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Innowacje,
inwestycje i edukacja
najlepszą obroną
przed kryzysem
Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej: Mamy nowe pomysły. Koncentrujemy się na wprowadzaniu nowych, efektywnych
rozwiązań i koncepcji. Kończymy
pracę nad długofalową strategią
działania, która przygotuje JSW
do ciężkich czasów i radzenia
sobie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku
węgla i koksu.
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Niesforne foliówki
Gospodarka

opakowaniami

z tworzyw sztucznych.
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Diesle na wymarciu
Informacje motoryzacyjne.
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Migrena, czyli urwanie głowy
Zdrowie.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Daniel Ozon pełniący obowiązki prezesa zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraz z grupą parlamentarzystów oraz dziennikarzy zjechali na poziom 1290
w KWK Budryk. Obecnie to najgłębsze wyrobisko w polskim górnictwie.
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Pięścią w stół

Zabraknie pracowników
Spółki górnicze od kilkunastu lat nie prowadzą sensownej polityki gwarantującej stabilny dopływ młodych
i wykształconych pracowników. Potrafimy ograniczać
zatrudnienie, wysyłać ludzi na odprawy i urlopy. Nie
umiemy jednak stworzyć wieloletniego planu przyjmowania młodych, którzy mają wiedzę teoretyczną, ale
brakuje im doświadczenia. Nie potrafimy ich szkolić i zagwarantować im perspektyw. Dlatego przed laty mieliśmy lukę pokoleniową i będziemy ją mieć również teraz.

W

czasach dobrej koniunktury JSW i dawna
Kompania Węglowa oraz dawny Katowicki Holding Węglowy przygotowały plany
zatrudniania absolwentów i reaktywację kierunków
górniczych w technikach. Było fajnie, aż przyszedł
kryzys i praktycznie wszystkie umowy zostały zerwane.
Młodzi absolwenci, łącznie z absolwentami kierunków
górniczych w wyższych uczelniach, zostali na lodzie.
Teraz znów zarządy spółek zauważają problem i starają
się po raz kolejny powalczyć o młodych. Czy ostateczny
efekt będzie taki jak ostatnio?
Zarządom spółek węglowych wydaje się, że można
bez żadnych konsekwencji zawieść czyjeś nadzieje. Nie
można. Teraz mamy czas odchodzenia na świadczenia
osłonowe licznej grupy pracowników kopalń. Na ich
miejsce nie zawsze czekają wyszkoleni następcy. Zatraciliśmy bardzo dobrą tradycję, która nakazywała
na przykład przodowemu albo sztygarowi kształcenie
młodego górnika, który po kilku latach wspólnej pracy
przejąłby jego obowiązki. Teraz wszystko odbywa się
szybko, bez tradycyjnego porządku i pewnej celebry.
Gdy słyszę, że młody inżynier po krótkim czasie obejmuje funkcję przodowego albo sztygara,
to zaczynam się bać. Mam też wątpliwości związane

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Michal Herman,
prezes zarządu
PG Silesia, sądzi,
że może dojść
do sytuacji,
że w polskich
kopalniach będą
pracować Ukraińcy.

z atrakcyjnością zawodu górnika. Bezrobocie jest coraz
niższe, a zarobki poza górnictwem są coraz lepsze.
Brak ludzi z wiedzą techniczną jest coraz bardziej
odczuwalny. Dlaczego w takim razie młody człowiek
miałby zasuwać pod ziemią? Czy dlatego, żeby co jakiś
czas słyszeć o tym, jak bardzo niepotrzebne są kopalnie i o konieczności ograniczania zatrudnienia
w kopalniach?
– Atrakcyjność finansowa zawodu górnika w porównaniu z innymi branżami nie jest tak duża jak kiedyś. To może być barierą dla utrzymania planowanego
poziomu wydobycia – powiedział Janusz Steinhoff
w czasie jednego z paneli dyskusyjnych Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wicepremier i minister gospodarki w latach 1997–2001, jeden
ze współautorów programu restrukturyzacji górnictwa
w rządzie AWS, uważa, że będą problemy z rekrutacją
pracowników w branży górniczej. – Zawód górnika nie
jest już atrakcyjny, ponieważ przyszłość branży węglowej jest niepewna – mówił prof. Jan Wojtyła z Katedry
Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, kierownik Centrum Badawczego Społecznego Dialogu Pracy.
Pisałem na temat tych zagrożeń wiele razy na łamach Nowego Górnika. Zarzucano mi, że to banialuki
opowiadane przez wielu związkowców. Michal Herman, prezes zarządu PG Silesia, sądzi, że może dojść
do sytuacji, że w polskich kopalniach będą pracować
Ukraińcy. Herman nie jest związkowcem, tylko menedżerem. Czy on też opowiada banialuki? Ponieważ
warto być przygotowanym na każdą okazję, proponuję,
aby dozór w kopalniach zaczynał uczyć się ukraińskiego.
Dobrze byłoby, gdyby zwierzchnicy potrafili dogadać się
ze swoimi podwładnymi. To zawsze ułatwia pracę.  l

Kij w mrowisko

Jak zmieniać Śląsk
Za dużo czasu marnujemy na jałowe dyskusje, a zbyt
mało wysiłku wkładamy w konkretne działania. Ponad
20 lat wymieniamy poglądy na temat tego, co ma być
w naszym regionie, kiedy skończą się zasoby węgla,
który można wydobywać bezpiecznie i opłacalnie.
Jednak do tej pory żaden z przygotowanych programów nie został zrealizowany. To najlepszy dowód,
że nie potrafimy skoncentrować się na działaniach
wymagających czasu, konsekwencji i cierpliwości.

N

a Śląsku powstawały pomysły, jak nasz region
ma wyglądać w czasach malejącej roli górnictwa. Jednak te programy lansowały jakieś modne koncepcje i nie przekładały się na konkretne efekty.
Mieliśmy czas zachwytów nad hałdami, które miały
stać się ośrodkami narciarskimi. W starych budynkach
kopalnianych miały powstawać centra kulturalne, restauracje, kawiarnie, sale koncertowe itp. Owszem, jest
kilka przykładów, które potwierdzają słuszność tych
koncepcji. Jednak nie mamy żadnego programu, który
można uznać za uniwersalny dla regionu.
Powinniśmy wiedzieć, jak Śląsk ma wyglądać
za kilkadziesiąt lat i czym nasz region będzie przyciągał inwestorów i nowych mieszkańców. Na razie mamy
kilka rodzynków. Rybnik był jednym z pierwszych miast
na Śląsku, które zadbało o zmiany w swoim starym
centrum. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” – to kolejny program, który ma spełnić
oczekiwania mieszkańców. Mam nadzieję, że zakończy
się pomyślnie. W Katowicach sukcesem zakończyła się
praca nad przekształceniem terenów po dawnej kopalni
Katowice. Teraz jest tam Strefa Kultury. Te przykłady
pokazują, że można coś robić, ale jednocześnie wywołują żal, że nie mamy wizji w skali całego województwa.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Powinniśmy
wiedzieć, jak Śląsk
ma wyglądać
za kilkadziesiąt
lat i czym nasz
region będzie
przyciągał
inwestorów
i nowych
mieszkańców.

Przyzwyczailiśmy się, że jeżeli mówimy o rewitalizacji,
to mamy na myśli np. zagospodarowanie starych hałd,
zasadzenie drzew na terenach zdegradowanych albo
posprzątanie po zrujnowanych zakładach pracy.
W minionych latach powstało kilka programów,
które miały służyć Śląskowi. Ostatni z nich, przygotowywany przez Platformę Obywatelską i PSL, ogłoszony
z wielkim hukiem przed wyborami parlamentarnymi,
był zbiorem pobożnych życzeń i zlepkiem kilku lokalnych inicjatyw. Nadano mu nazwę Śląsk 2.0. Nazwa jak
nazwa, jednak brak pomysłu był widoczny na pierwszy
rzut oka. Ówcześni politycy z koalicji rządowej porozmawiali sobie trochę na ten temat, ale nawet lokalni
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mieli kłopot,
aby pokazać swój optymizm. Generalnie ten program
był tyle wart, co trochę wcześniejszy program byłego
rządu przygotowany dla górnictwa.
W związku z tym trzeba zacząć od rozmów o tym,
jak przeobrażać nasz region tak, aby za kilka, kilkanaście lat móc powiedzieć, że Śląsk przeszedł absolutne
przeobrażenie w tym zakresie. Tereny pogórnicze
mają wiele zalet. Są połączone siecią kolejową z resztą
regionu i Polski. Mają bardzo dobre zasilanie w energię elektryczną. Z reguły prowadzą do nich dobre drogi. Leżą w centrach miast bądź w ich pobliżu. Szkoda
byłoby zmarnować takie atuty. Przypominam sobie
bardzo dobre wypowiedzi na ten temat na łamach
Nowego Górnika zarówno wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, jak i prezesa PGG Tomasza
Rogali. Obaj mówili między innymi: „Po co szukać
terenów inwestycyjnych i uzbrajać je, skoro mamy
setki hektarów gruntów gotowych do inwestycji?”.
Jestem przekonany, że takie myślenie służy regionowi
i polskiej gospodarce.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Kończyć biadolenie

N

ie ma klęski. Nie ma przepisu na długie życie. Jest
balans między zapaścią a wejściem na ścieżkę rozwoju.
Ceny węgla są na poziomie, który uratuje przed śmiercią
głodową, ale nie zapewni bezproblemowego utrzymania się
na rynku. Górnictwo będzie traciło na znaczeniu, co wcale
nie znaczy, że będzie bezwartościowe. Od menedżerów
spółek górniczych zależy, czy szansa na utrzymanie się
na rynku zostanie wykorzystana. Od zdolności polityków
do realizowania koncepcji rozwoju regionu śląskiego zależy
to, czy staniemy się czarną dziurą, czy też wykorzystamy
szansę na rozwój nowych gałęzi przemysłu. Nasz problem
polega na tym, że zbyt często podchodzimy do problemów
górnictwa węgla kamiennego z wielkim sercem, ale z małym
rozumem. Czy można odwrócić proporcje? Jeżeli to się uda,
będzie dobrze.

