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Temat na czasie
Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA:
– Warto choć na chwilę wyrwać się
ze skostniałych
schematów myślenia,
żeby tworzyć
przyszłość, a nie
tylko wzdychać
do przeszłości
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Wsparcie dla transplantologii.
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Pięścią w stół

Mamy 25 lat
To nie był żart primaaprilisowy. 1 kwietnia 1993 roku
powstała Jastrzębska Spółka Węglowa. Nasze narodziny
były efektem pierwszej dużej restrukturyzacji polskiego
górnictwa. Ze spółek, które wtedy powstały, istniejemy tylko my. Przeżyliśmy wiele zakrętów historii. Kilka razy niemal nie padliśmy. Kilka razy mieliśmy takie
wzloty, że wydawały się snem, a nie rzeczywistością.
Kiedy nadchodził trudny czas, mówiono nam, że długo nie pociągniemy. Pociągnęliśmy. Rozwinęliśmy się
tak, że jesteśmy już Grupą Kapitałową JSW, weszliśmy
na giełdę i mamy strategię dającą nadzieję na dalszy
rozwój. Mamy także problemy. Jednak dam sobie z nimi
spokój, gdyż uważam, że są to problemy rozwiązywalne
w sytuacji, kiedy wszyscy prowadzą dialog.

D

ialog zawsze był tym, co nas wyróżniało z grupy
innych spółek węglowych. Czasem było gorąco,
ale dobro firmy zwyciężało. Kiedy już wydawało
się, że nie ma szans na kompromis, któraś ze stron
potrafiła zrobić krok do tyłu. Czasem był to zarząd,
czasem właściciel, a czasem związki zawodowe reprezentujące załogę. Czas pokazał, że warto było poskromić
swoje ambicje. W 2015 roku doszło do wydarzenia bez
precedensu w powojennej historii górnictwa. Załoga
zrezygnowała z części elementów wynagrodzenia, żeby
ratować firmę przed upadkiem. Koledzy związkowcy
z innych spółek krytykowali nas za to ustępstwo. Okazało się, że tamtych spółek już nie ma. Jastrzębska Spółka
Węglowa jest. Warto było zaryzykować.
Przy okazji jubileuszu wspomina się ważne wydarzenia. Ostatnia tona węgla z kopalni Morcinek. Żal gardło
ściskał. Pożegnanie kopalni Moszczenica. Pożegnanie
z kopalnią Krupiński. Te wydarzenia wciąż napawają
smutkiem. Pamiętam też wielkie nadzieje związane z wejściem na giełdę. Niestety, nie było tak różowo, jak wydawało się na początku. Pieniądze zamiast trafić do firmy,

Komentuje Sławomir Starzyński

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Gdy przypominam
sobie minione
lata, dochodzę
do wniosku,
że na podstawie
naszych
doświadczeń
można byłoby
zrobić fajny serial.

trafiły do państwa, na łatanie dziury budżetowej. Doskonale pamiętam ulgę, jaką poczułem pod koniec sierpnia
2016 roku. Wtedy podpisano porozumienie pomiędzy
zarządem JSW a obligatariuszami – BGK, PKO BP SA,
PZU SA, PZU na Życie SA – w sprawie warunków dalszej
działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji
na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln USD. Czy
ktoś jeszcze pamięta, co działo się wcześniej? Ówczesny
prezes Tomasz Gawlik na okrągło był w drodze, szukał
pieniędzy na wypłaty, stawał na rzęsach, żeby firma jakoś
przeżyła. Ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz
Tobiszowski przekonywali instytucje finansowe, żeby nie
zaciskały pętli na naszej szyi. Ich zaangażowanie w to,
aby jeden z banków z obcym kapitałem nie doprowadził
do upadłości JSW, powinno stać się wzorcowym przykładem działań akcjonariusza większościowego.
Gdy przypominam sobie minione lata, dochodzę
do wniosku, że na podstawie naszych doświadczeń można byłoby zrobić fajny serial, w którym byłyby sensacja,
horror, komedia, dramat, trochę z filmu akcji, a wątki
miłosne zapewne też dałoby się znaleźć. Dobrze, wystarczy, uspokój się wyobraźnio.
Po serii pięknych wzlotów i bolesnych upadków jesteśmy w roku 2018. Mamy strategię rozwoju do 2030 roku.
Chcemy umocnić pozycję poważnego gracza na europejskim rynku koksu i węgla koksowego. Mamy podstawy,
aby osiągnąć ten cel. Mamy także sprecyzowaną politykę
społecznej odpowiedzialności biznesu. Po raz pierwszy
od 25 lat. Moim zdaniem warto się tym pochwalić w sposób sensowny. Nie tak, jak to robią inne firmy – drętwą
mową, sztucznymi uśmiechami, na pokaz dla inwestorów.
Nieważne, czy tego chcemy, czy nie chcemy, ale ponosimy
odpowiedzialność za dziesiątki tysięcy rodzin. Pracujemy
dla nich, a nie tylko dla wskaźników. Po 25 latach mamy
za sobą kawał dobrej roboty dla regionu. Dobrze, że będziemy kontynuować tradycję. 
l

Kij w mrowisko

Emocje niczego nie załatwią
Redakcja Nowego Górnika kazała mi wysłuchać nagrania audycji Radia Piekary. Redaktor Marcin Zasada
rozmawiał z Wacławem Czerkawskim, wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce. Rozmowa dotyczyła przede
wszystkim sporu o płace w Polskiej Grupie Górniczej.
„Proszę posłuchać i skomentować” – napisali w mailu.
Odtworzyłem nagranie, posłuchałem i nie mam żadnego komentarza. Zgadzam się z każdym słowem wypowiedzianym przez pana wiceprzewodniczącego, z każdym przecinkiem i kropką, jakich używał, zawieszając
głos. Wacław Czerkawski uważa, że zarobki górników
i znacznej części pracowników w Polsce są zdecydowanie za niskie. Też tak uważam. Wiceprzewodniczący
uważa, że węgiel jest potrzebny. „To jakby mnie cytował” – pomyślałem.

R

acje Wacława Czerkawskiego są przytłaczające.
Nie śmiałbym z nimi polemizować. Chciałbym
jedynie wyrazić żal, że prognozując w sposób
zawoalowany jakieś niepokoje społeczne, „tąpnięcie”,
„wzięcie spraw w swoje ręce” wynikające z kończącej się
„cierpliwości liderów związkowych oraz górników”, pan
wiceprzewodniczący nie wskazał źródeł finansowania
podwyżki wynagrodzeń w PGG o 10 proc. Podkreślam
– nikt nie twierdzi, że górnikom nie należą się podwyżki
wynagrodzeń. Zarząd PGG chce przeznaczyć na ten cel
cały prognozowany zysk w 2018 roku. Związki chciałyby,
żeby była to wielokrotność zysku. Tego oczywiście także
nie komentuję, bo komentowanie oczywistych faktów
byłoby obrazą dla faktów.
Moi adwersarze mówią: Ratowaliście górnictwo
po to, żeby mieć kłopot, dlatego dobrze wam tak.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Strona społeczna
zbyt szybko
uwierzyła,
że sytuacja
ustabilizowała się
na trwałe.

Ja nie zauważam kłopotu z górnikami. Nie mam też
poczucia, że popełniliśmy błąd, ratując górnictwo.
Jednak strona społeczna zbyt szybko uwierzyła,
że sytuacja ustabilizowała się na trwałe. Wspaniale,
że Polska Grupa Górnicza ma zysk. Czy to trwałe
zjawisko? Tego już nie byłbym pewien. Nie ma mądrych, jeżeli chodzi o koniunkturę. Polska jest częścią
rynku globalnego, dlatego PGG musi sobie radzić
z konkurencją. Musi spłacać kolosalne zobowiązania
przejęte po Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym. Przypominam o tym za każdym razem,
kiedy piszę o PGG, ponieważ obawiam się, że umyka
to uwadze części liderów związkowych. Spółka nie
ma pieniędzy, żeby przeznaczyć na wynagrodzenia
kwoty, jakich domagają się związki.
W sytuacji sporu zwykle emocje biorą górę nad
racjonalnością. Nikt się temu nie dziwi. Jednak emocjami nie da się zapełnić kont bankowych. Nie można
nimi także rozwiązać kłopotów, które w kopalniach
wchodzących w skład PGG narastały przez lata. Zakończył się pierwszy etap naprawy górnictwa. Kopalnie zostały uratowane przed plajtą. Rok 2018 jest
ostatnim, w którym można korzystać z rządowych
planów osłonowych. Dobrze byłoby wykorzystać ten
czas na to, aby w przyszłym roku nie powtórzyły się
kłopoty z lat 2015 i 2016. Jest prawdopodobieństwo
graniczące z pewnością, że tym razem rząd nie będzie
mógł w żaden sposób wesprzeć górnictwa. Obawiam
się, że następna naprawa będzie naprawą przez upadłość. Jeżeli zabraknie rozsądku, pozostaje nam tylko
nadzieja w Opatrzności.
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Cios czy tylko
kuksaniec?

P

rawie dwa i pół roku trwa naprawa polskiego
górnictwa. W tym czasie nie trzeba było ratować
spokoju społecznego. Nie można było go ratować,
ponieważ nie był zagrożony. Powstała pustka. Tę pustkę
zaczynają likwidować związki z Polskiej Grupy Górniczej.

W

ydawało się, że na początku istnienia PGG
zostały stworzone mechanizmy zapobiegające
narastaniu konfliktów płacowych. Ustalono na przykład
warunki pozwalające na wypłaty części zawieszonych
składników wynagrodzenia. Powstał zespół, który miał
oceniać postępy w naprawie firmy. Istnieje zespół, który
miał ocenić, kiedy można podwyższyć zarobki i o ile.
W obu są przedstawiciele załogi, zarządu, a w zespole,
który miał oceniać, czy można dać podwyżki, zasiada
wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Co robią te zespoły,
że trzeba było ogłaszać spór zbiorowy i zatrudniać
mediatora? Albo to wielka mistyfikacja, albo totalne
pomieszanie z poplątaniem. W dodatku w sytuacji mało
eleganckiej. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski dostał
od związkowców kuksańca w najmniej oczekiwanym
momencie. Jeżeli ten kryzys zostanie sensownie
zażegnany, PGG ma szansę na przetrwanie. Jeżeli nie
zostanie, jej szanse na przetrwanie poważnie zmaleją.

