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Rafał Gąsior, dyrektor Biura 
Innowacji i Implementacji Nowych 
Technologii PGG: 
– Jesteśmy częścią 
organizmu 
Polskiej Grupy 
Górniczej.

Chcecie mieć 
znaczenie,  
angażujcie się
W czerwcu w struktury Federacji 
Związków Zawodowych Gór-
ników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA wstąpiły nowe 
organizacje zrzeszone w OPZZ. 
Po ich przyjęciu w związkach 
tworzących FZZG JSW SA na 
dzień 30 czerwca 2019 roku było 
6673 członków, w tym 6064 
członków będących pracownika-
mi Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA oraz 609 emerytów i renci-
stów. 

strona 3

Trzeba chronić 
łańcuch wartości
Polska Grupa Górnicza przed-
stawiła swą strategię transfor-
macji przed Komisją Europejską 
w Brukseli.

strona 4

Nie ma identycznych 
akcji ratunkowych
Od roku CSRG jest przedsię-
biorstwem o szczególnym zna-
czeniu gospodarczo-obronnym, 
a to niesie nowe zadania, współ-
działania, wymianę poglądów 
i doświadczeń – na przykład 
z Marynarką Wojenną.  

strona 6–7

Elektryzująca 
przyszłość 
motoryzacji
Auta elektryczne.

strona 8

Yaris na przyszły rok

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

KraKów. Akademia Górniczo-Hutnicza

Obchody 100-lecia

W Krakowie odbywały się obchody 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Ta zasłużona dla polskiej 
nauki i gospodarki uczelnia rozpoczęła swą działalność w roku 1919. Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, 20 października 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski dokonał jej 
uroczystego otwarcia. Rozpoczęcie działalności Akademii Górniczej w Krakowie wraz z inauguracją 
pierwszego roku akademickiego było jednym z najważniejszych wydarzeń dla wyłonionego z ponad 

stuletniego niebytu oraz wojennego chaosu państwa polskiego. W 1949 roku zmieniono nazwę 
uczelni na Akademia Górniczo-Hutnicza. 100-lecie działalności obchodzi także Wydział Górnictwa 

i Geoinżynierii. W ramach obchodów odbył się wykład inauguracyjny, który wygłosił  
prof. dr hab. inż. Marek Cała – dziekan Wydziału. Ważnym elementem uroczystości było podpisanie 
umowy o współpracy Wydziału z Polską Grupą Górniczą SA. PGG znalazła się w zaszczytnym gronie 

wyróżnionych prestiżową nagrodą Przyjaciel Wydziału. Patronat honorowy nad obchodami objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

A
RC

H
IW

U
M

 P
G

G



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 - 1 5  L I S T O P A D A  2 0 1 9

B E Z  F A J R A N T U

Nie możemy się 
doczekać, aż będzie 
źle?
C zy będzie kryzys? Czy zmiecie rząd Zjednoczonej 

Prawicy? Czy będzie budżet z deficytem? Może 
górnictwo zacznie padać? Może Komisja Europejska 
pogrzebie górnictwo i energetykę węglową? To tylko 
kilka z wielu pytań, jakie zadają mi wyborcy. Niezmiennie 
odpowiadam: Jak się tworzy strachy, to one w końcu 
zaczynają straszyć. Czy naprawdę nie możemy 
doczekać się, aż będzie źle? W tej wyliczance jest 
wielka nadzieja opozycji, że jak będzie źle, to w końcu 
dla opozycji będzie dobrze. Jednak jeżeli pominie się 
polityczne kalkulacje, uważam, że lepiej przygotować 
się na minimalizację złych skutków niesprzyjających 
procesów gospodarczych, niż cieszyć się, że nareszcie 
może być gorzej. Nie mam kompetencji, aby opisywać 
stan całej gospodarki. Nawet wyspecjalizowani analitycy 
popełniają wielkie błędy. Jednak rozsądek podpowiada, 
że skoro zawsze po dobrym czasie przychodziły złe 
okresy, to i w przyszłości należy spodziewać się trudności. 
Nie straszę. Wygłaszam powszechnie znaną prawdę. 
Dla nikogo także nie jest tajemnicą, że jeżeli dobrze 
przygotujemy się na niedobry czas, to przeczekanie go 
będzie mniej bolesne. 

N a pewno do ochłodzenia koniunktury musi 
przygotować się górnictwo. W poprzedniej kadencji 

wiele zrobiono, aby przygotować na to branżę. To zasługa 
Ministerstwa Energii, zarządów spółek węglowych i załóg 
górniczych. Chyba tylko jeden element w układance 
zaczął żyć własnym życiem – to koszty. Teraz trzeba się 
zastanowić, jak z tymi kosztami funkcjonować, jeżeli 
spółki górnicze zaczną odczuwać skutki schłodzenia 
koniunktury. Piszę o schłodzeniu, ponieważ nie 
chciałbym na wyrost nadużywać słowa „kryzys”. Uważam, 
że odpowiedź na pytanie „Jak funkcjonować w trudnej 
sytuacji z aktualnymi kosztami wydobycia węgla?” jest 
kluczowa. Sadzę także, że będą jej oczekiwali członkowie 
sejmowej komisji zajmującej się sprawami skarbu, 
górnictwa i energetyki. Zgłosiłem do niej swój akces. 
Zapewne już niedługo zajmiemy się między innymi 
szukaniem odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

N aszym atutem jest górnictwo węgla koksowego. 
Wciąż zakładam, że Komisja Europejska poskromi 

swoje zapędy zmierzające do likwidacji hutnictwa 
w Europie. Byłaby to klęska dla unijnej gospodarki 
i dla środowiska naturalnego, ponieważ potrzebną stal 
produkowałyby huty w krajach, w których praktycznie 
nie ma restrykcyjnych ograniczeń w kwestii dbałości 
o środowisko naturalne. Ponieważ węgiel koksowy 
i koks są potrzebne do produkcji stali, Jastrzębska 
Spółka Węglowa jest firmą strategiczną w UE. Aby 
utrzymała tę pozycję, wciąż musi konkurować na rynku 
globalnym. Tak, to tylko złudzenie, że nasze Jastrzębie jest 
na skraju świata i globalizacja nas nie dotyczy. Dotyczy. 
Naprawdę musimy obawiać się górnictwa australijskiego, 
amerykańskiego czy afrykańskiego, ponieważ tam kreuje 
się ceny, na które nie mamy wpływu. Dlatego kopalnie 
JSW muszą być bezpieczne, wydajne, rentowne i zdolne 
do funkcjonowania bez względu na chwilową sytuację 
rynkową. Piszę trochę na okrętkę, bo nie chcę straszyć 
słowem „kryzys”. Jednak nie czarujmy się – on będzie 
i nieważne czy za rok, czy za kilka lat.

D latego też należy oddać sprawiedliwość wysiłkom 
podejmowanym od kilku lat przez menedżerów 

i załogę JSW i trzymać kciuki, aby ten kurs został 
utrzymany. 

 l

Życie przerasta wyobraźnię. Żartowałem kiedyś, 
że w ramach walki o ekologię, czyste powietrze i ochro-
nę klimatu rolnicy powinni się spodziewać, że zostaną 
uznani za grupę szkodzącą naturze. Ja tylko żarto-
wałem, a w Holandii w październiku trwały protesty 
przeciwko decyzjom mającym ograniczyć hodowlę 
krów i trzody chlewnej. 

F akt, pisałem kiedyś, że bydło wytwarza bardzo dużo 
metanu. Jak to robi? Trawi paszę, puszcza bąki 
i jest metan. Trzoda chlewna zresztą też. Dlatego 

ekolodzy w Holandii domagają się likwidacji niemal 
połowy pogłowia tamtejszych hodowli bydła i trzo-
dy chlewnej. Coraz częściej pojawiają się informacje, 
że trzeba skończyć ze spożyciem mięsa, a zacząć jeść 
wyłącznie produkty roślinne. To także postulat ekolo-
gów, i to z wielu krajów. Ci bardziej radykalni proponują 
przejście na dietę, która uczyni z nas owadożerców. 
To nie żart. Ponoć owady to niemal czyste białko. Jeszcze 
czystszym białkiem są owadzie larwy. Czy to coś złego? 
Nie, pod warunkiem że sprawy diety będą dobrowolnym 
wyborem każdego z nas. Skrajni ekolodzy chcieliby za-
pewne, aby nasza dieta była ustalana administracyjnie, 
na przykład przez Komisję Europejską. 

Przypomnę, że administracyjne wykraczanie zaczę-
ło się od węgla. Na czym może się skończyć? Teraz nie 
wygłaszam żadnej odkrywczej myśli – może skończyć 
się masową kontrolą urodzin, urzędowo przyznawanymi 
limitami na posiadanie dzieci i globalną polityką zmniej-
szania zaludnienia planety Ziemia. Czy to abstrakcja? 
Nie. W wielu tekstach sygnowanych przez organizacje 

ekologiczne aż roi się od informacji o tym, że najwięk-
szym wrogiem przyrody jest człowiek. Jeżeli wyelimi-
nujemy człowieka, przyroda ocaleje. Jak czytam takie 
argumenty, jestem przekonany, że musiała je wymyślić 
sztuczna inteligencja. Może jest to jakiś sfiksowany 
komputer albo prototyp maszyny, która ma dać początek 
mechanicznej cywilizacji bez dwutlenku węgla, codzien-
nych śniadań, obiadów, kolacji i systemów transportu?

Wracam do Holandii i do holenderskich rolników. 
Hodowcy zwierząt oraz inni producenci rolni w Ho-
landii już na początku października zorganizowali 
największy w historii tego kraju protest. Potem protesty 
powtarzali. Ponoć korki spowodowane przez nich 
miały łącznie 1000 kilometrów. Znalazłem informację, 
że ponad 90 proc. Holendrów popiera protest rolni-
ków. I to pomimo że Holandia ze względu na swoje 
położenie geograficzne jest silnie zagrożona skutkami 
zmian klimatu. Około 30 proc. jej obszaru leży poniżej 
poziomu morza. Jednym z efektów zmian klimatu 
ma być podniesienie się poziomu wody w morzach 
i oceanach. Czyli sytuacja wygląda tak – teoretycznie 
sporej części kraju grozi trwałe zalanie wodą, a mimo 
to społeczeństwo popiera rolników, którzy ponoć przy-
czyniają się do spotęgowania strasznego zagrożenia. 
Nie wiem, kto w tym sporze jest bliżej prawdy – eko-
lodzy czy rolnicy i zwykli obywatele. Wiem natomiast, 
że protesty w Holandii są kolejnym dowodem na to, 
że same hasła mające wywołać strach coraz słabiej 
działają. Społeczeństwa zaczynają masowo stawiać 
pytanie: Jak żyć, szanowni politycy europejscy, jak żyć?
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Pięścią w stół

Jak żyć?

Jak żyć, szanowni 
politycy 
europejscy, 
jak żyć?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Lubię czytać teksty fachowców. Często można się uba-
wić. Dziękuję autorowi, który podzielił się precyzyjną 
informacją o tym, jak dużo musielibyśmy dopłacić 
do energetyki węglowej. Powołując się na raport gru-
py ekspertów z WiseEuropa, napisał, że do energetyki 
węglowej i górnictwa w Polsce w latach 1990–2016 
dopłaciliśmy blisko 230 mld złotych. Są to twarde 
koszty, które nie uwzględniają na przykład wpływu 
zanieczyszczeń z węgla na środowisko i zdrowie. W la-
tach będących tłem dla eksperckich wyliczeń dopła-
caliśmy do energii węglowej średnio 8,5 mld złotych 
rocznie, co w dokładnym przeliczeniu daje około  
1910 złotych rocznie na obywatela kraju.

W tym samym czasie na wsparcie energetyki 
odnawialnej wydaliśmy, zgodnie z raportem 
WiseEuropa, raptem 17 mld złotych, czyli  

23 złotych na osobę. To koniec fragmentu o węglu 
i energetyce węglowej. Wstrząsnęły mną dwie infor-
macje. Pierwsza – o wielkości dopłat. Z tekstu nie moż-
na się dowiedzieć, kto dopłacał. Ten wstrząs to pikuś 
przy wstrząsie z zakresu prostej matematyki ze szkoły 
podstawowej. Autor podaje, że rocznie dopłacaliśmy 
średnio 8,5 mld złotych, a każdego obywatela koszto-
wało to średnio 1910 złotych. W kolejnym zdaniu in-
formuje, że do energetyki odnawialnej w tym samym 
czasie dopłacaliśmy 17 mld złotych. Z tekstu wynika, 
że dwa razy większa dopłata kosztowała obywatela 
83 razy mniej. Absurdalny sposób podawania danych i ich 
porównywania prowadzi do absurdalnych wniosków.

Wielkim uznaniem cieszy się zespół autorów, 
którzy pod szyldem Konkret24 publikują teksty, 
w których demaskują fałszywe informacje. Przed wy-
borami, po debacie w stacji TVN, przeanalizowali 
wypowiedzi polityków na temat węgla i jego znacze-
nia. Napisali między innymi: „Jak podaje Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego 
wynosiły w Polsce w 2016 roku 58 mln ton, a zasoby 
przemysłowe prawie 3 mln ton. Zasoby złóż zago-
spodarowanych stanowiły blisko 38 proc. zasobów 
bilansowych i wynosiły 22 mln ton”. Niemożliwe, aby 
taka informacja pochodziła z jakiekolwiek rzetelne-
go źródła. To wierutna bzdura, a nie informacja. Jest 
to wymysł demaskatorów fałszu w publicznych wypo-
wiedziach i medialnych przekazach.

