczni-
ku już po 5 sekundach. Ciekawy jest zasięg 
auta, który ma wynosić aż 800 km dzięki 
bateriom o pojemności 100 kWh. Tech-
nologia szybkiego ładowania ma pozwolić 
na doładowanie akumulatorów w ciągu 20 
minut energią wystarczającą na przejechanie 
600 kilometrów. 

portugalsKa wysepKa 
nie chce węgla

Portugalska wysepka Porto Santo realizuje 
program uwolnienia się od paliw kopalnych. 
Pozbawiona własnych zasobów wyspa musiała 
importować paliwa do produkcji energii elek-
trycznej. Obecnie budowane są na niej liczne 
odnawialne źródła energii, zarówno oparte 
na technologiach fotowoltaicznych, jak i wia-
trowych. Ważnym elementem systemu będą 
samochody elektryczne, które mają pracować 
jako magazyny energii. System oparty na OZE 
nie może działać bez magazynów energii. 

Na wyspie wykorzystuje się na razie 
20 samochodów elektrycznych, które do koń-
ca roku mają zostać wzbogacone o opcję 
oddawania prądu do sieci energetycznej. 
To 14 samochodów elektrycznych Renault 
Zoe i sześć Kangoo Z.E. Cztery z nich uży-
wane są jako taksówki, dwa jako transport 
hotelowy, a po jednym wykorzystuje lokalna 
policja i zespół firmy energetycznej EEM. 

Dwukierunkowa wymiana energii między 
siecią i samochodem wymaga także odpowied-
niego przygotowania systemu energetycznego. 

Samochody elektryczne nie będą jedyny-
mi magazynami energii. Renault uruchomi-
ła już dwa ośrodki magazynowania energii 
o łącznej pojemności 132 kWh. Wykorzystu-
ją one ogniwa z pojazdów koncernu, które 
po utracie parametrów potrzebnych do użyt-
kowania w transporcie wciąż mają pojem-
ność wystarczającą do wykorzystywania ich 
w charakterze magazynów energii. – Naszym 
celem jest zbudowanie modelu, który będzie 

powtarzalny także na innych wyspach w eko-
dzielnicach lub miastach – powiedział Eric 
Feunteun, dyrektor ds. programu pojazdów 
elektrycznych Renault. 

audi pogada 
z sygnalizacją
Samochody Audi od roku 2020 zaczną 

„gadać” z sygnalizacją świetlną w Europie. 
Dzięki informacjom z kokpitu kierowcy będą 
widzieć, z jaką prędkością dotrą do kolejnego 
zielonego światła. Jeśli nie będzie to możliwe 
w granicach dopuszczalnej prędkości, to spe-
cjalny licznik będzie odliczał czas do kolejnej 
„zielonej fali”. Jazda po mieście stanie się w ten 
sposób bardziej płynna. W USA klienci marki 
z czterema pierścieniami w logo korzystają 
z tego udogodnienia już od końca 2016 roku. 
Usługa obecnie działa na ponad 5 tys. skrzy-
żowań w USA, w tym w miastach takich jak 
Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, 
Portland i Waszyngton. Tylko w stolicy Sta-
nów Zjednoczonych z systemem informacji 
o sygnalizacji świetlnej skomunikowanych 
jest blisko tysiąc skrzyżowań.

Dlaczego Amerykanie zaczęli wcześniej? 
– Wymagania względem wprowadzenia tego 
systemu do produkcji seryjnej są na naszym 
kontynencie znacznie wyższe niż w Stanach 
Zjednoczonych. W USA miejskie systemy syg-
nalizacji są zaplanowane kompleksowo i ujed-
nolicone. W Europie natomiast infrastruk-
tura uliczna rozwijała się lokalnie i w sposób 
zdecentralizowany, z zastosowaniem różnych 
technik komunikacyjnych – objaśnia Andre 
Hainzlmaier, kierownik ds. rozwoju aplikacji, 

usług skomunikowania i Smart City w Audi. 
To, jak szybko miasta będą podłączane do tej 
sieci, zależy przede wszystkim od tego, czy 
powstaną standardy danych i interfejsy oraz 
czy miasta dokonają cyfryzacji urządzeń syg-
nalizacyjnych – dodaje. 

