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Pięścią w stół

Argumenty, a nie inwektywy
Nauczyciele są poszkodowani, bo zarabiają mniej niż
górnicy. Pielęgniarki też zarabiają mniej. Jednak nikt
nie napisał, że pensja nauczycieli i pielęgniarek w żaden sposób nie zależy od pensji górnika. Nowy rząd
chce ratować górnictwo. Już sypią się za to gromy
na głowę ministra energetyki Krzysztofa Tchórzewskiego, chociaż formalnie jego resort jeszcze nie powstał. Obawiam się, że zamiast spokojnej debaty o roli
i przyszłości węgla będzie obraźliwa kampania. Potrzebujemy racjonalnych argumentów, a nie inwektyw.

N

a przełomie listopada i grudnia w Paryżu rozpocznie się kolejny szczyt klimatyczny. Szefowie
prawie 200 państw będą radzić, co zrobić, aby
ograniczyć zmiany klimatu. Państwa, które wytwarzają
najwięcej energii w elektrowniach atomowych i wodnych, będą domagały się, aby ograniczyć zużycie węgla
kamiennego. Poprą je państwa, które mogą korzystać
z energii słonecznej i wiatrowej. Co to oznacza dla
innych? Skazanie na zależność energetyczną od wielkich gospodarek, które mają elektrownie atomowe
albo odpowiednie warunki naturalne, aby korzystać
z energetyki odnawialnej. Część państw uratuje się
tym, że zamiast węgla będą spalać w elektrowniach
na przykład rzepak i inne rośliny oleiste. Ich rolnictwo
przestawi się na uprawę paliwa. Żywność będzie coraz
droższa, bo zacznie brakować ziemi pod uprawy roślin
jadalnych. Wkrótce możemy stanąć przed wyborem –
chcemy mieć prąd czy jedzenie. Oczywiście, najbogatsi
sobie poradzą. Biedni jeszcze bardziej zubożeją.
O tym, jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla,
będą radzić panowie dowiezieni do Paryża specjalnymi samolotami. Już widzę oczyma wyobraźni, jak
wypasionymi limuzynami podjeżdżają premierzy,
prezydenci i ministrowie z około 200 państw pod
gmach obrad. Nad ich bezpieczeństwem będą czuwać
tysiące antyterrorystów. Transportery opancerzone,
helikoptery, samoloty, motocykle – wszystkie maszyny z potężnymi silnikami. Czy ktoś policzy, ile
dwutlenku węgla wyprodukują pojazdy dostarczające
głowy państw i ministrów na szczyt? To spotkanie
będzie przypominało wystawną ucztę, na której wąska
grupa będzie dyskutować o tym, jak wmówić poddanym, że post jest najlepszą receptą na szczęśliwe
i dostatnie życie.
Już widzę te informacje w prasie. Na przykład:
z powodu spalania węgla w tym tygodniu umrze tysiąc
osób w krajach, w których są elektrownie węglowe.
Od razu chciałbym zapytać: Czy zanim powstały elektrownie węglowe, były kraje, w których ludzie nigdy
nie umierali?
Ciekawy jestem, czy na szczyt klimatyczny w Paryżu delegacja niemiecka przyjedzie na rowerach. Nie
mają zbyt daleko, a rząd niemiecki jest znany z tego,
że nie lubi spalać węgla. Najlepszym dowodem są suche
fakty. W Niemczech spala się rocznie około 170 mln
ton węgla brunatnego. To ponad trzy razy tyle, ile
spalamy w Polsce. Także zużycie węgla kamiennego
jest znacznie większe niż u nas. Skoro Niemcy spalają
kilkakrotnie więcej węgla niż Polacy, to skąd bierze się
opinia, że dbają o redukcję emisji dwutlenku węgla?
Myślę, że decyduje o tym jedynie propaganda. Niemcy
wyrobili sobie opinię czystych, schludnych i nastawionych proekologicznie Europejczyków.
O tym, jak bardzo są sumienni w swoim proekologicznym nastawieniu, świadczy choćby skandal z silnikami montowanymi w samochodach produkowanych
w fabrykach koncernu Volkswagena. Ich specjaliści
doszli do wniosku, że można w łatwy sposób sprawić, że te silniki będą spełniały najostrzejsze normy
ekologiczne. Zainstalowali sprytne oprogramowanie,
które wykrywało, kiedy silnik jest badany na stacji
diagnostycznej. Specjalny program tak sterował silnikiem, że w czasie kontroli normy były spełniane.
Przed kontrolą i po niej silnik zanieczyszczał atmosferę
ponad normę. Na razie afera dotyczy kilku milionów
(ponoć 5 mln) samochodów. Jednak specjaliści sądzą,
że sprawa jest rozwojowa. Skandal z Volksvagenem

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
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Nie tak dawno
oglądałem
prezentację
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są poszkodowani,
bo zarabiają
mniej niż górnicy.
Pielęgniarki też
zarabiają mniej.
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napisał, że pensja
nauczycieli
i pielęgniarek
w żaden sposób
nie zależy
od pensji górnika.
Nawet gdyby
górnicy zarabiali
dwa razy mniej,
z tego powodu nie
wzrośnie wypłata
nauczycieli ani
pielęgniarek.

jest tym bardziej groźny, że w tej firmie około 20 proc.
udziałów ma władza państwowa. Otóż władze Dolnej
Sasksonii są drugim co do wielkości udziałowcem firmy. Wiem, ktoś powie, że to nie rząd federalny ma te
udziały, ale przecież Dolna Saksonia to land wchodzący w skład Republiki Federalnej Niemiec. Ciekawi
mnie, jak Niemcy tłumaczą sobie prosty fakt – jeden
z najważniejszych landów ma udziały w firmie, która
długo oszukiwała.
Niemcy walczą z węglem kamiennym, ale coraz
więcej węgla importują z USA. Budują elektrownie,
które będą spalały węgiel brunatny. Z tego węgla jest
więcej zanieczyszczeń niż z kamiennego. Jak to Niemcy
wytłumaczą? Nie muszą tłumaczyć, bo mają opinię
państwa dbającego o ekologię.
W Paryżu spotkają się przedstawiciele państw odpowiedzialnych za barbarzyńskie wycinanie puszczy
tropikalnej i lasów deszczowych. Gdyby nie rabunkowa gospodarka wielkich koncernów, nie byłoby
problemu z nadmiarem dwutlenku węgla. Ten gaz
jest potrzebny roślinom tak jak tlen ludziom. Niestety,
wielkie koncerny światowe potrzebują drewna. Potrzebują także oleju palmowego. Żeby sadzić palmy,
podpala się puszczę. Nikomu nawet nie chce się jej
wycinać. Informacje o pożarach na przykład w Indonezji są dramatyczne. Tylko w tym roku zniszczono
tam przynajmniej 2 mln hektarów dżungli. Ponieważ wypalanie jest mniej pracochłonne, w Indonezji
szaleją pożary. Za siedem lat może zostać zniszczone 98 proc. dżungli indonezyjskiej. Dzieje się tak,
bo koncerny amerykańskie, europejskie i japońskie
potrzebują więcej upraw palmy.
Podpalacze lasów są nieuchwytni. Zanieczyszczenie atmosfery niespotykane gdzie indziej. Tylko
w ciągu jednego miesiąca w wyniku pożarów do atmosfery dostało się pięć razy więcej zanieczyszczeń
niż ze wszystkich kominów w USA w tym czasie.
Walcząc z węglem, niczego nie osiągniemy. Należy
jak najszybciej zastosować nowoczesne technologie,
dzięki którym wykorzystanie węgla jako paliwa będzie
przyjazne dla środowiska naturalnego. Na razie większość świata ma do wyboru – albo korzystać z węgla,
albo nie mieć energii. Zamiast szukać ideologicznych
argumentów, należy tak zorganizować górnictwo, aby
było nowoczesne.
Oprócz argumentów ekologicznych pojawiają się
ekonomiczne. W Warszawie zadają sobie pytanie: Czy
górnictwo potrzebne jest na Śląsku? W naszym środowisku pytanie brzmi bezsensownie. Jednak informacje,
które płyną z innych regionów Polski, są niepokojące.
Zaczyna się na przykład przeciwstawiać górników nauczycielom i pielęgniarkom. Nie tak dawno oglądałem
prezentację na jednym z portali internetowych. Wynikało z niej, że nauczyciele są poszkodowani, bo zarabiają mniej niż górnicy. Pielęgniarki też zarabiają
mniej. Jednak nikt nie napisał, że pensja nauczycieli
i pielęgniarek w żaden sposób nie zależy od pensji
górnika. Nawet gdyby górnicy zarabiali dwa razy mniej,
z tego powodu nie wzrośnie wypłata nauczycieli ani
pielęgniarek. Dlaczego nikomu nie przyszło do głowy
zrobienie wykresu, który pokazywałby, z jakich pieniędzy zrezygnowali górnicy, a z jakich zrezygnowali
nauczyciele z powodu kryzysu na rynku. Pracownicy
JSW zgodzili się na zawieszenie na trzy lata części
należnych świadczeń. Nauczyciele nie zrezygnowali z niczego. Nie mam o to do nich pretensji. Mam
je do tych, którzy próbują przeciwstawiać nauczycieli
górnikom i odwrotnie.
Górnictwo przeżywa kryzys. To okazja dla jego
wrogów, aby wzywać do zamykania kopalń, ograniczania zatrudnienia i zwalczania węgla. Kryzys przeżywa także ropa naftowa. Jej ceny spadły tak samo jak
ceny węgla. Nikt na świecie nie wzywa do zaniechania
korzystania z ropy naftowej. Nikt nie liczy bardzo
dobrych zarobków w przemyśle naftowym. Liczy się
zarobki górników. Łatwo podzielić społeczeństwo.
Znacznie trudniej je scalić.
l

Komentuje Paweł Kołodziej
przewodniczący FZZG JSW SA

Bezwstydny striptiz
głupoty

T

am gdzie jakiś obcy koncern miał choć cień szansy
na opanowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
zawsze w pobliżu byli pseudoreprezentanci załogi. Jątrzyli
i mącili. Rozpuszczali plotki.