W

czasie IX Europejskiego Kongresu
Gospodarczego z uwagą przysłuchiwałem
się wymianie argumentów między ministrem energii
Krzysztofem Tchórzewskim a Marošem Šefčovičem,
wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Obaj
toczyli spór o rolę węgla. Šefčovič ma opinię wściekłego
przeciwnika węgla i energetyki węglowej, minister
Tchórzewski jest ich zwolennikiem. Wbrew pozorom obaj
panowie nie różnili się bardzo w swoich poglądach. Šefčovič
nie domagał się zamknięcia kopalń i wszystkich elektrowni
węglowych, z kolei minister Tchórzewski nie ignorował
problemów ekologicznych. Wzywał jedynie do rozsądku.
Komisarz Šefčovič zapewnił, że wie, jak bardzo trudna
jest praca górnika i jak wielką dumę przynosi, ponieważ
pochodzi z rodziny o górniczych tradycjach. Z wielkim
przekonaniem mówił, że wie, jakie znaczenie dla Śląska
ma górnictwo. Jednak jego zdaniem należy wprowadzać
rozwiązania, które zaowocują nowymi ścieżkami rozwoju.

C

hodzi o to, by młodzi ludzie chcieli tu zostawać.
Mamy w Europie dobre przykłady miejsc, gdzie
udało się zagospodarować tereny poprzemysłowe:
Zagłębie Ruhry, tereny pogórnicze we Francji i Belgii
– przekonywał. Mówił tak, jakby cytował wypowiedzi
wielu polskich polityków, którym bliskie są problemy
Śląska i górnictwa. Jego zdaniem jedną z szans regionu
jest rozwój czystych technologii węglowych. – Macie
wykształconych ludzi i ośrodki badawcze. Jeśli będziecie
rozwijać te technologie, będą one miały znaczenie dla
Polski, Europy i świata – przekonywał komisarz.

J

ednak Šefčovič ma fatalną opinię u części ekspertów
związanych z górnictwem i dlatego jego propozycja nie
wszystkim przypadła do gustu. – Znamy go jako jednego
z najbardziej zaciekłych wrogów węgla i zwolenników
dekarbonizacji. Trzeba być ignorantem albo mieć tupet,
aby przyjechać do największego zagłębia górniczego
w Europie jedynie z propozycją udzielenia pomocy
na likwidację skutków utraty miejsc pracy – mówił
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej. – Zbyt mało osób zdaje sobie sprawę
z powagi sytuacji, ze skutków decyzji organów UE. Jeśli
nie będziemy walczyć, to zrujnujemy gospodarkę. Żarty
się skończyły – powiedział prezes GIPH.

S

ądzę, że pan prezes Olszowski zbytnio dał się ponieść
temperamentowi ostrego publicysty. Lepszym
rozwiązaniem byłoby skorzystanie z oferty komisarza
Šefčoviča i jednocześnie skoncentrowanie się na tym, aby
górnictwo stało się jak najbardziej efektywne. Tylko wtedy
może być ono dostawcą surowca dla firm specjalizujących
się w czystych technologiach węglowych. Do tej pory
polskie kopalnie wykańczała ekonomia, a nie unijna krucjata
antywęglowa. Górnictwo jest w złej kondycji, bo przez
ćwierć wieku nie potrafiliśmy sensownie wykorzystywać
jego potencjału. Czas skończyć z biadoleniem.
l
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Minister i parlamentarzyści
w Budryku
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii,
Daniel Ozon pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraz
z grupą parlamentarzystów oraz dziennikarzy zjechali na poziom 1290 w KWK Budryk.
Obecnie to najgłębsze wyrobisko w polskim
górnictwie.

na 122,5 mln ton. Dzięki udostępnieniu nowych
pokładów Budryk będzie fedrował co najmniej
przez 60 lat. Prace przygotowawcze prowadzone są w bardzo trudnych warunkach i co ważne, przy utrzymaniu pełnej ciągłości ruchu
zakładu. Postępom prac przyglądał się dziś
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski,
wspólnie z posłami i zaproszonymi gośćmi.
– To jest najgłębsze miejsce pod względem węgla koksowego w Polsce i Europie.
Trzeba podkreślić, że mamy w Polsce inżynierów, którzy potrafią wykonywać trudne
inwestycje w kopalniach węgla kamiennego.

Nie każdy kraj ma takie umiejętności. Należy
inwestować w polskie górnictwo – podkreślił
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Do poziomu 1290 wykonano wyrobiska
korytarzowe. W trakcie realizacji są uruchomienie wyciągu szybowego i wykonanie pełnej
infrastruktury. Intensywne prace trwają też
na powierzchni zakładu. Pierwsza tona węgla
koksowego typu hard ma zostać wydobyta
w 2019 roku. Zgodnie z nową strategią Spółki
najpóźniej w 2020 roku węgiel koksowy będzie
stanowił około 80–85 proc. ogółu produkcji.
MAT. PRAS. JSW SA
NOWY GÓRNIK

Jastrzębska Spółka Węglowa przyspiesza
prace związane z oddaniem najważniejszej inwestycji w kopalni Budryk w Ornontowicach.
Chodzi o uruchomienie poziomu 1290, który
pozwoli górnikom na dotarcie do nowych złóż

węgla koksowego. To najgłębsza i najcenniejsza inwestycja Spółki.
– W ciągu najbliższych dwóch lat zakład
przeróbczy kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji
wysokiej jakości węgla koksowego. Dzięki
temu spodziewamy się wzrostu produkcji
węgla koksowego z 35 do 59 proc. A to poprawi wyniki całej Spółki – powiedział Daniel
Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Węgiel koksowy zalega pomiędzy poziomami 1050 a 1290. Wielkość złóż szacuje się

Parlamentarzyści i przedstawiciele JSW zjechali w kuble, który na co dzień służy między innymi
do transportu materiałów. Za około dwa miesiące będzie gotowa klatka

W Budryku, 1290 metrów pod ziemią, pracują górnicy z kopalni Krupiński. Zanim Krupiński został
przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, załoga mogła wybierać kopalnię, w której chce
kontynuować pracę. Do innych kopalń były przenoszone nie tylko brygady, ale także całe oddziały, łącznie
z dozorem

Na poziomie 1290 metrów we znaki daje się bardzo duża wilgotność, a temperatura skały przekracza
51 stopni Celsjusza. Żeby górnicy mogli tutaj pracować, na dół tłoczone jest zimne powietrze,
by temperatura nie przekroczyła 28 stopni

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski: – To jest najgłębsze miejsce, jeśli chodzi o kopalnie węgla koksowego
w świecie. Warto podkreślić to, że mamy w Polsce inżynierów i umiemy robić trudne inwestycje w polskim
sektorze węgla kamiennego. Nie każdy kraj ma takie umiejętności
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Kierunki Rozwoju
Innowacji Energetycznych
Ministerstwo Energii zaprezentowało dokument Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych (KRIE). – Sektor energii w Polsce
i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie i rozwiązania.
Dlatego szukamy odmiennych od dotychczasowych modeli działania – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 16 maja
2017 roku podczas prezentacji przygotowanego przez ME dokumentu.

– Dzięki rozwiązaniom, które dziś
przedstawiamy, chcemy wzmocnić konkurencyjność polskiej energetyki. Zamierzamy
to osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie rodzimych innowacji dla rozwoju przemysłowego, zmniejszenie jednostkowego zużycia
energii i surowców oraz synergię w działaniu przedsiębiorstw, instytucji publicznych
i nauki – ocenił szef ME. – Naszym celem
jest także zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw energetycznych i podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Polski
– podkreślał z kolei wiceminister Michał Kurtyka, który przedstawił dokument. Zaznaczył,
że celem zaprezentowanych rozwiązań jest
pobudzenie innowacji i nakierowanie działań
na kluczowe i najbardziej produktywne obszary sektora przy jednoczesnym zwiększeniu
REKL A M A

rodzimego potencjału technologicznego
i przemysłowego.
Zdaniem wiceministra kryterium oceny
podjęcia innowacji w energetyce powinna
być możliwość uzyskania zaawansowanych
technologicznie produktów i usług. Te z kolei gwarantują ciągłość procesu i wymuszają
myślenie o innowacyjności jako o naturalnym
i koniecznym elemencie zmian w sektorze.
Podsekretarz stanu w ME zauważył, że KRIE
w sposób kompleksowy opisują optymalny
model rozwoju innowacji w Polsce. – Myślimy
o tym obszarze zarówno od strony technologii,
procesów, źródeł i modeli finansowania, jak
i implementacji nowych rozwiązań – mówił.
– Dokument zawiera też listę wskaźników
związanych z innowacjami i rozwojem nowych
modeli biznesowych – dodał.
Opierając się na KRIE, Ministerstwo
Energii zamierza kontynuować dialog z podmiotami sektora energii mający na celu
zwiększenie ich zaangażowania w projekty
z obszaru innowacji. Będzie także patronować współpracy z takimi organizacjami jak
NCBiR, NFOŚiGW, PFR czy PARP wspierającymi rozwój badań, innowacji i wdrożenia
będące efektem tych prac. Dokument będzie
w miarę potrzeb poddawany okresowej ocenie i korekcie.
MAT. PRAS. ME

J edno ujęcie

Wsparcie
od Komisji Europejskiej
Maros Šefčovič (pierwszy z lewej), wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział
podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego: – Przygotowaliśmy projekt pomocy dla regionów górniczych. Chodzi o wsparcie zmian gospodarczych i społecznych.
Program byłby finansowany między innymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
i ze środków z systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Z pieniędzy mogłyby korzystać Śląsk i Małopolska. 
ST