Wybitnym analitykom i skrupulatnym poszukiwa-
czom prawdy z portalu Konkret24 dedykuję informację: 
w 2018 roku kopalnie wydobyły blisko 63,4 mln ton 
węgla. To informacja z katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Prawdziwa. 

Jeżeli zestawi się te informacje, okazuje się, że tylko 
w jednym roku wydobyliśmy o ponad 5 mln ton węgla 
więcej, niż go mamy we wszystkich zasobach. Wydo-
byliśmy prawie 21 razy więcej, niż mamy go w złożach 
przemysłowych. Tak oto Konkret 24 weryfikując dane 
przedstawione przez polityków, wykreował funda-
mentalne pytanie: Jakie zdolności posiadają polscy 
górnicy, że w cudowny sposób wydobywają więcej 
węgla, niż mamy go pod ziemią we wszystkich złożach, 
nawet w tych, które nie nadają się do eksploatacji przy 
obecnym poziomie techniki górniczej? Oni to robią 
na wielką skalę grubo od ponad stu lat. 

Odpowiedź jest prosta. Mamy zbyt wielu eks-
pertów, którzy są autorytetami w swoich redakcjach. 
Co wystukają na klawiaturze, to trafia do czytelników. 
Czasem są to chyba dość nieprzemyślane notatki. Ale 
kto w redakcji podskoczy ekspertowi? Wiele lat temu 
przekonywałem, że dziennikarze są od pisania, a nie 
od czytania. Od czytania są czytelnicy. Czasem pro-
siłem, aby nie przesyłać do druku notatek. To był taki 
złośliwy żart na użytek redakcyjny. Złośliwostka stała 
się rzeczywistością. Nie będę żartował. 
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Okazuje się, że 
tylko w jednym 
roku wydobyliśmy 
o ponad 5 mln 
ton węgla więcej, 
niż go mamy 
we wszystkich 
zasobach.

SŁAWOMIR 
STARZYŃSKI
redaktor naczelny

Nie będę żartował
Kij w mrowisko

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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 XNowy GórNik: W skład Federacji Związ-
ków Zawodowych Górników JSW SA we-
szły nowe organizacje poza tymi pod na-
zwą Związek Zawodowy Górników JSW SA. 
Tworzycie mały OPZZ? 
Paweł kołodzie j: 
To działanie zgodne z za-
leceniami programowy-
mi Rady OPZZ. Chodzi 
o konsolidację ruchu 
branżowego. Do tej pory 
wiele organizacji związ-
kowych wchodzących 
w skład OPZZ działała 
w pewnym sensie równolegle. To znaczy 
były w OPZZ, ale formalnie ze sobą nie 
współpracowały.

 XNie były reprezentatywne na poziomie 
JSW i dlatego ich wpływy były symbolicz-
ne. Teraz zyskały na znaczeniu.

– W rozmowach z zarządem JSW były 
reprezentowane organizacje zakładowe sku-
pione w Solidarności, w Kadrze i w Federacji 
Związków Zawodowych Górników JSW SA. 
Te trzy organizacje mają sądownie potwier-
dzoną reprezentatywność i one prowadzą 
bezpośredni dialog z zarządem Spółki. Związ-
ki, które przystąpiły do Federacji Związków 
Zawodowych Górników JSW SA, znacząco 
wpłynęły na liczebność Federacji. 

 X Co w takim razie zyskały?
– Wpływ i udział w działaniach FZZG 

JSW SA.

 X Tak zwany plankton mógł tylko wyra-
żać swoje zadowolenie albo jego brak, ale 
w sposób mało zobowiązujący. Teraz bę-
dzie mógł to robić skutecznie?

– Plankton to potoczne określenie 
na małe związki. Nie podoba mi się ono. Wolę 
określenie „specjalistyczne”, bo skupiają spe-
cjalistyczne grupy zawodowe. To organizacje 
potrzebne, choćby do tego, aby artykułować 
interesy pracowników, którzy na co dzień 
są mało widoczni. 

 X Też nie podoba mi się określenie „plank-
ton”. Nie ja je wymyśliłem. Jest ono używa-
ne przez liderów dużych związków nawet 
w poważnych rozmowach na temat ograni-
czania praw małych organizacji. Federacja 
te prawa ochroni?

– Nie ma mowy o jakiejś specjalnej 
ochronie, jednak jesteśmy przekonani, 
że organizacje zrzeszone w tej samej cen-
trali ogólnopolskiej powinny ze sobą współ-
pracować na poziomie zakładowym. Wiem, 
że to może być pewnym zaskoczeniem dla 
obserwatorów, którzy przyzwyczaili się 
do rozdrobnienia związkowego. My sta-
wiamy sprawę jasno – każdy ze związków 
ma prawo do autonomii, ale jeżeli chce coś 
znaczyć w życiu firmy, powinien zaangażo-
wać się we wspólną pracę. 

 X I teraz kilkanaście organizacji zaangażu-
je się w rozmowy z zarządem. Znów będzie 
harmider, sprzeczność interesów i dzielenie 
włosa na czworo.

– Nic się nie zmienia w sposobie rozmów 
z zarządem. Solidarność, Kadra i FZZG JSW 
SA są reprezentatywnymi organizacjami. 
Przedstawiciele tych trzech central działa-
jących w Spółce biorą udział w rozmowach. 

 X Pozostanę przy określeniu mały OPZZ. 
Stworzyliście dużą Federację. Osłabiliście 
pozycję Solidarności.

– Nikogo nie osłabiliśmy. Wzmocniliśmy 
FZZG JSW SA, ale nie odbyło się to niczyim 
kosztem. 

 X Jednak dopuszczenie do wpływu na de-
cyzje małych związków jest istotną zmia-
ną. Mali uzyskali wpływy, których do tej 
pory nie mieli.

– To jakieś nieporozumienie. Każda z du-
żych, reprezentatywnych organizacji ma w ja-
kimś stopniu strukturę federacyjną. Dlatego 
do tej pory organizacje reprezentatywne także 
we własnym gronie ustalały stanowiska pre-
zentowane w rozmowach z zarządem. Ustalały 
je z mniejszymi organizacjami. Tu nic się nie 
zmienia. Nasza inicjatywa nie jest skierowana 
przeciwko komukolwiek. Przez lata udowod-
niliśmy, że Kadra, Solidarność i FZZG JSW SA 
nie są w konflikcie. Każda z tych reprezenta-
tywnych organizacji dba o interesy swoich 
członków, a interesem nadrzędnym jest dobro 
firmy. Udowodniliśmy to wielokrotnie. Przy-
pomnę tylko, że dzięki wspólnemu działaniu 
udało się uchronić Spółkę przed plajtą w czasie 
największego kryzysu. Uważam, że włączając 
w formalne prace kilkanaście innych organiza-
cji, zapewniamy szersze poparcie dla ustaleń 
w rozmowach z zarządem.

 X Na przykład w rozmowach na temat pla-
nów oszczędnościowych na wypadek zbli-
żającego się kryzysu?

– Na razie nie mówimy o kryzysie. Mó-
wimy o możliwym schłodzeniu koniunktu-
ry i nasza Spółka jest przygotowana na taki 
scenariusz. W okresie hossy na rynku węgla 
koksowego i koksu przygotowywaliśmy się 
na ciężki czas.

 X Tak się przygotowywaliście, że anality-
cy giełdowi krytykują JSW, ponieważ bar-
dzo wzrosły koszty pracy i koszty jednost-
kowe produkcji węgla. 

– Część tych wzrostów to zdarzenia rzu-
tujące na statystykę jednego roku. Po prostu 
skumulowały się efekty wyrównywania i re-
kompensowania wyrzeczeń, jakie załoga po-
niosła w latach 2015, 2016 i częściowo w roku 
2017. 

 X Będziecie walczyć o podwyżki?
– Będziemy analizować sytuację Spółki. 

Trzeba szukać kompromisowych rozwiązań. 
Wojowanie z pracodawcą jest bez sensu. Cho-
dzi o wspólną troskę o firmę. 

 X Ceny na węgiel produkowany przez JSW 
zbliżają się niebezpiecznie do granicy, poni-
żej której będą niższe od kosztów produkcji.

– Na niektóre asortymenty węgla kok-
sowego – tak. Można ograniczyć negatywny 
wpływ tego zjawiska przez większą produkcję.

 X Z produkcją nie jest dobrze. Tak przynaj-
mniej twierdzą organizacje związkowe, mię-
dzy innymi FZZG JSW SA. 

– Jest nieźle. W ostatnim kwartale nad-
rabiamy zaległości. Przedstawicie zarządu 
sygnalizowali na konferencjach wynikowych 
w 2019 roku, że tak będzie.

 X JSW już teraz musi mocno się sprężać, 
aby nie wpadła w taką pułapkę jak czte-
ry lata temu.

– Sytuacja jest inna niż wtedy. Mamy 
zgromadzoną gotówkę. Kończymy inwestycje, 
dzięki którym będziemy bardziej efektywni 
i wydajni. Spółka przygotowała się do trudniej-
szych czasów. Poza tym uważam, że sytuacja 
z 2015 i 2016 roku nie powinna się powtórzyć. 
Wtedy globalny kryzys wynikał między inny-
mi z tego, że główni gracze na rynku global-
nym doszli do wniosku, że trzeba jak najniżej 
schodzić z cen węgla, aby pozbyć się zapasów. 
Ponieważ skończyło się to kilkoma kontrolo-
wanymi bankructwami, chyba ten scenariusz 
nie zostanie powtórzony. Takim przykładem 

jest firma Peabody Energy Corporation, która 
złożyła wniosek o upadłość i ochronę przed 
wierzycielami. To największy producent wę-
gla w Stanach Zjednoczonych i największa 
prywatna spółka węglowa na świecie, a nie 
wytrzymała kryzysu. Jednak była w tej dobrej 
sytuacji, że zgodnie z prawem amerykańskim 
skorzystała z możliwości ochrony przed wie-
rzycielami i dalszego prowadzenia biznesu. 

Polskie prawo nie daje takiej szansy, 
dlatego musieliśmy pozbywać się aktywów, 
zaciskać pasa i oszczędzać na płacach pracow-
ników. Amerykański potentat miał ochronę, 
a my o własnych siłach wyszliśmy z drama-
tycznej sytuacji. Kiedy wróciła koniunktura, 
w dwa lata spłaciliśmy wszystkie długi i od-
łożyliśmy na specjalnym funduszu 1,8 mld 
złotych na ciężkie czasy. Używając nowomowy 
analityków finansowych, mogę powiedzieć, 
że menedżment i załoga JSW nabyli kom-
petencje niezbędne do przetrwania kryzysu. 
Żaden ze związków zawodowych nie może 
zmarnować tego dorobku. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

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 czerwcu w struktury Federacji Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wstąpiły nowe 
organizacje zrzeszone w OPZZ. Po ich przyjęciu w związkach tworzących FZZG JSW SA na dzień 30 czerwca 2019 roku 

było 6673 członków, w tym 6064 członków będących pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz 609 emerytów 
i rencistów. – To naturalne, że organizacje skupione w centrali ogólnopolskiej, jaką jest OPZZ, zacieśniły współpracę 

na szczeblu firmy. Chodzi o konsolidację ruchu branżowego – przekonuje w rozmowie z Nowym Górnikiem przewodniczący 
FZZG JSW SA Paweł Kołodziej

Chcecie mieć znaczenie, angażujcie się
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Polska Grupa Górnicza przedstawiła swą strategię transformacji  
przed Komisją Europejską w Brukseli

Trzeba chronić łańcuch wartości
Do ochrony łańcucha wartości, tworzone-
go przez spółki górnicze Europy w postaci 
setek tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy i za-
silania rynków miliardami euro z podatków, 
opłat i wynagrodzeń, wezwał w Brukseli pre-
zes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. 
17 października wystąpił na obradach Plat-
formy Wsparcia Regionów Górniczych Komisji 
Europejskiej.

Dwudniowe, szóste spotkanie robocze 
platformy powołanej przez KE dla regio-
nów górniczych w transformacji odbyło się 
16–17 października. Komisja Europejska orga-
nizuje te spotkania trzy razy w roku (ostatnio 
w kwietniu i lipcu), oddając głos kilku kolej-
nym reprezentantom europejskich regionów 
silnie zależnych od przemysłu wydobywcze-
go. Wysłuchują ich i oceniają między innymi 
eksperci KE.

NiskoemisyjNe GosPodarki
W brukselskim gmachu Komisji Europej-

skiej im. Karola Wielkiego i w Centrum Kon-
ferencyjnym im. Alberta Borschettego przed-
stawiciele kilkunastu europejskich krajów 
– od Ukrainy, Grecji i Macedonii po Czechy, 
Polskę i Niemcy – dyskutowali z wysokimi re-
prezentantami UE o swych doświadczeniach. 
Przedstawiali sukcesy na ścieżce do niskoe-
misyjnych gospodarek, ale też liczne obawy 
i wątpliwości, które nie tylko w Polsce wyzwala 
kurs na szybką dekarbonizację UE.