S

przedajni pseudoreprezentanci załogi, którzy
pobierają fajne emerytury, postanowili wspierać tych,
którzy chcą za psie pieniądze wykupić naszą Spółkę.
Głupota i cynizm to ich prawdziwe oblicze. Chcą zabrać
górniczym rodzinom chleb, a miasto Jastrzębie-Zdrój
zrujnować. Urządzają bezwstydny striptiz głupoty. Idą
potulnie na smyczy tych, którzy mają kasę i wpływy. Nie
mają nic do stracenia, bo emerytura i dodatkowe źródła
dochodu są dla nich gwarancją dostatku. Zawsze kiedy
JSW ma kłopoty, przybywa jej „przyjaciół”.

N

aprawdę nikt nie musi nam wybierać przyjaciół,
wrogów też potrafimy sobie poszukać sami. Niech
zamilkną eksperci od siedmiu boleści. Niech spadają
bezwstydni głupole, którzy obiecują załodze siódme
niebo. Naszym najważniejszym zadaniem jest obronić się
przed bankami. Niedawno ze zdumieniem przeczytałem
niepodpisane imieniem i nazwiskiem wypociny jakichś
głupoli, którzy twierdzą, że pieniędzy w JSW jest dużo.
Podobno nasza firma jest warta 15 mld złotych, mamy
6,5 mld złotych kapitału własnego. Tym sposobem licząc,
wychodzi na to, że JSW ma ponad 21 mld złotych! Jakim
głupolem trzeba być, żeby jakieś zapisy księgowe mylić
z prawdziwymi pieniędzmi! JSW była warta 15 mld złotych
wtedy, kiedy akcje były po 136 złotych. Teraz są ponad 10
razy tańsze. Mamy 6,5 mld złotych kapitału własnego, ale
jak padniemy, to ktoś weźmie ten kapitał za symboliczną
złotówkę. Kapitał własny to nie prawdziwe pieniądze,
które leżą na kupce. To tak jak z przeciętnym człowiekiem.
Jego kapitałem własnym jest rodzina, która jest bezcenna.
Czy ktoś sprzeda rodzinę, żeby mieć pieniądze? Pewnie
tylko taki głupol, który pisze kretyńskie teksty, pod
którymi wstydzi się podać swoje imię i nazwisko.

O

d kilku miesięcy reprezentatywne związki
zawodowe przekonują, że jeśli nie zadbamy
o naszą firmę, to zginiemy. Dzięki wielkiemu wysiłkowi
załogi nasza Spółka kilka dni temu mogła ogłosić wynik
finansowy, który daje nadzieję. Mieliśmy 900 tys. złotych
skonsolidowanego zysku netto, chociaż analitycy
wróżyli, że będziemy mieli 28 mln złotych straty. Ten
wynik daje nadzieję, że zaczniemy wychodzić na prostą.
Jednak nie będzie łatwo. Na początku lipca ubiegłego
roku Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach programu
emisji długu wyemitowała obligacje na łączną kwotę
700 mln złotych i 163,75 mln dolarów (razem ok. 1,3 mld
złotych). Za pieniądze pozyskane z emisji Spółka odkupiła
od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice za 1,5 mld złotych. JSW nie ma jednak
pieniędzy na wykupienie wierzytelności. Banki domagają
się pieniędzy przed terminem. Dlaczego? Bo uznały,
że tak trzeba. Z bankami w sprawie pieniędzy rozmowy
są trudne. Pod koniec września Spółce udało się jednak
podpisać z wierzycielami porozumienie. Na jego mocy
do 1 grudnia musimy wdrożyć plan restrukturyzacji, który
pomoże zmniejszyć zadłużenie naszej firmy.

Z

arząd znów zasiadł do rozmów z bankami i rozmawia
o ostatecznym kształcie porozumienia. Wtedy, kiedy
ważą się nasze losy i losy naszych rodzin, sprzedajni
pseudoreprezentanci pracowników naszej Spółki
podszywają się pod obrońców górników. Rozsiewają
bzdury o miliardach, które gdzieś leżą. Gdyby faktycznie
leżały, banki siedziałyby cicho. Bankierzy nie szarpią tych,
którzy siedzą na miliardach.
l
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W III kwartale widać pierwsze efekty restrukturyzacji w JSW. Zysk netto wyniósł 900 tys. złotych

Wyniki o niebo lepsze,
niż wróżyli analitycy
Jastrzębska Spółka Węglowa mimo dalszego
znaczącego spadku cen węgla koksowego
i energetycznego na świecie nie rezygnuje
z walki o wynik. Osiągnęła nieco wyższe niż
wskaźniki referencyjne ceny sprzedaży węgla
do odbiorców. Wielkość produkcji i sprzedaży surowca była na dobrym poziomie. Dzięki
efektywnym działaniom operacyjnym i dalszej optymalizacji wydatków wyraźnie obniżono w relacji do poprzedniego kwartału
koszty produkcji zarówno węgla, jak i koksu.

sprzedaży węgla koksowego na poziomie 96
dolarów, czyli powyżej poziomów wskaźników
referencyjnych.
– Trzeci kwartał znów przyniósł drastyczne obniżenie cen węgla koksowego
na świecie. Dlatego naszym celem jest
kontynuowanie procesu redukcji kosztów
i koncentracja na najbardziej rozwojowych
obszarach. Wyniki III kwartału w JSW potwierdzają skuteczność dotychczasowych
działań, pokazują też zaangażowanie pracowników w proces naprawy Spółki. Wszyscy mamy świadomość, że im niższe będą
nasze koszty, tym mamy większe szanse
na przejście przez ten trudny okres – mówi
Tomasz Gawlik, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. strategii.

Dobre wyniki odnotowano już kolejny
kwartał z rzędu w segmencie koksowym.
W III kwartale o 2,5 proc. wzrosła produkcja, o prawie 13 proc. sprzedaż, a przychody
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były o 7,4 proc. wyższe
niż w II kwartale br. Zredukowano jednostkowy koszt konwersji koksu o 7,6 proc. do 136,11
złotych za tonę. W II kwartale jednostkowy
koszt wyniósł 147,30 złotych.
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartał wyniósł 364,4
mln złotych wobec ujemnego (94,2 mln złotych) kwartał wcześniej. Na poprawę wyniku
III kwartału br. wpłynęło rozwiązanie rezerwy
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
l
KRZYSZTOF LISEWSKI

Kopalnie JSW w III kwartale wyprodukowały ponad 4,12 mln ton węgla, w tym
2,88 mln ton węgla koksowego i 1,24 mln ton
węgla do celów energetycznych. W tym okresie wystąpiły problemy natury geologicznej

w kopalni Krupiński oraz w ruchach Zofiówka
i Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Utrzymanie poziomu produkcji oraz dyscypliny w realizacji programu oszczędności
pozwoliły na dalszą redukcję jednostkowego
gotówkowego kosztu wydobycia węgla –
w III kwartale spadł on poniżej 300 złotych
na tonę i wyniósł 298,37 złotych. To o 2,6 proc.
mniej niż w II kwartale, kiedy wynosił 306,22
złotych.
W III kwartale w relacji do II kwartału
cena kontraktowa węgla koksowego hard
na świecie spadła o 16,5 dolara do 93 dolarów za tonę, a węgla semi-soft o 7 dolarów –
do 74 dolarów za tonę. Spółka dzięki aktywnej
polityce sprzedażowej częściowo zamortyzowała ten spadek, uzyskując średnią cenę

Analitycy prognozowali, że JSW będzie miała 28 milionów złotych straty w III kwartale. Spółka wypracowała 900 tys. złotych zysku netto

VI Konkurs BHP w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozstrzygnięty

W klasyfikacji indywidualnej wygrał Krystian Salamon
Szóstego listopada odbył się finał VI edycji
Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów BHP o Puchar Prezesa JSW.

Zwycięzcą finałowych zmagań w klasyfikacji indywidualnej został Krystian Salamon,
górnik z oddziału robót przygotowawczych
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch
Jas-Mos. Tuż za nim uplasowali się Grzegorz
Błaszczyk z kopalni Pniówek i Jarosław Gąska
z kopalni Krupiński.
W klasyfikacji drużynowej najlepsza
okazała się drużyna z KWK Krupiński.
Wszyscy trzej zawodnicy reprezentujący
tę kopalnię zakwalifikowali się do ścisłego,

sześcioosobowego finału. Kolejne miejsca
zajęły drużyny z Pniówka i ruchu Borynia.
Finał konkursu, który został przeprowadzony w siedzibie zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA, poprzedziły eliminacje na poziomie poszczególnych zakładów
pracy, w których wzięło udział ponad 500
pracowników.
Konkurs przebiegał w dwóch turach.
W półfinale wzięło udział 24 zawodników
– po trzech z każdego zakładu, którzy musieli
odpowiedzieć na 30 pytań wielokrotnego
wyboru. Do ścisłego finału, rozgrywanego według zasad zaczerpniętych z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, przeszło sześciu

zawodników. Po zaciętej i emocjonującej
walce wygrał Krystian Salamon. Zwycięzcy
odebrali nagrody z rąk Aleksandra Wardasa, zastępcy prezesa JSW ds. technicznych,
oraz zaproszonych gości: Wojciecha Magiery,
wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
Piotra Karkuli, dyrektora OUG w Rybniku,
Romana Susa, dyrektora OUG w Gliwicach,
oraz Norberta Gzuka, zastępcy dyrektora
OUG w Rybniku.
– Serdecznie gratuluję zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom konkursu. Wasza
wiedza jest imponująca – powiedział Aleksander Wardas, zastępca prezesa JSW ds.
technicznych, podczas wręczania nagród.

– Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Gratuluję wygranym i wszystkim uczestnikom
konkursu. Wasza ogromna wiedza bezpośrednio przekłada się na wyższe bezpieczeństwo
w kopalniach. Takie konkursy są najtańszym
sposobem podnoszenia bezpieczeństwa pracy
– powiedział Wojciech Magiera, wiceprezes
WUG.
Zwycięzca konkursu – Krystian Salamon
– jest związany z górnictwem od zaledwie
trzech lat. Jest absolwentem Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, na której kontynuuje
studia doktoranckie. Pracuje w ruchu Jas-Mos
w oddziale GRP-4.
l
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Oddech dla nowej władzy

Ciszej o wyciszaniu
W połowie listopada, a więc na trzy tygodnie
przed Barbórką, nastroje wśród górniczych
załóg są dalekie od myślenia o zbliżającym
się święcie, a tym bardziej o piwno-karczemnych uciechach. Tak przynajmniej wynika
z refleksji liderów zakładowych organizacji
związkowych. Ich wypowiedzi bardziej obrazują troski górników, czy i do kiedy będą
pieniądze na wypłaty, a nade wszystko – czy
nie dojdzie do drastycznych cięć w zatrudnieniu. Szczególnego optymizmu nie wywołało
nowe polityczne rozdanie, które spowoduje,
że branża znajdzie się pod pieczą ludzi, którzy dotąd w komforcie krytykowali rządzących. Mało kto bierze wyborcze obietnice za
dobrą monetę. Tym bardziej że już pojawił
się sygnał o wyciszaniu niektórych kopalń,
cokolwiek miałoby to znaczyć. Tak więc hurraoptymizmu, powtórzmy, na pewno nie ma,
lecz co najwyżej minimum nadziei, że pod
rządami nowej ekipy w sektorze pójdzie jednak ku lepszemu. Ale oddajmy głos samym
związkowcom.

D ajmy rządowi chwilę
oddechu
Bogdan Nowak, przewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce w kopalni Wujek: – Nie przypuszczam, aby najbliższa
Barbórka przebiegała
w tak radosnym klimacie
jak dawniej. Cóż, po prostu nie ma dziś powodu do jakiegokolwiek
entuzjazmu. Wprawdzie w samym Wujku, czy
szerzej, w Katowickim Holdingu Węglowym,
nie było dotąd dramatycznych problemów
w warstwie pracowniczej – o czasie realizowane są wypłaty, nie budzi zastrzeżeń poprawność ich wyliczania, nie ma lęku o to, iż
mogłoby zabraknąć pieniędzy na wynagrodzenia. Owszem, liczymy, że w nowej rządowej
konfiguracji w naszej branży pójdzie jednak
ku lepszemu. Cóż, poprzednia ekipa nie miała
sensownej polityki w odniesieniu do sektora
górniczo-energetycznego. Zrozumiałe są więc
rachuby, że nowy rząd zrobi jakiś pozytywny

krok, prowadzący do ustabilizowania jego
położenia. Jakie jest ich podłoże? Prawdę powiedziawszy, poza deklaracjami pochodzącej
z Brzeszcz nowej pani premier, że wywodzi
się z rodziny górniczej, trudno wskazać mocniejsze argumenty. W każdym razie z ludźmi
nowej ekipy, którzy przejmą odpowiedzialność
za bieg rzeczy w górnictwie, trzeba będzie rozmawiać, ba, pomóc w działaniach przybliżających korzystne dla branży i załóg rozwiązania.
Ale ten oddech dla nowej władzy może trwać
co najwyżej dwa-trzy miesiące.

T rudno nalać z pustego
Kazimierz Biegajło, wiceprzewodniczący
Solidarności w kopalni Bolesław Śmiały:
– Gdybym w największym skrócie miał zobrazować nastroje wśród załogi, to użyłbym jednego słowa – „cisza”. Lęk, obawy? Ileż to już razy
słyszeliśmy dotąd, że to a tego, a to tamtego nie
wypłacą. Koniec końców zawsze potem brały
się skądś pieniądze. Innymi słowy: będą o czasie
pieniądze na pracowniczych kontach – będzie
spokój. Nieprzypadkowo eksponuję kwestię
pieniądza. Jako starszy już człowiek obserwuję, że teraz tylko one się liczą, że dziś trudno
już zmamić ludzi czymkolwiek innym. Myślę,
że personalne pasjanse na wierzchołkach władzy w Warszawie niewiele w górnictwie zmienią. Z pustego i Salomon nie naleje. My wydobywamy węgiel, nie złoto. Każda więc ekipa,
ktokolwiek by górnictwem rządził, będzie miała
pod górkę. Trudno dokładnie wskazać, gdzie
przebiega granica między wyrozumiałością pracowników dla kierujących państwem i branżą
w nowym rozdaniu a momentem, kiedy mogą
zamanifestować swój gniew. Wiem natomiast
jedno: górnicy to myślący, roztropni ludzie.

D ajcie dychnąć
górnictwu
Tadeusz Krenzel, przewodniczący Solidarności w kopalni Ziemowit: – Jak można cieszyć
się myślą o nieodległym
święcie górników, kiedy
już od dwóch-trzech lat
zagrożona jest wypłata
nagrody barbórkowej.

Gdyby tym razem ziścił się ten najczarniejszy
scenariusz, to byłoby to jawne złamanie porozumienia z 17 lipca tego roku. Oby do tego nie
doszło. Czy przejęcie pieczy nad górnictwem
przez nowy rząd zmieni cokolwiek na lepsze?
Prawdę mówiąc, my już nikomu nie wierzymy.
Zawsze trzeba mieć jednak nadzieję, chociaż
bardzo o nią trudno, dopóki nie pojawią się
konkrety prowadzące do dobrych zmian. Lepiej więc zawczasu nie wypowiadać się na ten
temat. Przyznam, że sam jestem zdumiony
powściągliwością zachowań i dobrą wolą
umęczonych załóg. Toż nasze zarobki to nędza. Trzeba zjechać na dół i zobaczyć, za co ci
ludzie biorą te marne pieniądze. Co gorsza,
w tym kraju nie ma spójnej strategii dla górnictwa. W gruncie rzeczy nie bardzo więc
wiadomo, ile tego węgla tak naprawdę potrzeba. Jednocześnie państwo zdziera z górnictwa idący w wiele miliardów złotych haracz.
Niechże da mu wreszcie troszeczkę dychnąć,
a nie już przebąkiwać o wyciszaniu kopalń.

P rzesądzą
kompetencje
Jerzy Opic, wiceprzewodniczący Sierpnia
80 w kopalni Piast:
– Mimo rozmaitego
krakania wierzę, że tak
nagroda barbórkowa,
jak i czternastka zostaną
pracownikom w całości wypłacone. W krótkiej perspektywie to pierwszorzędna rzecz.
W tej dalszej czekamy, oczywiście, na to,
że władza z nowego społecznego nadania
weźmie się wreszcie do roboty i zaprowadzi
w górnictwie porządek. Zewsząd słyszymy,
że kopalnie są nierentowne. Tak samo w kontekście likwidacji mówiło się kiedyś o Silesii,
o Bolesławie Śmiałym, ba, o budzącej dziś
rozmaite ochy i achy Bogdance. Wystarczyło
je dofinansować, zbudować sensowne plany
ruchu i skazańcy przedzierzgnęli się w doskonałe przedsiębiorstwa. I takiego trzeba
właśnie spojrzenia, zanim zacznie się opowiadać o wyciszaniu kopalń. Oczywiście,
są takie, które muszą naturalną koleją rzeczy
obumrzeć z powodu wyczerpania złoża. Mam

nadzieję – przynajmniej słysząc tego rodzaju
zapowiedzi – że dojdzie do połączenia górnictwa z energetyką. Jestem przekonany, że taki
manewr byłby rozwiązaniem pomyślnym nie
tylko dla samych kopalń. Nie wiem, rzecz jasna, kto z nowym rokiem obejmie prezesurę
Kompanii Węglowej, ani też kto będzie zawiadywał całością branży z Warszawy. Oby
tylko byli to ludzie kompetentni i skrojeni
na miarę czekających ich wyzwań. Premier
Beata Szydło obiecała, że zrobi wszystko, żeby
górnictwo wyszło na swoje. Myślę, że jednym
z prowadzących ku temu kroków byłoby powściągnięcie podatkowego zdzierstwa wobec
naszej branży.

Z a dużo
pustego gadania
Jerzy Sawczuk, przewodniczący Z wiąz ku
Z aw o d o w e g o
G órników w  P olsce
w kopalni J ankowi ce: – Jakkolwiek trudno
to sobie wyobrazić, chodzą słuchy, że w grudniu
nie będzie barbórkowej
wypłaty. Sam już nie wiem, czy, rzeczywiście,
nie ma na nią pieniędzy, czy też wobec załóg
prowadzona jest jakaś przedziwna i niepojęta gra. W każdym razie nie jest wesoło.
Oby tylko przynajmniej była robota. Mamy
nadzieję, że nie zostaniemy odarci z tej zasadniczej wartości. Dziś młodzi ludzie przede
wszystkim pytają o pieniądze. Coś takiego jak
przywiązanie do kopalni, do zawodu – rzeczy ważne, kiedy ja byłem wyrostkiem – już
osłabło. Cholera wie, czy w końcu powstanie
ta nowa Kompania. Kreowany na przyszłego
ministra polityk już opowiada jakieś bajki
o wyciszaniu kopalń. Cholera wie, co więc
nowy rząd chce zrobić z górnictwem. Kto
naleje z pustego? Tamten rząd nie nalał,
to nowy miałby cokolwiek dołożyć? Owszem,
obietnic nowo namaszczonej premier Beaty
Szydło dobrze się słucha. Zastanawiam się
jednak, czy to nie jest tylko takie sobie okołobarbórkowe gadanie, które szybko zblednie
pod ciśnieniem realiów.
Notował: JERZY CHROMIK

WUG

Kontrole aparatów ucieczkowych
Czwartego listopada br. Mirosław Koziura,
prezes WUG, skierował do zarządów wszystkich firm wydobywających węgiel kamienny pisma zobowiązujące ich do przeprowadzenia w podległych im kopalniach kontroli
ucieczkowych aparatów regeneracyjnych
typu KA-60, których termin używania kończy się w 2015 roku. Po ich otwarciu zalecił
przedsiębiorcom wykonanie oględzin i szczegółowe sprawdzenie ich stanu technicznego
oraz walorów użytkowych. Wyniki kontroli
mają być przekazane Departamentowi Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG
w terminie do 15 grudnia br.