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 – 31 M A J A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

5

Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Mamy nowe pomysły.
Koncentrujemy się na wprowadzaniu nowych, efektywnych rozwiązań i koncepcji. Kończymy pracę nad długofalową
strategią działania, która przygotuje JSW do ciężkich czasów i radzenia sobie na niestabilnym i dynamicznie
zmieniającym się rynku węgla i koksu

Innowacje, inwestycje i edukacja
najlepszą obroną przed kryzysem
XXNowy Górnik: Górnictwo węgla kamiennego kocha tradycję. Pan w wielu wypowiedziach zapewnia, że Spółka musi unowocześnić sposób zarządzania i stosować
innowacyjne metody wydobycia węgla. Czy
postanowił pan walczyć z tradycją?
Daniel Ozon: Nie walczę z tradycją. Jastrzębska Spółka Węglowa musi jednak ewoluować,
mądrze rezygnować z przestarzałych, nieracjonalnych metod na rzecz nowoczesnych
rozwiązań, zapewniających stabilne funkcjonowanie firmy nawet podczas dekoniunktury.
Uważam, że tradycja w górnictwie jest wielką
wartością. Zwyczajem polskiego górnictwa
jest na przykład to, że pracownicy o kopalni, w której pracują, mówią „moja kopalnia”.
To oznacza, że traktują ją jak swój dom, a kolegów z pracy jak członków rodziny. Tę tradycję
należy pielęgnować.
Zauważyłem jednak, że starsze pokolenie górników przyzwyczaiło się do korzystania z maszyn i urządzeń, które były
nowoczesne kilkanaście lat temu. Obecnie
nie zawsze spełniają one wymagania nowoczesnego, wydajnego górnictwa. W polskim
górnictwie wciąż też mocne jest przekonanie, że dobre są tylko te sposoby pracy,
które sprawdziły się przez wiele lat. Uważam, że musimy testować najnowocześniejsze i innowacyjne rozwiązania i wybierać
z nich te, które będą dla firmy najbardziej
korzystne. Nie należy bać się innowacji. Reasumując, tradycja w JSW jest wartością,
którą będziemy pielęgnować, chcemy jednak
każdego dnia stawać się bardziej nowoczesnym, a tym samym bardziej rentownym
przedsiębiorstwem.
XXJastrzębska Spółka Węglowa wciąż odczuwa skutki kryzysu na rynku koksu

Ukazał się 15. numer Nowego Górnika w języku
chińskim. Część nakładu pisma znalazła się
wśród materiałów informacyjnych o Polsce
przygotowanych dla uczestników delegacji
towarzyszącej premier Beacie Szydło w czasie jej
wizyty w Chinach

i węgla do produkcji koksu. Nie obawia
się pan, że jest za wcześnie na radykalne
zmiany?
– Od 2015 roku JSW SA realizuje program
głębokiej restrukturyzacji. Dzięki konsekwentnym działaniom firma nie zbankrutowała.
Znów mamy zyski i płynność finansową. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie ostatniego
kryzysu na rynku węgla wiele dużych firm górniczych na świecie zbankrutowało. JSW, aby
obronić się przed upadłością, podjęła w tym
okresie wiele trudnych decyzji. Sprzedaliśmy
między innymi akcje Spółki Energetycznej
Jastrzębie SA oraz Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych Victoria SA. Choć brakowało

Uważam, że musimy
testować najnowocześniejsze
i innowacyjne rozwiązania
i wybierać z nich te, które
będą dla firmy najbardziej
korzystne. Nie należy bać się
innowacji.
nam gotówki, dbaliśmy o to, aby poprawiać
konkurencyjność. Nadszedł czas, aby Spółka
rozwijała się dzięki innowacjom i inwestycjom. Wszyscy skupiamy się na celu, który
określamy hasłem: JSW rozwija się w sposób
odpowiedzialny poprzez innowacje, inwestycje i edukację.
XXSłowo „innowacje” jest bardzo popularne. Czy plany zarządu JSW nie skończą się
na kilku marketingowych inicjatywach?
– Kluczem do realizacji odpowiedzialnego
rozwoju poprzez innowacje, inwestycje i edukację jest powołanie do życia Jastrzębskiego
Centrum Innowacji i Rozwoju, które zaczyna
funkcjonować na Śląsku jako JSW Innowacje.
Centrum powstanie na bazie likwidowanej
spółki Polski Koks, która zajmowała się dotychczas sprzedażą węgla i koksu produkowanego przez zakłady JSW. Planujemy, aby
nowa firma JSW Innowacje stała się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym
całej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Swoją działalnością JSW Innowacje
ma obejmować wszystkie fazy działalności
badawczo-rozwojowej Grupy, poczynając
od badań, poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności,
po nadzór nad ich realizacją.
Inauguracja funkcjonowania JSW Innowacje nastąpi podczas zorganizowanej przez
JSW w 2017 roku międzynarodowej konferencji naukowej z serii International Mining
Forum 2017 pt.: „Mining of the future – New
Problems and Solutions”.
Konferencja, której gospodarzem
w 2017 roku będzie JSW, została powołana
do życia w 2004 roku przez Polską Akademię
Nauk i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W swoich założeniach International

Rozmowa z Danielem Ozonem, pełniącym obowiązki prezesa JSW SA, ukazała się w 15. wydaniu Nowego
Górnika w języku chińskim
Mining Forum – JSW 2017 ma być platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych
inżynierskich rozwiązań. W konferencji wezmą udział przedstawiciele górniczych krajów
z Europy i świata. Co bodaj najistotniejsze,
podczas obrad International Mining Forum –
JSW 2017 zaprezentowane zostaną kierunkowe założenia opracowywanej aktualnie w JSW
strategii funkcjonowania Grupy Kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej do roku 2030.
Światowej klasy specjaliści od razu przekażą
nam swoje opinie na temat planów JSW. Dla
zarządu JSW SA to bardzo istotne, ponieważ
chcemy być firmą, która bierze aktywny udział
w międzynarodowej wymianie poglądów
na temat innowacyjnych sposobów organizacji
produkcji i zarządzania w spółce węglowej.
XXZakłady z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej powinny wydobywać węgiel i produkować koks. Pan chce,

aby spółka węglowo-koksowa angażowała się w działalność naukową?
– Sprostanie wyzwaniom XXI wieku
i przejście do gospodarki opartej na wiedzy
wiele osób utożsamia z odejściem od gospodarki opartej na górnictwie węgla kamiennego. To nieporozumienie. Jesteśmy Spółką,
która funkcjonuje głównie dzięki wydobyciu
i przetwarzaniu węgla. Musimy wykorzystać
najnowsze osiągnięcia nauki do tego, aby jak
najmniej szkodzić środowisku naturalnemu
i jak najefektywniej wykorzystywać bogactwo
naturalne, jakim jest węgiel. Nie ma sprzeczności między górnictwem a gospodarką opartą
na najnowszej wiedzy. Górnictwo potrzebuje
wiedzy i musi nauczyć się z niej korzystać. Jastrzębska Spółka Węglowa angażuje się w poszukiwanie rozwiązań naukowych przydatnych
górnictwu. To nie jest działalność teoretyczna,
ale bardzo konkretna i praktyczna.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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N owa strategia P olskiej G rupy G órniczej .

W czasie IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach prezes Tomasz Rogala przedstawił nową strategię
Polskiej Grupy Górniczej do 2030 roku. Firma ma umocnić
pozycję najważniejszego dostawcy węgla energetycznego
do elektrowni i elektrociepłowni. Zarząd spółki wkłada wiele
wysiłku, aby nie powtórzyła się sytuacja z ostatniej zimy.
Właściciele domów chcieli wtedy kupić przez internet więcej
paliwa kwalifikowanego, ale zakłady pakujące to paliwo
w papierowe worki nie były w stanie przygotować do sprzedaży
potrzebnej ilości. Przykład z pakowaniem paliwa dla właścicieli
kotłów, które spełniają normy ekologicznie, obrazuje pewien
problem – spółka zbyt często nie wykorzystuje swojej szansy
na zwiększenie korzyści, ponieważ okazuje się, że z pozoru
drobne utrudnienia w którymś momencie stają się przeszkodą nie
do pokonania.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Wielu obserwatorów prezentacji było zaskoczonych ostrożnymi planami wydobycia węgla i niezbyt imponującym planem obniżenia
jego kosztów. Profesor Jan Wojtyła, przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej, podkreślił, że przedstawiona strategia
może podlegać modyfikacjom, w zależności
od zmian zachodzących w otoczeniu firmy.
– W tym biznesplanie została przyjęta strategia dłuższego dystansu, a nie sprint. Można
było zaplanować i uzyskać znacznie lepszy
chwilowy efekt ekonomiczny, ale z perspektywy czasu byłoby to nieopłacalne – powiedział prof. Wojtyła.

– Polska Grupa Górnicza przygotowała
strategię, która ma na celu realizację konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej
opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,
dialogu i współpracy partnerów społecznych
– podkreślił prof. Wojtyła. Tym stwierdzeniem
nawiązał do wielkiego zadania, jakie stoi przed
zarządem i związkami zawodowymi. Polska
Grupa Górnicza do połowy przyszłego roku
powinna wypracować i przyjąć zakładowy
układ zbiorowy pracy.
Nowa strategia ma pomóc w realizacji
zasad społecznej gospodarki rynkowej, która
ma godzić wymagania ekonomii z realizacją
zasad sprawiedliwości społecznej. Czy dobre wyniki ekonomiczne na koniec kwartału,

Nie spri

a

a nawet wielu miesięcy, mogą być podstawą
do roszczeń pracowniczych? Na to pytanie padła odpowiedź nie dosadna, ale na tyle jasna,
że powinna być bezbłędnie odczytana. Otóż
nawet najlepszy wynik krótkoterminowy nie
jest wystarczającą podstawą do wysuwania
postulatów płacowych.