Poranną czwartkową sesję poświęcono 
modelowym projektom sprawiedliwej trans-
formacji energetycznej (Just Transition Pro-
jects). Do przedstawienia własnych strategii 
i planów zaproszono między innymi samorzą-
dowców regionu Usti w Czechach (magazyny 
energii na obszarach pogórniczych), uczestni-
ków projektu wodorowego Green Hydrogen 
Power oraz przedstawicieli polskich firm: Ze-
społu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 
(ZE PAK) z zagłębia węgla brunatnego oraz 
Polską Grupę Górniczą – największego w UE 
producenta węgla kamiennego.

UzUPełNieNie 
zasadNiczeGo bizNesU
Już w swym tytule – The opportunities 

of transition (Możliwości transformacji) – 
prezentacja Tomasza Rogali, prezesa PGG, 
akcentowała korzyści i szanse mogące wyni-
kać z udanej transformacji. Podstawą pozy-
tywnego podejścia dla PGG (z wolumenem 
produkcji 30 mln ton rocznie, zatrudniającej 
42 tys. pracowników w ośmiu kopalniach 
i dysponującej zasobami 1,6 mld ton węgla, 
w tym także koksowego) jest bogaty łańcuch 
wartości, który spółka generuje w otoczeniu 
rynkowym i społecznym. Pierwszym ogniwem 
są wiedza i rozwój technologiczny, w któ-
re PGG inwestuje 781 mln złotych w zaku-
pach sprzętu i dzierżawie maszyn u 3,5 tys. 
dostawców. Drugim – podatki i płatności 
w wysokości aż 3,1 mld złotych do budżetu 
państwa oraz 171,3 mln złotych do budżetów 
lokalnych. Po trzecie – dzięki funkcjonowa-
niu PGG w regionie istnieje 200 tys. miejsc 
pracy z wynagrodzeniem przeciętnie o połowę 
wyższym niż średnio w województwie śląskim. 
– Istotne i nie do pominięcia – argumentował 
Tomasz Rogala – są wartości niematerialne, 
jak współpraca PGG w 18 aktualnych projek-
tach naukowo-badawczych (np. w kopalni 

Bolesław Śmiały działa od wiosny tego roku 
jedyna w Europie, unikatowa instalacja od-
salania wód kopalnianych w projekcie Zero 
Brine z udziałem 22 polskich i zagranicznych 
placówek naukowych; eksperyment zyskał 
finansowanie programu Horizon 2020). Inne 
z ogniw łańcucha wartości to infrastruktura 
PGG: spółka dysponuje terenami pod nowe in-
westycje w świetnej lokalizacji Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego (2 tys. ha i budynki 
o powierzchni miliona metrów kw.).

– Nauka, nowoczesna myśl techniczna 
i wiedza inżynierska są głównymi wskaźni-
kami rozwoju regionalnego i społecznego. 
Dlatego właśnie PGG wypatruje nowych 
i rozwojowych obszarów aktywności, które 
uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności 
firmy – mówił Tomasz Rogala. – Transfor-
mację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego 
rozwoju, do poszukiwania nowych cech fir-
my i podwyższania kompetencji pracowni-
ków, ponieważ nowoczesne, zaawansowane 
technologicznie linie biznesowe wymuszają 
rozwijanie wiedzy i kompetencji – podkreślił.

Ścieżka NowoczesNoŚci
W Polskiej Grupie Górniczej powstaje 

środowisko naukowo-eksperckie, które będzie 
zdolne obsłużyć kilka strategicznych kierun-
ków, jak rozwój energetyki niskowęglowej 
i odnawialnej, wdrożenie modelu gospodaro-
wania w bezodpadowym obiegu zamkniętym 
oraz prace nad technologiami przyszłości. 
Ich zapleczem będą nowo powstające centra 
doświadczalne i naukowo-badawcze. Prak-
tycznymi przykładami podążania w takich 
nowoczesnych kierunkach w PGG mogą być 
na przykład wdrożenia automatyki, roboty-
zacji i rozwiązań informatycznych w firmie, 
projekty odzysku poszukiwanych surowców 
i pierwiastków czy alternatywne sposoby ko-
rzystania z odpadów i procesy przekształcania 
paliwa stałego na płynne lub gazowe.

W energetyce spółka sprawdza możli-
wości stosowania – na bazie ciepła i ener-
gii ujmowanych z wyrobisk podziemnych 
– wysokowydajnych form ogrzewnictwa 
na powierzchni (także w budynkach pasyw-
nych energetycznie). Już obecnie buduje 

elektrownie fotowoltaiczne (ich potencjał 
na gruntach PGG w rozpoczętym przez pilo-
taż w kopalni Halemba projekcie może osiąg-
nąć nawet 90–95 MW ekologicznych mocy).

PrzewaGa koNkUreNcyjNa
– Sporą przewagę konkurencyjną PGG 

stanowi położenie w najbardziej rozwiniętym 
obszarze kraju, z wysokim i rosnącym wciąż 
zapotrzebowaniem na energię elektryczną. 
Duże korzyści w zakresie produkcji lub ma-
gazynowania energii wynikać mogą z ogrom-
nego areału postindustrialnych, pogórniczych 
gruntów we władaniu spółki, a także ogrom-
nego doświadczenia i kompetencji inżynierów 
w zarządzaniu energetyką – wyjaśniał prezes 
PGG. – Bezustannie inwestujemy w umie-
jętności inżynierskie naszej kadry, bo są one 
absolutnie kluczowe do budowy nowych kom-
petencji – dodał.

ceNtrUm Nowych idei
W zakresie technologii przemysłowych 

PGG chce być w centrum najnowszych idei, 
na przykład pracować nad wszechstronnym 
wykorzystaniem dostępnych surowców, ro-
botyzacją linii produkcyjnych, automatyzacją 
procesów przemysłowych i nowoczesną ob-
róbką metali. – Wysoka elastyczność w pro-
gramowaniu procesów produkcji pozwoli 
nam zaspokajać w przyszłości potrzeby takich 
branż jak transport kolejowy, energetyka czy 
budownictwo – mówił Tomasz Rogala.

Prezes PGG opisał między innymi pro-
gram modernizacji zakładów remontowych 
spółki. Na ich bazie, korzystając z bogatego 
doświadczenia i licznych nieruchomości, moż-
na stworzyć wysoko wyspecjalizowane zakłady 
usług o profilu spawalniczym na potrzeby 
firmy i rynku. W pierwszym etapie, w latach 
2018–2021, zaplanowano w PGG gruntowne 
doposażenie i rozbudowę parku maszynowe-
go oraz wyszkolenie specjalistycznej obsługi. 
W latach 2020–2023 przyjdzie kolej na dywer-
syfikację procesów i usług oraz zdobywanie 
rynków dla ich sprzedaży.

Innym przykładowym projektem przy-
szłości w PGG może być budowa budynku pa-
sywnego, w którym powstanie między innymi 
laboratorium badające możliwości wykorzy-
stania kopalnianych zasobów energetycznych. 
Obiekt ten byłby zasilany z pomp i wymienni-
ków ciepła umieszczonych w pokładach węgla 
pod powierzchnią ziemi, z ogniw słonecznych 
na dachach, ścianach, hałdach i nieużytkach 
pogórniczych, z wód kopalnianych i z silników 
na metan ujęty w podziemnych wyrobiskach. 

czyste techNoloGie
– W osiągnięciu wytyczonych przez Unię 

Europejską celów polityki klimatycznej ważną 
rolę odgrywają projekty z obszaru czystych 
technologii węglowych, prace badawczo-
-rozwojowe, wreszcie rozwój inwestycyjny 
na terenach po zamkniętych kopalniach, który 
zostanie przemyślany w sposób użyteczny 
dla nowych gałęzi przemysłu. Polska Grupa 
Górnicza ma wizję, wiedzę i doświadczenie, 
jak przeprowadzić największą w Europie kom-
panię wydobywczą przez proces transformacji 
energetycznej tak, aby zapewnić regionowi 
rozwój, a jego mieszkańców uchronić przed 
ubóstwem – podsumował prezes PGG To-
masz Rogala.

PGG

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala wezwał w Brukseli do ochrony łańcucha wartości, 
tworzonego przez spółki górnicze Europy

PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres 
działalności firmy. O planach spółki poinformował prezes Tomasz Rogala
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 XNowy GórNik: Zajmuje się pan foto-
woltaiką i innowacyjnymi technologia-
mi w spółce, która wydobywa węgiel. Nie 
czuje się pan obco w firmie utrzymującej 
się z bardzo konserwatywnej i skostniałej 
działalności?
rafał Gąsior: Wywodzę 
się z górnictwa i pocho-
dzę z rodziny górniczej. 
Z wykształcenia jestem 
inżynierem elektrotech-
nikiem po Politechnice 
Śląskiej. W 2008 roku 
zacząłem pracę w kopalni 
Murcki-Staszic jako stażysta w oddziale elek-
trycznym. Tam przeszedłem kolejne szczeble 
kariery – od stażysty do kierownika działu 
energomechanicznego. 

Może wydawać się dziwne, że spółka wę-
glowa zajmuje się energią ze słońca. Stereoty-
powo Polska Grupa Górnicza jest kojarzona 
jako dostawca węgla, z którego jest wytwarza-
na energia. Proszę pamiętać, że my jesteśmy 
nie tylko dostawcą paliwa energetycznego, 
ale także wielkim odbiorcą energii. Potrze-
bujemy jej, żeby wydobywać węgiel. Możemy 
ją kupować, wytwarzać w sposób konwen-
cjonalny albo niekonwencjonalny. Przecież 
przez dziesięciolecia było tak, że przy kopal-
niach powstawały elektrociepłownie, które 
dostarczały energię do kopalni i do osiedli 
górniczych. Potem dostarczały ją także dla 
mieszkańców miast, w których znajdowa-
ła się kopalnia. Dlaczego kopalnia nie może 
wytwarzać zielonej energii dla siebie, a jeżeli 
to możliwe – także dla innych? 

Oczywiście, na razie jest tak, że wytwa-
rzamy energię, przesyłamy ją do sieci elek-
troenergetycznej, a korzyść polega na tym, 
że pieniądze z tej operacji pokrywają część 
naszych wydatków na energię elektryczną. 
Podkreślam – na razie będą to małe kwoty 
w porównaniu z naszymi potrzebami. Wszyst-
kie zakłady PGG zużywają rocznie około  
1,7 TWh energii. Rocznie płacimy za ener-
gię ponad 400 mln złotych. To bardzo dużo 
i chyba nigdy nie będziemy samowystarczalni 
energetycznie. Jednak gdybyśmy zaoszczędzili 
tylko 10 proc. z tej kwoty, to warto to zro-
bić. Ważny jest także efekt ekologiczny. Czy 
w takim razie fotowoltaika jest abstrakcją 
w firmie górniczej? Nie. Te tematy wpisują 
się w działalność spółki. Dlatego nie czuję się 
odszczepieńcem. 

Poza tym proszę pamiętać, że PGG wy-
twarza także energię z metanu ujmowanego 
w kopalniach. To oznacza, że nasza spółka 
wykorzystuje swój potencjał w obszarach, 
których do tej pory nie wykorzystywaliśmy, 
tak jak w przypadku fotowoltaiki, albo mało 
wykorzystywaliśmy, tak jak w przypadku zago-
spodarowania metanu do wytwarzania energii.

 X Polska Grupa Górnicza stanie się konku-
rencją dla energetyki?

– Nie, ponieważ wytwarzanie energii jest 
naszym dodatkowym działaniem. Budujemy 
fotowoltaikę na obszarach, które do tej pory 
nie były wykorzystywane, poprawiając naszą 
efektywność. Zaczęliśmy od dachów budyn-
ków w ruchu Halemba kopalni Ruda. Chcemy 

to robić na hałdach. W Halembie na dachach 
dziewięciu budynków, od siedziby dyrekcji 
po lampownię, zabudowano łącznie 1109 pa-
neli ogniw fotowoltaicznych. Moc zainstalo-
wana wynosi 410 kW. W ciągu roku panele 
wytworzą około 390 MWh energii. 

Zaczęliśmy od Halemby, ale planujemy 
kolejne inwestycje. Na razie dzięki instalacji 
na dachach budynków tej kopalni wytworzy-
my rocznie tyle energii, ile wystarczyłoby dla 
przynajmniej 130 domów jednorodzinnych. 

 XW górnictwie oprócz zwolenników takich 
inwestycji jest także liczna grupa scepty-
ków. Uważają, że nie ma sensu angażować 
się w przedsięwzięcia, które nie są podsta-
wowym biznesem. Podstawowym bizne-
sem PGG jest wydobycie węgla. Po co roz-
praszać siły?

– Nie rozpraszamy sił. Dodatkowa dzia-
łalność nie jest obliczona na to, aby zastąpić 
górnictwo. Proszę pamiętać, że postęp w gór-
nictwie nie oznaczał rezygnacji z podstawowej 
działalności. On ją umożliwiał. Od koni pra-
cujących pod ziemią przeszliśmy do maszyn 
naszpikowanych technologiami cyfrowymi, 
a podstawowy biznes jest ten sam. 