P

olska Grupa Górnicza istnieje w obecnym kształcie
dzięki temu, że ministrom energii udało się przekonać
Komisję Europejską, aby przymknęła oko na niektóre
pociągnięcia mające cechy niedozwolonej pomocy
publicznej. Powtarzam to do znudzenia. Jeżeli PGG da
dowód, że ignoruje przychylność Komisji, może być
nieciekawie. Informuje o tym zarząd PGG w oficjalnym
komunikacie.

D

ruga tura mediacji w sprawie sporu zbiorowego
w PGG odbyła się 13 kwietnia br. Zarząd Polskiej
Grupy Górniczej SA podjął rokowania ze stroną
społeczną i na żądanie 10-proc. wzrostu wynagrodzeń
zaproponował rozwiązania, które skutkują ok. 6-proc.
wzrostem wynagrodzeń. Przedstawiona propozycja
przewiduje przeznaczenie na wynagrodzenia całego
planowanego zysku na 2018 rok i wprowadza elementy
motywacyjne do systemu wynagrodzeń.

Z

arząd zawnioskował także o sporządzenie
niezależnej ekspertyzy, mającej na celu określenie
możliwych dla Spółki skutków finansowych i prawnych
w przypadku realizacji propozycji złożonych przez
stronę społeczną, w tym również wpływu na przebieg
procesu restrukturyzacji. Organizacje związkowe nie
zaakceptowały powyższej propozycji.

Z

arząd przypomniał, że Polska Grupa Górnicza SA
jest monitorowana przez Komisję Europejską.
Koszty osobowe PGG to ok. 50 proc. wszystkich kosztów.
Wszelkie działania w sposób trwały zwiększające ten
obszar kosztowy, a których skutkiem mogłaby być
utrata rentowności Spółki, stwarzają zagrożenie zwrotu
uzyskanych środków inwestycyjnych. W konsekwencji
powyższego konieczne mogłoby być przekazywanie
kolejnych aktywów do SRK SA. Jednocześnie zarząd PGG
wyraził wolę kontynuowania mediacji na spotkaniu, które
jest planowane na 23 kwietnia 2018 roku.

R

ozmowy na temat płac zawsze są trudne. Rozumiem
zachowanie związków. Jednak odrzucenie propozycji
zarządu, aby sporządzić niezależne ekspertyzy, to już
nie kuksaniec wymierzony w wiceministra Grzegorza
Tobiszowskiego. To potężny cios.

l
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Wsparcie dla transplantologii

JOANNA KARWOT / JSW SA

Bieg po Nowe Życie
Za nami 12. Bieg po Nowe Życie – wydarzenie, które wspiera polską transplantologię.
To ogromne przedsięwzięcie i duży sukces,
zwłaszcza tych osób, które po transplantacji
maszerowały w nordic walking. W tym roku
w Wiśle padł rekord. Wystartowały 62 sztafety,
czyli ponad 180 osób.

Bieg po Nowe Życie to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących polską
transplantologię. Jastrzębska Spółka Węglowa
znalazła się w gronie partnerów wspierających
tę szlachetną inicjatywę. W biegu wzięli udział
Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu ds.
technicznych, oraz Piotr Kleibert, dyrektor
biura produkcji.
W skład każdej trzyosobowej sztafety
wchodziła jedna osoba będąca po przeszczepie. To właśnie ci ludzie są najlepszym dowodem na to, że uprawianie sportu po transplantacji jest możliwe. – Po przeszczepie
zacząłem normalnie żyć, wszystko jest inaczej, wszystko jest lepiej, niż było wcześniej.
W całym kraju powinno być więcej takich
imprez – powiedział Krystian Pilszak, pacjent
po przeszczepie serca. Lekarze transplantolodzy podczas całego wydarzenia wielokrotnie przypominali, że edukacja może zmienić
sytuację transplantacji narządów w Polsce.
– To jest wspaniała metoda lecznicza dla

Bieg po Nowe Życie to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących polską transplantologię
chorych, którzy mają niewydolność nerek.
Można przeszczepić nerkę od żywego dawcy,
jeszcze zanim zaczną dializy. Dawca i nowy

narząd przywracają im życie – podkreśla
prof. Andrzej Chmura, lekarz transplantolog.
Wydarzenie promuje nie tylko przeszczepy od żywych dawców, ale zachęca też ludzi

do noszenia w portfelu oświadczeń woli będących zgodą na pobranie po śmierci narządów
do przeszczepów.
MAT. PRAS. JSW SA

REKL A M A

LEPSZA PRACA – WYŻSZA PŁACA
PODWYŻSZ SWOJE KWALIFIKACJE

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:
TECHNIK GÓRNICTWA
PODZIEMNEGO

TECHNIK PRZERÓBKI
KOPALIN

1 Kwalifikacja: M.11
– Górnik eksploatacji
podziemnej
2 Kwalifikacja: M.39
– Technik górnictwa
podziemnego

1 Kwalifikacja: M.35
– Przeróbkarz kopalin stałych
2 Kwalifikacja: M.36
– Technik przeróbki kopalin
stałych

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ELEKTRYK

1 Kwalifikacja: M.20
– Ślusarz
2 Kwalifikacja: M.44
– Technik mechanik

1 Kwalifikacja: M.18
– Elektromechanik
2 Kwalifikacja: M.12
– Elektryk
3 Kwalifikacja: M.24
– Technik elektryk

OPERATOR KSZTAŁCENIA: Centrum Kształcenia „AWANS” Sp. z o.o.

INFORMACJE: tel.: 32 229 81 02, 503 410 402, 501 557 828
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Wstępne wyniki lw bogdanka za i kw. 2018 roku

NOWY GÓRNIK

Pod presją utrudnień
technicznych
LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea,
jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Jednostkowe przychody wyniosły w tym
okresie 397,9 mln złotych, EBITDA 122,3 mln
złotych, zysk operacyjny 25,6 mln złotych,
a zysk netto 20,9 mln złotych. Wyniki były wyraźnie niższe niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż spółki ukształtowała się na poziomie 463,4
mln złotych, EBITDA wyniosła 179,82 mln
złotych, zysk operacyjny 84,5 mln złotych,
a zysk netto 64,1 mln złotych. Na osłabienie
wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, których efektem był przejściowo niższy wskaźnik uzysku
i w konsekwencji niższa produkcja i sprzedaż.
Produkcja węgla handlowego w okresie
styczeń–marzec 2018 roku wyniosła blisko
2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla
ukształtowała się natomiast na poziomie 2,0
mln ton wobec 2,4 mln ton rok wcześniej.
REKL A M A

W I kwartale Bogdanka miała 20,9 mln złotych zysku netto
– Na spadek produkcji, a w konsekwencji
na pogorszenie wyników rok do roku, wpływ

miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej w jednej ze ścian (problemy

z utrzymaniem stropu i wypływy wody).
W efekcie wydajność ściany była niższa niż
w normalnych warunkach – poinformował
Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka
SA. – Problem był przejściowy. Poradziliśmy
sobie z nim i już w marcu produkcja odbywała
się zgodnie z planem. Zaległości z pierwszego
kwartału nadrobimy w kolejnych okresach.
Podtrzymujemy nasz tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9 mln
ton – dodał prezes.
W związku z utrudnieniami średni uzysk
z pierwszych trzech miesięcy 2018 roku wyniósł 57 proc., wobec 66,7 proc. w tym samym
okresie rok wcześniej. Z drugiej strony, pozytywnie na wynik finansowy I kwartału 2018
roku wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy Spółką a konsorcjum firm Mostostal
Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni
wpływ na wynik netto z tego tytułu wyniósł
ok. 25,4 mln złotych.
Ostateczne wyniki LW Bogdanka zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym,
którego publikacja przewidziana jest na
24 maja 2018 roku.
ST
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Rozmowa z dr. inż. P iotrem B uchwaldem , prezesem Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego SA

Mniej interwencji, więcej innowacji
XXNowy Górnik: W 2018 roku ratownictwo
górnicze weszło ze zmniejszoną liczbą okręgowych stacji, ale ze wzmocnioną służbą
psychologiczną i nową strategią. Te zmiany
to koniec czy początek dopasowywania się
do zmieniającego się polskiego górnictwa?
Piotr Buchwald: Wychodzę z założenia,
że skoro tak dużo w górnictwie się dzieje, to musimy pokazać udoskonalony obraz interwencyjny,
nie dlatego, że poprzedni
był zły. Przy zmieniających się warunkach trzeba się dopasować do realiów. Zmniejszyła się
liczba kopalń węgla kamiennego w rejonie
Zabrza i Bytomia, czyli utrzymywanie dwóch
okręgowych stacji w tym obszarze przestało
być racjonalne. Zabrzańska stacja rozszerzyła
zakres zadań, przejmując obowiązki tej działającej do ubiegłego roku w Bytomiu. Obecnie
oprócz CSRG, w której strukturze znajdują
się pogotowia specjalistyczne, mamy trzy
okręgowe stacje: w Jaworznie, Wodzisławiu
Śląskim i Zabrzu. To jednak nie koniec przemian. Prawdopodobnie za dwa lata znowu
będziemy mieli cztery okręgowe stacje.
Rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia okręgowej stacji ratownictwa górniczego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
W najbliższych latach powstaną tam nowe
kopalnie, co wynika z planów inwestycyjnych
krajowych i zagranicznych firm. Bogdanka jest
zakładem trzyruchowym, czyli są to w praktyce trzy kopalnie. Centrum wydobywcze
polskiego węgla kamiennego w perspektywie
kolejnych lat będzie się przesuwało z Górnego
Śląska do Lubelskiego Zagłębia, ponieważ
takie są również uwarunkowania złożowe.
Mamy akceptację Ministerstwa Energii
dla naszych zamierzeń, które sygnalizowałem
już 18 września ubiegłego roku podczas konferencji o stanie służb ratowniczych. Na uroczystość barbórkową mieliśmy gotową koncepcję
zmian organizacyjnych i nową strategię, która
zaczęła obowiązywać od 1 stycznia br. Nasze
zawodowe pogotowia specjalistyczne w ubiegłym roku zostały doposażone w najnowocześniejszy sprzęt o wartości 14,5 mln złotych.
Przywiązujemy ogromną wagę do wyszkolenia
naszych ratowników, ale również widzimy,
szczególnie podczas akcji ratowniczych, jak
wielkie znaczenie ma także zaplecze techniczne. Dzisiaj polskie służby ratownictwa
górniczego mają renomę w całym świecie.
XXProwadzone reorganizacje i modernizacje wynikają nie tylko z nowych potrzeb,
ale także z mocy prawa. Od ubiegłego roku
CSRG SA jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo--Gaśniczego. Ale skąd w tych przemianach
wzięła się służba psychologiczna?
– Jako prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadzorowałem akcje ratownicze oraz
dochodzenia w sprawie katastrof w kopalniach: Halemba, Borynia, Mysłowice-Wesoła
czy innych zakładach wydobywczych. Wtedy
zobaczyłem, z jaką traumą zmagają się ratownicy uczestniczący w trudnych akcjach oraz
rodziny poszkodowanych. Zamysł utworzenia
specjalistycznej służby psychologicznej, która
pomagałaby ludziom uporać się z trudnymi

