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Temat na czasie
Grzegorz Tobiszowski,
wiceminister energii: – Rynek
indyjski jest dla
polskich firm bardzo
interesujący.

D

11/ 2 0 1 8 • 1 -15 C z e r w c a 2 0 1 8

w

U

T

Y

G

O

D

N

I

K

s.

3

W W W. N OW YGO R NIK . PL

ISSN 2082-3797
nr

W

N umerze

1,60 zł

w t ym vat

8%

P iekary Ś ląskie . Pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn

Górnicze akcenty
ARCHIWUM

Dar uzdrawiania

cena

Trzeba mówić o podarowaniu
swoich narządów do transplantacji.
strona 5

Może też będę
potrzebował,
żeby ktoś po mnie
przyszedł

Chciałem rozmawiać o śmierci.
Woleli mówić o życiu. – Śmierć
jest elementem życia. Nie ma
co się rozwodzić – tłumaczyli.
– Idziecie po żywego kolegę.
strona 6–7

Zwierzęcym
mieszczuchom na
ratunek
Ochrona dzikich zwierząt.
strona 8

Elektryczne salony
Mitsubishi

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

27 maja w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej spotkali się pielgrzymi. Coroczna
pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn w tym roku miała szczególny charakter. Święte miejsce powstało
700 lat temu. Z tysiącami wiernych spotkali się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc i legat
papieski kard. Zenon Grocholewski. Poza tradycyjnie mocnymi akcentami górniczymi wiele uwagi
skupiono na ratownikach górniczych, górnikach, którzy zginęli w katastrofie w Zofiówce, i na ich
rodzinach. Zwracając się do ratowników, arcybiskup Skworc powiedział: – Wasze działanie to przykład
bezgranicznej miłości do bliźniego. Bóg zapłać wam z całego serca, dziękujemy i szczęść Boże!
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Pięścią w stół

Głupota i plugastwo
Osiem rodzin z UE oraz po jednej z Kenii i Fidżi zaskarżyło Unię Europejską do sądu. Ich zdaniem cele redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku w UE są zbyt
niskie. Przez zmiany klimatu rodzina z Niemiec drży
o los wyspy na Morzu Północnym. Oni tam mieszkają,
mogą stracić źródło utrzymania, bo prowadzą hotel.
Rodzina z Francji uważa, że susza zagraża ich polom
lawendy. Kenijczycy skarżą się na upały i susze. Taką
informację podał portal nettg.pl. Pomyślałem, że ekolodzy powinni złożyć skargę, ponieważ zmiany klimatu
doprowadziły do wymarcia dinozaurów. Doradzam.

N

a terenach, które są teraz częścią Polski, był
lodowiec. Właściciele wyciągów narciarskich
mogliby dochodzić swoich praw, bo gdyby nie
ocieplenie, mogliby na przykład nieźle prosperować
na obszarze Mazur. Polscy rolnicy mogliby hodować
renifery, a nasi myśliwi polowaliby na białe niedźwiedzie. Jak pomyślę, że przez zmiany klimatu nie ma już
tak pięknych drzew, jakie rosły w Jastrzębiu-Zdroju
jakieś 100 mln lat temu, to płakać mi się chce. Czy
mogę gdzieś złożyć skargę?
Dopadł mnie głupkowaty nastrój, bo na chwilę
uległem ogólnemu trendowi, który narzuca Internet. Przez ten hałas informacyjny można przebić się
tylko z czymś, co jest głupie, chamskie i obrzydliwe.
Hasła pokrzywdzonych przez zmianę klimatu są głupie. Chamski i obrzydliwy był hejt, który pojawił się

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Zauważyłem,
że plugawe
oblicze stało
się znakiem
rozpoznawczym
charakteru.

Komentuje Paweł Kołodziej
na kilku forach internetowych, gdy trwała akcja ratunkowa w Zofiówce. To jest coś, co trudno było sobie
wyobrazić jeszcze kilkanaście lat temu. Powszechny
hejt i wyrażanie swojego zdania przez opluwanie innych to coś, czego nie potrafię pojąć.
Z przerażeniem obserwuję, jak poziom głupoty
rośnie. Ponieważ nie ma problemu z przekazywaniem
informacji, nawet największy świr może zakomunikować światu najbardziej bzdurną teorię. Kiedyś głupoty
wygadywano w zamkniętym gronie. Teraz obwieszcza
się je bez żenady. Z tego samego powodu rozprzestrzenia się chamstwo. Jest ono szczególnie niebezpieczne,
kiedy obnoszą się z nim osoby powszechnie znane, pełniące ważne funkcje w społeczeństwie. Bardzo często
mam wrażenie, że to ludzie genetycznie zdeprawowani,
choć na swojej drodze życiowej nauczyli się wielu rzeczy, w tym sporadycznego dbania o higienę i wygląd.
Widać to czasem na zdjęciach.
Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz.
Otóż zauważyłem, że plugawe oblicze stało się znakiem
rozpoznawczym charakteru. Mam na myśli odpychającą
fizjonomię, wyraz twarzy, na którym widać zaflegmioną
duszę. Nie ma brzydkich ludzi, nie ma brzydkich twarzy. Natomiast plugastwo malujące się na obliczu jest
odpychające. Po dramatycznych wydarzeniach w naszej
kopalni i fali hejtu stałem się wyczulony na pewne sygnały z otoczenia. Plugawość jest groźniejsza niż mitologizowane zmiany klimatu. 
l