– Temat jakości aparatów ucieczkowych
powrócił po rocznej przerwie. Zakończyliśmy

wielokierunkowe postępowanie w tej sprawie
we wrześniu 2014 roku. Producent przeprowadził we własnym zakresie badanie sprawności
ponad 30 tys. aparatów tego typu, w które wyposażone były kopalnie. W ostatnich miesiącach pracownicy nadzoru górniczego podczas
kontroli wyrywkowo sprawdzali ich jakość.
Wydawało się, że problem został rozwiązany
także poprzez podejmowane przez przedsiębiorców działania organizacyjne związane
z użytkowaniem tego sprzętu w kopalniach.
Zaplanowaliśmy, że 17 listopada br. wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sprawności
aparatów ucieczkowych zostaną podsumowane przez Komisję Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie. Okazało się, że jej opinia będzie
musiała uwzględnić nowy, dodatkowy wątek.

Wynika on z przeprowadzonego 29 października br. szkolenia pracowników w zakresie
posługiwania się ucieczkowymi aparatami
regeneracyjnymi w jednej z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. W 46 aparatach
typu KA-60 stwierdzono uszkodzenia, z 71
użytych podczas tego szkolenia. Wszystkie
wyprodukowano w grudniu 2009 roku – wyjaśnia prezes WUG przesłanki skierowanego
do przedsiębiorców zalecenia przeprowadzenia kontroli.
W KHW SA we wszystkich kopalniach
już zaplanowano kontrole ucieczkowych aparatów regeneracyjnych, których okres użytkowania kończy się w tym roku. Do podjęcia
ewentualnych działań w zakresie nadzoru
rynku potrzebne jest rozeznanie sytuacji

także w innych firmach, które wyposażają
górników w sprzęt tego typu. Uszkodzenia
mogą być spowodowane różnymi czynnikami, zarówno niewłaściwym użytkowaniem
i przechowywaniem, jak i fabrycznymi uchybieniami jakości materiałów użytych do ich
produkcji. Przedsiębiorcy górniczy dokonując zakupu konkretnego typu ucieczkowych
aparatów regeneracyjnych, mają do wyboru
produkty czterech firm (polskiej, niemieckiej, amerykańskiej i ukraińskiej). Większość
zakupiła produkty polskiego producenta
(na ponad 100 tys. aparatów ucieczkowych
znajdujących się w polskich kopalniach ponad 61 tys. wyprodukowanych zostało w tej
samej firmie).
l
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Rozmowa z profesorem Q u X ian C hao

Polscy i chińscy specjaliści górniczy
muszą się lepiej poznać
i inżynierzy powinni bywać w Polsce jak najczęściej, żeby zapoznać się z bardzo dobrymi
systemami bezpieczeństwa w polskich kopalniach. W Chinach i Polsce są podobne warunki geologiczno-górnicze i podobne zagrożenia.
To oznacza, że każda wizyta jest pożyteczna,
ponieważ polskie rozwiązania można stosować w naszych kopalniach.
XXCzy Polska i polskie górnictwo są zna-

ne w Chinach?
– Starsze pokolenie bardzo dobrze pamięta współpracę z polskimi naukowcami,
inżynierami i górnikami. Młodzi ludzie wiedzą
mniej o Polsce. Na przykład wydaje się im,
że najlepsze maszyny górnicze są niemieckie. Uważam, że maszyny górnicze z Polski
w niczym nie ustępują maszynom z innych
krajów. W Chinach jest moda na niemieckie
produkty. Dlatego bardzo cieszę się, że redakcja dwutygodnika Nowy Górnik postanowiła drukować wydania specjalne po chińsku.
Dzięki temu nasi specjaliści mają ciekawe
informacje o współpracy chińsko-polskiej,
o polskim górnictwie i polskich maszynach
produkowanych dla górnictwa. Gratuluję
bardzo dobrego pomysłu. Moim zdaniem

górnictwo chińskie i polskie ma swoje zalety.
Jeżeli będziemy wymieniać się rozwiązaniami,
skorzystają na tym górnicy z Chin i Polski.
Zawsze kiedy wyjeżdżam do waszego kraju,
staram się, aby w składzie delegacji byli młodzi
specjaliści chińscy, bo oni powinni poznawać
różne metody pracy w kopalniach. Moi młodzi
koledzy są na przykład zaskoczeni, że kopalnia
jest w mieście i że otacza ją osiedle. Zobaczyli,
że można tak zorganizować wydobycie węgla,
aby jak najmniej szkodzić otoczeniu.
XXJakich rad udzieliłby pan polskim przedsiębiorcom, którzy chcą sprzedawać maszyny do chińskich kopalń?
– Przyjeżdżajcie do Chin i starajcie się jak
najlepiej poznać nasz kraj. Jeżeli macie dobre
maszyny, u nas można robić dobre interesy.
W chińskich kopalniach wydobywamy tyle
węgla kamiennego, ile w pozostałych kopalniach na świecie. Moim zdaniem w Chinach
można robić najlepsze interesy.
XXJakich rad udzieliłby pan chińskim
przedsiębiorcom?
– Powinniście poznać polskie górnictwo. Dyrektorzy chińskich kopalń muszą

poznawać świat. Polacy są bardzo gościnni,
chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.
Każdy wyjazd do polskiej kopalni i polskiej
fabryki maszyn górniczych jest pożyteczny.
Ponieważ przez wiele lat kontakty między
chińskim i polskim górnictwem były słabe,
musimy je zintensyfikować.
XXCzego brakuje, żeby kontakty między
chińskim i polskim górnictwem były bardzo dobre?
– Potrzebna jest między innymi dobra
promocja. Dlatego mam nadzieję, że redakcja
Nowego Górnika będzie rozwijać wydania specjalne po chińsku. To będzie służyć rozwojowi
kontaktów chińskich i polskich górników oraz
rozwojowi kontaktów firm w obu krajach produkujących maszyny dla górnictwa. Chińscy
i polscy specjaliści górniczy muszą lepiej poznać się i wtedy współpraca będzie rozkwitać.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Profesor Qu Xian Chao bardzo dobrze mówi po polsku.
W latach osiemdziesiątych XX wieku współpracował
między innymi z profesorem Józefem Dubińskim.
Obecnie jest zastępcą dyrektora w Chińskim
Centralnym Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu
Węglowego
NOWY GÓRNIK

XXNowy Górnik: Czy współpraca między
chińskim i polskim górnictwem może rozwijać się i być korzystna dla obu stron?
Qu Xian Chao: Mamy bardzo dobrą tradycję współpracy. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku specjaliści
z dziedziny eksploatacji węgla kamiennego
z Chin i Polski razem pracowali przy budowie
wielu kopalń w Chinach i wspólnie opracowywali systemy bezpieczeństwa w kopalniach. W wielu chińskich kopalniach pracowały maszyny produkowane w Polsce. Starsze
pokolenie doskonale pamięta tę współpracę. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku współpraca między naszymi krajami
osłabła. Bardzo dobrze, że od kilku lat nasze
kontakty są coraz częstsze.
Uważam, że wspólnie możemy odnosić
sukcesy. ponieważ chińskie górnictwo węgla kamiennego jest największe na świecie,
a polskie jest największe w Unii Europejskiej.
Chciałbym, żeby jak najwięcej chińskich specjalistów przyjeżdżało do Polski. Zauważyłem,
że dyrektorzy chińskich kopalń bardzo mało
podróżują. To oznacza, że nie mają okazji
zobaczyć ciekawych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Chińscy naukowcy

Ukazał się jedenasty numer Nowego Górnika w języku chińskim. Podsumowaliśmy w nim między innymi
targi górnicze w Katowicach i w Pekinie. Piszemy o planowanej wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy
w Chinach i nadziejach na rozwój współpracy polsko-chińskiej

Profesor Qu Xian Chao: Uważam, że wspólnie możemy odnosić sukcesy
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G órnictwo straciło 1,67 mld złotych . Oznacza

to, że do produkcji każdej tony węgla trzeba było dopłacić średnio
34,42 złotych. Dane dotyczące sytuacji sektora przedstawiła
katowicka Agencja Rozwoju Przemysłu. Jak wskazuje jej dyrektor
Henryk Paszcza, widać jednak, że sektor z miesiąca na miesiąc
traci coraz mniej. Podczas gdy w czerwcu wynik finansowy netto
sięgał minus 304,5 mln złotych, to we wrześniu już minus 109,9
mln złotych.