N ajważniejsza energia
W nowej strategii Polska Grupa Górnicza zakłada średnioroczne wydobycie węgla na poziomie 30 mln ton. Jednak prezes
Tomasz Rogala odradza proste przeliczanie
efektów pracy górników na tony. – Nas interesuje energia, a nie tylko tony. Po co wozić po Polsce na przykład 33 mln ton węgla
słabej jakości, skoro można transportować
tylko 30 mln ton, ale będzie to lepszy węgiel.
Dlatego PGG planuje sięganie do złóż węgla
lepszego jakościowo oraz rozbudowę i modernizację zakładów przeróbki węgla.
PGG chce jak najszybciej osiągnąć wzrost
efektywności. Będzie to możliwe dzięki poprawie technologii produkcji. Przygotowanie
frontów rezerwowych i możliwość alokacji
załóg pomiędzy ruchami pozwoli spółce
zminimalizować skutki niespodziewanych
zdarzeń, przez które jakiś front robót jest
czasowo wyłączony. Standaryzacja sprzętu
pozwoli na wykorzystanie maszyn i urządzeń
w różnych rejonach i ruchach. W PGG jest
ok. 8 tys. obudów zmechanizowanych, 88
kombajnów chodnikowych i 47 kombajnów
ścianowych oraz 1,3 tys. układów transportujących, a także 270 podziemnych kolejek.

Prezes Tomasz Rogala zaznaczył, że realizacja strategii PGG do roku 2030 ma prowadzić do rentowności, wzrostu wartośc

Profesor Jan Wojtyła, przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej, podkreślił,
że przedstawiona strategia może podlegać modyfikacjom w zależności od zmian zachodzących
w otoczeniu firmy

Ten majątek jest wart ponad 7 mld złotych.
– Okazuje się, że jesteśmy także wielką podziemną firmą transportową – powiedział
prezes Rogala. Do 2030 roku firma wyda
ponad 2 mld złotych na rozwój transportu
podziemnego.
PGG planuje zwiększenie zasobów przemysłowych. Spółka sięgnie po złoża: Imielin
Północ, Śmiłowice, Za Rowem Bełckim oraz
Murcki Głębokie.
Prezes Tomasz Rogala zapewniał, że realizacja strategii obliczonej na 13 lat będzie
dla Polskiej Grupy Górniczej okresem dynamicznego rozwoju i stabilizacji jej pozycji rynkowej. Spółka będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Polski, dlatego wzrośnie
jej udział w zaspokojeniu potrzeb energetyki
zawodowej. Teraz PGG zapewnia 39 proc.
potrzebnych dostaw węgla do elektrowni,
w przyszłości ma to być 41 proc.

Ciepłownictwo i energetyka przemysłowa
to kolejni odbiorcy, dla których PGG chce
być strategicznym dostawcą. Teraz kopalnie
PGG dostarczają im 54 proc. potrzebnego
paliwa. Strategia zakłada, że będzie to 77 proc.
spalanego przez nie węgla. Z kopalń PGG
ma pochodzić ponad połowa (53 proc.) paliwa
kupowanego przez klientów indywidualnych
i ciepłownie komunalne. Obecnie udział PGG
w tym rynku to 42 proc. Dla tych odbiorców
spółka będzie produkować przede wszystkim
węgle ekologiczne.

I nwestycje warte miliardy
Roczne nakłady spółki na rozwój wyniosą
1,7 mld złotych. Do 2030 roku PGG wyda
na przygotowanie nowych ścian i drążenie
niemal 1800 kilometrów wyrobisk ponad
13 mld złotych. Ponad miliard złotych będą
kosztować modernizacja i pogłębianie szybów.
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ale długi dystans
O Polskiej Grupie Górniczej na Europejskim
Kongresie Gospodarczym

Wiara w sukces
Polska Grupa Górnicza ma dobre efekty ekonomiczne. Jednak w pracy górników najważniejsze jest bezpieczeństwo. Trzeba je zapewnić, aby planować osiąganie jak najlepszych
wyników finansowych. PGG nie będzie realizować wyśrubowanych planów obliczonych
na szybki, ale krótkotrwały efekt. Oprócz efektów ekonomicznych ważne jest, aby w spółce zawarto porozumienie w sprawie układu
zbiorowego pracy. W czasie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, przy okazji prezentacji nowej strategii PGG, mówiono nie tylko
o finansach. Tematy społeczne były traktowane na równi z problemami ekonomicznymi.
Mówili o tym między inni przedstawiciele
rady nadzorczej i Ministerstwa Energii.

Prof. Jan Wojtyła,
szef rady nadzorczej

ci spółki oraz zapewnienia inwestorom zapisanej w dokumentach i oczekiwanej przez nich stopy zwrotu
Osiągnięcie tych celów ma stać się możliwe dzięki obniżeniu kosztu produkcji węgla
do 203 zł/t w 2030 roku. W 2017 roku koszt
ten jest o 36 złotych wyższy. Do 2030 roku
PGG chce przeznaczyć na ochronę środowiska
2,6 mld złotych.
Prezes Rogala zaznaczył, że realizacja
strategii spółki do roku 2030 ma prowadzić
do rentowności, wzrostu wartości spółki
oraz zapewnienia inwestorom zapisanej
w dokumentach i oczekiwanej przez nich
stopy zwrotu. Na koniec 2017 roku PGG
zamierza mieć około 400 mln złotych zysku.
W strategii PGG zapisano między innymi
osiągnięcie w 2030 roku wyniku EBITDA
na poziomie 2,8 mld złotych, wobec 1,4 mld
złotych szacowanego na 2017 rok.
PGG rozwija sprzedaż węgla przez Internet. Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami
spowodują, że kopalnie będą dostarczać węgiel

o parametrach najlepszych dla konkretnego
kontrahenta.
Spółka zatrudnia 43 300 osób. Aby osiągnąć zakładane cele, będzie podejmować
działania gwarantujące stabilność kluczowych kadr. – Płace w górnictwie nie są tak
atrakcyjne jak kilka lat temu. Przy spadającym
bezrobociu i wzroście płac w innych sektorach gospodarki musimy podjąć działania, aby
zapobiec powstaniu tak zwanej luki pokoleniowej. Ponieważ górnicy chcą, aby stworzyć
im możliwość lepszych zarobków, planujemy
wprowadzenie elementów motywacyjnych
do systemu płac – powiedział dziennikarzom
prezes Rogala. – Między innymi na ten temat
będą trwały rozmowy przy okazji negocjacji
zakładowego układu zbiorowego pracy – dodał prezes PGG.
l

PGG: Trzeba budować
wspólnotę pracowniczą
świadomą potrzeby realizacji celów. Polska Grupa
Górnicza przedstawiła
strategię dłuższego dystansu, a nie sprintu. Ważna jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. Jeśli spojrzymy na wiele firm, to zauważymy ucieczkę
w outsourcing, a trzeba szukać konsensusu
między pracą i kapitałem. W górnictwie wartością jest solidarność. Mamy do czynienia
z etosem pracy górnika, którego nie da się
zawrzeć w arkuszach kalkulacyjnych.
Przed PGG negocjacje w sprawie zakładowego układu pracy. Uważam, że istotne będzie wzmocnienie pierwiastków motywacyjnych. Układ musi być wypracowany ze stroną

społeczną. Bardzo ważna będzie odpowiedzialność za przyszłość firmy i jej rozwój. Strona
społeczna nie powinna od razu występować
o podwyżki, jeśli tylko w danym okresie wyniki
się poprawią. Firma musi być przygotowana
także na dekoniunkturę. Przyjęta strategia
będzie pewnie modyfikowana, w zależności
od zmieniających się warunków rynkowych.
Połączenie z kopalniami Katowickiego Holdingu Węglowego to trudna operacja.
Krzysztof Tchórzewski, minister energii:
Wyniki osiągane przez
Polską Grupę Górniczą
wyprzedzają założenia
biznesplanu. To nie tylko
efekt restrukturyzacji, ale
także wzrostu cen węgla,
które zmieniły się na korzyść. Przy cenach
z przełomu lat 2015/2016 byłoby trudniej
osiągnąć tak dobre wyniki. Myślę, że będzie
to najlepsza spółka górnictwa węgla kamiennego w Europie.
Polska Grupa Górnicza po włączeniu
do niej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego ma jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Nie ma nowego układu zbiorowego,
który trzeba będzie wynegocjować. Decyzja
w sprawie sposobu restrukturyzacji była słuszna. Restrukturyzacja zadłużenia i dokapitalizowanie rozłożone w czasie spowodowały,
że nie ma ciśnienia na szybkie wykorzystanie
pieniędzy. Załoga, kierownictwa kopalń i spółki wykazują dużą wolę osiągnięcia sukcesu.
To cieszy i daje nadzieję, że wszyscy wierzą,
że sobie poradzą i odniosą sukces.

Polska Grupa Górnicza

Najważniejszy jest rynek krajowy
Eksport węgla energetycznego nie jest
opłacalny. Rynek krajowy jest bardziej
przewidywalny. Polska Grupa Górnicza
ma korzystniejsze oferty na polskim rynku, dlatego skoncentruje się na krajowych
odbiorcach.

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Polskiej Grupy Górniczej
Tomasz Rogala rozmawiał z dziennikarzami
między innymi o kontraktach handlowych.