 XWróćmy do pytania o zasadność angażo-
wania się w fotowoltaikę. Powiedział pan, 
że PGG nie zastąpi energetyki. Jednak spół-
ka wydaje pieniądze, które można byłoby 
zainwestować w biznes podstawowy, czyli 
w górnictwo. Nie szkoda pieniędzy?

– Inwestujemy, żeby choć część energii 
produkować w ramach spółki. Tworzymy 
także miejsca pracy. Taką instalację trzeba 
konserwować i nadzorować. Może to robić 
górnik, który wkrótce przejdzie na emery-
turę i będzie mógł do niej dorobić. Jednak 

wcześniej będzie musiał zdobyć uprawnienia 
niezbędne do zajmowania się instalacjami 
OZE. Takie uprawnienia może zdobyć każdy, 
a następnie może podjąć pracę jako serwisant 
na rynku zewnętrznym. 

 XNie obawiał się pan, że angażując się 
w pracę przy energetyce odnawialnej, ule-
ga chwilowej modzie?

– Uważam, że energetyka ze źródeł od-
nawialnych będzie się rozwijała. To wcale nie 
znaczy, że energetyka węglowa stanie się nie-
potrzebna. Dla mnie obecna praca jest wielkim 
źródłem wiedzy. Pracując w kopalni, wszystko 
oceniałem z punktu widzenia swojego miej-
sca pracy. To dla mnie naturalne, ponieważ 
mocno wiążę się z miejscem pracy. Pracując 
w Biurze Innowacji, mam inną perspektywę. 
Rozumiem, że chciał pan zapytać, czy nie oba-
wiam się pracy w centrali PGG? Nie. Pracuję 
z pełnym zaangażowaniem. Fotowoltaika bę-
dzie się rozwijała. Poza tym zajmujemy się nie 
tylko fotowoltaiką. Interesują nas wszystkie 
tematy związane z innowacyjnymi rozwią-
zaniami w górnictwie i w dziedzinach, które 
mogą być górnictwu pomocne. 

 X Jest pan górnikiem. Nie czuje się pan jak 
sabotażysta działający przeciwko stanowi 
górniczemu?

– Fotowoltaika ma nam pomagać. Ma do-
starczać energię. Nie uprawiam sabotażu, 
tylko służę swojej branży. W najbliższym 
czasie na montaż – tym razem paneli na-
ziemnych – czekają hałdy, na przykład przy 
kopalni Sośnica wzdłuż autostrady A4. Ich 
moc wyniesie około 8 MW. Podobne farmy 
na ośmiu wybranych hałdach i terenach po-
górniczych w PGG będą miały potencjał mocy 
w przybliżeniu 40 MW. Natomiast kolejne 

instalacje dachowe dadzą około 6–7 MW 
mocy. Szacujemy, że po zakończeniu projek-
tu instalacje fotowoltaiczne będą miały moc 
około 95 MW. Cały projekt ma kosztować 
około 300 mln złotych. Jednak z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej można pozyskać dofinansowanie na-
wet w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji. 
Przygotowujemy odpowiedni wniosek. Mamy 
mocne argumenty. 

Tak zwaną unikniętą emisję dwutlenku 
węgla, dzięki energii słonecznej, w chwi-
li osiągnięcia mocy docelowej szacujemy 
na około 60 tys. ton rocznie. Instalacja w Ha-
lembie pozwala zmniejszyć emisję o 317 ton. 
O 297 ton rocznie zmniejszymy emisję dwu-
tlenku siarki, a o 302 tony emisję tlenków 
azotu. O 18 kg będzie mniejsza emisja pyłów 
zawieszonych PM2,5 i PM10, które przede 
wszystkim odpowiadają za zjawisko smogu. 

 X Często spotyka się pan z opiniami, że wy-
myślacie cuda na kiju, zamiast wziąć się 
do roboty?

– Nie spotkałem się z negatywnymi re-
akcjami. Wiem, że potrzebna jest akceptacja 
społeczna dla naszych działań. Robimy coś 
nowego. Tworzymy dochód dla firmy, ponie-
waż każdy megawat wytworzony przez naszą 
instalację oznacza, że mniej obciążymy spółkę. 
Zaoszczędzone pieniądze będą mogły być 
przeznaczone na wsparcie produkcji, na cele 
typowo górnicze. Nasze plany nie są oderwane 
od produkcji. Nie zabieramy pieniędzy prze-
znaczonych na inwestycje. Jeżeli dostaniemy 
dofinansowanie z NFOŚiWG, wtedy będziemy 
mogli ogłosić, że za te pieniądze, wyłożone 
jednorazowo, przez wiele lat będziemy mieli 
sporo odnawialnej energii. 

 X Jesteście częścią organizmu pod nazwą 
Polska Grupa Górnicza?

– Tak. Pracujemy w strukturze firmy, na-
sza praca ma przynieść wymierne korzyści, 
wszystkie działania podejmujemy w interesie 
spółki. Jesteśmy taką samą częścią organizmu 
PGG jak górnicy, informatycy, elektrycy i wie-
le innych grup zawodowych wykonujących 
specjalistyczne prace. My także tworzymy 
miejsca pracy i dajemy szansę na podniesienie 
kwalifikacji. Nasza praca to źródło oszczęd-
ności oraz propagowania nowych rozwiązań. 

 X Dość późno wzięliście się za fotowoltaikę.
– Myślę, że to dobry moment. Technolo-

gie fotowoltaiczne błyskawicznie się rozwijają. 
Najnowsze instalacje mogą wytwarzać energię 
nawet w czasie pełni księżyca. Oczywiście, 
są to minimalne wielkości. Tuż przed naszą 
rozmową oglądałem instalację, która w nocy, 
w świetle księżyca wytwarzała 60 W. Niedu-
żo? Tak, ale jeżeli poprawi się technologię, 
będzie mogła zaspokajać zapotrzebowanie 
na energię jednego domu nawet w nocy. To już 
dużo. Oczywiście nie stawiamy na wytwarza-
nie energii nocą, bo sprawność instalacji jest 
wtedy symboliczna. Podaję ten przykład, aby 
zobrazować skalę postępu. Staramy się śledzić 
wszystkie nowinki, aby wybierać najnowocześ-
niejsze rozwiązania.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z rafałem Gąsiorem, dyrektorem Biura Innowacji i Implementacji Nowych Technologii PGG

Jesteśmy częścią organizmu 
Polskiej Grupy Górniczej

PG
G

 

W Halembie na dachach dziewięciu budynków, od siedziby dyrekcji po lampownię, zabudowano łącznie 
1109 paneli ogniw fotowoltaicznych
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ROZMAWIA: JOLANTA TALARCZYK

 XNowy GórNik: Zakończone niedawno 
Centralne Zawody Ratownictwa Górniczego 
były testem sprawności ratowników i proce-
dur. Jakie wnioski można z nich wyciągnąć?
Piotr bUchwald: Wnioski dotyczące pro-
wadzenia akcji ratowniczych powstają pod-
czas codziennej ratowniczej pracy, wynikają 
z bieżących analiz przebiegu zdarzeń i fak-
tycznie prowadzonych akcji w kopalniach. 
Zawody często były traktowane jako specyficz-
ny pojedynek sportowy, od którego chcemy 
odejść. Oczywiście rywalizacja zawsze będzie 
wpisana w formułę zawodów, ale sprawność 
i czas wykonywania zadań to nie są ich je-
dyne znaczące elementy. Zależy nam przede 
wszystkim na kompleksowym sprawdzeniu 
znajomości technik górniczych, przepisów, 
sprzętu używanego w akcjach i umiejętności 
współpracy wszystkich osób w drużynie. Stąd 
też zadania w zawodach są skomplikowane, 
nastawione na działania intelektualne, analizę 
sytuacji i podejmowanie konkretnych czyn-
ności w szybko zmieniających się warunkach. 
Każda akcja jest inna, nieporównywalna, nie 
da się takich samych metod stosować w zda-
rzeniu pożarowym jak w akcji zawałowej czy 
po wybuchu metanu. 

Tegoroczne zawody były najbardziej zbli-
żone do sytuacji, z jakimi ratownicy zmagają 
się podczas prawdziwych akcji. To już nie 
było chodzenie po boisku. Zadymienie było 
prawdziwe, zaciśnięcie wyrobiska faktyczne 
i trzeba było naprawdę używać przyrządów 
pomiarowych i sprzętu ratowniczego, a nie 
tylko markować ich zastosowanie. Zawody 
przeprowadzaliśmy w naszych zmodernizowa-
nych wyrobiskach ćwiczebnych, które dokład-
nie odtwarzają warunki prawdziwej kopalni 
na poziomie 800 czy 1000 metrów, oczywiście 
bez uwzględnienia elementu różnicy ciśnień.

 XOd lat wygrywa drużyna z Bobrka. Czy 
w innych kopalniach kuleją szkolenia, gor-
sze jest wyposażenie?

– Tak to już jest w zawodach, że ktoś musi 
wygrać lub zająć drugie czy piąte miejsce. 
Ratownicy z Bobrka ostatecznie byli najlepsi 
w klasyfikacji generalnej, w większości kon-
kurencji, ale w dwóch wyprzedził ich zastęp 
ze Staszica. Na finiszu sumuje się wszystkie 
uzyskane punkty i tak wyłania się zwycięzcę. 
Poziom wyszkolenia i umiejętności zapre-
zentowanych przez wszystkich uczestników 
zawodów był porównywalny. Na Bobrku ze-
brało się towarzystwo, które dosłownie żyje 
rywalizacją, oni już na drugi dzień po ogło-
szeniu terminu zawodów przyjechali dopyty-
wać o szczegóły. Te zawody dają nam przede 
wszystkim integrację środowiska. To takie lu-
stro, w którym każda drużyna może zobaczyć, 
jak wypada w porównaniu z kolegami z innych 
zakładów, a tym samym na co należy położyć 
większy nacisk podczas szkoleń. 

 X Zapowiedział pan, że zawody będą or-
ganizowane co roku. Czy nie przyćmią 

codziennej pracy szkoleniowej i nie obar-
czą nadmiernym wysiłkiem organizacyj-
nym CSRG?

– Na razie to tylko pomysł, który analizu-
jemy w różnych aspektach. Być może utrzy-
mamy dwuletni cykl w zawodach centralnych, 
żeby zachować ich zbieżność z międzynarodo-
wymi, a wprowadzimy jakieś zmagania mię-
dzykopalniane na szczeblu okręgu. W CSRG 
mamy doskonały zespół pracowników zajmu-
jących się od lat przygotowaniem i prowadze-
niem zmagań ratowniczych. Organizacyjnie 
dalibyśmy sobie radę z corocznymi zawodami, 
ale musimy brać pod uwagę także oczekiwania 
innych, w tym uczestników.

 X Czy wyrobiska ćwiczebne dla ratowni-
ków zawodowych wykorzystywane pod-
czas tegorocznych zawodów mogą służyć 
do szkoleń zastępów kopalnianych i na ja-
kich zasadach?

– Taki był zamysł, żeby były dostępne 
także dla zastępów kopalnianych, które mogą 
wspólnie ćwiczyć z zawodowymi ratownika-
mi. W prawdziwych akcjach w kopalniach 
wspierają i ubezpieczają się wzajemnie, a za-
tem warto, żeby także wspólnie przechodzili 
szkolenie. Do końca tego roku powinniśmy 
zakończyć wszystkie planowane modernizacje. 
W najbliższych tygodniach rozpocznie się 
transport części obudowy zmechanizowanej, 
wycofanej z eksploatacji w JSW SA. Posłużą 
do budowy fragmentu ściany z obudową zme-
chanizowaną, mocno zaciśniętą, i gdy do tego 
dołożymy jeszcze zadymienie oraz koniecz-
ność przedostania się ratowników na drugą 
stronę, to będą mieli warunki bardzo zbliżone 
do realiów po zaistnieniu pożaru w kopalni. 
Projekt udostępniania wyrobisk ćwiczebnych 
ratownikom kopalnianym jest w opracowa-
niu. Będą użytkowane za symboliczną opła-
tą, na podobnych zasadach jak w GOPR czy 
TOPR, z którymi ćwiczą nasi alpiniści. 

Nasz zastęp górniczych płetwonurków 
korzysta z bazy Ośrodka Szkolenia Płetwonur-
ków w Pszczynie, z którym mamy podpisaną 
umowę. Być może podobne umowy będą za-
wierane z CSRG przez przedsiębiorców górni-
czych w zakresie szkoleń w naszym wyrobisku 
ćwiczebnym. Wyrobiska te powstawały ponad 
rok. Są autorskim dziełem naszych ratow-
ników oraz kadry inżynieryjno-technicznej. 
W wyrobisku wprowadzono pełny monito-
ring, dzięki któremu poczynania całego za-
stępu można obserwować i korygować z bazy 
szkoleniowej.

 X CSRG ma duży wkład w poprawę bez-
pieczeństwa ratowników. Czy w najbliż-
szym czasie będą spektakularne sukcesy 
na miarę łączności bezprzewodowej czy 
odzieży ochronnej?