Od lutego tego roku Audi oferuje w Ame-
ryce Północnej kolejne udogodnienie, dodat-
kowo wspierające efektywną jazdę podczas 
„zielonej fali”. GLOSA (z ang. Green Light Op-
timized Speed Advisory) pokazuje kierowcy 
idealną prędkość podczas jazdy i przejazdu 
przez skrzyżowanie, umożliwiającą dotarcie 
do następnej sygnalizacji świetlnej na zielonym 
świetle. By móc rozpocząć prace wdrożeniowe 
w wybranych modelach Audi, „Time-to-Green” 
GLOSA zostaną początkowo aktywowane wy-
łącznie w mieście Ingolstadt. Prace obejmą 
wszystkie modele e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, 
Q7 i Q8 produkowane od połowy lipca (rocznik 
modelowy 2020). Warunkiem jest posiadanie 
pakietu „Audi connect Navigation & Infotain-
ment” oraz funkcji opcjonalnego rozpoznawa-
nia znaków drogowych za pomocą kamery.

W przyszłości klienci Audi mogliby też 
korzystać z innych funkcji, jeśli np. „zielone 
fale” zostałyby uwzględnione w optymalnym 
prowadzeniu do celu przez nawigację. Moż-
na sobie również wyobrazić, że modele Audi 
e-tron podczas dojazdu do czerwonych świateł 
będą efektywnie wykorzystywać energię ha-
mowania w celu naładowania akumulatorów. 
W połączeniu z adaptacyjnym tempomatem 
(pACC) samochody mogłyby nawet hamować 
automatycznie na czerwonych światłach.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Citroen jutra

Prototyp ma dwa elektryczne silniki Maksymalna prędkość samochodu to 200 km/h

Samochody Audi od roku 2020 zaczną „gadać” z sygnalizacją świetlną w EuropiePortugalska wysepka Porto Santo realizuje program uwolnienia się od paliw kopalnych
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Peryferia

Relacje

Zdrowie

Łupież, czyli problem z głowy
Jeśli dostrzegamy na włosach i kołnierzu oraz 
ramionach koszuli czy bluzki jasne drobne 
płatki, to diagnoza może być jedna – mamy 
łupież. Ta choroba skóry polega na łuszczeniu 
naskórka. Łupież nie jest zaraźliwy ani groźny 
dla zdrowia, jednak może stanowić problem 
natury estetycznej i obniżać nasze samopo-
czucie. Pozbycie się go nie zawsze jest łatwe, 
choć przeważnie w rozwiązaniu problemu 
pomoże odpowiedni szampon. W pewnych 
przypadkach łupież jest symptomem choroby 
skóry, wtedy należy udać się do dermatologa. 

jaKie są przyczyny 
powstawania łupieżu?

Bezpośrednią przyczyną są drożdżopo-
dobne grzyby Malassezia, które bytują na skó-
rze każdego człowieka, zazwyczaj nie czyniąc 
mu krzywdy. Jednak czasem, gdy spada odpor-
ność organizmu, występuje niedobór cynku 
lub nasilony łojotok, zaczynają się gwałtownie 
mnożyć i zaburzają równowagę ekosystemu, 
jakim jest skóra. 

Najczęstszą przyczyną pojawienia się łu-
pieżu jest sucha skóra, szczególnie zimą, kiedy 
w ogrzewanych pomieszczeniach powietrze 
się wysusza. Sucha jest wtedy nie tylko skóra 
głowy, lecz całego ciała. Łupież tłusty jest wy-
woływany przez skłonne do przetłuszczania się 
włosy, które wytwarzają środowisko do rozwo-
ju grzyba odpowiedzialnego za powstawanie 
łupieżu, który żywi się łojem skórnym. Jak 
w każdych schorzeniach, przyczyną łupie-
żu jest często niedostateczna higiena, w tym 

przypadku zbyt rzadkie mycie włosów, przez 
co łój i martwe komórki skóry się gromadzą. 

czyM różni się łupież 
suchy od tłustego?
Pierwszy rodzaj łupieżu rozpoznamy 

po tym, że na włosach pojawiają się drob-
ne białe płatki. Łupież suchy może wystą-
pić na normalnej skórze głowy w przypadku 
podrażnienia kosmetykami lub przebywania 
w suchych, przegrzanych i klimatyzowanych 
pomieszczeniach. Nie zwiastuje on stanu za-
palnego i nie uszkadza włosów, jednak należy 
zadbać o skórę głowy, gdyż może przekształcić 
się w łupież tłusty. 