ANNA ZYCH

Polskie kopalnie straciły po trzech
kwartałach br. 1,67 mld złotych. Oznacza to,
że do produkcji każdej tony węgla trzeba było
dopłacić średnio 34,42 złotych. Dane dotyczące sytuacji sektora przedstawiła katowicka
Agencja Rozwoju Przemysłu.
Wynik finansowy netto jest ponad trzykrotnie gorszy niż zanotowany po dziewięciu
miesiącach 2014 roku, gdy wyniósł minus 531,9
mln złotych. Górnictwo ponosi straty od 2013
roku. Jeszcze rok wcześniej zysk branży wyniósł 1,6 mld złotych.
Jak wskazuje dyrektor katowickiej ARP
Henryk Paszcza, widać jednak, że sektor
z miesiąca na miesiąc traci coraz mniej. Podczas gdy w czerwcu wynik finansowy netto
sięgał minus 304,5 mln złotych, to we wrześniu już minus 109,9 mln złotych. W sierpniu
górnictwu udało się nawet osiągnąć zysk, wynoszący 157,3 mln złotych. Paszcza przypomina jednak, że w trakcie minionych dziewięciu
miesięcy br. budżet państwa przekazał górnictwu 530,2 mln złotych. Aż 304 mln złotych
z tej kwoty przeznaczono na zadania związane
z likwidacją kopalń przeprowadzoną w latach
1998–2006. Z pieniędzy tych, corocznie zarezerwowanych w budżecie, finansuje się m.
in. odwadnianie wyrobisk kopalń zlikwidowanych, by nie stanowiły zagrożenia dla pracujących zakładów, oraz fizyczną likwidację
majątku nieprodukcyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem to obowiązek państwa.
Wróćmy do reszty dotacji. 18,4 mln złotych przeznaczono na sfinansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych dla górników
rezygnujących z pracy w likwidowanych kopalniach. Ponad 129 mln złotych pochłonęło pokrycie bieżących strat produkcyjnych
w kopalniach przeznaczonych do likwidacji.
Na samą likwidację przekazano 61 mln złotych, a 17,35 mln złotych kosztowały urlopy
dla byłych górników i pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Budżetowy zastrzyk sprawił, że średni jednostkowy
koszt wydobycia węgla wyniósł we wrześniu
277,17 zł/t (po dziewięciu miesiącach narastająco 296,88 zł/t). Zmniejszenie strat było
możliwe przede wszystkim dzięki przesunięciu

Budżeto

p

nierentownych kopalń i ich części do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń oraz spadającemu
zatrudnieniu, które wynosi obecnie 94 831
osób i od grudnia zmniejszyło się o 8210 osób.
Mimo tego w ostatnim dniu września aż 2601
pracowników kopalń posiadało uprawnienia
emerytalne.
Biorąc pod uwagę, że w ciągu trzech
kwartałów produkcja węgla sięgnęła 52,2
mln ton, należy szacować, że w 2015 roku
polskie kopalnie wydobędą ok. 70 mln ton.
To poziom nieodbiegający znacząco od zanotowanego przed rokiem, z tym że wydobycie
węgla koksowego wzrosło o niemal milion
ton, natomiast węgla energetycznego spadło
o 1,7 mln ton. Nową tendencją jest natomiast
utrzymywanie się sprzedaży na poziomie
przewyższającym wydobycie. W ciągu trzech
kwartałów sprzedaż była wyższa od poziomu ubiegłorocznego o prawie 9 proc. Więcej węgla niż przed rokiem kupiły koksownie
oraz energetyka zawodowa. Spadła natomiast
sprzedaż do energetyki przemysłowej oraz
ciepłowni zawodowych i niezawodowych.
Ze względu na zwiększoną sprzedaż kopalnie zeszły z poziomem zapasów z 8,2 mln

– Poziom zakupów jest
stały i nie można mówić
o jakimkolwiek załamaniu.
Z pewnością od relacji
górnictwa z energetyką
zależeć będą wyniki branży.
Ciekawym zjawiskiem jest
natomiast fakt, że mimo
iż poziom importu węgla
do Polski zmalał do 4,6 mln
ton i jest niższy od polskiego
eksportu, to od lipca udział
węgla energetycznego
w imporcie znacząco rośnie –
zauważa dyrektor Paszcza.

Polskie kopalnie straciły po trzech kwartałach br. 1,67 mld złotych. Oznacza to, że do produkcji każdej tony węgla trzeba
ton, które zalegały na zwałach pod koniec
ub.r., do 6,2 mln ton obecnie. Być może zapasy udałoby się jeszcze zmniejszyć, ale część
zwałów objętych jest zastawami bankowymi
i nie można ich spieniężyć. Do końca września
na rynku krajowym sprzedano 46,2 mln ton
węgla z polskich kopalń, energetyka zawodowa i przemysłowa odebrała ponad połowę

tego surowca. Co miesiąc do energetyki trafia
ok. 2,5–2,8 mln ton węgla.
– Poziom zakupów jest stały i nie można
mówić o jakimkolwiek załamaniu. Z pewnością od relacji górnictwa z energetyką zależeć
będą wyniki branży. Ciekawym zjawiskiem
jest natomiast fakt, że mimo iż poziom importu węgla do Polski zmalał do 4,6 mln ton
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JACEK FILIPIAK

powoli działa
i Zebrzydowice. Drogą morską realizowany
jest import przez porty w Świnoujściu, Gdyni,
Szczecinie oraz Gdańsku. Węgiel importowany
sprzedawany jest przede wszystkim w ramach
dostaw spot, tj. z trzymiesięcznym terminem
dostaw, przy uwzględnieniu cen w portach
Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia, po doliczeniu kosztów transportu do granicy oraz
ubezpieczenia, a następnie kosztów od granicy do odbiorcy. Oznacza to, że ceny zależne
są od bieżącej koniunktury, kursów walutowych, przy uwzględnieniu ryzyka opóźnienia
dostaw. Średnia cena zbytu wyeksportowanego
węgla wyniosła 236,96 zł/t (198,11 zł/t – węgiel
energetyczny, 361,17 zł/t – koksowy).
REKL A M A

a było dopłacić średnio 34,42 złotych.
i jest niższy od polskiego eksportu, to od lipca udział węgla energetycznego w imporcie
znacząco rośnie – zauważa dyrektor Paszcza.
W ciągu ośmiu miesięcy 2015 roku (z takiego okresu pochodzą dane z urzędów celnych) import węgla z Rosji wyniósł prawie
2,8 mln ton. Import z pozostałych kierunków
został mocno zahamowany. Łączna wielkość

eksportu i wywozu polskiego węgla w okresie
styczeń–wrzesień 2015 roku wyniosła 7,2 mln
ton. Główny strumień importu realizowany
był przez północne przejście graniczne Braniewo–Mamonowo oraz wschodnie przejścia
graniczne w Terespolu–Brześciu oraz Hrubieszowie–Izowie. Od strony południowej
głównymi przejściami są Chałupki–Bohumin

– Przyglądając się natomiast zestawieniu
indeksów cen węgla energetycznego w portach
ARA z ostatnich kilku tygodni, da się zauważyć,
że powoli rosną. 19 października tona węgla
w ARA kosztowała 51,5 dolarów, natomiast 29
października już 55,19 dolarów. Węgiel w ARA
i węgiel dla polskiej energetyki sprzedawany
jest więc po takich samych cenach, jednak ten
pierwszy trzeba jeszcze przewieźć, załadować
i ubezpieczyć, nim znajdzie się w polskim obszarze celnym, a to generuje dodatkowe koszty
– wskazuje Henryk Paszcza.
Autorka jest publicystką tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu nettg.pl
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Odzysk surowców

Czystość z odzysku

Odpady są dzisiaj największym problemem
ekologicznym w Polsce. Tworzymy 135 mln ton
śmieci rocznie, z czego 124 mln ton to odpady
przemysłowe, a 11 mln ton – komunalne. Średnio zatem przeciętny Polak wytwarza około 300
kilogramów śmieci. W Unii Europejskiej wynik
ten to 360–620 kilogramów na osobę na rok.
Ponad 73 proc. naszych odpadów komunalnych
trafia na składowiska, co jest zdecydowanie
powyżej średniej europejskiej.
Próbą rozwiązania tego problemu jest odzyskiwanie surowców wtórnych w procesie
recyklingu. Po ich powtórnym przetworzeniu
uzyskuje się materiały o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Zasadą recyklingu jest
maksymalizacja ponownego wykorzystania
tych samych materiałów, przy najmniejszym
nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Co ważne,
substancje lub materiały zawarte w odpadach
można wykorzystywać wielokrotnie.
Odzysk surowców wtórnych jest ważnym
elementem gospodarki odpadami. Ma on kilka celów, w tym ekologiczne i ekonomiczne.
Po pierwsze, chroni środowisko, ponieważ
wydobywanie surowców i ich przetwarzanie jest nieustannie związane z obciążeniem
i niszczeniem środowiska naturalnego. Zastosowanie surowców wtórnych oszczędza zasoby pierwotne, ogranicza ilość wprowadzonych
szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi
odpadów oraz zmniejsza ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery i ścieków
do rzek i jezior. Po drugie, recykling przynosi
zyski ekonomiczne, ponieważ nakład energii
użyty do odzyskania surowców wtórnych jest
mniejszy od energii, którą da się dzięki nim
uzyskać. Oszczędza się też miejsce na składowanie, co pozwala obniżyć koszty i wykorzystać te tereny do innych celów.
Segregacja odpadów powinna zaczynać
się już w gospodarstwach domowych poprzez
selekcję, sortowanie śmieci i wrzucanie ich
do specjalnie oznakowanych pojemników.
Kryterium podziału jest surowiec, z którego
zostały wyprodukowane. Ich powtórne przetworzenie w produkt o wartości użytkowej,
szczególnie odpadów opakowaniowych, wymaga mniejszych nakładów energetycznych
i materiałowych niż w przypadku produkcji
z surowców pierwotnych. Odpady komunalne
(inne to przemysłowe i niebezpieczne) nadające się do przetworzenia można podzielić
na cztery podstawowe grupy: papier, plastik,
szkło i metale.