– Cała działalność CSRG opiera się 
na czterech filarach: interwencyjnym, pre-
wencyjnym, szkoleniowym i innowacyjnym. 
Badania naukowe są systematycznie prowa-
dzone, w tym również w ramach konsor-
cjów. Obecnie realizujemy trzy duże tematy 

badawcze. Ich efekty powinny być w 2021 
roku. Symulator w systemie 3D do prowa-
dzenia i kierowania akcją ratowniczą będzie 
wspólnym dziełem kilku podmiotów, w tym 
Politechniki Śląskiej i programistów Cargo-
-Jaworzno. Z Głównym Instytutem Górni-
ctwa pracujemy nad dwoma szybszymi niż 
dotychczas sposobami gaszenia pożarów 
podziemnych z wykorzystaniem nie tylko 
gazów inertnych, takich jak azot czy dwu-
tlenek węgla, ale różnych ich konfiguracji 
w połączeniu z argonem lub parą wodną.

 X CSRG SA jest obecnie przedsiębiorstwem 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
-obronnym, jednostką Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Co to w prak-
tyce zmieniło w jego dotychczasowym 
funkcjonowaniu?

– Okazuje się, że zmieniło bardzo dużo. 
Od 2013 roku jesteśmy pełnoprawnym człon-
kiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaś-
niczego, co umożliwia na przykład wspólne 
ćwiczenia i to w różnej konfiguracji. Stąd 
między innymi obecność w kopalniach psów 
ratowniczych, ciągle jeszcze wzbudzających 
zdziwienie, ale one muszą poznać warunki 
dołowe, dlatego intensywnie ćwiczą. 

Nasza silna grupa alpinistów stale uczest-
niczy w szkoleniach GOPR-u, niedawno ich 
umiejętności i sprzęt przydały się podczas 
akcji w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Nigdy nie 

Centralna staCja ratowniCtwa GórniCzeGo. 
Od roku CSRG jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, a to niesie nowe zadania, współdziałania, 
wymianę poglądów i doświadczeń – na przykład z Marynarką 

Wojenną. Działalność CSRG opiera się na czterech filarach: 
interwencyjnym, prewencyjnym, szkoleniowym i innowacyjnym. 
– Od 2013 roku jesteśmy pełnoprawnym członkiem Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co umożliwia na przykład 
wspólne ćwiczenia i to w różnej konfiguracji – mówi w rozmowie 

z Nowym Górnikiem Piotr Buchwald, prezes Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu. akcji ratowniczych

Nie ma identycznych

Piotr Buchwald, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu: – Cała działalność CSRG opiera się na czterech filarach: interwencyjnym, prewencyjnym, 
szkoleniowym i innowacyjnym
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Jeden z flagowych produktów Polskiej Gru-
py Górniczej – niskoemisyjne paliwo wę-
glowe Ekogroszek Karlik do nowoczesnych 
kotłów V klasy i Ecodesign – wyróżniono 
w konkursie 56. Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i 21. Targów Technik Grzew-
czych i Oszczędności Energii Instal-System 
2019, które odbyły się 27–29 września 
w Bielsku-Białej.

Nagrody targowe przyznawane od ponad 
20 lat na Międzynarodowych Targach Bu-
downictwa i Targach Instal-System cieszą się 
prestiżem w branży. W konkursowej kapitule 
zasiadają specjaliści, przedstawiciele urzędów, 
instytucji oraz firm związanych z budowni-
ctwem. W opinii jurorów „nagroda przyznana 
jednemu z szerokiej gamy wysoko ocenianych 
produktów handlowych PGG SA powinna 
stanowić dla PGG SA zachętę do dalszych 
działań, mających na celu doskonalenie ofer-
ty produktowej, szczególnie tej kierowanej 
na rynek komunalno-bytowy”. Oceniając 
Ekogroszek Karlik, zwrócono również uwa-
gę na „niestandardowy charakter aktywności 
rynkowej PGG, w której potrzeby społeczeń-
stwa łączone są z jakże ważnymi dziś celami 
ekologicznymi”.

Karlik zainteresował nie tylko polską, ale 
i zagraniczną publiczność. Na targowym sto-
isku Polskiej Grupy Górniczej dominowały 
opinie, że ogrzewanie oparte na ekologicz-
nym paliwie węglowym i kotłach najnowszych 
generacji nie ma dziś konkurencji, bo każ-
de z dostępnych alternatywnych rozwiązań 
grzewczych będzie po prostu droższe i mniej 
pewne.

W tym roku Międzynarodowe Targi Bu-
downictwa oraz Targi Technik Grzewczych 
i Oszczędności Energii Instal-System 2019 
w Bielsku-Białej odbywały się pod honoro-
wym patronatem Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwa Energii, Marszałka 

Województwa Śląskiego, Prezydenta Biel-
ska-Białej oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Ekogroszek Karlik jest węglem 
o wysokiej wartości opałowej pow. 26 MJ/kg, 
a charakteryzują go regularne uziarnienie 
(od 6 do 25 mm), niska zawartość popiołu 

(3–9 proc.) i wilgoci (5–12 proc.). Wytwarzany 
jest w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa PGG. 
Sprzedaje się go luzem z możliwością zakupu 
w big bagach o wadze 1 tony lub w workach 
po 25 kg. Karlika można kupić między innymi 
w sklepie internetowym Polskiej Grupy Gór-
niczej z dostawą do klienta.

PGG

stroniliśmy od współpracy z innymi służbami 
ratowniczymi, ale teraz, w ramach krajowego 
systemu, prowadzimy szeroką, wielopłasz-
czyznową współpracę. Od roku CSRG jest 
przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu 
gospodarczo-obronnym, a to niesie nowe za-
dania, współdziałania, wymianę poglądów 
i doświadczeń – na przykład z Marynarką 
Wojenną. Moim bezpośrednim przełożonym 
jest minister energii, ale w ramach ustawy 
Prawo geologiczno-górnicze mamy także za-
dania nałożone przez Ministerstwo Środowi-
ska. W niektórych działaniach wchodzimy 
w kompetencję służb specjalistycznych innych 
resortów. 
 l
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R E K L A M A

Polska Grupa Górnicza

Ekogroszek Karlik z PGG wyróżniony 
w międzynarodowym konkursie
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Z I E L O N A  S T R E F A

Auta elektryczne

Elektryzująca przyszłość 
motoryzacji

Udział transportu w ogólnej emisji dwutlen-
ku węgla ocenia się na 14 proc. To co prawda 
mniej niż w przypadku produkcji energii elek-
trycznej (25 proc.), rolnictwa (24 proc.) czy 
przemysłu (21 proc.), ale nie oznacza, że kon-
cerny samochodowe nie pracują nad zmniej-
szeniem jego emisji. Ich głównym kierunkiem 
działań w tej kwestii jest elektryfikacja mo-
toryzacji. Auta elektryczne nie emitują zanie-
czyszczeń, jak tlenki azotu czy węglowodory, 
ani nie wytwarzają dwutlenku węgla. Zamia-
na samochodów spalinowych na elektryczne 
jest też atrakcyjną propozycją dla kierowców: 
jazda nimi jest bardziej komfortowa, silniki 
elektryczne są cichsze, są łatwiejsze w kie-
rowaniu, a ich koszty użytkowania spadają.

Korzyści z wprowadzenia „elektryków” 
w miastach będą natychmiastowe – ich ciche 
silniki zmniejszą poziom hałasu, brak emisji 
spalin ograniczy miejski smog oraz uwalnianie 
się toksyn. Taki związek jak tlenek azotu, emi-
towany wraz ze spalinami, jest niebezpieczny 
dla zdrowia ludzi (wywołuje alergię i astmę). 
Auto elektryczne pozostawia tylko drobiny 
gumy ze ścierających się opon na nawierzchni. 
Problematyczne wydaje się jedynie korzystanie 
z prądu, który nie powstaje w sposób obojętny 
dla środowiska. Jednak elektrownie węglo-
we, które są głównym polskim producentem 
energii, mogą coraz skuteczniej eliminować 
zanieczyszczenia, w przeciwieństwie do samo-
chodów spalinowych, które wciąż dominują 
na naszych drogach.

Jak podaje Międzynarodowa Rada Czy-
stego Transportu, ślad węglowy, który po-
zostawia po sobie produkcja samochodu 
elektrycznego, jest niwelowany po średnio 
dwóch latach jego normalnej eksploatacji. 
Po uwzględnieniu procesu produkcji emisja 
„elektryka” przeliczona na kilometr wyno-
si około połowy poziomu osiąganego przez 
diesla. Jeśli w następnych latach świat pod-
biją elektryczne SUV-y o dużych zasięgach, 
to oszczędność emisji dwutlenku węgla może 
być jeszcze większa. Szacuje się, że w naszym 
kraju auta elektryczne przez cały swój cykl 
życiowy emitują o 25 proc. mniej dwutlen-
ku węgla niż diesle. Po zsumowaniu miksów 
energetycznych wszystkich państw Unii Eu-
ropejskiej emisje przy zamianie samochodów 
z silnikami spalinowymi na „elektryki” spadają 
o 45 proc.

zasięG i ładowarka
Jednym z głównych warunków, by auta 

na prąd zyskiwały na popularności, jest wydłu-
żenie ich zasięgu. To oznacza, że pojemność 
baterii musi rosnąć. Jak dotąd samochody 
elektryczne najczęściej mają baterie o po-
jemności 30–40 kWh, ale pojawiają się już 
modele (jak Hyundai Kona) z akumulatorami 
o znacznie większej pojemności (64 kWh). Za-
powiadane są już SUV-y i crossovery na prąd 
z akumulatorami o pojemności powyżej 
80 kWh. 

Kolejnym warunkiem rozpowszechnienia 
się „elektryków” jest rozwój sieci punktów 
ładowania. Codziennie w Europie odda-
wanych jest kilkadziesiąt nowych punktów 
z ładowarkami – przy stacjach benzynowych 

i dealerskich, przy hotelach i supermarke-
tach oraz dużych firmach. Niemiecki kon-
cern Volkswagen zapowiada, że powstaną 
one u wszystkich dealerów i partnerów ser-
wisowych firmy w Unii Europejskiej, w tym 
900 w Polsce. 350 z nich będzie dostępnych 
publicznie. Domowe gniazdka ładowania 
mogą być jedynie uzupełnieniem publicznej 
sieci, ponieważ instalacja elektryczna 230 V 
nie pozwala na szybkie ładowanie. Publiczne 
stacje ładowania mają zazwyczaj wysoką moc 
– 50 kW lub więcej.

elektryczNa stymUlacja
Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych nakłada na gminy obo-
wiązek stworzenia do końca 2020 roku od  
60 punktów ładowania w gminach liczących do 
100 tys. mieszkańców aż po 1000 stacji w po-
nad milionowych obszarach. Rząd planuje też 
ulgi podatkowe dla firm zmieniających swoją 

flotę na elektryczną i dla kierowców indywi-
dualnych. Dyskutuje się między innymi nad 
pomysłami dopłat do 36 tys. złotych, możli-
wością wjazdu samochodami elektrycznymi 
do stref czystego transportu oraz odpisami 
amortyzacyjnymi w wysokości do 30 tys. euro.

ceNy, ceNy
E-samochody mają coraz większe zasięgi. 

Popularne modele, jak Smart czy Mitsubishi 
i-MiEV, mogą po naładowaniu przejechać 
około 120–130 km, a Nissan Leaf – nawet 
220 km. Najlepsza pod tym względem jest 
Tesla – w lepszych wersjach jej zasięg prze-
kracza 500 km. Rozwój technologii przez pro-
ducentów baterii sprawił, że od 2010 roku 
baterie potaniały średnio o 85 proc. na kWh 
mocy. Przewiduje się, że spadek cen do 2024 
roku osiągnie 70 proc. Mimo to samocho-
dy elektryczne to wciąż drogi zakup. Poniżej  
100 tys. zł są tylko Smarty. Wyższej klasy 

Nissan Leaf to wydatek do 170 tys. złotych, 
z kolei średnia cena Renault Kangoo wynosi 
150 tys. złotych. Pocieszać można się tym, 
że mniejsze są bieżące koszty utrzymania elek-
trycznego samochodu – energia elektryczna 
jest tańsza niż benzyna czy olej napędowy. 
Za e-auta płaci się też niższe podatki, a koszty 
ich serwisowania wynoszą około 30–35 proc. 
kosztów serwisu samochodów z silnikiem 
spalinowym.

Po zakupie samochodu elektrycznego 
koszty eksploatacji sprowadzają się praktycz-
nie do kosztów ładowania. Cena przejazdu 
100 km waha się od 0 do 66 złotych. Wciąż 
w niektórych ładowarkach miejskich można 
pobrać energię za darmo (np. pod marketami 
Lidl). Przy ładowaniu auta pod domem lub 
firmą pokonanie 100 km będzie kosztowało 
od 3 do 19 złotych. Najdroższe są oczywiście 
ładowarki komercyjne, jednak w wielu sytu-
acjach nie ma innego wyjścia. Na przykład 
w sieci Greenway Polska 1 kWh kosztuje nawet 
2,29 złotych (pobierana jest też opłata za czas 
powyżej 40 min), co oznacza wydatek około 
30 zł za 100 km. 