Ten drugi, zwany również łupieżem łojo-
tokowym, objawia się dużymi, żółtymi i na-
warstwionymi łuskami, które czasem tworzą 
strupy. Nie sypią się z głowy, tylko są mocno 
przytwierdzone do skóry i trudno je usunąć. 
Zmianom tym często towarzyszy uporczywe 
swędzenie głowy. Łupież tłusty może zaata-
kować nie tylko skórę głowy, lecz także m.in. 
okolice nosa i uszu. 

Kto jest najbardziej 
narażony na łupież?

Problem rzadziej dotyczy ludzi starszych 
i dzieci, najczęściej występuje u mężczyzn, 
co jest spowodowane działaniem hormonów. 
Ciało mężczyzny wydziela więcej łoju, który 
jest doskonałą pożywką dla drożdży, będących 
jedną z przyczyn powstawania łupieżu. Łupież 
częściej występuje u dorosłych cierpiących 
na choroby neurologiczne, jak również u ludzi 
żyjących w stresie, po przebytym ataku serca 
lub wylewie. Cierpią na niego również osoby, 
których dieta jest uboga w cynk, witaminy 
z grupy B i odpowiednie kwasy tłuszczowe.

jaK pozbyć się łupieżu?
Przy łupieżu suchym w większości przy-

padków wystarczy stosowanie odpowiedniego 
szamponu. W jego skład powinny wchodzić: 
smoła pogazowa, sól cynkowa pyritionu, kwas 
salicylowy, siarczek selenu i siarka. Pamiętaj-
my o dokładnym spłukiwaniu skóry głowy. Ko-
nieczna jest cierpliwość, ponieważ złuszczanie 
naskórka jest procesem naturalnym i nigdy nie 
zostanie całkowicie wyeliminowane. Oprócz 
szamponów możemy używać preparatów bo-
gatych w rezorcynol. W przypadku łupieżu 
suchego należy stosować szampon o działaniu 
przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym. Jednak 
jeśli pomimo stosowania środków przeciwłu-
pieżowych dalej odczuwamy swędzenie, a skó-
ra głowy jest czerwona i opuchnięta, należy 
wybrać się do dermatologa.

 l

A
RC

H
IW

U
M

Istnieją relacje między ludźmi, w których 
układ wydaje się być tak oczywisty, że jego 
odwrócenie może być uznawane za wypa-
czone. Tak jest na przykład z miłością matki 
do dziecka. Ludzie często wychodzą z myl-
nego założenia, że więź między matką a jej 
małym dzieckiem powinna być mocna i nie-
rozerwalna. Ale nie zawsze tak jest, nawet 
kiedy przemilczy się patologiczne przypadki, 
a pod lupę weźmie tylko te pozornie nieod-
biegające od normy.

Marta urodziła swojego jedynego syna 
dość późno. Bardzo go pragnęła, choć prag-
nienie to spadło na nią równie niespodziewanie 
jak wieść o samej ciąży. Z kolei zbiór przypad-
ków i ludzkich nieszczęść doprowadził do tego, 
że została z małym Jackiem sama. Nie było jej 
łatwo. Jacek nie był cichym dzieckiem, które 
umiało samo się bawić. Wszystko wymuszał 
krzykiem, wrzaskiem i przemocą, tym większą, 
im był starszy. Marta przyzwyczaiła się do wsty-
du, do nieustającego tłumaczenia zachowania 
jej syna, którego sama nie była w stanie zro-
zumieć. Choć ona jedyna tylko wiedziała, jak 
bardzo się starała – nie była w stanie dotrzeć 
do własnego dziecka. Zabierała go na terapie, 
konsultacje z lekarzami, wielokrotnie zmieniała 
szkoły, sama siebie zaniedbując, a wszelkie siły 
i środki inwestując w syna. Bezskutecznie.