P apier
Roczna produkcja papieru na świecie wynosi 367 mln ton, statystyczny Polak zużywa
go rocznie około 90 kilogramów. Do jego wytworzenia na potrzeby wydawnicze i biurowe
wykorzystuje się włókna celulozowe z drzew
lub innych roślin i wodę. Makulatura (strap

paper) zyskała znaczenie w drugiej połowie
XX wieku, wraz ze wzrostem świadomości
ekologicznej społeczeństw, i zaczęto stosować ją do produkcji papieru wcześniej wytwarzanego z drewna. Najpierw powstawał
z niej papier do pakowania, później papier
toaletowy i tektura falista, a od 20 lat produkuje się z niej również papier gazetowy. Ten
surowiec wtórny charakteryzuje stosunkowo wysoki wskaźnik odzysku – ze 100 ton
wytwarza się 90 ton papieru. Może on być
ponownie przetworzony do trzech-czterech
razy, później włókna celulozowe stają się zbyt
słabe i krótkie, aby zachować kształt. Paleta
produkowanych wyrobów papierniczych jest
wystarczająco szeroka, żeby w pełni wykorzystać pozyskiwaną makulaturę.
Recykling tony papieru pozwala zaoszczędzić 17 drzew, 26,5 tys. litrów wody w procesie
produkcyjnym i 1500 litrów ropy jako źródła
energii do jego wyprodukowania, co przekłada się na 4200 kWh energii, zmniejsza też
zanieczyszczenie powietrza przez papiernie
i spływ toksycznych ścieków papierniczych.
Statystyczny Polak zbiera rocznie ok. 27 kilogramów makulatury, czyli przekazuje do recyklingu niespełna 33 proc. zużywanego papieru.
Dla porównania w Europie Zachodniej jej odzysk przekracza 80 proc. Jeśli nie przetwarza
się jej na nowy papier (opakowania, gazety,
akcesoria higieniczne), zalega jako śmieć
na wysypiskach.
Najbardziej popularną metodą recyklingu papieru jest odzysk celulozy w papierni.
Wysortowane opakowania wrzuca się do hydropulpera, zalewa wodą i miesza w celu rozwłóknienia. Odzyskuje się wysokiej jakości
celulozę o długich włóknach, która jest surowcem do dalszej produkcji papieru lub tektury.

P lastik
Tworzywa sztuczne, zwane inaczej plastikami albo polimerami, produkowane są z ropy
naftowej, nieodnawialnego surowca, którego
ilość szybko się kurczy. Stanowią tylko 1 proc.
masy wytwarzanych przez nas odpadów, jednak mają istotny wpływ na środowisko – z powodu swej budowy rozkładają się w warunkach naturalnych kilka tysięcy lat. Nie należy
ich więc składować na wysypiskach, poza tym
niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, przenikające do gleb i wód
gruntowych. Z tego powodu konieczne jest
przetwarzanie plastiku.
W polskich gospodarstwach produkuje
się rocznie 1,5 mln ton odpadów z tworzyw
sztucznych. 60 proc. z nich (około 900 tys.
ton) nie poddaje się ponownemu przetworzeniu i jest bezpowrotnie traconych. Reszta
jest odzyskiwana w recyklingu albo przez odzysk energii. W państwach Unii Europejskiej
składuje się tylko ok. 30 proc., a dużo więcej
wykorzystuje się w procesie odzysku energii
– 37 proc. i w recyklingu – 26 proc.
Plastik to jedyny surowiec, który można
powtórnie przerobić na różne sposoby: poprzez recykling na nowe wyroby (oszczędza
się wtedy także ropę naftową lub gaz) lub
przez odzyskanie zmagazynowanej w nim
energii i wykorzystanie do produkcji paliw
alternatywnych (tzw. wtórnych paliw stałych).
Wszystkie odpady z tworzyw sztucznych, nawet torebka foliowa czy nakrętka, mogą być
powtórnie wykorzystane, pod warunkiem.
Recykling tworzyw sztucznych może być
prowadzony na trzy sposoby. W pierwszym,

materiałowym, przetwarza się je bez ingerencji w ich budowę chemiczną. Rezultatem tego
procesu są nowe produkty. Metodę tę stosuje się, jeśli odzyskiwane tworzywa są czyste
i jednorodne. Przykładem jest recykling zużytych butelek PET, folii przemysłowych czy
ram okiennych z PVC. W drugim sposobie,
chemicznym, pod wpływem temperatury
rozkłada się cząsteczki tworzyw sztucznych
na składniki podstawowe, które stosuje się
później jako surowce petrochemiczne albo
do tworzenia innych produktów chemicznych. Recykling chemiczny ma zastosowanie
w przypadku zmieszanych różnych rodzajów
tworzyw lub zanieczyszczonych odpadów plastikowych. Trzecia metoda, energetyczna, polega na odzyskaniu energii poprzez spalanie
odpadów z tworzyw sztucznych i uzyskaniu
wtórnych paliw stałych (paliw alternatywnych) do wytwarzania elektryczności, pary
wodnej lub do ogrzewania. Wykorzystuje się
je w energochłonnych branżach przemysłu.
To rozwiązanie jest wskazane w przypadku
zmieszanych lub zanieczyszczonych frakcji
odpadów. Przykładowe instalacje stosujące tę metodę to spalarnie odpadów komunalnych, cementownie i zakłady przemysłu
papierniczego.

S zkło
Według szacunków szkło stanowi
ok. 8–10 proc. odpadów komunalnych.
Ze względu na skład i budowę nie jest zagrożeniem dla otoczenia, ale jest obciążeniem,
gdyż nie ulega biodegradacji, nie rozpuszcza
się w wodzie i może zalegać na składowiskach.
Jego powtórne użycie ma na celu ochronę środowiska – zmniejsza eksploatację złóż naturalnych (piasku, sody, wapienia, dolomitu), gazu
będącego źródłem dwutlenku węgla i tlenków
azotu niezbędnych do jego produkcji oraz
zmniejsza hałdy odpadów. Co ważne, szkło
może być przetwarzane nieskończoną liczbę
razy, bezstratnie dla jakości produktów.
Zebrane odpady szklane w recyklingu
są ponownie wykorzystywane w procesie topienia szkła w hutach szkła. Stłuczka szklana
jest tam używana jako substytut surowców
naturalnych, wykorzystywanych w produkcji szkła płaskiego i opakowaniowego. Ilość
stłuczki dodawanej do zestawu szklarskiego
wynosi między kilka a 50 proc. W powtórnym wytopie w piecu szklarskim 1 kilogram
stłuczki zastępuje 1,2 kilograma surowców
pierwotnych, dzięki czemu oszczędza się
25 proc. energii i obniża koszty. Ze zmniejszeniem poboru energii wiąże się też mniejsza
emisja CO2 do atmosfery.
Z przetwarzania stłuczki szklanej powstają gotowe opakowania, materiały izolacyjne,
cienkie włókna szklane, mikrokulki szklane,
cement i inne wyroby zawierające domieszki
szkła. W recyklingu nie można mieszać szkła
opakowaniowego, laminowanego, budowlanego, dlatego ważne jest oddzielenie szkła
bezbarwnego i kolorowego. Najbardziej pożądana przez huty jest stłuczka bezbarwna.

lekkość. Z tego powodu aluminium znajduje
szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, elektrycznym i samochodowym (do powstania statystycznego samochodu zużywa się
około 150 kilogramów tego metalu). Na świecie rocznie produkuje się 220 mld puszek
na napoje, z czego ponad 80 proc. wykonanych z aluminium, w samej Polsce zużywa się
ich 400 mln rocznie. Używamy też folii, tacek
czy opakowań do dezodorantów. Ich udział
w masie wszystkich opakowań metalowych
na świecie to ok. 1/3. Ich produkcja jest droga
i energochłonna, a wydobywanie aluminium
z rudy boksytowej powoduje skażenie gleby,
wody i powietrza. Koszt produkcji tego surowca z rudy jest dziesięciokrotnie większy
niż uzyskanie go w procesie recyklingu.
Odpady aluminiowe można w całości
poddawać powtórnemu przetworzeniu, wielokrotnie i bez strat w jakości. Ich wykorzystanie
jest korzystne ekologicznie, gdyż w porównaniu do czerpania surowca z boksytu odzysk
i recykling aluminium zmniejsza zanieczyszczenie powietrza o 95 proc., wód o 97 proc.
i zużywa 95 proc. mniej energii. Już ponad
jedna trzecia światowej produkcji aluminium
oparta jest na recyklingu.
Proces wtórnego przetwarzania aluminium dzieli się na kilka faz. Najpierw trzeba
mechanicznie posegregować odpadki i oczyścić je z obcych zanieczyszczeń, później się
je rozdrabnia, następnie termicznie usuwa się
farby i etykiety, później odpady roztapia się,
rafinuje i filtruje, a na końcu odlewa. Wykorzystuje się w tym procesie 85 proc. surowców
wtórnych. Pozyskuje się je ze zwykłego złomu,
złomu przemysłowego, puszek czy folii aluminiowych. Aluminium po przetworzeniu,
w połączeniu z plastikami, jest wykorzystywane do produkcji m.in. mebli ogrodowych,
pojemników na śmieci czy kwietników.
l
NOWY GÓRNIK

Cykl życia każdego produktu prędzej czy później się kończy. Często nie wiadomo, co z nim
wtedy robić, więc wyrzuca się go albo źle
wykorzystuje. Jaskrawymi ilustracjami pokazującymi, do czego może doprowadzić takie
postępowanie, są dzikie wysypiska śmieci czy
atakujący ostatnio Polskę smog. Dlatego tak
ważne jest racjonalne gospodarowanie i wykorzystywanie odpadów – recykling. Przynosi
on wiele korzyści, zarówno ekologicznych, jak
i ekonomicznych. Najlepiej jak zawsze zacząć
od własnego podwórka.

M etale
Glin (aluminium) to jeden z najważniejszych pierwiastków litosfery. To trzeci pod
względem ilości pierwiastek w skorupie ziemskiej (ok. 8,1 proc.). Więcej jest tylko tlenu
(46,6 proc.) oraz krzemu (27,7 proc.). Najważniejszymi cechami tego tworzywa są dobre
przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz

Kontenery jeszcze bez funkcji sortowania
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Audi drukuje auta

Auto Union typ C w oryginale

Niemiecki koncern wydrukował replikę
„Srebrnej strzały”. Druk 3D jest już wykorzystywany np. do tworzenia narzędzi.

Union powstała w ramach badania możliwości
takiego druku.