Pozostałe koszty stałe eksploatacji samo-
chodu elektrycznego to obowiązkowe OC 
i przeglądy, opcjonalne AC oraz standardowa 
obsługa układu jezdnego (opony, kosmetyka, 
drobne naprawy). Układu napędowego nie 
trzeba wymieniać, ponieważ odpowiednio 
eksploatowana bateria litowo-jonowa wy-
trzymuje 14–15 tys. ładowań, czyli średnio 
około 10 lat. 

komfort i bezPieczeństwo
W obszarach zabudowanych, gdzie 

z reguły jeździ się z prędkością 50 km/h, sa-
mochody elektryczne na dobrych oponach 
są prawie bezgłośne – nawet najtańsze mo-
dele. Możliwe, że już w niedługiej przyszłości 
szybko rosnąca liczba tych aut zmusi prawo-
dawców do wprowadzenia obowiązkowego 
„sztucznego hałasu”, czyli dźwięku ostrze-
gającego pieszych o zbliżaniu się pojazdu. 
Podczas jazdy e-samochodem nie odczuwa 
się też dokuczliwych i szkodliwych drgań, po-
nieważ jedynymi obracającymi się elementami 
są wirnik silnika, przekładnia, osie i koła, które 
w przeciwieństwie do ruchu tłoków silników 
spalinowych nie generują żadnych drgań, 
zwłaszcza o niskiej częstotliwości. Również 
brak charakterystycznego zapachu paliwa 
może podnieść komfort jazdy wielu poten-
cjalnym użytkownikom.

Budowa samochodów na prąd sprawia też, 
że są bezpieczniejsze. Ogniwa baterii łączą 
się w moduły, którym można nadać prawie 
dowolny kształt. Dzięki temu niżej i bliżej 
środka geometrycznego można umieścić śro-
dek ciężkości pojazdu. Taki stabilny samochód 
lepiej trzyma się nawierzchni i wytrzymuje 
większe siły odśrodkowe na zakrętach. Kolizje 
boczne stwarzają w jego przypadku mniejsze 
zagrożenie, bo trudniej go przewrócić. Z kolei 
pusta przestrzeń z przodu e-auta umożliwia 
zaprojektowanie lepszych niż w pojazdach 
spalinowych stref kontrolowanego zgniotu, 
bardzo skutecznie rozpraszających energię 
zderzenia czołowego.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Wodór świetnie się sprawdza jako paliwo dla miejskich autobusów

Podczas jazdy samochodem elektrycznym nie odczuwa się dokuczliwych i szkodliwych drgań silnika
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Toyota pokazała kolejną generację małego 
modelu Yaris, który wejdzie na rynek w przy-
szłym roku. Nowy Yaris to pierwszy samochód 
segmentu B zaprojektowany w technologii 
Toyota New Global Architecture (TNGA) na no-
wej platformie GA-B. Jej zastosowanie pozwo-
liło zwiększyć sztywność konstrukcji o 30 proc. 
przy jednoczesnym zmniejszeniu masy o 50 kg 
w porównaniu do poprzednich rozwiązań. Śro-
dek ciężkości został obniżony o 15 mm w po-
równaniu do aktualnego modelu, co zwiększa 
stabilność auta na drodze. Większa sztywność 
to również wyższy poziom bezpieczeństwa 
biernego. Udoskonalono także systemy bez-
pieczeństwa czynnego, których nowa gene-
racja obejmuje między innymi inteligentny 
tempomat adaptacyjny (Intelligent Adaptive 
Cruiser Control, IACC) działający w pełnym 
zakresie prędkości oraz asystenta utrzymania 
pasa ruchu (Lane Trace Assist, LTA). Yaris jako 
pierwszy miejski samochód oferuje centralne 
poduszki powietrzne, aby lepiej chronić pasa-
żerów w razie zderzenia bocznego. 

Toyota skróciła nadwozie nowego mode-
lu o 5 mm, zarazem zwiększając rozstaw osi 
o 50 mm. Obniżono wysokość samochodu 
o 40 mm i poszerzono go o 50 mm.

Sylwetka auta przypomina poprzednika, 
ale zmieniły się detale. Nowe lampy przednie 
zbudowano w technologii LED, zaś kierun-
kowskazy i światła do jazdy dziennej zostały 
zintegrowane w jeden moduł diodowy.

We wnętrzu pojawiły się nowe, wyso-
kiej jakości materiały, takie jak innowacyjna 
odmiana filcu na panelach drzwi i miękkie 
tworzywo na desce rozdzielczej. Interfejs użyt-
kownika obejmuje trzy wzajemnie wspierają-
ce się wyświetlacze: ekran dotykowy Toyota 
Touch na konsoli centralnej, wyświetlacz Mul-
ti-Information Display między zegarami oraz 
10-calowy, kolorowy wyświetlacz projekcyjny 
na przedniej szybie Head-up Display. Nowy 
Yaris może być wyposażony także w inne sy-
stemy i funkcje hi-tech, jak bezprzewodowa 
ładowarka indukcyjna, podgrzewana kierow-
nica czy specjalne oświetlenie typu „ambient” 
wokół kierowcy.

Nowy układ Hybrid Dynamic Force 
z silnikiem 1,5 był testowany w różnych mia-
stach Europy, w tym w Rzymie, Paryżu czy 
Darmstadt. Wyniki tych testów pokazują, 

że w środowisku miejskim pracuje on w bez- 
emisyjnym trybie elektrycznym przez niemal 
80 proc. czasu jazdy. 

Nowy silnik 1.5 Dynamic Force to trzycy-
lindrowa jednostka benzynowa ze zmiennymi 
fazami rozrządu, co pomogło w obniżeniu zu-
życia paliwa i emisji CO2 aż o 20 proc. w po-
równaniu z aktualnym Yarisem. Jednocześnie 
moc układu wzrosła o 15 proc. W skład napę-
du hybrydowego wchodzą również nowe, lito-
wo-jonowe baterie trakcyjne o wyższej mocy, 
o 27 proc. lżejsze od dotychczas stosowanych 
akumulatorów niklowo-wodorkowych.

Na wybranych rynkach nowy Yaris będzie 
dostępny także z trzycylindrowymi silnikami 
benzynowymi o pojemności 1,5 i 1,0 l.

Na kolejne szczegóły techniczne, podob-
nie jak na datę premiery na rynku w Europie, 
trzeba jeszcze trochę poczekać. 

Pierwszy elektryczNy 
samochód 
Pierwsze elektryczne Volvo to jedna 

z wersji napędu popularnego XC40. Nazwa 
została wzbogacona o wyraz Recharge, który 
ma odtąd towarzyszyć wszystkim w pełni elek-
trycznym samochodom Volvo. Nowy model 
jest wyposażony w dwa silniki elektryczne 
o łącznej mocy 408 KM i maksymalnym mo-
mencie obrotowym 660 Nm, które rozpędzają 
samochód do 100 km/h w 4,9 sekundy. Zestaw 
baterii o pojemności 78 kWh ma zapewnić 
zasięg ponad 400 km.

– Bez względu na to, co napędza nasz 
samochód, czy silnik elektryczny, czy spalino-
wy, Volvo musi być bezpieczne – mówi Malin 
Ekholm, szef ds. bezpieczeństwa w Volvo Cars. 
W pełni elektryczny XC40 będzie jednym 
z najbezpieczniejszych samochodów, jakie 
kiedykolwiek zbudowaliśmy.

Opierając się na najwyższych standardach 
bezpieczeństwa bazowego modelu XC40, in-
żynierowie bezpieczeństwa Volvo Cars mu-
sieli całkowicie przeprojektować i wzmocnić 
przednią część nadwozia, w której nie ma sil-
nika spalinowego. Nie ma zatem elementu, 
który by ją usztywniał. Samochód elektryczny 
w ofercie Volvo nie ma żadnej taryfy ulgowej 
w zakresie bezpieczeństwa.

Oznacza to również, że samochody 
nie potrzebują już rur wydechowych ani 
kratki wlotu powietrza, które ma owiewać 

chłodnicę. Usunięcie silnika spalinowego za-
pewnia dodatkowe miejsce do przewożenia 
bagażu w miejscu, gdzie dotąd gościł silnik 
i jego osprzęt. Bagażnik jest zwany fronk 
(od front trunk, czyli przedniego bagażnika).

– Podstawy bezpieczeństwa są takie same 
w przypadku tego samochodu jak w każdym 
innym Volvo. Ludzie są w środku, a samochód 
musi być zaprojektowany tak, aby był dla nich 
bezpieczny – mówi Malin Ekholm.

W porównaniu do standardowego modelu 
XC40 nadwozie wersji elektrycznej zostało 
wzmocnione klatką bezpieczeństwa chroniącą 
zarówno przestrzeń pasażerską, jak i akumu-
latory auta. Elementy klatki wykonano z wy-
tłaczanego aluminium. Tworzy ona kontrolo-
waną strefę zgniotu wokół akumulatora i jest 
całkowicie zintegrowana z karoserią.

Podwozie XC40 od początku było pro-
jektowane z myślą o napędzie elektrycznym. 
Dlatego duże akumulatory zostały zintegro-
wane z podłogą karoserii. Taką ich lokalizację 
założono na samym początku projektowania. 
Ten zabieg obniża środek ciężkości auta, po-
prawia jego prowadzenie i zmniejsza ryzyko 
dachowania.

Volvo zapowiada, że będzie miało bardzo 
mocno rozwinięte funkcje internetowe, z na-
wigacją satelitarną pozwalającą unikać korków 
(a przez to zwiększać zasięg) na czele. System 
operacyjny ma być oparty na Google Android. 
Volvo zapewnia, że wszystkie elektroniczne 
systemy samochodu będą na bieżąco uaktu-
alniane, jak dzieje się to z oprogramowaniem 
w telefonach.

ford PrzyGotowUje się 
do UPowszechNieNia 
elektromobilNoŚci
W przyszłym roku Ford ma zamiar wy-

puścić na rynek nowy, w pełni elektryczny 
SUV Forda, inspirowany stylistyką Mustanga, 
zdolny przejechać z napędem elektrycznym 
na jednym ładowaniu do 600 km (mierzo-
nych zgodnie z procedurą WLTP). Przy okazji 
marka połączy wszystkie swoje ładowarki 
w jeden system, dając właścicielom elektrycz-
nych aut możliwość korzystania z ponad 125 
tys. lokalizacji sieci ładowania FordPass w 21 
krajach. Dzięki aplikacji mobilnej FordPass 
klienci Forda będą mogli bez trudu zlokali-
zować stacje, osiągnąć je jako cel nawigacji, 

opłacić i monitorować ładowanie. Aplikacja 
ma funkcję Power My Trip, narzędzie do pla-
nowania podróży, które uwzględnia aktual-
ny stan naładowania pojazdu i identyfikuje 
odpowiednie punkty ładowania na trasie, 
by uzyskać optymalną wydajność pojazdu 
podczas podróży.

– Jedną z największych przeszkód w za-
kupie pojazdu elektrycznego był dla klientów 
strach przed stanięciem na drodze z wyczer-
panymi bateriami lub niemożność znalezienia 
stacji ładowania. Usuwamy te bariery, oferując 
najlepszy w branży dostęp do zasilania, w tym 
największą wśród wszystkich producentów sa-
mochodów sieć publicznych stacji ładowania, 
przez co większa liczba klientów będzie mogła 
czerpać korzyści z posiadania pojazdu elek-
trycznego – powiedział Ted Cannis, globalny 
dyrektor działu pojazdów elektrycznych Ford 
Motor Company. 

Strategia ładowania Forda idzie w dwóch 
kierunkach i bazuje na badaniach, które wyka-
zują, że klienci chcą być spokojni o ładowanie, 
zanim zakupią pojazd elektryczny.

Większość właścicieli pojazdów elektrycz-
nych ładuje swoje pojazdy w domu. Każdy 
elektryczny Ford będzie standardowo wypo-
sażony w przewód Ford Home Charge, zdol-
ny do ładowania niezależnie od mocy prądu 
dostarczanego do instalacji domowej. Można 
jednak dokupić także montowany na ścia-
nie Ford Connected Wallbox, dostarczający 
prąd o nawet pięciokrotnie większej mocy 
niż gniazdko typowej domowej instalacji elek-
trycznej, co oznacza, że akumulator pojazdu 
naładuje się całkowicie przez noc, na co przy 
ładowaniu z domowej sieci raczej nie można 
liczyć.

Ford jest założycielem i udziałowcem 
stowarzyszenia IONITY, które stawia sobie 
za cel udostępnienie do 2020 roku 400 stacji 
szybkiego ładowania w najważniejszych euro-
pejskich lokalizacjach. Umożliwi to znaczne 
skrócenie czasu ładowania pojazdów elek-
trycznych w porównaniu z istniejącymi sy-
stemami – co jest niezwykle istotne dla wy-
dłużenia zasięgu podróży.