Gdy Jacek podrósł, do spektrum jego 
zachowań doszły niewielkie wykroczenia, 

kradzieże, a im był starszy, tym przewinienia, 
w które był zamieszany, stawały się poważ-
niejsze. Marta miała dość, tym bardziej że syn 
był od niej sporo większy i mimo że nigdy nie 
odważył się skierować swojej agresji bezpo-
średnio na nią, to obawiała się, że w końcu 
to nastąpi. Tuż przed dwudziestymi urodzina-
mi Jacka nastąpił jednak nagły zwrot – przed-
wcześnie został ojcem. W Marcie nadzieja 
na zmianę zachowania jej syna mieszała się 
ze strachem o przyszłość małego człowieka.

Ponownie jednak wszystko potoczyło się 
inaczej, niż mogła sobie to wyobrazić. Matka 
dziecka zmarła przy porodzie, a noworodek 
po tygodniach spędzonych w inkubatorze był 
osłabiony i mizerny. Ta sytuacja pokazała, 
że nadzieje na jakąkolwiek zmianę Jacka były 
całkowicie bezsensowne. Chłopiec go drażnił, 
męczył, denerwował, choć dość szybko oka-
zało się, że jest całkowitym przeciwieństwem 
swojego ojca. Aż pewnego dnia Jacek znik-
nął bez słowa i na kolejne lata słuch po nim 
zaginął.

Chłopiec został z Martą. Nie znał innej 
rodziny, więc byli ze sobą niezwykle zżyci. 
Marta nieraz przecierała oczy ze zdumie-
nia, że ktoś tak potworny jak jej syn mógł 
być ojcem tak cudownego dziecka. Nie miała 
jednak wątpliwości, że byli spokrewnieni – 
wyglądali jak dwie krople wody. W jej domu 
wreszcie zapanował spokój. Mijały lata, które 
choć wypełnione masą podobnych do siebie 

i zwyczajnych dni, dawały jej więcej chęci 
do życia niż cokolwiek innego. Kochała chłop-
ca bardziej, niż mogła to ogarnąć.

Aż zdarzyło się to, czego najbardziej się 
bała, ale o czym nigdy głośno nie mówiła – jej 
jedyny syn, ojciec jej ukochanego wnuka, nie-
spodziewanie wrócił do miasta. Początkowo 
pojawiał się przelotem, na chwilę, ale z czasem 
coraz częściej. Przerażało ją to, ale najbardziej 
bała się tego, że tuż po każdym spotkaniu 
z ojcem wnuk zaczyna przejmować jego cechy. 
Rozpoznawała ten tępy, nic niewyrażający 
wzrok. Z dnia na dzień zaczynało być jednak 
gorzej – Jacek pojawiał się zawsze niezapo-
wiedziany i zawsze przynosił z sobą chaos.

Niedługo po jego powrocie w mieście 
zaczęła się czarna seria napaści, kradzieży, 
mniejszych i większych przestępstw. O ile 
Marta pogodziła się już z tym, kim stał się jej 
syn, to postanowiła, że wnuka nie odda bez 
walki i nie pozwoli zniszczyć mu życia.

Jacek zawsze zdawał się zachowywać tak, 
jakby nie bał się nikogo. Nie miał z matką do-
brego kontaktu, ale gdzieś w głębi serca czuł, 
że jeśli ktokolwiek zasługuje na jego szacu-
nek – to tylko ona. Tamtego wieczoru został 
napadnięty i choć fizycznie był dużo silniejszy 
od napastnika, to wcale się nie bronił. Widział 
wściekłość w oczach własnej matki, już nawet 
nie o stracone dla niej jego życie, ale o to, 
że marnował kolejne. Tamtego dnia zniknął 
na dobre. l

Ucieczka z krainy gafy

Moja mama 
ma chłopaka
Na nowy związek może być zbyt późno, gdy 
żyjemy cudzym życiem. Pani Halina owdowia-
ła 15 lat temu. Była na każde zawołanie syna 
i córki. Zajmowała się wnuczętami, gotowała 
im, nie sypiała po nocach z powodu ich prob-
lemów małżeńskich, przejmowała się ich spra-
wami zawodowymi, wspierała ich finansowo.  
Ale koleżanka z sanatorium przedstawiła jej 
sympatycznego wdowca. I zaczęły się wypa-
dy do kina, teatru, wycieczki za miasto. Było 
miło, dopóki jej dzieci się nie dowiedziały.