Legendarny wyścigowy samochód Auto
Union typ C powstał w skali 1:2. Laser, metodą selektywnego stopu, wytapiał warstwami
metalowy pył o ziarnistości od 15 do 40 tysięcznych milimetra. To miara odpowiadająca
połowie grubości ludzkiego włosa. Pozwala
to na produkcję części o skomplikowanej
geometrii, które nie mogą być wytworzone
tradycyjnymi metodami lub pociągnęłoby
to za sobą ogromne trudności i nakłady. Dział
narzędziowy Audi już teraz używa drukarki
3D do produkcji części z aluminium i stali.
Można w ten sposób wydrukować obiekty
o dowolnych kształtach, w rozmiarach od 240
milimetrów długości krawędzi do 200 milimetrów wysokości. Drukowane komponenty
mają większą gęstość materiałową niż części produkowane w procesie odlewania lub
kształtowania na gorąco.
Równocześnie firma testuje możliwości
zastosowania drukarek 3D do produkcji bardziej skomplikowanych, metalowych części.
Rozwija też współpracę z innymi narzędziowniami w koncernie Volkswagen. Replika Auto

pieszych
Wszyscy kierowcy wiedzą, że jazda pod
wpływem alkoholu i innych środków odurzających jest niebezpieczna. A przynajmniej
wiedzą to, dopóki są trzeźwi. Wciąż jednak
zbyt niewielu z nich zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stwarza podczas jazdy
używanie komórki, a zwłaszcza czytanie i wysyłanie SMS-ów.
Z badań wykonanych na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego wynika, że aż 64 proc. kierowców
rozmawia przez telefon w trakcie prowadzenia
auta. Statystycznie ryzyko wypadku w takiej
sytuacji wzrasta ponad cztery razy. – Korzystanie z telefonu w czasie jazdy jest skrajnie
nieodpowiedzialne i ryzykowne. Nasze reakcje
są wówczas znacznie opóźnione i narażamy
się w dużo większym stopniu na niebezpieczne sytuacje – ostrzega Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.
Pisanie lub odbieranie SMS-a oznacza
konieczność oderwania wzroku od tego,

co dzieje się na drodze. Wówczas potrafimy
przejechać nawet kilkadziesiąt metrów bez
żadnej kontroli otoczenia. Dodatkowo trzymając telefon w jednej ręce, odrywamy ją na pewien czas od kierownicy, a to z kolei może
skutkować utratą kontroli nad pojazdem.
Niebezpieczeństwo jest tym większe,
że smartfony rozpraszają także pieszych.
Według zleconych przez Forda badań większość użytkowników komórek (57 proc.)
przyznaje się do korzystania z nich podczas
przechodzenia przez jezdnię, nawet w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a blisko
połowa z nich (47 proc.) toczy wówczas rozmowy. Podczas przechodzenia przez drogę
z urządzeń mobilnych lub telefonów najczęściej korzystają osoby w wieku 18–24 lat
(86 proc.), które prowadzą rozmowy telefoniczne (68 proc.), słuchają muzyki (62 proc.)
lub wysyłają wiadomości tekstowe (34 proc.).
22 proc. z nich miało wówczas wypadek lub
znalazło się w sytuacji potencjalnie prowadzącej do wypadku.
– Spacerowanie chodnikiem ze słuchawkami na uszach to jedno, ale wchodzenie
na jezdnię podczas pisania wiadomości tekstowej, grania w grę lub przeglądania Internetu
jest bardzo niebezpieczne. Nasze szkolenie

R apid w wersji
turystycznej
Skoda Rapid Spaceback ScoutLine już samym wyglądem ma sugerować przygody, jakie
można w niej przeżyć. Zderzaki zostały wykończone dekoracyjnym elementem ochronnym w kolorze czarnym matowym (PeterLack)
wraz z dyfuzorem o srebrnej, refleksyjnej powierzchni. W skład pakietu wchodzą srebrne
16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Rock
lub opcjonalne 17-calowe obręcze Camelot.
Zewnętrzne obudowy lusterek mają wykończenia w kolorze srebrnym. Auto ma przyciemniane tylne szyby boczne wraz z szybą
pokrywy bagażnika oraz czujnik zmierzchu
Easy Light Assistant. Skoda Rapid Spaceback ScoutLine jest dostępna ze wszystkimi
jednostkami napędowymi przeznaczonymi
dla modelu podstawowego i we wszystkich
wersjach kolorystycznych.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

T elefony są niebezpieczne
i dla kierowców , i dla

zwraca uwagę uczniów na ich otoczenie, zarówno z pozycji kierowcy, jak i pasażera, dzięki czemu łatwiej im przewidzieć zagrożenia
– powiedział Jim Graham, manager programu
szkoleniowego Forda dla młodych kierowców
– Driving Skills for Life (DSFL).

Rapid w wersji turystycznej

MATERIAŁY PRASOWE

Legendarny wyścigowy samochód Auto Union typ C powstał w skali 1:2

Zderzaki zostały wykończone dekoracyjnym elementem ochronnym w kolorze czarnym matowym
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Podróże marzeń

Nie od razu Szanghaj zbudowano
Dynamiczny Szanghaj jest jednym z najszybciej rozwijających się miast Azji. Pozostawia
resztę Chin daleko w tyle. Kolejne drapacze
chmur wyrastają tutaj jak grzyby po deszczu. To zaklęte w szkło i stal symbole ludzkiej
ambicji. Ultranowoczesna kolejka miejska
mknie z prędkością 431 kilometrów na godzinę, pokonując odległość z lotniska w ciągu
zaledwie 8 minut. Niech się schowają Nowy
Jork, Hongkong i Dubaj. Przyszłość jest tutaj.

Wszystko zaczęło się od wojen opiumowych. Będący niewielkim miastem portowym
Szanghaj został wydarty Chinom na mocy
traktatu nankińskiego. Kolejne porozumienia
zapewniły Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Japonii eksterytorialne koncesje. Dogodne położenie w dorzeczu Jangcy sprawiło, że Szanghaj stał się punktem przerzutu narkotyków.
Na handlu opium, herbatą i jedwabiem zbijano
ogromne fortuny. W mieście kwitła prostytucja
i hazard, co krok powstawały kasyna, palarnie
opium i domy rozpusty. Dekadencki Szanghaj
zyskał przydomek Ladacznicy Wschodu.

K lejnot epoki kolonialnej

O gród P rzyjemnego
W ytchnienia
Żeby zobaczyć, jak wyglądał dawny
Szanghaj, trzeba wybrać się do ogrodów Yu
Yuan położonych na terenie starego miasta.
Kompleks utworzył jeden z potomków dynastii Ming jako miejsce wypoczynku dla starego ojca. Ze swoimi malowniczymi altanami,
stawami pełnymi złotych rybek i pagodami
o dachach zwieńczonych głowami smoków
stanowi arcydzieło chińskiej sztuki ogrodowej.
Zwiedzanie Yu Yuan połączyć można z wizytą w pobliskiej herbaciarni Huxinting. Lokal
ten należy do najstarszych w Chinach. Znajduje

się pośrodku jeziora, które z brzegami łączy
zygzakowaty most zwany Mostem Dziewięciu
Zakrętów. Niegdyś spotykali się tutaj kupcy omawiający przy herbacie interesy. Do sławnych
gości herbaciarni należą m.in. królowa Elżbieta
II i Bill Clinton. Jedną z atrakcji lokalu jest możliwość przyjrzenia się ceremonii parzenia herbaty.

P ijany kurczak
Stąd niedaleko już do Nanxiang Mantou
Dian – restauracji specjalizującej się w xiaolongbao, czyli niewielkich pierożkach wypełnionych farszem z wieprzowiny i mięsa
kraba. Podawane są w bambusowych koszyczkach, po które ustawiają się kolejki chętnych.
Do specjalności szefa kuchni należą także
zupa z płetwy rekina i „pijany kurczak” gotowany na parze, a następnie nasączony whiskey.
To jedno z najciekawszych dań serwowanych
za Wielkim Murem.
Pod koniec pobytu warto udać się do dawnej Koncesji Francuskiej. Brukowane uliczki
i eleganckie wille wśród platanów sprawiają,
że bliżej jej do stolicy Francji niż do azjatyckiej metropolii. Dzielnica przypomina o tym,
że Szanghaj nazywany był kiedyś Paryżem
Wschodu. Jeśli miasto nadal będzie rozwijać się
w tak błyskawicznym tempie, to już niedługo
Paryż będzie nazywany Szanghajem Zachodu.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Do Szanghaju najlepiej wybrać
się wiosną lub jesienią. W porze letniej upały i wilgotność skutecznie zniechęcają do zwiedzania.