przeżyciami, długo czekał na realizację. Dlatego cieszy mnie, że mamy w CSRG już stałe
dyżury psychologiczne, z których mogą korzystać ratownicy i rodziny ofiar wypadków
górniczych. Nasi psycholodzy prowadzą kursy
dla ratowników i wspierają swoją wiedzą zastępy ratownicze w kopalniach. W sytuacjach
kryzysowych dotrą do kopalni, by na wezwanie kierownika ruchu udzielać pierwszej
pomocy psychologicznej poszkodowanym
w wypadkach.
XXCzęsto pan podkreśla, że ratownictwo
górnicze ma cztery filary: interwencyjny,
prewencyjny, szkoleniowy i innowacyjny.
Za działania innowacyjne w ub.r. był pan
nominowany w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Osobowość Roku” w kategorii biznes. Jakie to były przedsięwzięcia?
– Podczas pracy w WUG irytowało mnie,
że po każdej komisji czy spotkaniu roboczym
formułowano po 10 wniosków i one się powtarzały przez lata przy podobnych zdarzeniach, a moje duże obawy związane były z ich
realizacją bezpośrednio w przemyśle. Dlatego
bardzo mi zależy, by wprowadzanie nowości
było regułą w działalności CSRG. W ubiegłym
roku najbardziej spektakularne były dwa rozwiązania innowacyjne, które udało się nam
wprowadzić na własne potrzeby i rozpropagować je w kopalniach.
Po katastrofie w kopalni Krupiński tematem numer jeden stała się dla mnie bezprzewodowa łączność ratownicza, która
od ubiegłego roku jest faktem, a nie marzeniem. Realizacja tego projektu kosztowała aż
1,5 mln złotych, ale w akcjach ratowniczych
dobra komunikacja jest na wagę życia i śmierci. System łączności bezprzewodowej, oprócz
komunikacji głosowej w dwóch kierunkach,
podobnie jak w telefonii komórkowej, ma dodatkowe atuty. Zapewnia jednocześnie monitoring wybranych parametrów życiowych
ratowników, a także umożliwia ich lokalizację.
Przy rosnącym zagrożeniu klimatycznym
w kopalniach coraz bardziej potrzebna była
bielizna chłodząca dla ratowników i odzież
ochronna z urządzeniem do pomiaru częstości skurczów serca. Po katastrofie w latach
90. ubiegłego wieku w kopalni Niwka-Modrzejów, w której zginął zastęp ratowniczy,
szukano zabezpieczeń przed przegrzaniem
ludzkiego organizmu. W ubiegłym roku wyposażyliśmy naszą sekcję ratownictwa zawodowego w taką wyjątkową bieliznę i odzież.
To bardzo droga konfekcja, ale bez niej niektóre zadania są niewykonalne. W ubiegłym
roku podczas pożaru w jednej z kopalń temperatura dochodziła do 100 stopni Celsjusza i ratownicy sześciokrotnie podchodzili
do zamknięcia tamy. Uzbroiliśmy ich, jak
kosmonautów, i dali radę. Bez dodatkowych
zabezpieczeń poszczególne służby kopalniane
są bez szans.
Przy obu wprowadzonych w ubiegłym
roku innowacjach uczestniczyliśmy w każdym
wcześniejszym etapie ich realizacji. Nasi specjaliści pracowali w utworzonych konsorcjach
badawczych.
XXZ raportów CSRG wnioskuję, że interwencji ratowniczych ubywa w ostatnich latach.
Czy to wynika z mniejszej liczby kopalń czy
lepszej prewencji zagrożeń?

– Zapewne liczba czynnych zakładów
górniczych ma w tym jakiś udział, ale przede
wszystkim zmieniło się podejście do zwalczania zagrożeń w kopalniach. Wydaje mi się,
że nie ma już dawnej tendencji do przeczekiwania sytuacji. Jest coraz bardziej widoczne
skrócenie czasu akcji ratowniczych. Pożary
likwidowane są w zarodku przez służby kopalniane, nie trwają jak dawniej miesiącami.
Natomiast przy akcjach zawałowych widzimy,
że dochodzi do nich najczęściej w związku
z popełnionym błędem podczas eksploatacji, a nie z powodu braku zabezpieczenia
wyrobiska.
W polskim górnictwie łatwiej już nie
będzie, gdyż warunki górniczo-geologiczne
są coraz trudniejsze wraz z rosnącą głębokością prowadzonych robót. W kopalniach
powszechna jest świadomość, że zwalczanie
skojarzonych zagrożeń, czyli kilku zagrożeń
występujących jednocześnie w tym samym
rejonie, wymaga wyjątkowej profilaktyki.
Środki stosowane do ich zwalczania nie zawsze się zazębiają, niekiedy wykluczają się
wzajemnie. I już na etapie planowania robót
górniczych trzeba podejmować wyważone
decyzje. A my staramy się tak ukierunkować
REKL A M A

pracę naszych służb, aby służyć specjalistycznym doradztwem w planowaniu działań profilaktycznych w kopalniach.
XXCzego dotyczyły ubiegłoroczne interwencje i jakie macie priorytety na ten rok?
– W ubiegłym roku nie mieliśmy zdarzeń
metanowych, nasze interwencje dotyczyły pożarów i zawałów skał. Początek 2018 roku był
dla nas intensywny, ponieważ wystąpiło pięć
niebezpiecznych zdarzeń, w których uczestniczyły zawodowe pogotowia specjalistyczne
CSRG SA. W tym roku będziemy starali się
podołać kilku wyzwaniom. Zamierzamy rozpocząć budowę Okręgowej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Zagłębiu Lubelskim. Przygotowujemy się do dwóch kolejnych projektów
innowacyjnych, których efektami mają być
symulator prowadzenia akcji ratowniczych
w systemie 3D oraz maska ratownicza zapewniająca widoczność przy całkowitym zadymieniu i braku jakiegokolwiek światła. Prace
już podjęte, szczególnie w pierwszej kwestii,
są bardzo obiecujące, co potwierdzają również
podmioty naukowe.
Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK
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J astrzębska S półka W ęglowa . Możemy

zachowywać się jak rabusie. Wykopać to co najlepsze
i po wydobyciu ostatniej tony węgla koksowego pójść, dokąd
oczy poniosą. Zostawić miasto i region. Niech niszczeje. Czy
chcemy zachować się tak jak poszukiwacze złota w pionierskich
czasach Stanów Zjednoczonych Ameryki? Możemy także tworzyć
fundamenty pod nowoczesną firmę, która będzie dawać godne
utrzymanie nam i następnym pokoleniom. Zarząd Jastrzębskiej
Spółki Węglowej jest zwolennikiem drugiej możliwości. Dlatego
realizujemy założenia CSR (Corporate Social Responsibility).
To oznacza, że kierujemy się społeczną odpowiedzialnością
biznesu za załogę i jej rodziny, za społeczność lokalną, warunki
życia w naszym otoczeniu. Społeczna odpowiedzialność biznesu
to także zobowiązanie do innowacyjności, bez której za kilka lat
nie będziemy mieli pracy.
ARTUR DYCZKO

Region jastrzębski od dziesięcioleci rozwija się dzięki kopalniom, które wchodzą w skład
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo dobre
płace, działalność socjalna górnictwa i stabilne miejsca pracy w pewnym momencie
stały się barierą dla rozwoju. Wysokie zarobki
odstraszały inwestorów z innych branż, ponieważ nie mogli konkurować z tak hojnym
pracodawcą jak górnictwo. Możemy stać się
przekleństwem regionu albo zacząć działać
jak roztropny mecenas rozwoju.

S tatystyczny dobrobyt
W 2016 roku średnia miesięczna płaca
w Jastrzębiu-Zdroju wyniosła 6132 złotych
brutto. To o ponad 400 złotych więcej niż
w Warszawie. To najwyższa średnia płaca
w Polsce w grupie 66 miast na prawach powiatu oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Czy to oznacza, że w Jastrzębiu-Zdroju warunki życia są tak dobre jak
w Warszawie? Oczywiście, że nie. Średnia
krajowa w 2016 roku wyniosła 4290 złotych
brutto. W Jastrzębiu-Zdroju średnia była
wyższa o 143 proc. Czy w mieście, w którym
ma siedzibę JSW, żyje się o 143 proc. lepiej niż
w pozostałych 65 dużych miastach w Polsce?
Wpływ na tak wysoką średnią płacę miała
JSW. Spółka przeżywała wtedy kryzys. Pracownicy zarabiali znacznie mniej niż w 2015
roku. Mniej niż w 2017 roku i znacznie mniej,
niż zarobią w tym roku. Jednak to nie przeszkodziło miastu zająć pozycji lidera w średniej płacy. Dobrobyt w Jastrzębiu-Zdroju jest
statystyczny. To przez JSW.

S połeczna

odpowiedzialność biznesu
na PIT- ach
– Spółka w latach 2018 i 2019 roku wypłaci przywrócone świadczenia. Zostały one
zawieszone w 2015 roku, aby ratować firmę
przed upadkiem. W roku 2018 Spółka wypłaci
świadczenia na rzecz pracowników w łącznej
wysokości ok. 350 mln złotych, a w roku 2019
ok. 200 mln złotych – informował prezes
JSW SA Daniel Ozon. Nie ukrywał, że jest
to efekt rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi oraz przyjętej przez
JSW polityki społecznej odpowiedzialności
biznesu. Poprawiła się sytuacja finansowa
firmy, poprawia się sytuacja finansowa pracowników. Można było skrócić czas polityki
zaciskania pasa.
Wcześniej pracownicy dostali podwyżkę
tak zwanych flapsów, wypłatę nagrody w wysokości 4300 złotych netto, zostały przywrócone korzystne zasady naliczania wypłat
barbórkowych. Za każdym razem do załogi
trafiały konkretne pieniądze. Nie mogę się

Budować

Nie wzdy

zgodzić, że polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest wymyślona na użytek
medialny. To polityka opracowana z myślą
o górnikach, ich rodzinach i regionie. Widać
ją na PIT-ach.