– W poprzednich latach Kompania Węglowa
realizowała zagraniczne kontrakty handlowe
i uzyskiwała bardzo niskie ceny. Dla takiej
sytuacji było tylko jedno uzasadnienie – firma
potrzebowała gotówki, żeby ratować płynność finansową. Jednak taka polityka skończyła się źle, dlatego naszą strategię opieramy
na sprzedaży krajowej – powiedział prezes
PGG, uzasadniając oparcie strategii spółki
na sprzedaży krajowej.
ST
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gospodarka opakowaniami z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne, czyli polimery syntetyczne i chemicznie modyfikowane polimery naturalne, towarzyszą nam w codziennym życiu
od połowy XIX wieku. Najpopularniejsze w codziennym użyciu są folie sztuczne, stosowane
do pakowania zakupów. Mają liczne walory
użytkowe – są tanie, lekkie, bardzo wytrzymałe, nie przepuszczają gazów i wody, są przezroczyste oraz można je barwić i nadrukowywać na nie napisy, zdjęcia i kolory. Nic więc
dziwnego, że ich globalne wykorzystanie rosło
z dekady na dekadę, obecnie produkuje się
ich 265 mln ton rocznie. Jednak jest też druga,
ciemniejsza strona medalu – folie są szkodliwe
dla środowiska. Zauważają już to rządy państw
i międzynarodowe instytucje i wprowadzają
przepisy ograniczające ich zużycie.

Według statystyk w Unii Europejskiej
rocznie zużywa się ok. 100 mld toreb, każdy
Europejczyk zużywa ich średnio nawet 200
w ciągu roku. Przeciętny Kowalski zużywa przeciętnie aż 450 foliowych siateczek
rocznie, podobnie jest w Portugalii czy Słowacji. Foliowe torby handlowe, wykorzystywane do pakowania zakupów, wytwarzane
są głównie z cienkiej folii PE-HD (polietylen
dużej gęstości) lub z grubszych folii PE-LD
(polietylen niskiej gęstości). Przeważnie
są też używane jednokrotnie lub co najwyżej
kilkukrotnie (w przypadku toreb z PE-LD)
i wyrzucane.
Wyrzucone folie są dużym obciążeniem
dla środowiska naturalnego, ale już na etapie
ich powstawania marnuje się zasoby naturalne
– podczas ich produkcji z ropy naftowej emitowane są gazy cieplarniane. Poniewierające
się w lasach i wodzie folie na wiele sposobów
utrudniają życie zwierzętom i zanieczyszczają przyrodę. Ptaki zaplątują się w nie, małe
zwierzęta zjadają folię, co doprowadza często
do ich śmierci. Rocznie ginie przez nie ponad
milion morskich ptaków i sto tysięcy morskich
ssaków. Żółwie morskie mylą je z meduzami,
które stanowią ich główny pokarm, połykają
je, a następnie giną. Zdarza się, że z powodu połknięcia zbyt wielu toreb plastikowych
umierają nawet walenie.
Produkcja torebki foliowej trwa tylko
sekundę, ludzie używają jej średnio 20 minut, ale jej naturalny rozkład zajmuje nawet
400 lat. W ten sposób powstają całe góry
odpadów, które w perspektywie ludzkiego
jednostkowego życia praktycznie nie rozkładają się w naturze. Zalegają na składowiskach
odpadów, skąd porywa je wiatr i zanieczyszczają lasy, góry, zbiorniki i ekosystemy wodne,

NOWY GÓRNIK

Niesforne foliówki
również w postaci drobinek plastiku. Jedynie
7 proc. z nich trafia do ponownego przetworzenia, co jest marnotrawstwem, ponieważ
doskonale się nadają do użycia w spalarniach
śmieci ze względu na posiadane wartości
energetyczne.

P owtórne wykorzystanie
Polietylen ma wartość opałową wyższą
od oleju opałowego i w kontrolowanym procesie spalania wytwarza się wysoka temperatura i nie wydzielają się przy tym trujące
gazy, a jedynie dwutlenek węgla. Energia
odzyskana z jednej zużytej torebki pozwala
przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową
żarówką. Odpady z tworzyw mogą służyć
w procesach przemysłowych jako substytut
koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali.
Oczyszczone torby z polietylenu są przydatne do recyklingu materiałowego i mogą być
powtórnie przetworzone do granulatu etapami – przez rozdrabnianie, mycie, suszenie,
prasowanie i wytłaczanie. Warunkiem koniecznym jest jednak odpowiednia segregacja
odpadów. Surowiec wytworzony w procesie
recyklingu foliówek ma szerokie zastosowanie,
m.in. w produkcji nowych plastikowych toreb,
worków na śmieci, plastikowych skrzynek,
ogrodzeń i balustrad.

F oliowa dyrektywa
Unia Europejska, w celu ochrony zasobów i ekosystemów oraz kierując się filozofią
gospodarki cyrkularnej, uchwaliła nową dyrektywę, 2015/720, która nakłada na państwa
członkowskie obowiązek ograniczenia wykorzystywania reklamówek. Szczegółowe przepisy określają, że w najdłuższej perspektywie
– do 2025 roku – jeden obywatel UE ma korzystać z nie więcej niż 40 torebek. W krótszym horyzoncie czasowym, do 2019 roku, gdy
dyrektywa wejdzie w życie, współczynnik ten
nie może być większy niż 90 sztuk na osobę.
Ograniczeniami będą objęte lekkie plastikowe torby o grubości poniżej 50 mikronów.
Cieniutkie torebki (mniej niż 15 mikronów)
będą mogły być wyłączone z regulacji pod
warunkiem, że ma to zapobiegać marnowaniu
żywności.
Według dyrektywy możliwy też będzie
całkowity zakaz używania takich toreb, jeżeli
będzie zgodny z unijnym prawodawstwem.
Unia dopuszcza również inne rozwiązania, jak
nałożenie opłat lub podatków za korzystanie
z lekkich plastikowych toreb.
Polska, jako kraj, który ponad dwukrotnie
przekracza średnią unijną w rocznym użyciu

folii per capita (466 do 200), wychodzi naprzeciw nowym unijnym uregulowaniom. Polskie
sklepy w ciągu roku sprzedają i rozdają 10 mld
sztuk rocznie – to ponad 55 tys. ton śmieci.
Od 2019 roku przedsiębiorcy zostaną objęci
obowiązkową opłatą za torebki foliowe o grubości do 50 mikrometrów. Każdy właściciel
firmy, zużywający torebki foliowe, będzie
miał obowiązek prowadzenia ewidencji liczby
wydanych tego typu opakowań. Zostanie też
na nie nałożona opłata recyklingowa.
Jeszcze surowsze przepisy dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych obowiązują m.in.
w Australii, na Alasce, w Japonii, RPA i kilku
regionach Francji – obowiązuje tam całkowity
zakaz dystrybucji toreb foliowych. W stolicy
Indii, Delhi, za złamanie tego przepisu grozi do pięciu lat więzienia i do 100 tys. rupii
(ok. 6 tys. złotych) kary. Łatwiejsi w naśladowaniu i bliżsi naszemu kręgowi kulturowemu
są Finowie czy Duńczycy, których możemy
stawiać za wzór, ponieważ przez cały rok
wykorzystują średnio zaledwie… cztery reklamówki na mieszkańca.

B iodegradowalne
i bioprzyjazne
Niektórzy przedsiębiorcy argumentują, że już teraz sprzedają ekologiczne, tzw.
biodegradowalne folie. Ich przyjazność dla

środowiska jest jednak tylko częściowa – nie
ulegają one całkowitej degradacji. Owszem,
rozpadają się, ponieważ w ich produkcji
oprócz polimerów wykorzystuje się skrobię,
która rozkłada się w środowisku, ale polietylen
pozostaje, tylko że w postaci proszku. W celu
ich pełnej biodegradacji trzeba je dostarczyć
do kompostowni. „Biodegradowalne” foliówki
nie nadają się też do recyklingu z powodu
biododatków, które mogą wpływać na jakość
surowca wtórnego.
Bardziej przyjazne środowisku są torby
oksy-biodegradowalne, oznaczone symbolem zielonej kropli. Ich rozkład może być zaprogramowany w procesie produkcji i trwa
od 60 dni do pięciu lat. Ulegają rozkładowi już
na składowisku odpadów, nawet pod warstwą
gruntu, pod warunkiem że zapoczątkowany
został proces utleniania. Dzięki specjalnemu
dodatkowi d2w degradują się w wodę, dwutlenek węgla i niewielkie ilości biomasy oraz
stają się nieszkodliwe dla środowiska. Proces
ten inicjowany jest przez promieniowanie
słoneczne, ciepło i ciśnienie.
Najbardziej ekologiczne są jednak stare,
sprawdzone rozwiązania, czyli wszystkie torebki wielokrotnego użytku – koszyki wiklinowe i lniane torby. Dobrze wiedziały o tym
już nasze babcie.
l

WFOŚiGW w Katowicach

2,5 mln złotych na usuwanie azbestu
Azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym, który dostaje się do organizmu
człowieka drogą oddechową w trakcie jego
wydobycia, w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających ten materiał.
Źródłem narażenia może być woda, do której
azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery
i rur azbestowo-cementowych. Kontakt z pyłem
azbestowym może być przyczyną wielu chorób
układu oddechowego, jak pylica azbestowa

(azbestoza), zmiany opłucnowe, rak płuca, rak
oskrzela, międzybłoniak opłucnej oraz przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach programu „System – Wsparcie
działań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”
dołoży 2,5 mln złotych do usuwania azbestu.
Środki trafią do wnioskodawców, którzy

na terenie ponad 2000 obiektów i posesji mają zlikwidować 4300 ton azbestu.
W tym roku od gmin województwa śląskiego wpłynęło 55 wniosków na kwotę blisko
2,8 mln złotych.
Polska jest pierwszym i jedynym krajem
Unii Europejskiej, który podjął się wycofania z użytkowania wyrobów zawierających
azbest. Rządowy „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” zakłada usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych jego obecnością na terytorium kraju oraz
likwidację jego szkodliwego oddziaływania
na środowisko. Budżet wynosi 32 mln złotych,
przy czym plan wdrażania programu zakłada,
że w roku 2015 w skali całej Polski wypłaconych miało być 5 mln złotych, w roku 2016
– 16 mln złotych, zaś w roku 2017 – 11 mln
złotych.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Diesle na wymarciu

Japońska marka stała się globalnym liderem samochodów z silnikami hybrydowymi

W pierwszym kwartale 2017 roku w Europie sprzedaż hybrydowych Toyot zwiększyła się o 50 proc.