Po naładowaniu w ciągu 10 minut na sta-
cji ładującej IONITY o mocy 150 kW nowy 
elektryczny sportowy SUV inspirowany Mu-
stangiem będzie w stanie przejechać do 93 km.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Yaris na przyszły rok

Toyota skróciła nadwozie nowego modelu o 5 mm, zarazem zwiększając rozstaw osi o 50 mm Podwozie XC40 od początku było projektowane z myślą o napędzie elektrycznym
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Peryferia

Ratunek

Zdrowie

Strzał w kolano, czyli uszkodzona łąkotka
Łąkotka umożliwia ruch obrotowy w zgiętym 
stawie kolanowym poprzez przesuwanie się 
na powierzchni stawowej górnej kości pisz-
czelowej. Jest zbudowana z tkanki chrzęstnej 
włóknistej – przypomina gąbkę wypełnioną 
płynem – i leży między kością udową a pisz-
czelową. Dzieli staw kolanowy na dwa piętra: 
górne i dolne. W piętrze łąkotkowo-udowym 
wykonywane są ruchy zginania i prostowania 
kolana, natomiast w piętrze dolnym wykony-
wane są ruchy rotacyjne. Składa się w dużej 
mierze z włókien łącznotkankowych, dzięki 
czemu ma dużą wytrzymałość na skręcanie 
i rozciąganie. Jest naturalnym amortyzato-
rem przeciążeń – kiedy idziemy, niesie ciężar 
dwa–pięć razy przekraczający wagę nasze-
go ciała. Urazu łąkotki nie wolno zlekcewa-
żyć, a zdarzają się one dość często i nie tylko 
sportowcom.

jakie są objawy 
UszkodzeNia łąkotki?

Kontuzjowany odczuwa ból po stronie 
bocznej lub przyśrodkowej kolana, nasilający 
się w czasie wysiłku lub bezpośrednio po nim. 
Zakres ruchomości kolana zostaje ograniczo-
ny – chorzy mają kłopot z wyprostowaniem 
lub zgięciem kolana. Pojawia się opuchlizna, 
która jest skutkiem gromadzenia się w stawie 
nadmiernej ilości płynu. Wszystkim urazom 
łąkotki towarzyszy obrzęk i wysięk. Przy kon-
tuzji w kolanie słychać trzaski, czuć przeskaki-
wanie, ma się też poczucie braku stabilności. 
Gdy łąkotka pęka poziomo, płyn stawowy 

dostaje się do szpary stawowej, wywołując 
silny ból.

jak leczyć Uraz łąkotki?
Dziś uszkodzone łąkotki się naprawia, 

regeneruje albo przeszczepia. Lekarze wyci-
nają je niechętnie, ponieważ staw kolanowy 
błyskawicznie się bez nich zużywa, do tego 
stopnia, że po 15 latach od jej usunięcia czę-
sto konieczne jest wszczepienie endoprotezy. 
Jeżeli łąkotka jest uszkodzona maksymalnie 
w 75 proc., przeprowadza się zabieg biolo-
gicznej rekonstrukcji zniszczonego fragmentu. 
Implant w jego kształcie, wykonany z kolage-
nu wołowego lub polimerów, przyszywa się 
do pozostałego fragmentu łąkotki. Na takim 
podłożu osadza się komórki wielopotencjalne 
pobrane z krwi pacjenta, które mają zdol-
ność przekształcania się w komórki pożądanej 
tkanki. Wykorzystując wszczepione rusztowa-
nie, odbudowują one tkankę łąkotki. Po roku 
do dwóch lat własna tkanka zastępuje implant, 
a po trzech latach kolagenowy implant się 
rozpuszcza. Operacja trwa 30–60 minut. 

Jeśli łąkotka jest pęknięta na odcinku 
większym niż 75%, trzeba ją zszyć. Robi się 
to dziś endoskopowo za pomocą dwóch nie-
wielkich nacięć. Możliwe jest nie tylko tra-
dycyjne szycie, ale też zespolenie poprzez 
biorozpuszczalne kotwiczki.

co robić, Gdy łąkotka 
boli, ale jest cała?
Gdy łąkotka jest przeciążona, ale cała, 

zazwyczaj stosuje się fizykoterapię – zabiegi 

krioterapii, laserowe lub leczenie polem mag-
netycznym. Fizykoterapia pomoże również 
w przypadku niewielkiego rozerwania łąkotki, 
chrząstka ta ma bowiem zdolność regeneracji 
i przy niewielkich uszkodzeniach organizm 
sam ją naprawia. Indywidualnie dobrane za-
biegi uzupełniające rehabilitację wpływają 
korzystnie na przebieg leczenia. Zmniejszają 
prawdopodobieństwo wystąpienia następnego 
urazu i utrzymują kolano w stabilizacji. Dzięki 
zabiegom szybciej również znikają zmiany za-
palne występujące w stawie. Należy pamiętać, 
że o sposobie leczenia zawsze decyduje lekarz. 

Staw kolanowy po urazie musi zostać jak 
najszybciej uruchomiony, dlatego czasie re-
habilitacji należy też wykonywać ćwiczenia. 
Początkowo są one wykonywane bez obcią-
żenia. Następnie kontuzjowany wspomagany 
jest maszynami lub korzysta z pomocy fizjo-
terapeuty.  l
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Pozornie Krzysztof był w najlepszym okresie 
swojego życia. Dobiegał czterdziestki, a jego 
życie wreszcie stawało się poukładane. Był 
co prawda po przejściach – bo dwa lata wcześ-
niej zakończył ciężkie, długoletnie, wybitnie 
nieudane małżeństwo, ale powoli o tym za-
pominał. Właśnie dostał angaż na wysokim 
stanowisku w nowej firmie, w całkiem no-
wym mieście. Na dodatek wyprowadził się 
nad morze – co zawsze było jego marzeniem.

W praktyce jednak czuł się wypalony. Za-
kończył terapię, przeszedł kilkumiesięczne le-
czenie depresji, ale mimo że był zdrowy, czuł, 
że nic nie czuje. Nic go nie cieszyło, nic go 
nie ekscytowało. Pozornie nie miał na co na-
rzekać, realnie nie mógł znaleźć pozytywów, 
a życie obserwował jak zza szyby.

Nigdy nie był odludkiem – lubił ludzi, 
imprezy i towarzystwo. Miał niewielką grup-
kę osób, z którymi przyjaźnił się od zawsze. 
W nowym miejscu nie znał nikogo, ale zupeł-
nie mu to też nie przeszkadzało. Zresztą już 
pierwszego dnia poznał Ankę. Była radosna, 
cieszyło ją wszystko, żeglowała i praktyko-
wała jogę, dużo czytała, wszystko było dla 
niej interesujące. Szybko się z Krzysztofem 
zaprzyjaźnili i zaczęli spędzać z sobą mnóstwo 
czasu. I choć lubił te niespieszne rozmowy 
i wspólne popołudnia i wieczory, to nie wpły-
wało to jednak na jego poczucie absolutnego 
poczucia bezsensu wszystkiego, co robił.

Wszystko miało się jednak zmienić jed-
nego przedpołudnia, kiedy czekając na Anię, 
przeglądał gazetę w kawiarni. Tuż za nim 
usiadła kobieta zwierzająca się swojej przy-
jaciółce. Bardzo płakała i opowiadała histo-
rię o znęcającym się nad nią i ich dwojgiem 
synów mężem, nad ich fatalną sytuacją fi-
nansową związaną z uzależnieniem męża, 
nad jej własnym uzależnieniem od niego… 
Krzysztof bezwiednie gapił się w swoją ga-
zetę, uważnie przysłuchując się wyznaniom 
nieznajomej nawet wtedy, kiedy dołączyła 
już do niego Anka.

Tamtego dnia nie rozmawiali już prawie 
o niczym innym. Krzysztof z podsłuchanych 
strzępków informacji skutecznie namierzył 
kobietę, a później już z łatwością jej męża. 
Pozbierał o nim informacje, a kilka dni póź-
niej pierwszy raz go zobaczył. Ku jego zasko-
czeniu nie był to robiący wszędzie awantury 
menel, którego się spodziewał. Był to typowy 
przedstawiciel klasy średniej, który dorobił 
się na czymś tam, w garniturku i dość dro-
gim samochodzie w leasingu. Miał równe, 
białe zęby i kłaniał się wszystkim sąsiadom. 
We wtorki grał w tenisa, w sezonie w golfa, 
a wieczorami tłukł żonę.

Krzysztof obserwował go przez kolej-
ne tygodnie, skrzętnie dokumentując to, 
o czym podczas rozmowy opowiadała żona 
mężczyzny. Jednocześnie dokładnie nakre-
ślał ramy dnia i tygodnia swojego obiektu 

zainteresowania. Obserwowanie tego faceta 
stało się już nie tyle jego dziwacznym hobby, 
ale obsesją. Na dodatek obsesją, która dawa-
ła mu dawno zapomnianą chęć życia i po-
wodowała, że pracował do późna, wstawał 
skoro świt, że planował i rozpisywał. Wie-
dział, że nie może o swoich przemyśleniach 
powiedzieć nikomu, nawet Ance. Wiedział 
też, że de facto nic nie łączy go z tamtym 
mężczyzną i gdyby coś mu się stało, nigdy nie 
zostaną ze sobą powiązani. Nie czuł zresz-
tą zbyt wielu wątpliwości, że postępuje tak, 
jak powinien – ratował przecież przed nie-
szczęściem nawet nie jedną, ale trzy osoby, 
samowolnie wyznaczając karę.

Anka przyleciała, wymachując gazetą. 
Na którejś ze stron opisane było morderstwo 
pewnego przedsiębiorcy, którego dwa dni 
wcześniej znaleziono w rzece. Ofiara miała 
rodzinę, dobrze prosperującą firmę, ale pisa-
no także o jej prawdopodobnej współpracy 
ze światkiem przestępczym. Przestępstwo było 
bardzo podobne do trzech innych, które miały 
miejsce w mieście, choć była to na razie tylko 
wstępna hipoteza policji. Anka z przejęciem 
zamknęła gazetę i wykrzyknęła do Krzysztofa 
„I czy ty wiesz, kto to...” i urwała. Popatrzyła 
na Krzysztofa uważniej, doskonale wiedział, 
kto to był. A ona powoli zaczęła się domyślać 
reszty, ale czy ktokolwiek inny miał się kiedy-
kolwiek dowiedzieć? 
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Ucieczka z krainy gafy

Sąsiad 
na wagę 
złota
Pani Ania nie odpowiadała sąsiadom 
na „dzień dobry”. Ich latorośl uderzyła kie-
dyś wiaderkiem jej dziecko w piaskownicy. 
To było 15 lat temu, ale żal pozostał. Zabro-
niła sadzać swoją córkę w jednej ławce z ich 
córką. Specjalnie wzięła urlop, żeby wyjaśnić 
nauczycielom potrzebę dobierania towarzy-
stwa dla jej dziecka. Wychowawczyni zrobiła 
duże, niebieskie oczy i powiedziała: w szkole 
publicznej traktujemy wszystkich uczniów tak 
samo. Lata matczynej pracy przyniosły jednak 
efekt – dziewczyny nie odzywają się do siebie. 

Dobry sąsiad jest na wagę złota. Pomo-
że wnieść wózek po schodach, podleje nam 
kwiatki podczas naszego wyjazdu, przegoni 
złodzieja. Bywa, że z narażeniem życia przej-
dzie przez balkon na szóstym piętrze, żeby 
sprawdzić, dlaczego nasza schorowana matka 
nie odbiera telefonu. I uspokoi nas, że ona 
sobie smacznie spała na kanapie i nie słyszała 
melodyjki telefonu zostawionego w kuchni. 
Mieszkając w bloku, doświadczyłam sąsiedz-
kiej przyjaźni i pielęgnuję te dawne znajomo-
ści po przeprowadzce do innego miasta. Je-
stem mile połechtana,, gdy ich dorosłe dzieci, 
spotykane przypadkiem, ciągle mówią do mnie 
„ciociu”. Wspólna przeszłość i wspomnienia 
są najtrwalszym fundamentem dobrych re-
lacji, bez nich znajomości są ulotne i płytkie.

Wszystkich można lubić, ale teoretycznie. 
Codzienność bywa irytująca, gdy sąsiedzi bie-
gają w drewniakach po naszym suficie lub do-
morosły stolarz robi sobie warsztat w suszarni 
nad sypialnią naszego niemowlaka lub polewa 
kafelki na swoim balkonie, gdy na naszym aku-
rat suszą się ubrania. Wtedy biegnie się piętro 
wyżej, odlicza przed jego drzwiami do dziesię-
ciu, żeby wywietrzały z głowy wszystkie wul-
garyzmy, i grzecznie wyłuszcza powód naszej 
wizyty. I słyszy się: „nie wiedziałem, że woda 
leci na wasz balkon”, „nie wiedziałem, że wasze 
dziecko ma kłopot ze snem”. W gardle mi tkwiły 
ironizujące pytanka typu: „a odkąd to woda leci 
do góry” albo „czy cięcie płyt o północy to ko-
łysanka?”. Wysłuchanie bzdurnych wyjaśnień 
opłacało się, ponieważ zyskałam dodatkową 
rodzinę do nadzoru nad moim mieszkaniem.

Zapewne łatwiej zmienić mieszkanie niż 
sąsiada. Mój znajomy latami oponował prze-
ciwko hodowli psów w bloku. Prośby, skargi 
i wnioski o interwencji w spółdzielni mieszka-
niowej nic nie dawały. Pięć yorków obszczekało 
jego nerwy tak skutecznie, że wyprowadził 
się i wkrótce one też zmieniły adres. Nowy 
właściciel mieszkania pobiegł do sądu i ho-
dowcy przyjęli do wiadomości, że budynek 
wielorodzinny to nie jest dobre miejsce dla 
piesków. Wspomniana pani Ania przez sąsia-
dów rozwiodła się z mężem. Straciła wroga, gdy 
kupili dom za miastem. Wtedy spektakl złości 
rozgrywał się w rodzinie, stracili możliwości 
delegowania jej na zewnątrz, nic już ich nie 
jednoczyło jak dawniej. 