Kij w mrowisko

Porozmawiajmy o Śląsku
Śląsk nie jest skansenem, w którym raz w roku odbywają się karczmy piwne, uroczystości barbórkowe
i przemarsze górniczych orkiestr dętych grających
na pobudkę 4 grudnia. Nie jest także krainą zakrytą
przez dymy i smog, w której pracują zastępy trolli skazanych na znój, zgryzoty i ubóstwo. Niestety, przez
lata nasz region przedstawiano tak, jak chcieliby go
widzieć zwolennicy cepeliady i miłośnicy hajmatów.

Ś

ląsk jest miejscem, w którym powstawały fundamenty nowoczesnego przemysłu w Europie. Fakt,
był to przemysł bardzo nieprzyjazny środowisku
naturalnemu. Tak było u nas, w Zagłębiu Ruhry, w zagłębiach angielskich, francuskich, belgijskich i na znacznym obszarze obecnych Niemiec. Wtedy nasz region
brylował wśród najlepszych. Nasze nieszczęście polega
na tym, że wtedy, gdy w Europie Zachodniej zaczynały
się i kończyły kolejne etapy industrializacji i innowacyjnego rozwoju, Śląsk miał opuszczony szlaban.
Od świata oddzieliła nas żelazna kurtyna i zostaliśmy wtłoczeni w socjalistyczną koncepcję rozwoju. Przez
długi czas jechaliśmy na tym, co dostaliśmy w spadku
po czasach sprzed II wojny światowej i co nie zostało
rozkradzione przez czerwonoarmiejców. Fakt, władze
PRL starały się inwestować, ale ponieważ królowała
zasada równego podziału nędzy, były to inwestycje,
które z perspektywy czasu trudno uznać za innowacyjne.
Rozbudowano górnictwo i hutnictwo, ale nakłady pieniędzy i ludzkiego wysiłku były ogromne. Nowoczesne
technologie były małymi wysepkami. Po 1989 roku było
jeszcze gorzej. Mimo tak dramatycznych lat Śląsk wciąż
jest jednym z najważniejszych regionów w Europie.
To nie jest tylko opinia lokalnych polityków. Tak twierdzą przedstawiciele Unii Europejskiej.
Pod koniec drugiej dekady XXI wieku mamy
do wyboru – włączyć się w obieg najnowocześniejszej
gospodarki w Unii Europejskiej albo zostać obszarem
niewykorzystanych możliwości. Są dwie okazje, aby
wykorzystać szansę. Pierwsza – to Program dla Śląska.
Druga – unijny program dla regionów górniczych.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Uważam, że hasło
„Porozmawiajmy
o Śląsku”
powinno łączyć
wszystkich. Nie
można niczego
osiągnąć bez
wspólnego
wysiłku.

Śląsk w tym programie został potraktowany jako region, w którym będzie testowana skuteczność działań
na rzecz gospodarki, która ma być przyjaźniejsza dla
środowiska naturalnego, nowoczesna i dająca szanse
rozwoju lokalnym społecznościom. Narzekamy, że nasze miasta się wyludniają. Nie narzekajmy. Róbmy coś.
Robieniu czegoś służy także ten program. Odbyło
się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Programu dla Śląska. W siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach spotkali się przedstawiciele
władz rządowych, wojewódzkich, ochrony środowiska,
związków zawodowych i Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Była to próba inwentaryzacji ponad 70 przedsięwzięć zapisanych w programie. Taką inwentaryzację
kilka miesięcy temu zapowiadał na łamach Nowego
Górnika Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Program dla Śląska jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku.
Śląsk jest określany w Strategii jako jeden z kluczowych
regionów o wielkim znaczeniu dla gospodarki kraju.
Nie chciałbym, aby mój tekst został potraktowany
jak propagandowy przekaz na chwałę rządu. Na początku zmian w górnictwie pracowało około 400 tys. osób.
Teraz około 80 tys. Stoimy przed kolejnym zakrętem.
Tradycyjny przemysł samochodowy na Śląsku jest zagrożony, ponieważ Europa chce stawiać na samochody
elektryczne. To oznacza mniej miejsc pracy w fabrykach pracujących dla motoryzacji. Mamy ostatnią
szansę załapać się do cywilizacyjnego ekspresu. Albo
pojedziemy ze wszystkimi najważniejszymi, albo zostaniemy na peryferiach postępu. O to idzie gra, a nie
o słupki poparcia. Będą sukcesy, będzie poparcie – tak
interpretuję zaangażowanie wszystkich, których praca
złożyła się na Program dla Śląska.
Realizacja Programu nie będzie łatwa. Uważam,
że hasło „Porozmawiajmy o Śląsku” powinno łączyć
wszystkich. Nie można niczego osiągnąć bez wspólnego
wysiłku. 
l

przewodniczący FZZG JSW SA

Został ból

W

mediach odliczano dni akcji. My liczyliśmy minuty.
Dłużyły się. Przyjmowaliśmy wyrazy solidarności.
Trzymaliśmy kciuki. Modliliśmy się. Podsycaliśmy nadzieję
w wątpiących. Wyczekiwanie kolejnego komunikatu to był
strach pomieszany z oczekiwaniem na dobrą wiadomość.