Od afery Volkswagena diesle stoją na przegranej pozycji. Dokładne badania, prowadzone
w warunkach rzeczywistych, pokazują, że poziom emitowanych przez nie zanieczyszczeń
jest znacznie wyższy, niż powinien, zwłaszcza
w przypadku tlenków azotu. Według specjalistów ADAC, który zbadał pod tym kątem
77 modeli, w niektórych przypadkach normy
są przekraczane nawet o… 900 proc.!

10 razy więcej niż modeli pierwszej generacji.
Dzięki temu w 2007 roku sprzedaż hybryd
Toyoty przekroczyła 1 milion – po 10 latach
obecności tej technologii na rynku.
Dziś na rynku jest czwarta generacja
Priusa, a jego łączna sprzedaż zbliża się do
4 milionów. W sumie na całym świecie kupiono już ponad 10 milionów hybrydowych aut
Toyoty, która ma obecnie w ofercie 33 modele
z takim napędem.
Toyota szacuje, że taka sprzedaż hybryd
pozwoliła zaoszczędzić 29 mld litrów benzyny,
czyli tyle, ile by wystarczyło na 1,5 miliona
podróży z Ziemi na Księżyc. Oznacza to także
redukcję emisji CO2 o 77 mln ton.
W Polsce Toyota sprzedaje hybrydy
od 2004 roku. Początki były trudne, zwłaszcza że pierwsza generacja Priusa stylistycznie
i funkcjonalnie odstawała od rynkowej konkurencji, ale do dziś japońska marka sprzedała
u nas 21 tys. hybryd, z czego 10 tys. w samym
ubiegłym roku.
Coraz większa popularność zdobywana
przez samochody z napędem hybrydowym
pozwala sądzić, że technologia ta w krótkim
czasie stanie się popularnym rozwiązaniem
nie tylko dla rynku flotowego, ale również
dla prywatnych użytkowników. W pierwszym
kwartale 2017 roku w Europie sprzedaż hybryd
produkowanych przez Toyotę zwiększyła się
o 50 proc. – do 106 tys. egzemplarzy.

D wie dekady hybryd
T oyoty
Japońska marka stała się globalnym liderem w zakresie produkcji i sprzedaży
samochodów z silnikami hybrydowymi –
ma je w ofercie już od 20 lat.
Pierwsze prace rozpoczęto w roku 1994,
a trzy lata później na rynek wjechała pierwsza
generacja Priusa. Globalny sukces odniosła
jednak dopiero druga generacja Priusa –
klienci kupili 1 192 000 egzemplarzy – niemal

N owy i 30 kombi w drodze
do P olski
W czerwcu na rynek wejdzie nowy Hyundai i30 w wersji wagon, czyli kombi. Cennik
rozpoczyna się od wersji Classic Plus, a więc
nieco lepiej wyposażonej. Samochód z silnikiem 1,4 MPI 100 KM jest dostępny w cenie
69 700 złotych.
Wyposażenie wersji podstawowej obejmuje m.in.: system autonomicznego hamowania, system utrzymywania pasa ruchu, system
kontroli poziomu uwagi kierowcy, automatyczne światła, inteligentne światła drogowe,
tempomat czy elektrycznie sterowane szyby
przednie i tylne.
Pojemność bagażnika wynosi 602 litrów
(VDA 211) oraz 1 650 litrów (VDA 214) przy
rozłożonych siedzeniach i jest to jeden z wiodących wyników w segmencie. Gama silników
oferowanych w i30 wagon składa się z trzech
silników benzynowych i jednego diesla 1,6 litra dwóch mocach.
Zaprojektowany, testowany i produkowany w Europie i30 wagon jest drugim modelem
w rodzinie i30, po debiutującym na początku
roku i30 hatchback. Jesienią Hyundai zaproponuje jeszcze i30 w sportowej wersji N z silnikiem o mocy 250 KM, a w przyszłym roku
pojawi się elegancki i30 fastback.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Niektóre miasta, np. Paryż, Madryt, Ateny
czy Meksyk, zapowiedziały, że po roku 2025
samochody z silnikami wysokoprężnymi będą
miały zakaz wjazdu do ich centrów. Kilka
niemieckich miast wprowadza już podobne
zakazy, które obowiązują samochody starszych roczników lub z mniej zaawansowanymi technicznie, a więc emitującymi więcej
szkodliwych substancji silnikami.
Londyn stara się zniechęcić kierowców
aut z silnikami spalinowymi, nakazując im
opłaty za wjazd do centrum miasta w wysokości 11,5 funta, a od 2019 roku dla aut z silnikami wysokoprężnymi ta opłata wyniesie
już 24 funty, a więc ok. 120 złotych!
Szkodliwość diesli i ograniczenia, jakie
będzie ona wkrótce powodować, sprawiają,
że na rynku nowych samochodów udział tych
silników spada. W lutym tego roku w Polsce
był niższy od ubiegłorocznego o 3,6 punktu
procentowego. W Europie rośnie natomiast

zainteresowanie napędami alternatywnymi.
W praktyce oznacza to głównie hybrydy, których sprzedaż wzrosła o 28,8 proc. Samochody
elektryczne wciąż pozostają marginesem, a ich
sprzedaż zwiększyła się o 3 proc. W Polsce
sprzedaż hybryd zwiększyła się w ubiegłym
roku o 76,4 proc., dochodząc niemal do 10 tys.
Taki trend wspiera także sprzedaż flotowa, która w naszym kraju stanowi dwie trzecie rynku.
Mniejsza popularność diesli, także na rynku aut używanych (import używanych aut
z silnikami wysokoprężnymi zmniejszył się
w ubiegłym roku o ponad 40 proc.), to kolejny powód dla flot, by tych silników unikać
– mniejszy popyt na rynku używanych aut
oznacza niższą wartość rezydualną. W sumie
wygląda na to, że diesle, szczególnie w segmencie aut osobowych, są już na równi pochyłej i coraz szybciej toczą się w dół.

W czerwcu na rynek wejdzie nowy Hyundai i30 w wersji wagon

Samochód z silnikiem 1,4 MPI 100 KM jest dostępny w cenie 69 700 złotych
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R O Z M A I T O Ś C I
Peryferia

Każdy ma, na co sobie zasłużył – lubił zawsze
mawiać Teodor. Było mu o tyle łatwo tak mówić, bo mimo zbliżającej się sześćdziesiątki
trzymał się świetnie, zarabiał krocie i ciągle
pomnażał zyski, a kilka miesięcy wcześniej
poślubił trzecią żonę, która była w wieku jego
najstarszego syna. Młoda żona namawiała go
co prawda coraz gorliwiej na dziecko i to w sumie był najpoważniejszy problem Teodora.
Innymi specjalnie się nie przejmował. Co jakiś czas ktoś prosił go o pomoc czy przysługę, ale tak jak Teodor nie lubił mieć długów,
tak specjalnie nie lubił się wysilać na darmo.
Nawet dla własnej siostry, której życie potoczyło się w sposób bardzo odmienny od jego
i która mimo wielu szans wciąż sobie nie radziła. Ostatnio ponownie prosiła Teodora
o pomoc, bo zdecydowała kolejny raz odejść
od męża, a jej sytuacja była o tyle skomplikowana, że wychowywała bardzo chorego syna.
Mimo że Teodor wychowywał się tylko z siostrą
w bardzo kochającej i wyrozumiałej rodzinie,
nie miał wcale ochoty jej pomagać. Sama była
sobie winna swoich nieszczęść – tak zwykle
podsumowywał jej nieudane małżeństwo i kłopoty finansowe. Poza tym on nigdy jej o nic
nie prosił, no bo o co zresztą miałby ją prosić.
Nie czuł nic, kiedy kolejny raz nie zareagował
na jej rozpaczliwą wiadomość.

Karma

Miał zresztą sporo na głowie – musiał
domknąć wszystkie sprawy przed weekendowym wyjazdem z żoną do Francji na zakupy,
gdzie miała skompletować ubrania na ich trzymiesięczne wakacje w Azji. Teodor nie czuł
podniecenia zbliżającym się wyjazdem, właściwie to od wielu lat z niczego szczerze się nie
cieszył ani też niczym się nie martwił. Ten stan
specjalnie go nie drażnił. I tak zamyślony zbiegał
po szklanych schodach w należącym do jego
firmy biurowcu, kiedy nie zauważył wylanego
na nich płynu i runął jak długi. Stoczył się jak piłka kilka razy, a na końcu gruchnął mocno głową
w metalową poręcz. Leżał tak może kilkadziesiąt
sekund, które przepełniły najprawdziwsze uczucia, jakich nie doznał od bardzo dawna. Bał się,
był przerażony, nie mógł się ruszyć.
Kolejne jego wspomnienia to już szpital
i migocząca nieprzyjemnym, niebieskawym
i rażącym światłem lampa. Do tego paskudny
ból rozlewający się od nasady głowy wzdłuż kręgosłupa aż po końce palców. Odetchnął z ulgą
– jednak nie wszystko stracone, będzie żył. Następne tygodnie miały jednak pokazać, że będzie
żył zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażał.
Mimo dobrej kondycji fizycznej był już dojrzałym mężczyzną, o czym tak lubił zapominać.
Z początku zalała go lawina kwiatów, pozdrowień i telefonów, a po czasie, gdy lekarz