N ie zamknęliśmy

się w wieży
Zarząd nie zamknął się w biurowcu JSW
niczym w wieży z kości słoniowej. Spotykamy
się z samorządowcami, naukowcami, szeregowymi górnikami i osobami spoza górnictwa.
Kiedy rozmawiamy o przyszłości, często słyszymy pytanie: Co będzie, jak JSW przestanie być potężną firmą, ponieważ skończy się
węgiel?
– Będzie nowoczesny przemysł, który
musi powstać na bazie naszej Spółki – odpowiadamy. – Przygotowujemy JSW do roli
firmy, która będzie funkcjonować w zamkniętym obiegu gospodarki. Będziemy wydobywać
węgiel koksowy, przetwarzać go w koks, z gazu
koksowniczego wytwarzać wodór, który będzie czystym paliwem. Metan z kopalń węgla
i z odmetanowania złóż wykorzystamy w energetyce – wyjaśniamy.
Nie wiem, czy tworzenie nowego sektora zajmie kilka czy kilkanaście lat. Wiem,
że na całym świecie, gdzie zawczasu myślano
o tym, regiony pogórnicze nie umarły. Tam,
gdzie zdano się na „jakoś to będzie”, nic nie
ma poza biedą i wegetacją z dnia na dzień.
Nawet jeżeli są to bardzo bogate Stany Zjednoczone Ameryki, Anglia albo Niemcy.

K awał roboty za nami
Od momentu, kiedy objąłem stanowisko zastępcy prezesa ds. strategii i rozwoju,
wykonaliśmy kawał roboty. Sfinalizowaliśmy
prace nad długofalową strategią biznesową
na lata 2017–2030, która zapewni optymalny
rozwój oraz pozwoli Spółce funkcjonować
na niestabilnym i zmieniającym się rynku węgla i koksu. Wzrost efektywności, innowacje
i inwestycje są jednym z dwóch filarów strategii. Drugim jest społeczna odpowiedzialność
biznesu (CSR), służąca budowie wartości marki JSW. Po co nam dobra marka? Żeby dostać
kredyty na lepszych warunkach, skutecznie
walczyć na konkurencyjnym rynku i pozbyć
się łatki firmy, która truje, brudzi i rujnuje
otoczenie.
We wrześniu 2017 roku zarząd Spółki
przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW do roku 2020. Jest ona ściśle
powiązana ze strategią biznesową firmy. Nigdy w 25-letniej historii firmy nie było to tak
mocno artykułowane. Chcemy monitorować
wpływ na otoczenie i kształtować go zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
To nowy sposób działania i myślenia o rozwoju
naszego biznesu. Staramy się być społecznie

Wzrost efektywności, innowacje i inwestycje są jednym z dwóch filarów strategii, o której zarząd JSW przypomina przy k
(CSR), służąca budowie wartości marki JSW. Do czego jest potrzebna dobra marka? Żeby dostać kredyty na lepszych waru
się łatki firmy, która truje, brudzi i rujnuje otoczenie. CSR ma wpływ na konkretne pieniądze, a nie tylko na dobry wizeru
odpowiedzialnym sąsiadem i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy.

U macniać S półkę , znaczy

wygrać przyszłość
Musimy zbudować nowoczesną JSW. Nie
mamy wyjścia – albo wybijemy się ponad
teraźniejszość i zaczniemy budować przyszłość, albo będziemy gnuśnieć, czekając
na niechybny koniec. Warto choć na chwilę
wyrwać się ze skostniałych schematów myślenia, żeby tworzyć przyszłość, a nie tylko
wzdychać do przeszłości. Musimy przekonywać do poszukiwania i je wspierać. Jesteśmy
niczym klasyczny mecenas sztuki. Nie potrafimy namalować obrazu, ale możemy znaleźć

mistrza malarstwa i wspierać go finansowo
i organizacyjnie.
Dlaczego wsparcie organizacyjne jest takie ważne? Ponieważ znaczną część rozwoju
można sfinansować z pieniędzy krajowych
i unijnych. JSW ma wielki atut – spółkę JSW
Innowacje. Dzięki niej możemy organizować
i koordynować prace zespołów badawczych,
przygotować wdrażanie nowych technologii
i stwarzać podstawy do rozwoju nowych gałęzi
przemysłu. Współpraca z samorządami gmin,
powiatów, województwa i metropolii pozwoli
wybierać rozwiązania najbardziej korzystne.
Wracając do sztuki – połączenie możliwości
mecenasa z talentem i pracowitością artysty
zawsze dawało wiekopomne dzieło. Odpowiedzialność za pracowników, ich rodziny, miasto
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TOMASZ SIEMIENIEC/ JSW SA

ychać do przeszłości
się do wielu pogórniczych dzielnic na Śląsku? Na pewno wielu czytelników Nowego
Górnika pamięta reportaże o biedaszybach
z okolic Wałbrzycha. Pamiętacie Państwo
cykl dokumentalny Serce z węgla? Nie wstydzę się, że czasem zakręciła się łza w oku,
kiedy oglądałem historie o ludzkich dramatach. Za każdym razem myślą przewodnią
był podział nędzy. Zarząd JSW chce zapobiec
„dywersyfikacji nędzy”. Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza między innymi
dbanie o przyszłość społeczności lokalnej.
Jak o nią zadbamy, nie dbając o rozwój JSW?
Przemysł pracujący dla bezemisyjnej komunikacji. Fabryka ogniw wodorowych. Wiele
firm dużych, średnich i małych pracujących
dla tak zwanej zielonej energetyki, transportu,
usług logistycznych i zapewne branż, które
jeszcze nie powstały i nie mają nazwy. Tracę
kontrolę nad wyobraźnią? Nie, mam odwagę
pisać o tym, czego powinniśmy szukać.
Trzeba mieć odwagę. Gdyby nie odwaga
polskich naukowców, którzy zablokowali zakup licencji na budowę huty miedzi od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
a przeforsowali zakup technologii we Francji,
obecny KGHM zapewne padłby na początku
lat 90. Teraz byłby w obcych rękach. Gdyby nie odwaga polskich naukowców, którzy
wbrew światowym trendom zaproponowali
rozwiązania, dzięki którym wciąż fedrujemy,
nie byłoby już Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
a Jastrzębie-Zdrój by umierało. Dziesiątki tysięcy osób pracowało na sukces ocalenia tego,
co powstało kilkadziesiąt lat temu. Budowa
czegoś nowego przypadła nam w udziale. Nie
musimy wiele robić. Wystarczy wykorzystać
szansę.

W ęgiel to podstawa

każdej okazji. Drugim jest społeczna odpowiedzialność biznesu
unkach, skutecznie walczyć na konkurencyjnym rynku i pozbyć
unek
i region można głosić albo robić. My chcemy
przede wszystkim robić.
Wiemy, czego potrzebujemy. Wiemy, kto
umie to zrobić. Sami też wiele potrafimy. Potrzebujemy dobrej organizacji, określenia konkretnych celów i wytrwałości w ich realizacji.

D ywersyfikacja biedy ? N ie

wolno do tego dopuścić
Mamy sporo czasu, aby stworzyć nowoczesną firmę, która będzie wymuszać postęp
w otoczeniu. Możemy nie robić nic innego,
tylko koncentrować się na wydobyciu tego,
co dostaliśmy od natury. Będziemy unikać wysiłku intelektualnego i tonąć we własnym pocie. Zapewniam, że węgiel kiedyś się skończy.
A wtedy co? Jastrzębie-Zdrój ma upodobnić

Nasze plany nie są obliczone na chwilową
maksymalizację zysku. Powstały po to, aby
zapewnić firmie byt przez dziesięciolecia. Bez
względu na innowacyjne projekty musimy
koncentrować się na węglu. Jestem górnikiem,
dlatego bez kompleksów podejmuję dyskusję
ze wszystkimi, którzy powołują się na wiedzę
górniczą. Jednak wiedza musi oznaczać także
postęp. W JSW wdrażamy najnowocześniejsze
na świecie narzędzie do modelowania złoża
i harmonogramowania produkcji. Przyjęliśmy 17 geologów, daliśmy działom mierniczym najnowocześniejsze narzędzia. Trwają
przygotowania do rozpoczęcia programu pod
nazwą Inteligentna kopalnia. W czasie przygotowywania strategii i zasad CSR powstała
grupa wspaniałych pracowników i specjalistów, którzy uwierzyli w sens swojej pracy
i zechcieli podzielić się swoją wiedzą. Bez nich
nie byłoby strategii, nie byłoby szans na rozwój
i zapewnienia stabilizacji. Nie byłoby strategii
odpowiedzialnego rozwoju.

M am prawo tak pisać
Wiem, co znaczy ciężko pracować. Znam
dobrodziejstwo górnictwa. Bez górnictwa nie

doszedłbym do tego, co osiągnąłem do tej
pory. Zanim po studiach zacząłem pracę
w Polskiej Akademii Nauk, przez prawie trzy
lata pracowałem w kopalni Rudna należącej do KGHM. Tyrałem pod ziemią, gumiaki
i drelichy były moim ubraniem służbowym.
W tej kopalni do emerytury pracował mój
tata. Kopalnia wykarmiła mnie i moją rodzinę.
Wiem, co znaczy niepewność bytu. Z mamą
stałem pod bramą kopalni w czasie strajków
górniczych w latach 80. XX wieku, kiedy górnicy walczyli z komuną. Pod tą samą bramą
stałem, kiedy w latach 90. bronili się przed
dziką prywatyzacją.