„Córka przyłapała nas w kinie. Na drugi 
dzień oznajmiła, że dopóki nie zerwę z tym je-
łopem, to nie mogę do niej przychodzić. Roz-
plotkowała, że matka jej zgłupiała, bo na sta-
rość randek jej się zachciewa. A facet czyha 
na mój majątek i niańkę sobie ze mnie chce 
zrobić. Kuzynka o jej wymysłach mi opowie-
działa. Obraziłam się, ale nie chcę tracić córki 
z powodu faceta, którego bardzo lubię, ale nie 
planuję małżeństwa. Czy faktycznie jestem 
za stara na randkowanie?” – zastanawia się 
67-letnia Alina.

Partner pani Aliny namówił ją, żeby prze-
czekali focha jej córki. Ponadto zaproponował, 
aby przetestowali, jak na ich znajomość zarea-
gują jego dzieci, które mieszkają z nim w jego 
domu. Pojechała z wizytą na rodzinny obiad. 
Od razu powiedziała im, że nie zamierzają 
się pobrać, ponieważ ona ma niezłą emery-
turę po mężu – byłym górniku, ma nieduży 
domek, w którym mieszka sama, oraz dwoje 
dzieci i trójkę odchowanych wnucząt. Okre-
śliła ich znajomość jako przyjaźń owdowiałych 
ludzi w starszym wieku. Przyjęli to wyznanie 
z rozbawieniem. „Nie musicie się tłumaczyć, 
jesteście dorośli” – usłyszała. 

Córka pani Haliny niczym kwoka roz-
siadła się na grzędzie chamstwa i manifestu-
je niezadowolenie. Poczuła się zdradzona, 
że matka spotyka się z kimś w tajemnicy 
przed nią. Boi się, że nie będzie jak dawniej, 
w gotowości na każde jej skinienie. Niepokoi 
się, że znajomy matki jest pazerny na wdowi 
majątek. Martwi się, że jej córka straci ko-
chającą babcię. Tego nie wiem. Być może ona 
sama nie potrafi zdefiniować tego, czym się 
kierowała, stawiając absurdalne ultimatum. 
Syn pani Haliny zastosował politykę strusia. 
„Róbcie, co chcecie, nie chcę o tym rozma-
wiać” – oznajmił siostrze i matce.

„Ona jest po rozwodzie. Jej były mąż 
mieszka od roku z inną kobietą, ale ukrywają 
to przed córką. Dwunastolatka bardzo przeży-
wa rozstanie rodziców. Sypia z matką, płacze 
z byle powodu. Chodzą do psychologa, ale 
to niewiele daje” – tłumaczy zachowanie córki 
pani Halina.

Racjonalizacja absurdalnej sytuacji nie 
rozwiązuje problemu. Panie powinny poroz-
mawiać ze sobą jak dwie kobiety po przej-
ściach. Obie weszły w role dziewczynek 
i powinny szybko spojrzeć w swoje dowody 
osobiste, żeby się przekonać, że każda z nich 
odpowiada za swoje życie. Pani Halina nie 
musi oczekiwać przyzwolenia córki na wyjście 
do kina z przyjacielem. Ma prawo oczekiwać 
szacunku dla siebie i dla niego. Na pewno 
ucieszy się, gdy córka zachowa dyskrecję o jej 
związku i powstrzyma się od komentarzy. Nie 
zaszkodzi jej szczerość i psychiczne wsparcie, 
a także życzliwość i radość, że w jej życiu poja-
wił się ktoś, z kim miło spędza czas. Na razie 
przygotowuje się do tej trudnej rozmowy.