już na to zezwolił – odwiedzin. Miał jednak
wrażenie, które mocno od siebie oddalał,
że ludzie przychodzili, by sprawdzić, czy
jeszcze żyje i jak długo będzie niczym niepanująca nad swoim ciałem szmaciana lalka.
Jednak on na złość wszystkim czuł się coraz
lepiej, a diagnozy stawały się coraz bardziej
optymistyczne. Stało się jednak też coś, czego
nie przewidział – jego zawiedziona sytuacją
żona stwierdziła, że jest jej przykro, ale ona już
wszystko dogadała i z wyjazdu do Indonezji
to ona w życiu nie zrezygnuje. I pojechała.
Mijały wiosenne, a później letnie tygodnie,
w czasie których Teodor był usztywniony i obolały. Strumień kwiatów i odwiedzin szybko ustał,
a żona coraz rzadziej się z nim kontaktowała. Jedyną osobą, która regularnie odwiedzała
Teodora, była jego siostra. Choć sama niknęła
w oczach przytłumiona własnymi problemami,
nie zważała na jego zgryźliwości i przykre uwagi
i pojawiała się prawie codziennie.
Chyba ona jedyna też wiedziała, co go
czeka po wyjściu ze szpitala. Najpierw zastał
puste mieszkanie – żona, która już od jakiegoś czasu w ogóle nie odpowiadała na jego
wiadomości i telefony, zdążyła nie tylko
wyjechać na wakacje, ale na dobre zniknąć.
Prawdziwy wstrząs czekał go jednak w firmie
powierzonej jego wspólnikowi, któremu ufał

od czasów podstawówki. Razem budowali
domek na drzewie w wieku wczesnoszkolnym,
razem postawili kilka dobrze prosperujących
firm i choć Teodor był doświadczonym biznesmenem, nie zabezpieczył się odpowiednio przed kompletnym wystawieniem przez
wspólnika.
Niespodzianka goniła niespodziankę. Problemy zdrowotne, rehabilitacja, bolesne noce
sprowadziły Teodora do parteru. W pół roku
stracił wszystko, czym wcześniej się szczycił.
Pieniądze szybko się kurczyły, kilka nietrafionych
inwestycji pogrążyło go doszczętnie. Sprzedał
dom i samochód, przeprowadził się do niewielkiego mieszkanka. Po raz pierwszy pomyślał,
że teraz to on ma to, na co zasłużył. I to też był
początek cyklu największych zmian w jego życiu.
Jeździł pożyczonym samochodem, jego siostra
stała się jego najlepszym i – jak się okazało –
jedynym przyjacielem, a on powoli i mozolnie
zaczął powoli budować wszystko od nowa.
Rok po wypadku Teodor był daleki
od tego, jaki był wcześniej. Uspokoił się, znajdował czas na rzeczy, o których nigdy nawet
nie myślał, że chciałby je robić, pracował sporo, ale i tak mniej niż kiedykolwiek, a przede
wszystkim po raz pierwszy od bardzo długiego
czasu czuł, że jego życie zaczyna mieć jakiś
sens.l

Zdrowie

Migrena, czyli urwanie głowy
Bóle głowy są bardzo częstymi dolegliwościami bólowymi – dotykają około połowę
społeczeństwa. Jednocześnie bywają też źle
diagnozowane – czasami zwykły ból głowy
traktujemy jak migrenę lub wręcz przeciwnie,
bagatelizujemy objawy migreny i tłumaczymy je przemęczeniem czy stresem. Tymczasem migrena to poważna choroba, która obniża jakość naszego życia i utrudnia codzienne
funkcjonowanie. Szacuje się, że może na nią
cierpieć 10–11 proc. populacji.

O bjawy
Od zwykłego bólu głowy migrenę odróżnia przebieg i towarzyszące jej objawy.
Odczuwany ból jest pulsujący, tętniący, zlokalizowany najczęściej w okolicy skroni lub
z tyłu w okolicy potylicznej albo z przodu
w okolicy czołowej. Najczęściej jest jednostronny i stopniowo, ale dość szybko narasta.
Nasila się podczas ruchu i aktywności fizycznej, np. chodzenia. Na wystąpienie migreny
wskazują sytuacje, gdy chory szuka możliwości
położenia się. Ból ma charakter napadowy,
pojawia się nagle i trwa od 4 do 72 godzin.
Często towarzyszą mu nudności, ponadto
nadwrażliwość na światło lub dźwięk, czasem
też na zapachy. Po ustąpieniu bólu chorzy narzekają na zmęczenie, pogorszenie sprawności
intelektualnej oraz zdolności koncentracji.
Nadchodzący napad migreny możemy
rozpoznać po poprzedzających ją zwiastunach. Od kilku dni do kilku godzin przed
wystąpieniem bólu głowy chory może odczuwać brak apetytu, zmęczenie, drażliwość,
naprzemienne stany obniżonego nastroju i euforii oraz pogorszenie samopoczucia. Przed
silniejszymi napadami dochodzą do tego

zaburzenia widzenia, mrowienie wokół ust
albo zaburzenia mowy.

Z ła aura
Migrena, jako pierwotny ból głowy, czyli niespowodowany inną chorobą, dzieli się
na dwa główne rodzaje. 80 proc. chorych cierpi na migrenę bez aury, co oznacza, że po często niedostrzegalnej fazie zwiastunów pierwszym i w zasadzie głównym objawem jest ból
głowy, zlokalizowany przeważnie w okolicach
skroni. Niekiedy jednak ból obejmuje też
oczodół lub partię czoła. 20 proc. populacji chorych jest dotkniętych migreną z aurą,
w przypadku której bezpośrednio przed napadem migreny, od kilku minut do godziny,
występują mocne objawy poprzedzające ból
głowy. Należy do nich aura wzrokowa – chory
widzi sierpowate lub zygzakowate miraże,
pulsujące lub błyszczące punkty albo ciemne
plamki występujące głównie po jednej stronie.
Czasami pole widzenia jest zakłócone przez
„śnieżenia”, zniekształcenia postrzeganego
obrazu i złe proporcje widzianych przedmiotów. Typowa aura wzrokowa obejmuje połowę
pola widzenia. Inne przejawy aury to zawroty
głowy, utrata łaknienia, drętwienie kończyn
i trudności w mówieniu, czasami nawet zaburzenia przytomności.

P rzyczyny migreny
Geneza migreny wciąż pozostaje mało
znana, mimo to coraz większe znaczenie przypisuje się czynnikom genetycznym. U niemal
70 proc. chorych zanotowano przypadki migreny w rodzinie. Choroba ta jest prawdopodobnie związana z genetyczną predyspozycją
do tzw. nadwrażliwych reakcji neuronaczyniowych i jest spowodowana nadmiernym

wydzielaniem serotoniny – jednego z neuroprzekaźników odpowiedzialnych za napięcie naczyń krwionośnych w mózgu. Nadmiar
serotoniny prowadzi do gwałtownego skurczu,
a następnie do rozkurczenia się naczyń, które
wywołuje ból głowy.
Innym potwierdzonym czynnikiem wywołującym migrenę jest pogoda, między innymi zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie
atmosferyczne, halny wiejący w górach. Równie
duży wpływ ma niewłaściwa dieta – do występowania migreny przyczyniają się sery, cytrusy, czekolada, przejrzałe banany, śmieciowe
jedzenie, kawa, czarna herbata, cola i napoje
energetyzujące. Ból głowy często wywołują też
czerwone wino i ciemne piwo. Z drugiej strony,
wiele ataków migreny wywołuje głód, dlatego
chorzy powinni dbać o to, by jeść regularnie
co 3–4 godziny. Należy też zwrócić uwagę
na istotną rolę stresu, zbyt dużego wysiłku fizycznego, zbyt krótkiego lub zbyt długiego snu
oraz zmiany rytmu dobowego snu.
Migrena najbardziej dokucza chorym
około 40. roku życia. Faktycznie, najczęściej
zapadają na nią osoby w średnim wieku –
w tym czasie cierpieć na nią może nawet
25 proc. kobiet i blisko 10 proc. mężczyzn.
Wraz z postępującym starzeniem ustępuje
w większości przypadków zarówno u kobiet,
jak i u mężczyzn. Zaledwie 5 proc. siedemdziesięciolatków cierpi na migrenę. Nie znaczy
to jednak, że nie chorują na nią także dzieci –
wśród nich występowanie migreny kształtuje
się na poziomie 4–5 proc. chłopców i dziewcząt do 12. roku życia.

L eczenie
Nie można bezpośrednio zapobiec migrenie, leczy się ją wyłącznie objawowo środkami