Z astój oznacza śmierć
Nowoczesne maszyny i wykorzystanie
technologii informatycznych to jedyny sposób na to, aby Spółka za kilka lat nie upadła
z powodu braku pracowników. Polacy coraz
rzadziej będą chcieli pracować w ciężkich warunkach kilometr pod ziemią. Obsługa zdalnie
sterowanych kompleksów ścianowych, dozór
urządzeń pracujących w tak zwanej Inteligentnej kopalni, produkcja paliwa wodorowego
i ogniw wodorowych, produkcja autobusów
i samochodów napędzanych paliwem wodorowym – to nowe miejsca pracy, które mogą
powstać dzięki JSW. Jeżeli uznamy, że chcemy,
aby było tak jak teraz, wpadniemy w pułapkę

zastoju. Zastój oznacza śmierć. Węgla zalegającego w łatwych do eksplantacji złożach
zostało niewiele.
Wierzę w sens prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Swoją wiarę
opieram na dowodach naukowych. Idea
zrównoważonego rozwoju została ogłoszona
na Zachodzie w 1987 roku. To podstawowe założenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodziło o to, aby odejść
od koncepcji maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Była to odpowiedź na oczekiwania
społeczeństw Europy Zachodniej. My wtedy mieliśmy kartki, nocne kolejki po mięso.
Górnicy pracowali po 30 dni w miesiącu,
żeby na tak zwaną książeczkę G kupić lodówkę, kolorowy telewizor, odtwarzacz
wideo albo meblościankę. Nikt nie myślał
o zrównoważonym rozwoju. Trzeba było
jakoś przeżyć. Przeżyliśmy i teraz musimy
zadbać o siebie i otoczenie. Nas nie stać na to,
aby zachowywać się jak poszukiwacze złota
w pionierskich czasach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wypłukiwali kruszec z piasku
albo wydłubywali ze skał, a jak się skończyło
złoto, opuszczali zbudowane miasto. Nawet
półdzikie psy wynosiły się z nimi. Z całym
szacunkiem dla budowniczych największego
mocarstwa – to nie była polityka społecznej
odpowiedzialności biznesu.
l

Społeczna odpowiedzialność biznesu
to także dobry interes

Jutro zaczyna się dzisiaj
Jeżeli ktoś patrzy z rezerwą na politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, proponuję prosty eksperyment. Załóżmy, że Spółka nie zajmuje się wykorzystaniem metanu
do wytwarzania energii. Gaz bez problemu
ulatnia się do atmosfery. Wkrótce może się
okazać, że trzeba płacić kary za emisję metanu. To kolosalne pieniądze w skali roku.
Trzeba będzie je zapłacić kosztem inwestycji,
zakupów potrzebnych do produkcji węgla
albo kosztem zarobków pracowników. Wykorzystanie metanu do wytwarzania energii
jest jednym z przykładów przenikania się
polityki CSR i czystego biznesu.

Bardzo dobrym biznesem może być wytwarzanie wodoru z gazu koksowniczego.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce
włączyć się w prace przy projekcie Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącym separacji
i wykorzystania wodoru z gazu koksowniczego. Wodór byłby wykorzystywany jako
paliwo w ogniwach wodorowych montowanych na przykład w autobusach komunikacji
miejskiej. Część produkcji autobusów byłaby

zlokalizowana na Śląsku. W planach JSW jest
także wykorzystanie wodoru do celów komunalnych, na przykład w ciepłowni miejskiej.
To także jeden z elementów planów czysto
biznesowych, ale także polityki społecznej
odpowiedzialności biznesu.
– Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma
potencjalnymi partnerami, aby z gazu koksowniczego ekstraktować wodór. Są to technologie
znane na świecie, rozmawiamy z dostawcami
technologii z Japonii, potencjalnie z Chin i Europy Zachodniej – wskazał prezes JSW.
Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż jest
kojarzona przede wszystkim z węglem. Okazuje się, że z gazu koksowniczego, który jest
efektem ubocznym produkcji koksu, można w dużych ilościach produkować wodór.
Co to oznacza dla Spółki? Niewiele zmieniając,
JSW może stać się częścią gospodarki wodorowej i produkować najbardziej ekologiczne paliwo. Okazuje się, że poważne potraktowanie
zasad społecznej odpowiedzialności biznesu
może być kołem zamachowym dla biznesu.
To przyszłość, ale jutro zaczyna się dzisiaj.
ST
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Miejskie ogrodnictwo

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ogrodnictwo na terenach miejskich jest
w Polsce obecne od wielu dekad za sprawą pracowniczych ogródków działkowych.
Kiedyś były one uznawane za azyl emerytów i niezamożnych ludzi, jednak w ostatnich latach to podejście się zmienia. W wielu ogrodach działkowych połowę członków
stanowią ludzie w wieku 30–40 lat, którzy
cenią prywatność, kontakt z przyrodą i świeże
warzywa. Szacuje się, że w 2050 roku liczba
ludzi na świecie sięgnie 10 miliardów, a prawie 80 proc. z nich będzie żyła w miastach.
Z tego powodu coraz łaskawszym okiem patrzy się na działkowców, ale też na uprawy
na dachach, parapetach i balkonach. Za miejskim ogrodnictwem przemawiają zarówno
argumenty praktyczne, ekonomiczne, jak
i ekologiczne.

Moda na miejskie uprawy przyszła do nas
oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, gdzie ogrodnictwo w miastach stało się bardzo popularne. W czasie
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego
idea samodzielnego uprawiania warzyw i ziół
na niewykorzystanych terenach w centrach
miast okazała się atrakcyjnym sposobem
na złagodzenie jego skutków. Zwolennicy
uprawy miejskiej żywności sięgają jeszcze
głębiej w przeszłość, odwołując się do przykładu londyńskich grządek podczas oblężenia
tego miasta w czasie drugiej wojny światowej.

S ame zalety
Władze samorządowe patrzą coraz przychylniejszym okiem na oddolne, obywatelskie inicjatywy zazieleniania miast, a grupy to
praktykujące istnieją w prawie każdej większej
aglomeracji. Większość z nich koncentruje się
co prawda na sadzeniu kwiatów, ale powstają
także pierwsze polskie minifarmy żywności
produkowanej w mieście.
Produkcja żywności na miejscu niesie
ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia samowystarczalność żywnościową miast.
Dzięki samodzielnej uprawie częściowo uniezależniają się one od systemu dystrybucji żywności zdominowanego przez korporacje, które
narzucają własne zasady. Po drugie, ułatwia
realizowanie zasady „jedz lokalnie” – żywność nie jest w tym przypadku transportowana na ogromne odległości, w ten sposób
nie zanieczyszcza się środowiska spalinami
z ciężarówek. Po trzecie – uprawa w mieście
pozwala na integrację lokalnej społeczności,

ponieważ współpracujemy na miejscu i wiemy,
od kogo kupujemy.
Kolejną ważną korzyścią z miejskiego
rolnictwa jest lepsza cyrkulacja wody w mieście. Betonowanie rozległych powierzchni
miejskich gruntów źle wpływa na równowagę
hydrologiczną terenu, a pozostawienie w przestrzeniach zurbanizowanych wolnych gruntów, gdzie woda może bez problemu wsiąkać
w glebę, jest warunkiem prowadzenia zrównoważonej polityki hydrologicznej. Ogród,
który tworzą różnorodne rośliny, ma istotną
przewagę nad ogrodami monokulturowymi
– sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Różne rośliny inaczej reagują na suszę
czy nadmiar opadów, dlatego spada ryzyko
ich całkowitego wymarcia w ekstremalnych
warunkach. W glebie wielogatunkowych
ogrodów powstaje coś, co nazywa się żywą
gąbką – woda gromadzi się między korzeniami
roślin i przenika w głąb gleby, oczyszczając się
i wzbogacając w składniki mineralne.

D ziałki – polski fenomen
Jeden na trzech działkowców w Europie
jest Polakiem – prawie milion naszych rodaków uprawia działkę. Średnia wielkość rodzinnego ogródka działkowego, leżącego w miastach lub na ich obrzeżach, wynosi ok. 400
metrów kw. Ogrody działkowe jako uzupełnienie przyrody w mieście i tanie źródło żywności pojawiły się wraz z uprzemysłowieniem
miast – w połowie XIX wieku. Były zakładane na obrzeżach metropolii, a ich struktura
często zachowała się do dzisiaj. Na samym
początku o działce myślano jak o zielonym
miejscu do aktywnego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży. Z czasem, wraz z postępującym
kryzysem gospodarczym i coraz większą biedą, działki stały się koniecznym elementem
krajobrazu wielkich miast.
W Polsce pracownicze ogrody działkowe zakładano na przełomie XIX i XX wieku,
by dostarczały ludziom miejsca do wypoczynku, ale też taniej żywności. W naszym kraju
działki pełnią szczególną rolę w produkcji
żywności, ponieważ urbanizacja ani gigantyczne monokulturowe farmy nie są aż tak
rozwinięte jak na zachodzie Europy.

Z ielone parapety

i balkony
Nie trzeba jednak być właścicielem
działki, by cieszyć się z owoców własnej
pracy ogrodniczej. W mieście doskonałym

ARCHIWUM

Miasta uprawne

Jeden na trzech działkowców w Europie jest Polakiem – prawie milion naszych rodaków działkę
miejscem na uprawę własnych warzyw może
być balkon, taras czy parapet, ponieważ podłoże szybciej się tam nagrzewa, co sprawia,
że nasiona szybciej kiełkują i rosną. Ważne,
by nie wychodziły bezpośrednio na ruchliwą ulicę, należy też dostosować ilość światła
do wymagań poszczególnych roślin. W małych
mieszkaniach świetnie się sprawdzą wszelkie
odmiany miniaturowe oraz liściaste warzywa
i zioła, większość z nich może rosnąć w donicach lub skrzyniach.
Na parapecie okiennym możemy uprawiać większość roślin przyprawowych. Wymagają one dużo słońca, więc wybierzmy
dobrze nasłonecznioną stronę. Zioła należy
chronić przed przeciągami i silnym wiatrem,
dlatego jeśli chcemy wywietrzyć pomieszczenia, to na ten czas odstawmy doniczki dalej
od okna. Dobre drewniane okna zapewnią ziołom odpowiednią ilość światła. W doniczkach
na parapecie można uprawiać większość ziół
– zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich.
Z gatunków jednorocznych najczęściej do domowej uprawy wybierane są: bazylia, cząber,
majeranek, kolendra i rzeżucha. Z roślin dwuletnich najchętniej uprawia się pietruszkę.
Pozyskiwanie na bieżąco szczypiorku czy
majeranku urozmaici potrawy, a dodatkowo
to najlepszy sposób na dostarczenie naszemu
organizmowi niezbędnych związków i składników pokarmowych.

Uprawa roślin na balkonie zależy w głównej mierze od jego powierzchni i położenia.
Na mniejszych zmieści się zaledwie kilka
roślin, zaś przestronne balkony pozwalają
na obfitą produkcję żywności i ziół. Optymalne są balkony usytuowane na zachód
i wschód, ponieważ południowy trzeba osłaniać przed słońcem, przez co uprawa roślin
jest bardziej czasochłonna (wymaga częstego
podlewania). Z kolei na północy panuje zbyt
duże zacienienie dla większości gatunków
(poza ziołami).
Większość gatunków wymaga niewielkich pojemników, z obowiązkowymi otworami
w dnie. Nadają się do uprawy w skrzyniach
montowanych na poręczach, na podłodze lub
w wiszących pojemnikach. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest ich podlewanie
(z reguły rośliny zielne nie wytrzymują susz)
oraz uszczykiwanie pędów (pobudza krzewienie). Najczęściej na balkonach uprawia
się bazylię, majeranek, miętę, melisę, lawendę
i rozmaryn. Ogromną popularnością cieszą się
pomidory koktajlowe. Na przestronniejszych
balkonach można uprawiać wiele krzewów,
a nawet drzew owocowych. Trzeba pamiętać,
że rośliny w uprawie balkonowej są bardziej
uzależnione od człowieka od tych uprawianych w gruncie, dlatego trzeba je często
podlewać.
l

Walka z niską emisją

W Katowicach na Spodku i przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym zainstalowano czujniki jakości powietrza. Dzięki aplikacji
każdy będzie mógł sprawdzić na smartfonie albo tablecie stan powietrza w czasie
rzeczywistym.