P

rzecież akcja zaczęła się dobrze. Dwóch uratowanych.
Jak dwóch, to pewnie też reszta. Wydawało się,
że mimo wyjątkowej siły tąpnięcia pięciu kolegów miało
szansę przeżyć. Zawsze tak jest, że w dramatycznych
chwilach zaczynamy przypominać sobie tak zwane cuda,
czyli udane poszukiwania zaginionych górników, którzy
mieli minimalne szanse na przeżycie, a zostali uratowani.
W Zofiówce ratownikom nie udało się dotrzeć do żywych
kolegów odciętych od świata i reszty kopalni. Straciliśmy
pięciu spośród nas. Ze względu na gigantyczne siły
natury, uwolnione w sobotę 5 maja, tragedia została
uznana za największą katastrofę wywołaną przez
tąpnięcie w historii naszej Spółki. Akcja ratunkowa była
jedną z największych w polskim górnictwie i najbardziej
skomplikowaną od dziesięcioleci. Wzięli w niej udział
ratownicy z wielu śląskich kopalń, ratownicy z Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego, wielu ekspertów, którzy
opracowywali kolejne warianty działań. Zarząd JSW
ocenia, że w sumie w ciągu dwóch tygodni pracowało
ponad 2500 osób zaangażowanych w organizację
pomocy dla uwięzionych górników i podstawowe
zabezpieczenie zniszczonego rejonu kopalni.

S

potkałem się z opiniami na forach internetowych,
że akcja była prowadzona nie tak, jak trzeba. Takie opinie
są chyba z księżyca. Jak inaczej można było ją prowadzić?
Część niesprawiedliwych opinii to poglądy osób ewidentnie
spoza branży. Mądrzyli się, bo akurat mieli ochotę komuś
anonimowo dokopać. Tragedia ludzka nie była dla nich
przeszkodą. Przeciwnie, była okazją do dyskredytowania
tych, którzy narażali życie i zdrowie. Jednak dziwi mnie,
że wśród napastliwych internautów były osoby z branży.
To łatwo było zauważyć, bo operowały fachowymi zwrotami,
powoływały się na jakieś fakty wyrwane z kontekstu,
o których szerokie gremia nie mogły mieć pojęcia. Dziwię
się tym osobom. Jaki był sens dołowania ludzi w akcji?
Jak wielkim trzeba być cynikiem, aby coś takiego zrobić?
Bezduszność, egoizm, emocjonalne upośledzenie –
to najłagodniejsze określenia.

P

rzypomnę tylko. Była sobota, 5 maja. Nasi koledzy
na głębokości 900 metrów drążyli chodnik. Około
godziny 11 na powierzchni poczuliśmy wstrząs. Pod
ziemią było tąpniecie. Błyskawicznie chodnik wysoki
na 4 metry i szeroki na 6 metrów został praktycznie
sprasowany. Na kilkudziesięciu metrach zostały
kilkudziesięciocentymetrowe szczeliny. Wielka siła
praktycznie unicestwiła taśmociągi, obudowy… Wszystko
było ściśnięte, co w normalnych warunkach ma olbrzymią
wytrzymałość. Do tego pojawił się metan, powstały wodne
rozlewiska. Takie warunki zastali ratownicy. Szczeliny
o długości paru metrów były jedynymi miejscami, przez
które można było przeciskać się do odciętych od świata
kolegów. Był metan, było zagrożenie wstrząsami wtórnymi.
Zalegała woda, której nie dało się wypompować wydajnymi
pompami elektrycznymi ze względu na zagrożenie
metanowe. W takich warunkach pracowali nasi koledzy
z naszej stacji ratownictwa, z innych kopalń i z Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego. Dochodziły do nas smutne
informacje o tym, że zastępy trafiały na kolejne ciała
górników.