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwne wykopaliska

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
od 15 lat rośnie eKsport naszych towa-
rów. Wyjątkiem był rok 2009, w którym szalał 
kryzys. W 2004 roku (po przystąpieniu Polski 
do UE) wartość wyeksportowanych przez nasz 
kraj towarów wyniosła 59,6 mld euro, a już 
w 2007 roku nasze firmy wysłały za granicę 
towary warte ponad 100 mld euro, a w ubie-
głym roku padł rekord, bowiem ich eksport 
z Polski wyniósł 221 mld euro. Około 80 proc. 
eksportowanych towarów trafia na jednolity 
rynek europejski. W 2018 roku największymi 
odbiorcami naszych wyrobów byli Niemcy 
(35 proc.), Czechy (7,9 proc.), Wielka Brytania 
oraz Francja i Włochy. W przypadku eksportu 
Polska coraz mocniej korzysta z możliwości, 
jakie daje jednolity europejski rynek, natomiast 
w przypadku importu zwiększamy skalę na-
szych powiązań z krajami pozaeuropejskimi. 

z polsKi wyjeżdżają leKarze specjaliści, 
Których najbardziej braKuje. Podwyżki 
dla lekarzy rezydentów nie zmniejszają liczby 
lekarzy chcących wyjechać do pracy za grani-
cą. Powstał nawet nowoczesny kampus szko-
leniowy dla lekarzy wyjeżdżających do pracy 
w krajach UE, który otworzyła w Piasecznie 
pod Warszawą firma Paragona. Lekarze mają 
tu spędzać kilka miesięcy, ucząc się języka 
i zasad systemu opieki zdrowotnej w krajach, 
do których chcą wyjechać. Zgodnie z raportem 
Manpower Life Science największe problemy 
nasze szpitale mają z zatrudnieniem pedia-
trów i internistów, anestezjologów, chirurgów 
i medyków ratunkowych. Większość młodych 
lekarzy uzasadnia wyjazd złymi warunkami 
pracy i zbyt niskim wynagrodzeniem. 

w tyM roKu najpopularniejszyM za-
granicznyM KierunKieM waKacyjnyM 
jest turcja. Zagraniczne wycieczki rodzin 
z dziećmi koncentrują się w ostatnich dwóch 
tygodniach czerwca. W Polsce częściej wy-
bierane są góry niż morze – wynika z analiz 
Nocleg.pl i Travelplanet.pl. W rezerwacjach 
krajowych Polacy zaczęli robić rezerwacje 
z dużym wyprzedzeniem (wakacje są tańsze). 
Tańsze są też czerwcowe wyjazdy zagraniczne. 
Ceny wakacji w kraju i za granicą zaczynają 
być porównywalne. Aż 30 proc. dzieci, którym 
rodzice wykupili wakacje w biurach podróży, 
wyjedzie na nie w dwóch ostatnich tygodniach 
czerwca. O średnio 23 proc. wzrosła liczba 
rezerwacji first minute. Pierwsze rezerwacje 
na wakacje 2019 roku pojawiły się już latem 
zeszłego roku. Najczęściej są rezerwowane 
miejsca noclegowe w Zakopanem – to jedna 
czwarta wszystkich rezerwacji. Na dalszych 
miejscach są Kołobrzeg, Kraków i Gdańsk. 
Zwykle czteroosobowa rodzina decyduje się 
na wyjazd na minimum pięć dni, ale coraz 
częściej zdarzają się goście wykupujący nocleg 
na 13 czy nawet 17 dni urlopu.

Krzyżówka panoramiczna nr 11

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Maj bogaty sieje Kwiaty”. 
Nagrodę wylosowała: elżbieta erlich z rybniKa.