Zainstalowane czujniki to sensory
powietrza Airly, które na bieżąco mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych
PM2,5 oraz PM10, temperaturę powietrza,

ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Zamontowanie urządzeń wpisuje się
w tematykę tegorocznego X Europejskiego
Kongresu Gospodarczego oraz zaplanowanego na grudzień Szczytu Klimatycznego
COP24 w Katowicach, na których mocno
mają wybrzmieć tematy ekologii i nowych
technologii.
Dane z czujników zainstalowanych
na kongresowych budynkach uzupełnią tworzoną w Polsce sieć, dzięki której powstaje

mapa jakości powietrza. Na podstawie danych gromadzonych przez sensory na mapie
oznaczane są stany powietrza w najbliższej
okolicy. Kolor zielony wskazuje dobrą jakość
powietrza, a czerwony fatalną. Dane aktualizowane są na bieżąco i udostępniane na stronie
map.airly.eu oraz w aplikacjach na urządzenia
mobilne. Dzięki tej metodzie można również
poznać prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Małe Mitsubishi z nową twarzą

Mitsubishi Space Star 2018 oferuje znakomitą zwrotność i łatwość manewrowania

Jaguar F-PACE pojawił się w sportowej odmianie SVR

Mitsubishi pokazało w Poznaniu zmodernizowany samochód segmentu B – Space Star.
W tegorocznej wersji auta pojawił się całkowicie nowy projekt przedniej i tylnej części
nadwozia.

samochód, który spełnia obietnice zarówno
marki F-PACE, jak i SVR – mówi Mike Cross,
główny inżynier ds. spójności konstrukcji,
Jaguar Land Rover.
Udoskonalenia pakietu aerodynamicznego obejmują większe wloty powietrza z przodu i boczne wloty powietrza w błotniku, które
zmniejszają opór powietrza w nadkolach,
ograniczają turbulencje i zapewniają dodatkowe chłodzenie, jednocześnie zwiększając
stabilność jazdy przy większych prędkościach. Ponadto wydatne nadkola i obniżone listwy boczne tworzą muskularne linie,
które wyróżniają model SVR na tle innych
konstrukcji.

J aguar F-PACE
Jaguar F-PACE pojawił się w sportowej
odmianie SVR. Będzie to najszybsza i najmocniejsza wersja tego modelu, jaką do tej pory
wyprodukowano, z udoskonalonym zawieszeniem i aerodynamiką gwarantującą niepowtarzalną radość z jazdy w każdych warunkach.
Zaprojektowany przez dział Special Vehicle Operations (SVO), dzięki zwiększeniu
mocy o 44 proc., pięciolitrowy silnik benzynowy V8 z turbodoładowaniem oferuje 550
KM i 680 Nm oraz umożliwia przyspieszenie
do 100 km/h w ciągu 4,3 sekundy oraz maksymalną prędkość 283 km/h.
– F-Pace SVR zapewnia fantastyczne
osiągi przy zachowaniu typowej niezawodności i wygody codziennego użytkowania.
Każdy element, od układu kierowniczego
po dedykowany układ zawieszenia, został
specjalnie dostosowany do naszego wydajnego
SUV-a, w rezultacie uzyskaliśmy spektakularny

P olska premiera Y arisa
w P oznaniu
Podczas salonu samochodowego w Poznaniu miała miejsce polska premiera Toyoty Aygo po faceliftingu. Front samochodu
zdobi trójwymiarowy znak X, zaś z przodu
i z tyłu pojawiły się przeprojektowane, oferowane w standardzie światła LED. Samochód
otrzymał także cichy silnik o większej mocy
i bardziej komfortowe zawieszenie. Dla tych,
którzy wolą głośniejsze samochody, był Yaris
WRC – samochód, który zapewnił Toyocie
dwa miejsca na podium w tegorocznej edycji
Rajdu Monte Carlo, a także Yaris GRMN –
rasowy hot hatch o mocy 212 KM.

Toyota nie ograniczyła się jednak tylko do premiery Aygo. Można było obejrzeć
wodorową Toyotę Mirai, Priusa czwartej
generacji, ładowanego z gniazdka Priusa
Plug-in Hybrid oraz Toyotę C-HR Hybrid.
Pokazywało to mocną pozycję, jaką marka
zajmuje w zakresie nowych napędów. Był
także RAV4 Hybrid oraz ubiegłoroczny debiut Toyoty – nieśmiertelny Land Cruiser
ósmej generacji.

W zrost sprzedaży
V olkswagenów
Po bardzo dobrym 2017 roku Volkswagen nie zwalnia tempa, przez pierwsze trzy
miesiące 2018 roku zarejestrowano w Polsce
o 906 egzemplarzy nowych osobowych VW
więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to wzrost liczby rejestracji
o 6,96 proc. Wzrost liczby rejestracji przez
firmy był w tym okresie dwukrotnie wyższy
(+14,08 proc.).
Ponad połowę rejestrowanych nowych
aut stanowią trzy modele – Golf (4088 egzemplarzy), Passat (2065 sztuk) i Tiguan (1557
aut). Bardzo dobrze przez klientów został
przyjęty T-Roc. W styczniu zarejestrowano 108 sztuk tego modelu, w lutym już 170
(wzrost o 57 proc.), a w marcu – aż 386 (wzrost
o 127 proc. w porównaniu do wyniku w lutym).

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Modyfikacje objęły także charakterystykę układu kierowniczego i zawieszenia oraz
wnętrze pojazdu. Oprócz poprawy jakości
materiałów i wykonania dodano również nowe
funkcje i elementy wyposażenia, m.in. biksenonowe reflektory przednie, podgrzewane
przednie siedzenia, system bezkluczykowy
oraz nowe kolory nadwozia. Bezpieczne, lekkie i aerodynamiczne nadwozie modelu Space
Star 2018 zapewnia przestronne wnętrze dla
pięciu osób przy wyjątkowo niskim spalaniu
na poziomie 4,1 litra na 100 kilometrów.
Mitsubishi Space Star 2018 oferuje znakomitą zwrotność i łatwość manewrowania,
uzyskaną między innymi dzięki bardzo małemu promieniowi zawracania wynoszącemu
zaledwie 4,6 metrów. Nowe Mitsubishi Space Star przekonuje także niskim spalaniem
i kosztami eksploatacji, pięcioletnią gwarancją
i bogatym wyposażeniem w połączeniu z promocyjnym cennikiem, który zaczyna się od
39 990 złotych.
Polski oddział Mitsubishi zaprezentował
również w Poznaniu swój znany SUV – Mitsubishi Outlander 2018 z systemem SDA oraz

specjalną wersję najpopularniejszego modelu
spod znaku Trzech Diamentów – Mitsubishi
ASX 2018 Blue Edition.
Zwiedzający wystawę mogli po raz pierwszy zapoznać się też z zupełnie nowym modelem atrakcyjnego SUV-a coupe – Mitsubishi Eclipse Cross, który jest już dostępny
we wszystkich salonach marki w promocyjnej
cenie od 89 990 złotych.

Polska premiera Toyoty Aygo po faceliftingu w Poznaniu

Największą sprzedaż nowych aut stanowią – Golf (4088 egzemplarzy), Passat (2065 sztuk) i Tiguan (1557 aut)
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Najazd gości
na dom

Podejrzliwość

W cudzym domu obowiązują inne zasady,
czyli nie nasze. Ja niekiedy powinnam dostać
po łapach za dotykanie, przestawianie i oglądanie bibelotów bez pozwolenia. Tak mam, że gdy
zobaczę porcelanową figurkę, to muszę ją wziąć
do ręki. Pewnie dlatego, że w swoim domu
takich cacek nie mam. Na widok szafkowego
zegara dostaję małpiego rozumu, czyli gotowa
jestem bez pytania otwierać drzwiczki i majtać
wahadełkiem. Po przeczytaniu tej autoreklamy
moich gaf zapewne w niejednym domu będę
gościem specjalnej troski. Przyrzekam poprawę,
bo kiedyś ze złych nawyków trzeba wyrosnąć.
Niektórzy wyrastają z gaf w przyspieszonym tempie. Pewna synowa, nieokrzepła w powściąganiu ciekawości, dostała pięścią w twarz
od teściowej, która przed nią uciekła z pokoju
gościnnego do sypialni. Zirytowało ją, że synowa po świątecznym obiedzie zajrzała do spiżarni i spontanicznie wykrzyczała: „ależ wielki
pająk i ogromna pajęczyna, mama da miotłę,
to sprzątnę”. Gospodyni uciekła, żeby ochłonąć,
ale synowa nie odpuściła i dręczyła pytaniem:
„czy nie ma sposobu na insekty w spiżarni?”.
Incydent zakończył się prawym sierpowym
i zerwaniem stosunków dyplomatycznych między paniami. Ale sznupacze występują nie tylko
w wersji damskiej. Panowie mają skłonność
do zaglądania bez zezwolenia do pomieszczeń
gospodarczych, czyli za byle czym wtykają nos
do kotłowni czy warsztatu. Wisienką na torcie
ich wścibstwa jest samowolna lustracja barku
gospodarzy, być może w poszukiwaniu lepszych
trunków niż te na stole.
Sznupanie przynosi różne straty. Zwłaszcza gdy mamy usiłują przychylić nieba synom
opuszczonym przez żony na kilka godzin lub
dni. Wpadają z obiadem dla swojego Jasia
i przy okazji wprowadzają swój porządek
w kuchni, układają ubrania w szafach, sortują
parami skarpetki itp. Jedna z takich troskliwych mam posprzątała śmieci z podłogi, tak
jej się wydawało, i poukładała papierzyska
w równiutkie stosy. Szkopuł w tym, że zniszczyła wielomiesięczną pracę synowej, która
na podłodze miała posortowane materiały
do pracy doktorskiej.
Zdarzają się sznupowate naruszenia miru
domowego. Gdy byłam z długą wizytą u przyjaciół, spacerowaliśmy po okolicy i zostałam
zagarnięta, by zobaczyć mieszkanie nowożeńców. Młodego znałam od zawsze, czyli od kiedy się urodził. Pomyślałam sobie: „Czemu nie.
Wpadniemy jak lotna brygada, wymienimy
uściski i zabierzemy Młodych na piwo w parkowej restauracji”. Okazało się, że zostałam
zaproszona do mieszkania pod nieobecność
gospodarzy. Rodzice mieli klucze, otworzyli
i po chwili Młodzi wrócili z pracy. Poczułam
się paskudnie, ale nieco mi ulżyło, ponieważ
zapewnili, że byli wcześniej uprzedzeni o naszym najściu na dom pod ich nieobecność.
Niestety, moi przyjaciele taki wyrobili sobie
obyczaj, że zapraszali na wycieczki do mieszkania syna wszystkich swoich znajomych. Byli
dumni i mieli ku temu powody. Ale nie przyjęli do wiadomości, że Młodzi mają prawo
do poszanowania swojej odrębności i miru
domowego. 
JOLANTA TALARCZYK