Język: Językiem urzędowym jest mandaryński, ale można porozumieć się także
po angielsku.
Waluta: Juan chiński; 1 juan = 0,62 złotego.
Wiza: Jest wymagana. Wizę turystyczną można wyrobić w Ambasadzie Chińskiej
Republiki Ludowej po złożeniu kompletu
dokumentów.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Odwiedź Świątynię Nefrytowego Buddy,
w której przechowywane są dwie figury pokryte
białym nefrytem. Budda w pozycji siedzącej
ozdobiony jest szmaragdem i agatem. Druga
figura przedstawia Buddę leżącego na prawym
boku. Obecnie w świątyni mieszka 70 mnichów.
Wybierz się do wodnego miasteczka
Zhujiajiao, znajdującego się 40 kilometrów
od Szanghaju. To jedno z najlepiej zachowanych miast na wodzie w Chinach z zabudową
w stylu dynastii Ming i Qing, kamiennymi
mostkami oraz kanałami, po których pływają
gondole.
Zrób zakupy na podziemnym bazarze
Jinyuan, gdzie oprócz podróbek markowych
ubrań handluje się rękodziełem i pamiątkami. Możesz tutaj kupić zestaw do herbaty,
drewniane pałeczki czy sukienki o chińskim
kroju. Wiele sklepów ma ukryte pomieszczenia, w których naiwnym turystom oferowane
są imitacje luksusowych towarów. Przystępując do negocjacji, trzeba przygotować się
na prawdziwy spektakl, kończący się zazwyczaj obniżeniem ceny. MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Wizytówką miasta jest nadbrzeżna promenada Bund otoczona budynkami z czasów kolonialnych. Swoją siedzibę mają tutaj
zagraniczne banki i konsulaty, wybudowane
w stylu neoklasycystycznym i art déco. Niegdyś znajdowała się tutaj przystań dla barek
transportujących ryż, a samo słowo „bund”
oznacza błotniste nabrzeże. Dziś jest ulubionym miejscem spacerów, z którego podziwiać

można wspaniałą panoramę Pudongu znajdującego się po drugiej stronie rzeki Huangpu.
Nazywany chińskim Wall Street, Pudong
pnie się w górę. Na naszych oczach wyrasta las
wieżowców. Jest ich tutaj ponad 3000. Wśród
nich – Shanghai Tower, drugi pod względem
wysokości budynek na świecie. Licząca sobie
121 pięter konstrukcja wznosi się na wysokość
632 metrów. Elewacja budynku wygina się pod
kątem 120 stopni, co umożliwia wykorzystanie
deszczówki w wewnętrznych systemach wieżowca i zmniejsza napór wywierany przez wiatr.
Wkrótce dla odwiedzających udostępniony
zostanie najwyżej położony na świecie taras
widokowy. Na razie najlepszy widok na miasto
rozciąga się z będącej symbolem Szanghaju
wieży telewizyjnej Perła Orientu. Z daleka przypomina ogromną ozdobę choinkową. Będąc
w pobliżu, warto zajrzeć do Muzeum Historii
Szanghaju ulokowanego na parterze budynku.

Zabytkowy ogród Yu Yuan powstał podczas panowania dynastii Ming

Herbaciarnia Huxinting ulokowana jest pośrodku jeziora

Symbolem Szanghaju jest wieża telewizyjna nazywana Perłą Orientu

Nadrzeczna promenada Bund jest ulubionym miejscem spacerowiczów
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Najzdolniejsi polscy studenci będą mogli
wyjechać na koszt państwa na studia
do najlepszych zagranicznych uczelni.

Już od przyszłego roku akademickiego rusza
rządowy program finansujący studia na najlepszych zagranicznych uczelniach z czołówki tzw.
rankingu szanghajskiego. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego
oraz na zakwaterowanie, utrzymanie, przejazdy
i ubezpieczenia. Z rządowego wsparcia będzie
mogło skorzystać około 100 studentów rocznie.
Prawie 40 proc. pracujących Polaków
twierdzi, że ich motywację do pracy
obniżają sami pracodawcy. Deprymująco działa na nich zła organizacja pracy, która
też negatywnie wpływa na efektywne wykonywanie zadań. 38 proc. pracowników wśród
przyczyn mniejszego zaangażowania wskazuje
zbyt niskie wynagrodzenie podstawowe. Polacy
pracują długo – średnio 8 godzin i 44 minuty
dziennie (średnią podwyższa 15 proc. pracowników zajętych powyżej 11 godzin dziennie)
– i nieefektywnie. Zdecydowana większość,
bo 88 proc., deklaruje, że angażuje się w pracę
przez większość dnia – średnio przez 6 godzin
i 40 minut są skupieni na swoich obowiązkach.
Nowego miejsca pracy poszukuje obecnie
34 proc. osób zatrudnionych, najwięcej
wśród nich stanowią młodzi. 70 proc.
Polaków oceniło, że w ciągu półrocza będzie
w stanie znaleźć pracę podobną do wykonywanej dotychczas. Największą pewność siebie w tym aspekcie mają młodzi. Większymi
optymistami od nas w Europie byli w trzecim
kwartale tylko Czesi i Brytyjczycy. Pomimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku pracy
Polacy są w szóstce badanych krajów europejskich, w których pracownicy sygnalizowali
najwyższy lęk przed utratą aktualnej posady.
Choć sytuacja się poprawia, wielu pracowników
nie ma poczucia bezpieczeństwa i stabilności
życia zawodowego. W trzecim kwartale br.
zwolnienia obawiało się 32 proc. z nich.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesień za oknem”.
Nagrodę wylosowała: Maria Wolny z Katowic.

Piwo przez wieki

Ale piana
Tylko na piwie tworzy się biały, trwały, spieniony kożuch. Dla wielu piwoszy jest on ważniejszy niż sam trunek. Chroni je również
przed dostępem tlenu, dzięki czemu dłużej
zachowuje ono swój aromat. To jeden z wielu
argumentów przemawiających za wyższością picia piwa z kufla czy pokala, a nie prosto z puszki czy butelki. Skąd bierze się piana,
od czego zależy jej wysokość i jak nalewać
piwo, żeby została jak najdłużej?

Piwna piana powstaje z rozpuszczonego
w trunku dwutlenku węgla, wytwarzanego
przez drożdże. Po otwarciu butelki lub puszki,
wskutek zmniejszenia ciśnienia, unosi się i łączy z zawartymi w słodzie białkami, tworząc
na wierzchu kożuch. Gdyby nie one, warstwa
piany nie utrwaliłaby się, bąbelki by popękały
i szybko znikły, jak w słodkich napojach gazowanych. Przyglądając się pianie, możemy
zauważyć, czy piwo zostało uwarzone z dobrej
jakości słodów – powinna być gęsta i trwała.
Tworzenie piwnej pierzyny jest ważną
częścią sztuki browarniczej, na krajowych
i międzynarodowych konkursach piwowarskich ocenia się ją pod wieloma względami.
Bierze się pod uwagę następujące kryteria:
barwę, wysokość, trwałość, wielkość pęcherzyków, z których się składa, i czy oblepia szkło. Dobra piana powinna być gęsta,
zwarta, składać się z drobnych pęcherzyków
i po nalaniu utrzymywać się około czterech
minut. Rysuje też krążki na ściance kufla –
powinno być ich tyle, ile łyków zajęło nam
jego opróżnienie. Wiele własności piany zależy

dzięki czemu pianka jest wyższa i dłużej stoi.
Gdy nieco opadnie, uzupełnia się resztę piwa
w ten sam sposób. Mimo to pierwsza metoda
jest najpopularniejsza w polskich pubach, ponieważ zapewnia najszybsze obsłużenie klienta.

B łędy w sztuce
od rodzajów piwa, np. w browarach jasnych
jest biała, a w ciemnych kremowa. Wpływ
ma też procentowa zawartość alkoholu – im
trunek mocniejszy, tym niższa i szybciej kurcząca się piana. Wszelkie dodatki smakowe
– owocowe, czekoladowe, korzenne – mają
taki sam efekt.

J ak sobie nalejesz
Wiele jednak zależy od sposobu nalewania piwa. W naszym kraju zalecanym i popularnym sposobem jest lanie trunku z puszki
albo butelki po ściance kufla pod kątem 45
stopni. Wypełniamy go w dwóch trzecich
objętości, po czym prostujemy i resztę nalewamy z góry, by pianka urosła. Powinna mieć
około dwa i pół centymetra wysokości, czyli
przysłowiowe dwa palce. Nie jest to ścisła
instrukcja – jeśli pianka tworzy się od razu,
nie trzeba zmieniać kąta nachylenia naczynia.
I odwrotnie, jeśli w ogóle nie powstaje, można
całe piwo przelać z góry.
Są też inne szkoły – Brytyjczycy lubią,
gdy piana występuje w śladowej ilości albo
w ogóle jej nie ma. W Czechach za to piwo
najczęściej nalewane jest dość szybko z góry,

Bujna piana nie świadczy tylko o jakości
piwa albo jego starannym nalaniu, poznamy
też po niej niechlujną obsługę. Częstym zjawiskiem, które nieświadomi piwosze chwalą,
jest piana oblepiająca ścianki pokala, nawet
gdy trunku prawie w nim już nie ma. Oznacza
to, że naczynie jest brudne albo nie został
z niego spłukany środek myjący. Zanieczyszczone miejsca stają się ośrodkami kondensacji i tworzą się na nich bąbelki dwutlenku
węgla, tak zwane koronki, które osadzają się
na szkle. Aby tego uniknąć, na przykład przy
częstowaniu gości, najlepiej myć szklanki
do piwa oddzielnie, nie wycierać ich ścierką
do wszystkich naczyń, a przed napełnieniem
przemyć je zimną wodą.
Gdy raczymy się piwem w pubie, zwróćmy też uwagę, w jaki sposób obsługa obchodzi
się z beczkami. Ich wstrząsanie, przetaczanie,
a także przechowywanie w temperaturze powyżej 10 stopni Celsjusza świadczy o braku
fachowości, ponieważ z piwa wytrącają się
wtedy cenne składniki i traci ono swoje walory. A już szczególnym uchybieniem w sztuce
barmańskiej, a także wbrew zwykłym zasadom BHP, jest zbieranie nadmiaru piany łyżką
stołową albo szpatułką. Piana nie zasługuje
na takie traktowanie.
MAREK KOWALIK

Ruch na rynku nieruchomości od kilkunastu miesięcy utrzymuje się na wysokim
poziomie. Największą popularnością cieszą

się mieszkania dwupokojowe o powierzchni
ok. 40–45 mkw. Stale rośnie też zainteresowanie lokalami o powierzchni ok. 55 mkw.
i więcej. Sporym zainteresowaniem cieszą
się nieruchomości mieszczące się w limitach
programu „MdM”. Na rynku pierwotnym
dominują zakupy za pożyczone z banku pieniądze. Deweloperzy prognozują, że koniec
roku może przynieść wzrost popytu na nowe
mieszkania, bo tylko do końca roku, zadłużając się na nieruchomość, wystarczy 10-proc.
wkład własny. Od stycznia trzeba będzie mieć
5 proc. więcej.
D W U T Y G O D N I K
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