W

końcu wydobyto na powierzchnię ostatniego
kolegę. Akcja ratownicza się zakończyła. Zofiówka
fedruje. Koledzy spoczęli na cmentarzach. Została po nich
pustka. Nie zapełniajmy jej hejtem. 
l
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Współpraca z Indiami to wielka szansa dla naszego przemysłu okołogórniczego, ośrodków
naukowych i specjalistów górniczych, a nawet dla spółek węglowych. Indie zajmują trzecie
miejsce na świecie w produkcji węgla. Dwa lata temu tamtejsi eksperci zajmujący się
wydajnością w indyjskich kopalniach postawili sobie ambitny cel – do końca 2018 roku
należy wyeliminować transport węgla w koszach noszonych na głowach. – Wydajność
ściany wydobywczej to około 500–600 ton węgla na dobę. Nie ekscytujmy się najnowszymi
osiągnięciami techniki. Zaoferujmy nasze rozwiązania na dobrym poziomie światowym,
a zdobędziemy potężny rynek – mówił prezes Famuru, M irosław B endzera

NOWY GÓRNIK

Oferujmy to, co jest potrzebne
Mamy kopalnie, nowoczesny sprzęt, wykształcone kadry, bardzo dobrych naukowców, instytuty naukowe i wyższe uczelnie. Mamy energetykę wykorzystującą węgiel kamienny. Jak
robić dobre interesy? Sprzedawać kompleksowe rozwiązania, poczynając od budowy kopalń,
kończąc na budowie elektrowni i umożliwieniu
studiowania w naszych uczelniach na przykład
studentom z Indii. W latach 80. XX wieku współpracowaliśmy z Indiami. Po przemianach politycznych w Polsce przerwaliśmy te kontakty.
Czy mamy szansę na ich wznowienie?

Zdaniem wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego rynek indyjski jest dla polskich firm bardzo interesujący. – Górnictwo
węgla kamiennego będzie się rozwijać. Indie
muszą budować nowe elektrownie węglowe,
ponieważ wciąż około 25 proc. ich mieszkańców nie ma dostępu do energii elektrycznej.
Możemy służyć naszym doświadczeniem –
mówił wiceminister Tobiszowski.

P odstawą jest wiedza
Uczestnicy panelu „Innowacje w górnictwie a polska oferta eksportowa” zgodnie uznali, że mamy wielką szansę, aby zarabiać na wiedzy górniczej
– Polskie firmy nie wchodzą na te rynki tak, jakbyśmy byli na nich nowicjuszami.
Odświeżamy tradycję. Famur, Kopex i wiele mniejszych firm na tych rynkach zagranicznych (Indie i kilka innych krajów Azji)
było obecnych od wielu lat. Wprowadziliśmy
do wielu krajów mnóstwo rozwiązań, niejednokrotnie innowacyjnych. W wielu miejscach
polskie firmy budowały koncepcje funkcjonowania całej branży górniczej. Takim przykładem jest rynek indyjski. Ta współpraca trwała przez dziesięciolecia i urwała się po 1989
roku, kiedy następowały zmiany geopolityczne
w naszym rejonie Europy. Straciliśmy czas,
który dzisiaj musimy nadrabiać. Musimy także
mieć kompleksową ofertę – mówił Mirosław
Bendzera, prezes Famuru.

B engal to nasz cel
W czasie spotkania na Bengal Global
Summit w Kalkucie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił, że sektor energii
odgrywa dziś znaczącą rolę w stymulowaniu
rozwoju gospodarczego Polski i powinno
to przekładać się na biznesowe szanse dla
naszych przedsiębiorców.
W trakcie szczytu podpisano list intencyjny o współpracy między Śląskiem a Bengalem Zachodnim. – Obydwa regiony posiadają rozwinięty przemysł maszyn i urządzeń
górniczych oraz wieloletnie doświadczenie
w pozyskiwaniu surowców energetycznych.
To szansa na wieloletnią i efektywną współpracę gospodarczą – komentował zawarte
porozumienie wiceminister Tobiszowski.
Temat rozwoju współpracy był kontynuowany w czasie paneli dyskusyjnych na X Europejskim Kongresie Gospodarczym. Panel o innowacyjności był w dużej części poświęcony

możliwościom rozwoju tej współpracy. Prezes
Mirosław Bendzera podkreślił, że Indie wydobywają niespełna 700 mln ton węgla kamiennego. Do 2020 roku chcą wydobywać około
miliarda ton. Mamy szansę na spory kawałek
z tego gigantycznego tortu, ponieważ nasze
firmy i nasi specjaliści mają doświadczenie
w górnictwie odkrywkowym i głębinowym.
Bardzo obiecująco zapowiada się współpraca z Bengalem Zachodnim. Mówiono
o tym w czasie panelu „Bengal Zachodni.
Współpraca polityczna i gospodarcza z Polską”.
– Przedstawiciele polskiego rządu oraz
firm z branży górniczej już od pewnego czasu
spotykają się w obu krajach i prowadzą coraz
bardziej zaawansowane rozmowy. Obecnie jesteśmy na etapie wspólnego tworzenia warunków konkretnych przedsięwzięć – stwierdził

wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
W kwietniu zostało podpisane porozumienie
o współpracy polskich firm z branży górniczej
i instytucji finansowych wspierających ich
inwestycje w Indiach.
Bengal Zachodni ma wielki potencjał inwestycyjny. To czwarty co do wielkości stan
Indii. Znajdują się w nim największe nieeksploatowane złoża węgla na świecie. Polska
może zaoferować kompleksowe usługi, poczynając od projektowania i budowy kopalń,
poprzez budowę energetyki węglowej, a kończąc na kształceniu kadr. Jeżeli zaoferujemy
odpowiedni zakres szkoleniowy, uczelnie,
praktyki, to wykształcimy fachowców, którzy
będą wykorzystywać wiedzę zdobytą w Polsce
i będą przywiązani do naszych technologii.
ST