Wraca moda na retro. W przypadku piwa 
nie chodzi jednak, jak w muzyce, filmie czy 
modzie, o lata osiemdziesiąte i dziewięćdzie-
siąte, tylko o dawne stulecia. Ostatnio pisa-
liśmy o badaniach prowadzonych w Ame-
ryce Południowej, które wykazały, że piwo 
było ważnym spoiwem społecznym w im-
perium Wari, poprzedzającym cywilizację 
Inków. Nowe badania z Belgii i Izraela wzbo-
gacają ludzkość nie tylko o wiedzę, ale też 
o nowe smaki, ponieważ naukowcom udało 
się odtworzyć średniowieczne i starożytne 
receptury. Te odkrycia na pewno zainspiru-
ją kontynuatorów w innych rejonach, więc 
możemy być spokojni o to, że nawet jeśli bro-
warom rzemieślniczym skończą się pomysły 
na nowe piwa, nowych-starych smaków i tak 
nie zabraknie. 

browar braciszKów

Mnisi z opactwa Grimbergen w Belgii 
warzyli piwo przez pięćset lat, aż do wybuchu 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W 1798 roku 
wojska francuskie splądrowały klasztor i znisz-
czyły sprzęt potrzebny do produkcji trunku. 
Klasztor odbudowano, ale piwa sygnowane 
nazwą opactwa były warzone przez zewnętrz-
ne browary na podstawie umowy z zakonem. 
Wraz z najazdem zaginęła bowiem oryginalna 
receptura, a tak się przynajmniej przez ponad 
200 lat wydawało… Jednak słowa widniejącej 
w godle opactwa łacińskiej sentencji „Ardet 
nec consumitur” (spalone, ale nie zniszczone) 
okazały się prorocze.

Podczas konferencji prasowej, która ze-
lektryzowała wszystkich mieszkańców bel-
gijskiego miasteczka, opat klasztoru ogłosił, 
że mnichom udało się odnaleźć średnio-
wieczną recepturę. Przez kilkaset lat czekała 
na odkrycie w ocalonej z pożaru biblioteki 
XII-wiecznej księdze. Zapisana była w starej 
łacinie i języku staroholenderskim, więc trzeba 
było wiele czasu i pomocy językoznawców, 
by ją przetłumaczyć. Dzięki oryginalnemu 
przepisowi mnisi poznali zarówno metody 
warzenia piwa, jak i konieczne składniki – 
na przykład zamiast sfermentowanych ziół ich 
poprzednicy używali szyszek chmielowych. 
Po czterech latach eksperymentów, opierając 
się głównie na pradawnej recepturze, uwarzo-
no pierwsze piwo, które zawiera aż 10,8 proc. 
alkoholu. Zakonnicy chcą pójść za ciosem 
i w swoim mikroklasztorze (liczy 12 braci) 
we współpracy z Carlsbergiem założyć mi-
krobrowar. Wszelkie zyski chcą przeznaczyć 

na utrzymanie klasztoru, pielgrzymki oraz 
pomoc potrzebującym.

w służbie starożytności
Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Hebraj-

skiego w Jerozolimie badali kolonie drożdży, 
które odnaleziono w porach starożytnej cera-
miki. Odłamki pochodziły z dzbanów na piwo 
i miód pitny używanych w czasach panowania 
egipskiego faraona Narmera (około 3000 rok 
p.n.e.), aramejskiego króla Hazaela (800 rok 
p.n.e.) i proroka Nehemiasza (400 rok p.n.e.). 
Naczynia były pod ziemią, ale od czasu do cza-
su drożdże odżywały, na przykład gdy padał 
deszcz. Bytujące w naczyniach drożdże nie 
są co prawda te same co 5 tys. lat temu, ale 
są ich bezpośrednimi potomkami z tego sa-
mego szczepu, mają więc zbliżone własności. 
Badacze odkryli, że starożytne szczepy są po-
dobne do tych stosowanych w tradycyjnych 
afrykańskich browarach, mają też wiele wspól-
nego z współczesnymi drożdżami piwowarski-
mi. Postanowili więc wyczyścić i zsekwencjo-
nować pełny genom każdej próbki.