Są grzechy sąsiedzkie wymagające na-
tychmiastowej interwencji, takie jak przemoc 
w rodzinie czy libacje. Incydentalnych nie-
porozumień nie warto podlewać pamięcią, 
a tym bardziej podgrzewać odwetem czy zło-
śliwością. Nieodpowiadanie na „dzień dobry”, 
unikanie małych pogaduszek w windzie czy 
osiedlowym sklepie to nie są gafy, lecz cham-
stwo.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo na ekologicznych papierach

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
PoNad 2,3 tys. osób zGiNęło Na Polskich 
droGach od PoczątkU rokU. Z informacji 
Komendy Głównej Policji wynika, że pra-
wie jedna trzecia ofiar przez nadmierną 
prędkość. Policja informuje, że od lat lu-
dzie najczęściej giną z powodu niedostoso-
wania prędkości do warunków ruchu. Stąd 
też Policja apeluje do kierowców, aby prze-
strzegali dozwolonych limitów prędkości, 
a także zmniejszali szybkość w miejscach, 
gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają 
szczególnej ostrożności. 

Polscy Przedsiębiorcy mają trUdNe wa-
rUNki ProwadzeNia swojej działalNoŚci. 
Z najnowszego rankingu Banku Światowe-
go wynika, że wśród 190 ocenionych krajów 
Polska spadła o siedem pozycji i znajduje się 
na 40. miejscu. Wyprzedza nas 13 państw Unii, 
w tym nasi sąsiedzi – Litwa, Niemcy, Estonia 
i Łotwa, a nawet Portugalia, która zawsze była 
za Polską. Dużo wyżej od naszego państwa, 
bo na 28. pozycji, oceniono warunki dla bi-
znesu w Rosji. A od Białorusi – dotychczas 
symbolu biurokracji i centralizmu gospodar-
czego w Europie – dzieli nas już tylko dzie-
więć pozycji. Najlepszym krajem do robienia 
biznesu jest Nowa Zelandia, przed Singapu-
rem i Hongkongiem, a najlepsza w Unii jest 
Dania. W Europie biznes najtrudniej prowadzi 
się na Ukrainie, a na świecie przedsiębiorcy 
powinni omijać Wenezuelę, Erytreę i ostatnią 
w zestawieniu Somalię.

stoPa bezrobocia rejestroweGo w Pol-
sce obecNie wyNosi 5,1 Proc. – Poda-
je GUs. To najmniej od 29 lat. Tak niskie 
bezrobocie ostatni raz było we wrześniu 
1990 roku. Na koniec września w rejestrach 
bezrobotnych figurowało niewiele ponad 
851 tys. osób. To o kilkanaście tysięcy mniej niż 
przed miesiącem i o ponad 96 tysięcy mniej 
niż przed rokiem.

w sektorze UsłUG iNflacja dochodzi 
do 5 Proc. roczNie. Inflacja bazowa, nie-
obejmująca cen energii i żywności, podnio-
sła się we wrześniu do 2,4 proc. (z 2,2 proc. 
w poprzednich miesiącach) – podał NBP. 
Tak wysoka inflacja była poprzednio w 2012 
roku. GUS potwierdził swój wstępny szacu-
nek, w którym podał, że indeks cen konsump-
cyjnych – główna miara inflacji w Polsce – 
wzrósł we wrześniu o 2,6 proc. rok do roku, 
po 2,9 proc. w poprzednich miesiącach. Więk-
szość ekonomistów ocenia, że na początku 
2020 roku inflacja może przebić 3,5 proc. rocz-
nie, czyli górną granicę pasma dopuszczalnych 
odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). 
Jeszcze bardziej alarmujące prognozy przed-
stawił Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Uroki jesieNi”. 
Nagrodę wylosował: zbiGNiew szymczyk.

Naukowcy donoszą, że rocznie do oceanów 
trafia 8 mln ton plastiku, a z powodu zatru-
cia plastikowymi opakowaniami do piwa lub 
poprzez uwięzienie w nich traci życie nawet 
milion ptaków i 100 tys. morskich ssaków. 
W 2015 roku Grupa Carlsberg rozpoczęła pra-
ce, których owocem miała być ekobutelka 
na piwo wykonana z włókna drzewnego. Nad 
Green Fibre Bottle pracowali eksperci od in-
nowacyjnych opakowań z ecoXpac, duńska 
firma opakowaniowa BillerudKorsnäs i na-
ukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicz-
nego. W tym miesiącu, podczas Szczytu Bur-
mistrzów Miast C40 w Kopenhadze, pokazano 
światu dwa prototypy ekologicznych butelek. 
Są one częścią programu zrównoważonego 
rozwoju Grupy Carlsberg o nazwie Together 
Towards ZERO, którego jednym z celów jest 
ograniczenie do zera emisji dwutlenku węgla 
we wszystkich browarach grupy i redukcja 
o 30 proc. śladu węglowego do 2030 roku.

Nowe butelki powstały z włókien drzew-
nych pozyskanych z odpowiedzialnie zarzą-
dzanych lasów. Są wyłożone wewnętrzną 
powłoką, dzięki której mogą być napełniane 
piwem i w pełni nadają się do recyklingu. 
W jednej prototypowej butelce użyto cienkiej 
wewnętrznej powłoki z tworzywa sztucznego 
PET pozyskanego z recyklingu, a w drugiej 
100-proc. biodegradowalnej powłoki z bio-
plastiku PEF (biodegradowalnego polimeru). 

Na obu butelkach będą przeprowadzane testy, 
by sprawdzić właściwości barierowe poszcze-
gólnych materiałów – na przykład czy chronią 
piwo przed utratą jakości. 

Misją Carslberga jest „Warzymy dla lep-
szego dziś i jutra”. Celem Grupy jest stworzenie 
butelki, która będzie w 100 proc. składać się 
z materiałów organicznych (bio-based bottle), 
bez użycia syntetycznych, niebiodegradowal-
nych polimerów. Dwa zaprezentowane proto-
typy są ważnym krokiem na drodze do tego 
celu. To nie pierwsza ekologiczna innowacja 
Carlsberga – w 2018 roku wprowadził folię 
termokurczliwą z recyklingu, bardziej eko-
logiczne farby do etykiet i Snap Pack, który 
zamiast folii wokół sześciopaków skleja puszki 
kroplą biodegradowalnego kleju. Dzięki stoso-
wanym rozwiązaniom znacznie ograniczono 
stosowanie plastiku. 

Pracując nad papierowymi butelkami, 
Grupa dołączyła do społeczności Paboco, któ-
ra działa na rzecz innowacyjnych opakowań 
papierowych i minimalizowaniu ich wpływu 

na środowisko. Należą do niej między inny-
mi takie globalne firmy jak The Coca-Cola 
Company, The Absolut Company i L’Oréal. 

żUbr ratUje życie
Również rodzime browary coraz częściej 

stawiają na ekologiczne rozwiązania. War-
szawskie Inne Beczki stosują w sześciopakach 
uchwyty łączące, które stworzono z odpadów 
powstałych w procesie warzenia piwa. Są tak 
wytrzymałe jak plastikowe odpowiedniki, ale 
nie zagrażają środowisku naturalnemu, ponie-
waż są w 100 proc. biodegradowalne i kompo-
stowalne. Zużyte pierścienie należy składować 
w kompostowniku, gdzie w ciągu kilku dni 
ulegną rozkładowi. W przypadku gdy zostaną 
porzucone na ziemi lub trafią do wody, ulegną 
degradacji w ciągu kilku tygodni. Zastosowane 
przez warszawski browar rozwiązanie zostało 
wymyślone przez amerykańsko-meksykańską 
firmę E6PR.

Z kolei należąca do Kompanii Piwowar-
skiej marka Żubr, jako sponsor Białowieskiego 
Parku Narodowego, przeznaczy 1 mln złotych 
na ratowanie trzech gatunków zwierząt zagro-
żonych wyginięciem – rysia, wilka i sówki. Mar-
ka włączyła się w kampanię WWF i na swoich 
etykietach zamiast znanego wszystkim żubra 
umieściła przedstawicieli tych gatunków. Akcja 
„Żubr ratuje życie” ma uświadomić Polakom 
skalę zagrożenia wyjątkowych gatunków za-
mieszkujących polskie lasy.  MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Problemem wszelkiej maści ekspertów, w tym od węgla, nie 
jest to, że bredzą. Bredzenie w wypadku eksperta to cecha 
nad wyraz pozytywna, pozwalająca płynnie przejść do poli-
tyki lub takową wspierać. Mówienie do rzeczy, wyjaśnianie 
wykraczające poza poziom prostego pojmowania przecięt-
nego odbiorcy nie pozwala osiągać celebryckich lub poli-
tycznych sukcesów. 

Problemem „ekspertów” jest więc to, że bredzą w sposób 
przekonujący do nieskomplikowanych rozwiązań, których 
wprowadzenie ma dać wszystkim natychmiastową szczęśli-
wość, bogactwo i radość z życia. I że robią to pod tezę. Aby 
osiągnąć zakładany cel, ekspert wybiera kilka pasujących mu 
danych, wyrywając je z kontekstu i odrzucając wszystko, co nie 
pasuje. Ponadto nie przejmuje się zdaniem innych równie 
przekonanych ekspertów.

Składanka tytułów z kilku dni:
– „Coraz większe zwały węgla przy polskich kopalniach”,
– „Przybywa węgla na zwałach w portach ARA” (Amster-

dam, Rotterdam, Antwerpia – największe porty odbierające 
węgiel w Europie),

– „Węgiel z Mozambiku to gwóźdź do trumny. Kopalnie 
nie dają rady”,

– „Polski węgiel droższy od importowanego. Zwały rosną. 
Górnictwo czeka kolejny kryzys”,

– „Rosja obniża ceny na węgiel sprzedawany do Polski”.
A ponadto codziennie pojawiają się serie wyjaśnień, jak 

zastąpić węgiel gazem (wersja soft) lub wyłącznie energią 
ze źródeł odnawialnych i importem energii (wersja hard). Jako 
przykład stawiana jest Hiszpania, gdzie zamiast produkować 

energię z węgla, zastąpiono ją importem energii z elektrowni 
węglowych w Maroku. Do Maroka mamy daleko, więc zgodnie 
z logiką ekspertów-ekologów zostaje import z Ukrainy (węgiel 
i atom) oraz Białorusi (atom) lub za pośrednictwem Litwy, 
Łotwy, Estonii ze Skandynawii (wiatr).

Poziom życia
Zwłaszcza ostatnia propozycja znajduje mocną podbudowę 

w argumentacji piątej ekokolumny wiatrakowo-fotowoltaicznej. 
Oczywiście, nie można wykluczyć, że wśród bojowników o na-
tychmiastowe wyłączenie polskich elektrowni są i tacy, którzy 
chętnie obniżą swój poziom życia w imię wyższych ekoracji. 

W początkach października media nieco przycichły, gdyż 
z węglem jest w kraju związanych zawodowo kilkaset tysięcy 
wyborców. Węgiel pozostał nadal zły, ale… zaczęto dostrzegać 
argumenty podnoszone przez rząd – wycofywać się z paliw 
stałych można wówczas, gdy jest wybór. Ale to kosztuje i wy-
maga czasu. Nikt normalny nie będzie wyłączał sprawnych 
urządzeń, by zastąpić je innymi, korzystającymi na przykład 
z wciąż droższego gazu. Energetyka i ciepłownictwo na ska-
lę przemysłową są alternatywą dla kotłów indywidualnych, 
co wyraźnie widać po dzielnicach domków i małych miej-
scowościach, w tym górskich. Jeden z „postępowych” portali 
dopuścił nawet krytykę ataków na atom – drugie obok węgla 
źródło taniej energii. 

NiezrozUmiaNi
Jednak zrównoważone podejście mija równie szybko jak 

wybory. Wracamy zatem do normalnego dyskursu: węgiel 
zabija, górnicy nie wiadomo czemu biorą pieniądze za jego 
wydobywanie w nieopłacalnych kopalniach, a jedyne, co może 
nas zbawić, to OZE.

I tylko pozaunijna reszta świata nie potrafi tego pojąć. 
Owszem, Chińczycy robią wiele, by nie pogarszać fatalnego 
stanu środowiska naturalnego, ale zapowiedzieli już budowę 
nowych kopalni węgla kamiennego. Sam tylko wzrost rocz-
nego wydobycia u nich będzie większy od wydobycia w całej 
Europie. O nowych elektrowniach węglowych mówią kraje 
mające ambitne plany rozwojowe – Bangladesz i Pakistan. 
No i jeszcze Ukraina.  

Bo hasła to jedno, a interes i bieżące życie – coś zupełnie 
innego. l

Problemem „ekspertów” jest to, że bredzą w sposób przekonujący do nieskomplikowanych rozwiązań, których wprowadzenie ma dać wszystkim 
natychmiastową szczęśliwość, bogactwo i radość z życia
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