farmakologicznymi. Leczenie różni się w zależności od tego, czy chory cierpi na migrenę
epizodyczną (bóle głowy występują do kilku
razy w miesiącu) czy przewlekłą (powyżej
pięciu razy w miesiącu). W pierwszym przypadku stosuje się leczenie doraźne odpowiednio dobranymi lekami przeciwbólowymi, wybranymi metodą eliminacji. Nie powinno się
stosować leków łączonych zawierających kofeinę, kodeinę lub tramadol, ponieważ, mimo
że są skuteczne, szybko powodują przejście
migreny w postać przewlekłą. Coraz popularniejsze w leczeniu migreny epizodycznej
są tzw. tryptany, które skutecznie hamują zarówno ból, ale też objawy towarzyszące, jak
nadwrażliwość na światło i hałas. Leczenie
rozpoczyna się od razu po napadzie migreny,
czyli na początku bólu głowy. O ile zwykłe leki
przeciwbólowe można przyjmować już w fazie
aury, o tyle tryptanów wtedy się jeszcze nie
bierze. Częstym błędem jest próba przeczekania bólu, co powoduje, że ból się rozwija,
a wraz z nim również wszystkie nieprawidłowe
procesy w mózgu. Przerwanie zaawansowanego bólu głowy wymaga znacznie większej
ilości środków farmakologicznych.
W przypadku migreny przewlekłej stosuje
się leczenie profilaktyczne, podczas którego
regularnie przyjmuje się leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, blokery kanału wapniowego oraz beta-adrenolityki. Zabronione
jest używanie leków przeciwbólowych. Niestety skuteczność leczenia migreny przewlekłej
jest mniejsza niż migreny epizodycznej. Z tego
powodu chorzy często ignorują zalecenia lekarzy i zaczynają przyjmować duże ilości leków przeciwbólowych, które mają szkodliwy
wpływ na przewód pokarmowy, serce i nerki
oraz są silnie uzależniające.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia na koniec kwietnia
wyniosła 7,7 proc. – podało MRPiPS.
To o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,7 proc. mniej niż rok temu.
Jak podkreślił resort, tak niskiego wskaźnika
bezrobocia nie zanotowano od 26 lat. Natężenie bezrobocia zmniejszyło się we wszystkich województwach (spadek wynosi od 0,2
do 0,8 punktu procentowego). Stopa bezrobocia najbardziej zmalała w województwie
warmińsko-mazurskim. Spadła również liczba
bezrobotnych. W kwietniu zarejestrowanych
w urzędach pracy było 1 mln 252,3 tys. osób
– o 71,9 tys. (5,4 proc.) mniej niż w marcu br.
i aż o 269,5 tys. (17,7 proc.) mniej niż rok temu.
Telewizja pozostaje najpopularniejszym
źródłem informacji – wynika z badania
CBOS. Informacje w TV śledzi 64 proc. badanych. Programy informacyjne i publicystyczne największych stacji telewizyjnych straciły
na wiarygodności – uważają ankietowani.
71 proc. respondentów ogląda informacje
w TVN i TVN24, 69 proc. – w TVP1, TVP2
i TVP Info, a w Polsacie i Polsacie News –
66 proc. Wiadomości, Teleexpress i inne
programy telewizyjnej Jedynki są głównym
źródłem codziennych informacji dla 24 proc.,
23 proc. ankietowanych wybiera Fakty i inne
programy emitowane w stacji TVN (poza
TVN24), 15 proc. – Wydarzenia i inne programy Polsatu, 14 proc. – programy w TVN24,
9 proc. – programy w TVP Info, 1 proc. – TV
Trwam. Wyborcy PiS najczęściej wybierają
programy informacyjne telewizji publicznej.
Dla zwolenników PO główne źródła informacji telewizyjnych to TVN i TVN24. W ocenie
większości badanych (64 proc.) programy informacyjne i publicystyczne w telewizji publicznej sprzyjają rządowi i partii rządzącej
(w 2012 roku było to 30 proc.).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Deszcz majowy chleb gotowy”.
Nagrodę wylosowała: Pani Agnieszka Nowakowska z Katowic.

Piwo przez wieki

Piwo z brodą
Rewolucja piw rzemieślniczych nie zwalnia
– przez ostatnich pięć lat powstało w Polsce
ok. 150 małych browarów. Stowarzyszenie
Regionalnych Browarów Polskich podaje,
że w 2013 roku w naszym kraju było 97 producentów piwa, a trzy lata wcześniej tylko
65. Do piwowarstwa prowadzą różne ścieżki
– część browarów założyli byli pracownicy dużych koncernów, część jest owocem współpracy zaprzyjaźnionych pasjonatów, a niektóre
to nowe hobby rozczarowanych pracowników
korporacji. Jeszcze inną drogę przeszedł założyciel browaru Brodacz.

Tomasz Brzostowski na początku swej
przygody z piwowarstwem był solistą. Zainteresował się nim, gdy z rodzinnych Mazur przyjechał do Gdańska na studia. Zaczął warzyć piwo
w domowych warunkach – około 40 miesięcznie – i częstować nim rodzinę i znajomych.
W piwowarstwie najbardziej zafascynowała go
możliwość eksperymentowania i różnorodność
piw, których istnieją dziesiątki rodzajów, a granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Doszedł
do wniosku, że oferta rzemieślnicza na polskim
rynku nie zaspokaja jego potrzeb, rzucił więc
pracę handlowca, wziął kredyt i w 2014 roku
założył Browar Brodacz.

Y uo T oubeer
W pierwszym okresie działania nowo założonego browaru właściciel wciąż był jednoosobową orkiestrą – odpowiadał za piwowarstwo, sprzedaż, zaopatrzenie i marketing. Dziś
do warzenia zatrudnia cztery osoby, a pozostałe zadania zleca pracownikom zewnętrznym.

Jak na browar rzemieślniczy przystało kupuje
składniki od polskich dostawców, ale polskiej
produkcji są głównie słody, ponieważ cenione
odmiany polskiego chmielu są wciąż dobrem
rzadkim. Miesięcznie Browar Brodacz rozlewa 6 tys. litrów piwa. Właściciel szczyci się,
że pracownicy czuwają nad piwem od wlania
pierwszej kropli wody do kadzi, od dodania
pierwszego ziarna słodu, do zatknięcia kapsla
na butelce. Trunki browaru są dostępne w całej Polsce, głównie w miastach wojewódzkich
w specjalistycznych sklepach z piwami regionalnymi, pubach i lokalach gastronomicznych.
Browar Brodacz dużą wagę przywiązuje
do działań marketingowych i wizerunkowych.
Śmiało korzysta z dobrodziejstw Internetu
i mediów społecznościowych, np. piwo Masochista zostało uwarzone we współpracy
ze znanym polskim youtuberem Mietkiem
Mietczyńskim i było promowane na jego kanale. Dzięki tego rodzaju pomysłowym akcjom browar już w pierwszym roku swojej
działalności przyniósł zysk. Jego właściciel
aktywnie też udziela się w światku piwowarskim, między innymi jest współorganizatorem

trójmiejskiego festiwalu Hevelka oraz prowadzi pubowe wykłady, na których popularyzuje
wiedzę o piwie i kulturze jego spożywania.
Snuje też ambitne plany – chce produkować
również napoje bezalkoholowe, a w przyszłości wybudować własny browar, ponieważ
do tej pory wszystkie piwa warzy kontraktowo
w Starym Browarze Kościerzyna. Prowadzi
też rozmowy z wielkimi sieciami handlowymi na temat masowej sprzedaży piw z oferty
browaru.

P ełen wachlarz
Piwa z oferty Browaru Brodacz reprezentują różne style. Wspomniany Masochista
to intensywnie aromatyczne American IPA,
w którego smaku dominują czerwone owoce – maliny, truskawki, wiśnie. Na drugim
planie wyczuwalne są nuty ziołowe, owoców
tropikalnych i cytrusowe. Dla amatorów mocniejszych piw przygotowano Duży Volt Polish
Double IPA, o zawartości alkoholu 9 proc.,
do którego uwarzenia wykorzystano wyłącznie polskie odmiany chmielu – Iungę, Marynkę, Oktavię, Sybillę i Puławskiego. Lżejsze
i orzeźwiające Takie Życie light to żytnie piwo,
którego smak i aromat charakteryzują się akcentami zbożowymi i korzennymi. Na finiszu
tego piwa, przykrytego gęstą kremową pianą,
wyczuwalna jest subtelna goryczka. Nie zabrakło też propozycji dla fanów piw smakowych
– Prima Vera, warzone z dodatkiem chmielu
nowozelandzkiego i australijskiego, to lekki
trunek o wyraźnym aromacie grejpfrutów
i mandarynek.

MAREK KOWALIK

Blisko 80 proc. Polaków korzysta z dobrowolnych ubezpieczeń – wynika z badania PAYBACK Opinion Poll. Do najpopularniejszych polis należą ubezpieczenia
domu/mieszkania (88 proc.). Zakup własnych
czterech kątów jest najczęstszym powodem
rozpoczęcia opłacania składek (36 proc.), natomiast co czwarta osoba ubezpiecza mieszkanie ze względu na wymagania bankowe
związane z kredytem hipotecznym. Składka
roczna ubezpieczenia w przypadku największej grupy Polaków (43 proc.) wynosi 150–300
złotych. Chętnie kupujemy też polisy na życie
(77 proc.) oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (64 proc.). Miesięczny koszt ubezpieczenia na życie waha
się najczęściej w granicach 40–80 złotych.
Dla osób niekorzystających z ubezpieczenia
na życie główną barierą jest cena.
D W U T Y G O D N I K
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Zakończył się IX Europejski Kongres Gospodarczy

O biznesie i gospodarce
EEC PTWT

w wielu kontekstach
W Katowicach od 10 do 12 maja trwał Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC). Zakończona
już dziewiąta edycja kongresu imponowała liczbami – odbyły
się 132 sesje, wystąpiło 700 prelegentów, wzięło w niej udział
ponad 9 tys. uczestników, w tym 660 przedstawicieli mediów.
Odbywające się równolegle w Spodku European Start-up Days
odwiedziło ponad 2,5 tys. osób.

Wśród gości IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach znaleźli się m.in.: Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej, Krzysztof
Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, czterech ministrów RP: Witold Bańka, minister sportu i turystyki,
Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki
i szkolnictwa wyższego, Mateusz Morawiecki, wicepremier RP,
minister rozwoju, Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki
oraz wiceministrowie RP, ministrowie i wiceministrowie zagranicznych rządów, prezesi, wiceprezesi największych firm,
przedsiębiorstw i instytucji z całego świata.
Wydarzeniem towarzyszącym IX edycji Europejskiego
Kongresu Gospodarczego były już po raz drugi European
Start-up Days – przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. Swoją
kontynuację miał także projekt EEC – Liderzy Przyszłości
(EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie
i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Podczas
gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostały najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach szóstej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne. Była to edycja specjalna,
koncentrująca się na projektach zrealizowanych w ramach

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wręczono także
nagrody w konkursie Samorządowiec Roku 2016. Inwestorzy
zagraniczni w Polsce i polskie firmy inwestujące za granicą
zostały laureatami honorowych wyróżnień w ramach konkursu
Inwestor bez granic.
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