Magda nabrała pierwszych podejrzeń
co do uczciwości swojego męża w kilka miesięcy po ślubie. Urządzali właśnie swój pierwszy wspólny dom – w jej wymarzonej dzielnicy,
dokładnie taki, jaki sobie wymarzyła. Adam,
jej świeżo poślubiony mąż, także wydawał się
być spełnieniem jej wszystkich marzeń. Lekarz
z dobrego domu, ułożony, bez nałogów, bez
byłych żon i dzieci – to się prawie nie zdarzało,
zważając na to, że Magda niedawno skończyła
35 lat, a jej mąż był jeszcze nieco od niej starszy. Na ślub zresztą zdecydowali się bardzo
szybko, po zaledwie kilkunastu spotkaniach
i trzech miesiącach znajomości. Ale Magda
wychodziła z założenia, że jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak ma być
– to ona tak właśnie zrobi. Najwyżej będzie
rozwódką, a przecież to zawsze lepiej brzmi
niż stara panna. Przynajmniej zamknęłaby
usta wszystkim swoim wścibskim ciotkom, które od dawna podejrzewały, że po prostu nikt
jej nie chce i coś musi być z nią grubo nie tak.

Zatem wszystko szło jak po maśle. Wystawny i elegancki ślub sfinansowany przez
rodziców Magdy, na którym nie doszło do żadnych gaf, miodowy miesiąc jak z bajki i plany
tego domu, który wyglądał jak żywcem wyciągnięty z katalogu dla nowojorskiej socjety.
I wtedy pojawiła się pierwsza wpadka.
Magda znalazła na tarasie domu, pod stertą
parkietowych desek, napoczętą paczkę papierosów. Początkowo oskarżyła swoich robotników,

którzy jednak stanowczo zaprzeczyli. Ona pewna jednak, że to niemożliwe, żeby jej idealny
mąż ją oszukał, zaczęła własne śledztwo. Nie
trwało ono jednak długo – jeszcze tego samego
dnia znalazła dwie identyczne napoczęte paczki
papierosów w rzeczach męża. Prawdopodobnie
wtedy zapaliła jej się pierwsza ostrzegawcza
lampka i zaczęła go dokładniej obserwować.
Kilka tygodni później wiedziała o swoim
nowym mężu o wiele więcej – nie tylko często
w tajemnicy palił papierosy, ale również nie stronił od narkotyków i alkoholu. Niewiele później
okazało się nie tylko, że Magda nie była jego
pierwszą żoną, ale także to, że nie była drugą.
Każda następna informacja przyprawiała ją o ból
głowy i pewność tego, że już niczego związanego z tym mężczyzną nie była pewna. I wtedy
przyszedł ostateczny cios – zawsze nieobecny
i zapracowany Adam praktycznie od początku
ich znajomości prowadził podwójne życie.
Magda zawsze trochę z wyższością traktowała wszystkie jej koleżanki narzekające
na swoje nieudane związki. Nigdy nie przypuszczała, że jej własne, pozornie idealne małżeństwo stanie się jednym wielkim składowiskiem
związkowych katastrof. Niebawem zaczęła jednak prawdziwą drogę przez mękę – rozwód
z Adamem, który wcale nie miał ochoty się
z nią rozwodzić. Wtedy też, całkiem przypadkiem, zaprzyjaźniła się ze swoim prawnikiem,
całkowitym przeciwieństwem tego, czego sama
szukała w mężczyźnie. Karol był niski, krępy,
z pewnością bliższe jego sercu były chrupki

i wieczory przed telewizorem niż sporty, nie
przykładał przesadnej wagi do swojego wyglądu, a poza pracą nierzadko zdarzało mu się
powiedzieć coś bardzo nie na miejscu. Ale był
takim swojakiem, któremu Magda zdradziła
sporo swoich sekretów, przed którym się nie
krępowała i pierwszą osobą w jej życiu, która
widziała ją płaczącą. Karol, w dobrze skrojonym
garniturze, który na nim i tak wyglądał jak łach,
bo zawsze on zdołał się gdzieś ubrudzić, był
dla niej po prostu pociesznym misiem, który oprócz reprezentowania jej w sądzie jako
jedyny nie uciekał gdzie pieprz rośnie przed
jej ponownymi zwierzeniami. Podczas jednego z ich wielu wspólnych wieczorów spotkali
wściekłego i pijanego Adama, który bez oporów
rzucił się na Magdę i zaczął ją szarpać. Ku jego
zdziwieniu atak bez odrobiny problemu odpadł
Karol, jak się okazało miłośnik nie tylko chrupek, ale także wieloletni karateka.
Ciągnący się miesiącami rozwód dobiegał jednak końca. Magda wreszcie była znowu
sama, a jej status rozwodniczki cieszył ją tylko
tyle, ile mogła ją cieszyć odzyskana wolność.
Sama postanowiła także zapomnieć o wszystkim, co było związane z tamtym niespecjalnym
okresem w jej życiu – więc zmieniła numer,
przeprowadziła się i postanowiła jakiś czas podróżować, żeby przemyśleć, jak chciałaby, żeby
wyglądało jej życie w nowej odsłonie. I ku jej
zdziwieniu jedyną spójną myślą kolejnych miesięcy była tęsknota za pół głowy od niej niższym,
za to bardzo walecznym prawnikiem. 
l

Zdrowie

By nie zatykać ust
Wielu z nas zauważyło, że nasz oddech
ma czasami przykry zapach. Z tego powodu
nieraz dochodzi do problemów w kontaktach
społecznych czy towarzyskich. Świadomość
tego kłopotu obniża też samoocenę i pewność siebie. Większość osób nieświeży oddech dopada rano, kiedy wstają z łóżka. Medyczna nazwa tej przypadłości to cuchnący
oddech, z łac. Foetor ex ore. Warto wiedzieć,
że niejednokrotnie objaw ten ma podłoże
chorobowe, a w związku z tym należy wyjaśnić jego dokładną przyczynę.

J ak mogę

zdiagnozować
u siebie nieprzyjemny
oddech ?
Na skontrolowanie świeżości swego oddechu jest kilka sposobów. Najłatwiejszą domową metodą jest szorowanie zębów suchą
szczoteczką (bez wody i pasty) przez trzy minuty. Po kolejnych 30 sekundach zapach, który
na niej zostanie, będzie odpowiadał woni z naszych ust. O własnym zapachu przekonamy
się też poprzez potarcie palcami tylnej części
języka (wcześniej należy szeroko otworzyć
usta i wysunąć język) i powąchanie swoich
palców.
Możemy też posłużyć się medycznym
przyrządem – halimetrem. Wygląda jak alkomat i działa na podobnej zasadzie. Badanie
za pomocą halimetru polega na pomiarze stężenia lotnych związków siarki w wydychanym
powietrzu.

ARCHIWUM

Sznupacz to jeden z najpaskudniejszych gości
w naszym domu. Piękne śląskie słowo „sznupać” (szukać czegoś) w prozie życia nabiera
pejoratywnego znaczenia. Jesteśmy po świętach, czyli mamy wysyp świeżych anegdot
o niefortunnych wizytach.

S tan mojego uzębienia
jest bez zarzutu , a mimo

to mam nieświeży oddech .
D laczego ?
Przyjmuje się, że zdecydowana większość
(90 proc.) przyczyn nieświeżego oddechu jest
zlokalizowana w obrębie jamy ustnej (próchnica, zapalenia i paradontoza, kamień nazębny).
Reszta jest wywołana zmianami w dalszym
odcinku przewodu pokarmowego lub też jest
spowodowana chorobą ogólnoustrojową czy
metaboliczną. Choroby układu pokarmowego
mogą być przyczyną, że z naszych ust wydobywa się niemiły zapach. Przeważnie jest
to związane z chorobą wrzodową żołądka,
zapaleniem wyściełającej go błony śluzowej,
zbyt małą ilością enzymów trawiennych, grzybicą układu pokarmowego czy zespołem złego
wchłaniania. Żołądek pokryty wrzodami albo
z zapaleniami błony śluzowej to przyczyna
tych samych problemów.
Źródłem nieświeżego oddechu mogą
być też chore migdałki, które są skupieniami
tkanki limfatycznej we wgłębieniu gardzieli.
U osoby zdrowej są one niewielkie i sprężyste,
ale u kogoś cierpiącego na nawracające anginy,
alergika czy u osoby z przewlekłym nieżytem nosa mogą być powiększone. Tworzą się
w nich wtedy nisze, w których zalegają resztki

pokarmu, które po pewnym czasie rozkładają
się i wydzielają nieprzyjemny zapach.

C zy możliwe jest pozbycie

się niepożądanego
zapachu ?
Tak, wymaga on jednak często nie leczenia objawowego, tylko pozbycia się źródła
zapachu. Jeśli przyczyną jest nieutrzymywanie
właściwej higieny jamy ustnej, to możemy
wyeliminować ten objaw poprzez wdrożenie właściwych nawyków higienicznych.
W przypadku poważniejszych problemów
stomatologicznych przykry oddech zniknie
po wyleczeniu próchnicy czy zgorzeli zębów.
Jeśli przyczyną jest infekcja górnych dróg oddechowych, to sposobem może być wyleczenie
przewlekłych stanów zapalnych zatok nosa,
gardła, oskrzeli, a także ropni migdałków.
Jeśli okaże się, że jesteśmy chorzy na refluks
żołądkowo-jelitowy, stosuje się odpowiednie
leki, tzn. inhibitory pompy protonowej oraz
rzadziej leki prokinetyczne.