MINISTERSTWO ENERGII

Polska jest uważana w Indiach za kraj
rozwinięty. Ponieważ jesteśmy największym
producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, nie musimy udowadniać, że znamy
się na górnictwie. Musimy natomiast wiedzieć,
co jest potrzebne partnerom biznesowym
w Indiach. Przede wszystkim nie można liczyć
na zrobienie dobrych i wieloletnich interesów,
jeżeli polskie firmy będą startowały do przetargów pojedynczo. Trzeba tworzyć konsorcja.
Po połączeniu Kopeksu z Famurem ta grupa
jest naturalnym liderem takich konsorcjów.
– Jeżeli będziemy występować wspólnie,
mamy kompetencje w każdej dziedzinie związanej z górnictwem. Połączenie naszej wiedzy
powinno nam zagwarantować sukces – mówił
prof. Stanisław Prusek, dyrektor naczelny GIG.
– Firmy związane z przemysłem górniczym
mają wielką szansę. To także bardzo dobra
perspektywa dla instytucji, uczelni i instytutów
naukowych związanych z górnictwem – ocenił
prof. Prusek.
Indie chcą rozwijać górnictwo odkrywkowe i głębinowe, gdyż planują, że w ciągu kilku
lat wydobycie węgla zwiększy się o kilkaset
milionów ton. Ponieważ w planach rządu
jest trzykrotne zwiększenie produkcji stali,
bardzo ważnym surowcem jest węgiel koksowy. To oznacza, że będzie zapotrzebowanie
na wiedzę związaną z budową kopalń i odmetanowaniem złóż oraz profilaktyką metanową w kopalniach. Na ten temat z partnerami
indyjskimi rozmawiali przedstawiciele JSW
SA, którzy wchodzili w skład delegacji rządowych nawiązujących kontakty polityczne
i gospodarcze z Indiami.
Możemy wspierać Indie tak, jak to czyniliśmy w XX wieku. Polscy specjaliści budowali
wtedy pierwsze kopalnie głębinowe węgla kamiennego. Polscy producenci maszyn wyposażali je. Czy tradycja ułatwi rozwój kontaktów?

W czasie spotkania na Bengal Global Summit w Kalkucie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił,
że sektor energii odgrywa dziś znaczącą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego Polski i powinno
to przekładać się na biznesowe szanse dla naszych przedsiębiorców
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Podsumowanie Pierwszego Kwartału w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

JSW SA

Dobre wydobycie
W pierwszym kwartale 2018 roku produkcja
węgla była wyższa o ponad 18 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Tak wysoki
wzrost to wynik między innymi przekształceń organizacyjnych, nowych inwestycji oraz
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność wydobycia.

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2018 roku zyskiem netto w wysokości 757,9 mln złotych, tj. na poziomie
nieznacznie wyższym niż w poprzednim
kwartale. W trzech pierwszych miesiącach
tego roku w Grupie wyprodukowano 4,1 mln
ton węgla, czyli więcej o ponad 18 proc., i 0,9
mln ton koksu, co stanowi wzrost o prawie
7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

U macnianie pozycji
– Wyniki pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Chcemy i będziemy stale
wzmacniać pozycję JSW jako lidera w produkcji i sprzedaży najlepszej jakości węgla
koksowego. Zgodnie z przyjętą strategią
będziemy dalej inwestować w dostępne już
złoża i powiększać bazę zasobową, zwłaszcza
w przypadku węgla koksowego, ponieważ jest
surowcem, na którym opieramy przyszłość
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – powiedział
Daniel Ozon, prezes zarządu JSW, i dodał:
– Stały, planowy rozwój JSW jest prowadzony
REKL A M A

wzrosła o 7 proc. i wyniosła 682,50 złotych
za tonę. Natomiast przychody ze sprzedaży
węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosły
o 24,6 proc. i wyniosły 1419,8 mln złotych.
W porównaniu do poprzedniego kwartału
sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych
spadła o 4,8 proc. i wyniosła 849 tys. ton. Średnia cena sprzedaży koksu wzrosła o 8,5 proc.
i wyniosła 1052,10 złotych za tonę. Przychody
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych wzrosły o 4,1 proc.
i wyniosły w pierwszym kwartale tego roku
1029,9 mln złotych.