Naukowcy zwrócili się o pomoc do lo-
kalnego izraelskiego eksperta Itaia Gutma-
na. Starożytne drożdże stanowiły podstawę 
i odpowiadają za smak piwa, które udało się 
uwarzyć zgodnie ze współczesnymi normami 
bezpieczeństwa. Degustatorzy z International 
Beer Judge Certification Program oceniają 
jego smak jako pikantny, lekko owocowy i bar-
dzo złożony. Pijąc je, można sobie wyobrazić, 
jak smakowało piwo na dworze faraonów.
 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Jastrzębie-Zdrój

ruszyła Mobilna aMbasada
To była podwójna uroczystość. Podczas mszy świętej w ja-
strzębskim kościele „Na Górce” ruszyła Mobilna Ambasada 
Laudato Si’, a Fundacja JSW ogłosiła oficjalne rozpoczęcie 
działalności. 

Mobilna Ambasada promuje działalność proekologiczną 
zgodną z nauczaniem Kościoła katolickiego. To elektrycz-
ny autobus Mercedes Benz/Automet, który został użyczony 
Caritas Polska przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Prezes za-
rządu JSW Daniel Ozon przekazał symboliczny akt własności 
autobusu elektrycznego w październiku zeszłego roku. Teraz 
pojazd zawitał na Śląsk, gdzie będzie podróżować po parafiach, 
promując wśród mieszkańców proekologiczne postawy pod 
hasłem „ekologicznego przebudzenia” – nawiązując do pa-
pieskiej encykliki „Laudato Si’”. – Nasze czasy stawiają nas 
przed problemem ratowania środowiska naturalnego, które 
człowiek w imię cywilizacji zniszczył i naraził. Nagle jakbyśmy 
się obudzili, że woda zatruta, powietrze, którym oddychamy, 
jest zatrute, a ziemia, która nas karmi, także jest zatruta – 
mówił podczas mszy świętej inaugurującej akcję ks. prałat 
Bernard Czernecki. – W imię cywilizacji, zupełnie resztką 
odpowiedzialności i instynktu samozachowawczego staramy 
się zachować środowisko naturalne, a właściwie trzeba je od-
restaurowywać, bo śmierć tego środowiska jest naszą śmiercią. 

Metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc skierował 
do uczestników uroczystości list, który został odczytany 
podczas niedzielnej mszy: – Podjęta przez was inicjatywa 
to bardzo ważny krok w kierunku konkretnego działania zwięk-
szającego świadomość społeczeństwa w obliczu degradacji 
środowiska naturalnego. Wasza inicjatywa o nazwie Mobil-
na Ambasada Laudato Si’ to wspólnotowa mobilizacja, aby 

uczynić ekologiczny rachu-
nek sumienia.

Mobilna Ambasada przez 
kilka najbliższych tygodni 
będzie odwiedzać kolejne 
parafie w regionie. JSW wpi-
suje się w jej proekologicz-
ną działalność, realizując 
wiele projektów, które mają 
na celu m.in. zmniejszenie 
ilości odpadów, także tych, 
które są emitowane do atmo-
sfery jako gazy cieplarniane. 
Według planów za trzy lata 
JSW będzie samowystar-
czalna energetycznie, dzięki 
energii produkowanej z gazu 
koksowniczego i metanu. 
Trwa też rozbudowa floty 
samochodów elektrycznych 
i produkcja energii z fotowol-
taiki. Główny produkt Grupy 
Kapitałowej JSW, czyli węgiel 
koksowy, jest też niezbędny 
przy produkcji samochodów elektrycznych czy wiatraków. 
– Nasza odpowiedzialność jako spółki giełdowej, która jest 
z tą ziemią silnie związana, nie jest tylko przed akcjonariuszami, 
bankami, kontrahentami czy pracownikami, ale też przed spo-
łecznością lokalną, którą chcemy wspierać – powiedział Daniel 
Ozon, prezes zarządu JSW. – To jest także odpowiedzialność 
za środowisko i przed naszymi potomnymi.

Dowodem na ekologiczne zaangażowanie Grupy Kapita-
łowej jest założenie Fundacji JSW, do której celów należy m.in. 
wspieranie ekologii. Podczas niedzielnej uroczystości Fundacja 
oficjalnie zainaugurowała działalność. Będzie miała za zadanie 
także wspieranie samorządów, zwłaszcza tych, na których 
terenie Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi działalność. 

 JSW
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