J ak można ustrzec się
nieświeżego oddechu ?
Kluczem w zapobieganiu tej przypadłości
jest dbanie o higienę jamy ustnej. Istotna jest
codzienna profilaktyka, w tym odpowiednie
szczotkowanie i nitkowanie zębów co najmniej
dwa razy dziennie. Należy przestrzegać pełnowartościowej diety i ograniczyć przekąski
pomiędzy posiłkami. Po konsultacji ze stomatologiem można stosować fluorkowe płukanki
do ust. 
l
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Krzyżówka panoramiczna nr 8
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wielkanocne życzenia”.
Nagrodę wylosowała: Pani Barbara Szulc z Wyr.

Piwo przez wieki

Sam Browar jest najbardziej charakterystycznym obiektem w Tychach, był więc swoistym muzeum na długo, zanim w głowach jego
szefów pojawiła się idea powstania historycznej placówki. Na siedzibę muzeum wybrano
odnowiony budynek kościoła ewangelickiego
znajdującego się w zabudowaniach browaru.
Uroczyste otwarcie Muzeum Piwowarstwa
miało miejsce 22 listopada 2004 roku. Po kilku
latach znalazło się na znanym Szlaku Zabytków Techniki i od niedawna stanowi na nim
jedną z czterech Gwiazd Techniki. W muzeum
zgromadzono eksponaty dotyczące tradycji
i historii Tyskich Browarów Książęcych oraz
kolekcje fotografii, kufli, beczek, butelek, podkładek i wiele innych eksponatów związanych
z piwem. To jednak tylko suche zestawienie

ARCHIWUM

Tyskie Browarium – muzeum
Tyski Browar Książęcy to największy przemysłowy browar w Polsce. Warzy się w nim piwa
już niemal 400 lat – za jego początek uznaje
się rok 1629. Firma powstała na terenie obszaru dworskiego należącego do pszczyńskiego
rodu Promnitzów. Przez ponad setki lat trunki
były rozprowadzane wyłącznie na obszarze
państwa pszczyńskiego. Nowoczesny browar w dzisiejszym rozumieniu działa od 1861
roku, gdy nowy właściciel, pszczyński książę
Jan Henryk XI Hochberg, rozpoczął budowę
nowej warzelni, chłodni, słodowni, młynu, suszarni i lodowni. Tyski Browar stał się polską
firmą w 1922 roku, a w okresie międzywojennym perłą w jego ofercie było piwo Książęce
Tyskie. Działające od 2004 roku muzeum upamiętnia bogatą historię książęcego browaru.

jego zbiorów, prawdziwym magnesem dla
gości jest sposób, w jaki je zaprezentowano,
oraz pełen atrakcji sposób zwiedzania.

M ultimedialnie i w 3D
Odwiedzający muzeum są witani przez
ruchomy obraz księcia Jana Henryka XI w pozłacanych ramach i szybko domyślają się,
że arystokrata przemawia do nich nie z płótna,
tylko z płaskiego ekranu plazmowego. Tradycja łączy się z nowoczesnością we wszystkich
salach muzeum. W sali muzealnej goście mogą
nacieszyć oczy ponad 300 butelkami z początku XIX wieku, narzędziami bednarskimi,
oryginalnymi dębowymi beczkami, kuflami,
podstawkami, etykietami, kapslami, dokumentami oraz zdjęciami związanymi z piwem
i jego historią.
Z sali muzealnej goście przechodzą do nowocześnie wyposażonej sali kinowej, w której czeka na nich seans filmu o historii ziemi
pszczyńskiej i Tyskich Browarach Książęcych
zrealizowany w technologii trójwymiarowej.

11

Sala jest naszpikowana elektroniką – wypełniają ją ekrany dotykowe prezentujące historię browarów i proces produkcyjny oraz gry
piwne. Ze specjalnej beczki mailowej można
wysłać do znajomych mailem swoje zdjęcie,
w którym w technice blue box zostaniemy
wstawieni w wybrane tło. Gdy goście kończą
zwiedzanie, są zapraszani do pubu w piwnicach muzeum. Jego fragment widać zresztą
z sali muzeum przez przeszkloną podłogę pod
„ścianą trzech żywiołów”. Tam mogą spróbować niedostępnego nigdzie indziej sezonowego piwa Książęce Pierwsze Zbiory, z porcją
świeżo zebranego chmielu.

S topa bezrobocia rejestrowanego
w marcu wyniosła 6,6 proc. wobec
6,8 proc. w poprzednim miesiącu – szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Wskaźnik okazał się o 1,4 pkt proc.
wyższy niż rok wcześniej. Liczba bezrobotnych w ubiegłym miesiącu wyniosła 1,09 mln
osób. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców wyniosła 147 tys. i w porównaniu
do lutego wzrosła o 17 tys. (o 13,1 proc.). Jedynie w województwie podkarpackim nastąpił
spadek liczby wolnych miejsc pracy – o 0,5 tys.
W marcu zarejestrowano 57,3 tys. samochodów. To był najlepszy miesiąc w sprzedaży nowych samochodów osobowych i lekkich
dostawczych od 2000 roku. Dane za I kwartał
2018 roku w porównaniu rok do roku przynoszą wzrost o 10,4 proc. Ten wysoki poziom
sprzedaży jest zasługą coraz większych zakupów firm. To zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, gdy na początku roku
w salonach dominowali klienci indywidualni,
skuszeni wyprzedażami rocznika. Najwięcej
nowych aut osobowych sprzedała Skoda (18,8
tys. samochodów), na drugim miejscu znalazła się Toyota (15,9 tys.), trzeci był Volkswagen (13,9 tys.), a kolejne miejsca zajęły Opel,
Ford i Kia. W rankingu najpopularniejszych
modeli dwa pierwsze miejsca zajęły Skoda
Octavia i Fabia. Na kolejnych znalazły się:
Toyota Yaris, Opel Astra i Volkswagen Golf.
Duży ruch panował także na rynku wtórnym.
Najpopularniejszymi modelami wystawianymi
do sprzedaży były Opel Astra i Volkswagen
Passat. Średnia cena wyniosła 17,5 tys. złotych, średnia wieku – 11 lat, natomiast średni
deklarowany przebieg – 180 tys. kilometrów.
S zwajcarski banknot o nominale
10 franków został uznany za najpiękniejszy banknot świata. To kolejne zwycięstwo Szwajcarskiego Banku Narodowego,
w dodatku drugie z rzędu. W konkursie startowały 22 banknoty wprowadzone do obiegu
w ubiegłym roku. W ścisłym finale znalazły
się również banknoty: 10 funtów wyemitowany przez Royal Bank of Scotland, banknot
kanadyjski (10 kanadyjskich dolarów), banknot
Fidżi (7 dolarów Fidżi) oraz banknot norweski
(100 koron norweskich) i pochodzący z Dżibuti (40 franków dżibutyjskich). Kandydatów
nominowali, a potem wyłaniali zwycięzców
członkowie stowarzyszenia IBNS. Banknoty
startujące w konkursie muszą wejść do obiegu
w roku, za który przyznawana jest nagroda.
Muszą mieć wysoką wartość artystyczną oraz
wyróżniać się innowacyjnymi zabezpieczeniami. Powinny też być w powszechnym użyciu
w danym kraju.

N owe - stare eksponaty
Historia Tyskich Browarów Książęcych
nie jest zamkniętą księgą, wciąż dopisywane
są do niej nowe rozdziały. Podczas remontu w 2001 roku odnaleziono list w butelce,
pod którym w 1928 podpisali się pracujący
w nim cieśle. W 2010 roku odkryto, pod jakim
dziełem złożyli autografy. Otóż w latach 20.
XX wieku w browarze trwały gruntowne prace
modernizacyjne, a brygada mistrzów ciesielstwa odpowiadała m.in. za więźbę dachową.
Na odnalezionych niemal stuletnich deskach
widnieją te same podpisy, co na odkrytym
liście. Widocznie mistrzowie swojego fachu
byli tak dumni ze swej pracy, że postanowili wysłać przesyłkę potomnym. Ciekawe, ile
jeszcze podobnych listów z przeszłości czeka
na odkrycie i wystawienie w Tyskim Muzeum
Piwowarstwa.
MAREK KOWALIK
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A K T U A L N O Ś C I
Polsko-Indonezyjskie Forum Gospodarcze

Szansa na inwestycje

MINISTERSTWO ENERGII

dla polskich firm górniczych
– Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych. To, co możemy zaoferować partnerom indonezyjskim, to m.in. wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dostawy rozwiązań
technologicznych, maszyn i urządzeń górniczych – powiedział
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, otwierając Polsko-Indonezyjskie Forum Gospodarcze. Spotkanie odbyło się
12 kwietnia 2018 roku w Dżakarcie.

Wiceminister Tobiszowski podkreślił, że polskie firmy
mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania „pod klucz”
w zakresie projektowania i budowy kopalń, jak również dostarczenia maszyn i serwisu urządzeń. – Indonezji możemy
również udzielić wsparcia poprzez nasze instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe. Polskie firmy są także
gotowe do realizacji dużych przedsięwzięć przemysłowych,
a współpraca pomiędzy naszymi krajami może przyczynić
się do umocnienia pozycji obu naszych krajów na arenie
międzynarodowej – dodał.
W opinii wiceministra Tobiszowskiego potencjał dla rozwoju naszej współpracy bilateralnej jest ogromny. – Powinniśmy go wykorzystać dla wzmocnienia gospodarek obu naszych
krajów – podsumował. W forum wzięły udział także polskie
firmy z sektora górniczego, m.in. JSW, JSW Innowacje, PeBeKa,
Rafako, Famur, Famur-Famak.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że polskie firmy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania „pod klucz” w zakresie
projektowania i budowy kopalń, jak również dostarczenia maszyn i serwisu urządzeń
Podczas pobytu w Dżakarcie sekretarz stanu w ME Grzegorz Tobiszowski spotkał się również ze swoim odpowiednikiem, wiceministrem energii i surowców mineralnych Archandrem Taharem oraz wiceministrem ds. przedsiębiorstw
państwowych Fajarem Hary Sampuro. W rozmowach zadeklarowali, że Indonezja jest zainteresowana inwestycjami polskich

firm górniczych i okołogórniczych w zakresie projektowania
i budowy kopalń, wydobycia węgla kamiennego i brunatnego,
procesem odmetanowania oraz dostawą maszyn i urządzeń.
Poinformowali również, że polscy specjaliści z branży górniczej
są wysoko cenieni.
MAT. PRAS ME