S przyjający rynek
Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2018 roku zyskiem netto w wysokości 757,9 mln
złotych, tj. na poziomie nieznacznie wyższym niż w poprzednim kwartale
z uwzględnieniem surowych procedur zapewniających bezpieczeństwo pracy, co jest dla
mnie oraz zarządu kluczowym priorytetem
w działalności Spółki. Zgodnie z założeniami
strategii JSW wprowadzamy nowoczesne rozwiązania i urządzenia, które przyczyniają się
zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa, jak
i efektywności produkcji. Pracujemy między
innymi nad poprawą podziemnego systemu
łączności oraz stale rozwijamy Centrum Zaawansowanej Analityki Danych (CZAD). Nowoczesne centrum pozwala w czasie rzeczywistym monitorować parametry pracy maszyn

i urządzeń wykorzystywanych w procesach
urabiania węgla, jego odstawy i transportu,
przygotowania frontu robót oraz w najistotniejszych procesach wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych.

D obra sprzedaż
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018
roku sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosła o ponad 14 proc. i wyniosła
2768,3 tys. ton, w relacji do czwartego kwartału 2017 roku. Średnia cena sprzedaży węgla koksowego dla odbiorców zewnętrznych

Uwarunkowania rynkowe miały znaczący wpływ na poziom cen uzyskanych przez
Grupę Kapitałową JSW.
W efekcie wzrostu średnich cen węgla
i koksu oraz większego wolumenu sprzedaży
węgla w pierwszym kwartale 2018 roku przychody zrealizowano na poziomie 2510,6 mln
złotych, czyli większym o 317,8 mln złotych
niż w poprzednim kwartale.
Wyniki sprzedażowe za pierwszy kwartał
przełożyły się na uzyskanie wysokiego wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej JSW, który
za okres trzech miesięcy 2018 roku wyniósł
1135,8 mln złotych i był wyższy o 1,5 proc.
w stosunku do poprzedniego kwartału.
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Trzeba mówić o podarowaniu swoich narządów do transplantacji

Dar uzdrawiania
– Jastrzębska Spółka Węglowa, podobnie
jak w poprzednich latach, wspierała tę bardzo
potrzebną inicjatywę promującą transplantację narządów. W mojej firmie wiele osób
wie, że moja córka dostała drugie życie dzięki
przeszczepowi wątroby. Ja od dawna noszę
w portfelu oświadczenie woli przekazania
moich narządów w razie mojej nagłej śmierci osobom, którym może to uratować życie.
Jestem zasłużonym krwiodawcą, oddałem
już ponad 20 litrów krwi. Dla mnie napisanie
takiego oświadczenia było czymś naturalnym,
ponieważ zawsze byłem świadomy, jak szybko
i niespodziewanie ludzie tracą życie. Oczywiście o mojej woli poinformowałem rodzinę,
ponieważ taka deklaracja nie ma mocy prawnej i można ją podważyć. A przy pobieraniu
narządów do przeszczepu liczy się czas, więc
bliscy krewni nie powinni go tracić na trudne
dylematy. Oświadczenie powinno ułatwić im
podjęcie decyzji. Wielu ludzi odpycha od siebie myśl, że może ich spotkać coś złego lub
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
kogoś bliskiego chcą jak najdłużej zachować
go przy sobie – mówi Łukasz Pieda z JSW SA.

K olejka na granicy życia

i śmierci
Bieg po Nowe Życie w 2015 roku był
dla Łukasza Piedy szczególnie ważny, ponieważ uczestniczył w nim razem z córką.
On startował w sztafecie ze sławnym muzykiem Łukaszem Golcem, ona w grupie dzieci
po transplantacji. Była operowana w 2013 roku
w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
– Przez 12 lat wiedzieliśmy, że córkę czeka
w przyszłości transplantacja wątroby, ponieważ urodziła się bez pęcherzyka żółciowego
i wątroba była bardzo obciążona. Byłem brany
pod uwagę jako potencjalny dawca, ale lekarze
zdecydowali o transplantacji narządu od obcej
osoby. To była nastolatka, która straciła życie
w wypadku komunikacyjnym. Została potrącona przez samochód, gdy jechała w nocy

na rowerze bez oświetlenia poboczem drogi.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni jej rodzinie,
że zdecydowali o uratowaniu życia kilku osobom, pomogli nie tylko mojej córce, ale także
pacjentom czekającym na przeszczep nerki
i serca – mówi Łukasz Pieda.
Jego córka czekała na przeszczep rok, licząc od podjęcia takiej decyzji przez lekarzy
z powodu jej pogarszających się wyników. Inne
ciężko chore osoby stoją w kolejce po nowe
życie znacznie dłużej. Transplantacji w Polsce
ciągle wykonuje się za mało w stosunku do potrzeb. Nasz kraj pod tym względem bardzo
odstaje od liderów w Europie. Według danych
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds.
Transplantacji „Poltransplant” w 2017 roku
we wszystkich ośrodkach transplantologicznych w Polsce przeszczepiono 1611 narządów.
Tymczasem w lutym 2018 roku na Krajowej
Liście Oczekujących na Przeszczepienie Narządu było 1756 pacjentów. A są to ciężko chorzy ludzie, na granicy życia i śmierci.

Jastrzębska Spółka Węglowa, podobnie jak w poprzednich latach, wspierała tę bardzo potrzebną
inicjatywę promującą transplantację narządów
JSW SA

W pierwszą sobotę kwietnia w Wiśle odbył się
12. Bieg po Nowe Życie, propagujący transplantację narządów. Na trasie stanęły 62 sztafety – rekordowo dużo. Łukasz Pieda z zespołu BHP Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tym
roku nie startował. Uczestniczył we wcześniejszych edycjach, w 2014 i 2015 roku.

N ie zabierajcie narządów

do nieba
Każdy z nas ma dar uzdrawiania innych,
jeżeli zechce w racjonalny sposób ze swoich
zasobów korzystać. Profesor Andrzej Chmura,
wybitny transplantolog, apeluje: „Nie zabierajmy swoich narządów do nieba, tam wiedzą,
że potrzebne są tu na ziemi”. Dla wielu ciężko
chorych ludzi przeszczep narządu jest jedyną szansą na powrót do normalnego życia.
Dlatego transplantologia potrzebuje kampanii
edukacyjnej i społecznego wsparcia, którego
jedną z form są właśnie Biegi po Nowe Życie,
zainicjowane w 2011 roku w Wiśle. Przemysław Saleta, znany bokser, który oddał nerkę
swojej córce, mawia, że „przeszczepy trzeba
odczarować, ponieważ większość ludzi kojarzy
je z chorobami, a powinni kojarzyć je ze zdrowiem”. Dlatego promuje transplantologię wydarzeniami sportowymi, w których uczestniczą
sportowcy, artyści, dziennikarze oraz ludzie
po przeszczepach. Wśród tegorocznych uczestników było wiele osób powszechnie znanych
z telewizji, m.in. ambasador tej inicjatywy Przemysław Saleta, Izabela Zwierzyńska, Jarosław
Kret, Marcin Mroczek, Rafał Zawierucha, Mariusz Kałamaga i Grzegorz Kotowicz.
Dla ludzi po transplantacji odpowiednio dobrana aktywność fizyczna ma duże

Przemysław Saleta, znany bokser, który oddał nerkę swojej córce, mawia, że „przeszczepy trzeba
odczarować, ponieważ większość ludzi kojarzy je z chorobami, a powinni kojarzyć je ze zdrowiem”
znaczenie w utrzymaniu dobrej kondycji,
ponieważ wśród leków immunosupresyjnych są sterydy, które sprzyjają nadwadze.
A muszą je zażywać, żeby wszczepiony
narząd nie został odrzucony przez ich
organizm.
– Moja córka raz na kwartał przechodzi kontrolne badania w Centrum Zdrowia

Dziecka w Warszawie, po których lekarze
ustalają jej odpowiednie dawki leków. Dla osób
po przeszczepach oprócz fachowej opieki medycznej ważne jest wsparcie społeczne. Moja
córka korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia
Pomocy Chorym Dzieciom Liver z Krakowa
– mówi Łukasz Pieda.
JOLANTA TALARCZYK

Drugie życie KWK Centrum

Znikają kopalniane szyby w Bytomiu
13 kwietnia br. szyb Skarga byłej KWK Centrum w Bytomiu stracił koła linowe. Do końca
maja zostanie zasypany. Z siedmiu szybów
tego zakładu pięć jest na liście obiektów do likwidacji. Zostaną tylko dwa – Staszic i Budryk, które będą potrzebne w drugim życiu
tej kopalni przemienianej w przepompownię.

– Demontaż urządzeń szybu Skarga prowadzono sukcesywnie od końca ubiegłego
roku. Obecnie rozpoczął się końcowy etap
likwidacji 54-metrowej wieży szybowej, nadszybia oraz budynku maszyny wyciągowej.
Podobny los w najbliższym czasie czeka trzy
inne szyby byłej kopalni Centrum, czyli Rejtan, Witczak oraz Komunikacyjny. Likwidacja

tej kopalni jest długim i trudnym procesem.
Miała aż 11 poziomów, ponad 50 kilometrów
wyrobisk, siedem szybów. Na powierzchni
do wyburzenia zaplanowano 43 obiekty. Zachowane zostanie około 6 kilometrów dawnych wyrobisk i dwa szyby Staszic i Budryk
– wylicza Wojciech Jaros, rzecznik prasowy
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.
W 2020 roku dawna kopalnia Centrum
rozpocznie drugie życie. Po odpowiednim doposażeniu będzie służyła odwadnianiu wschodniej części Niecki Bytomskiej ciągnącej się aż
do byłych kopalń Zagłębia Dąbrowskiego –
Saturn i Grodziec. Ponadto będzie chroniła
przed zagrożeniem wodnym czynną kopalnię
Bobrek-Piekary, ruch Bobrek, funkcjonującą

w strukturach Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Obecnie w tym rejonie przepompowuje się ponad
9 metrów sześciennych na minutę. Nowoczesna
przepompownia na bazie kopalni Centrum
ma mieć znacznie większą wydajność. Jej główne urządzenia zostaną zamontowane na poziomie 774 metrów, a wspomagające na głębokościach 250 i ok. 930 metrów.
– Kopalnia Centrum przez swoje położenie oraz infrastrukturę podziemną będzie
stanowić centrum skutecznego odwadniania
i przejęcia wód ze zlikwidowanych kopalń
zlokalizowanych w Niecce Bytomskiej. Model docelowy pompowni centralnej opiera
się na trzech pompowniach umiejscowionych w wyrobiskach górniczych. Pompownia

z systemem pomp zatapialnych będzie w szybie Budryk znacznie poniżej poziomu 774
metrów i zapewni przesyłanie wód do pompowni głównego odwadniania na poziomie
774 metrów. Z pompowni głównego odwadniania woda będzie kierowana rurociągiem
tłocznym, od kolektorów przy szybach Budryk
i Staszic, bezpośrednio do osadnika głównego
na powierzchni. Na poziomie 250 metrów
funkcjonować będzie pompownia z przesyłaniem wód bezpośrednio na powierzchnię,
do osadnika głównego, który z rozdzielnią
i pompownią oraz rurociągiem zagwarantuje dalszy przesył wody do miejsca zrzutu
do rzeki Bytomki – informuje Wojciech Jaros
z SRK SA.
(TAL)
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R atownicy górniczy . Chciałem rozmawiać o śmierci.

Woleli mówić o życiu. – Śmierć jest elementem życia. Nie
ma co się rozwodzić – tłumaczyli. – Idziecie po żywego kolegę.
Znajdujecie zwłoki. Porażka? – dociekałem. – Nie wyobraża
pan sobie, jak na człowieka działa adrenalina, którą organizm
produkuje w olbrzymich ilościach przez kilkanaście godzin
w ciągu doby. My byliśmy w akcji przez kilkanaście dni –
opowiadali. Kilkanaście godzin w akcji. Kilka godzin na sen. Tak
prawie przez dwa tygodnie.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z ratownikami z kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w Zofiówce spotkałem
się 22 maja, trzy dni po odcięciu od reszty
kopalni zniszczonych wyrobisk. Prawie tydzień po tym, gdy na powierzchnię został
wydobyty ostatni górnik, który zginął pod
ziemią. W Zofiówce 5 maja było bardzo silne
tąpnięcie. W oficjalnych komunikatach informowano, że w przeliczeniu na skalę Richtera,
w której podaje się siłę trzęsień ziemi, było
to 3,4 stopnia. Z chodnika o wymiarach 6 metrów na 4 metry została 40–50-centymetrowa
szczelina. W katastrofie zginęło pięciu górników. Kilkunastodniowa akcja ratunkowa była
utrudniona przez wysokie stężenie metanu,
wodę, która utworzyła podziemne rozlewisko, wysoką temperaturę i zniszczony sprzęt.
Ponieważ przez długi czas akcji ratunkowej
metan groził wybuchem, nie można było
wykorzystać urządzeń elektrycznych. Była
to najtrudniejsza akcja w historii Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

I dą po żywych
Damian Lis dotarł do dwóch górników,
którzy zginęli w Zofiówce. – Kiedy dotarliśmy
do pierwszego górnika, byłem przewodnikiem
zastępu ratowników. Następnym razem prowadziłem swój zastęp. Pierwsze ciało to widok
nie do opisania. Nie ma co epatować grozą.
Drugi górnik był pod wodą, przyciśnięty pogniecionym żelastwem. Ratownik krzyczał:
mamy go, mamy go, znaleźliśmy! Wiedział,
że górnik nie żyje. Jednak psychika zadziałała jak automat. Wybuch czegoś, co trudno
określić. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć,
że to radość. To nie była radość. To była reakcja na to, że mieli dotrzeć do górnika i dotarli.
Wykonali zadanie.
Ratownicy idą po żywych. Nadzieja umiera ostatnia. Mieli ją najbliżsi poszukiwanych
górników i ratownicy. Ona jest paliwem do życia i do wysiłku. Żeby działać, trzeba trzymać
się jej kurczowo. W związkowej siedzibie żona
jednego z zaginionych górników rozpaczliwie
zabraniała innym członkom rodziny zasięgania informacji o tym, co dzieje się w rejonie
katastrofy. Co z tego, że koledzy poszukiwanego górnika przygotowywali ją na najgorsze?
Ona nie chciała żadnych informacji. Metan,
woda, atmosfera niezdatna do oddychania
– to można przetrwać. Jej mąż zginął. Ona
o kilka dni przesunęła czas żałoby. Jej zachowania nie można racjonalnie wytłumaczyć.
To pojmie tylko ktoś, kto kiedyś przeżył taki
stan, że za kilka dni nadziei oddałby wszystko,
co ma.
Nikt nie zrozumie też, jak nadzieja
wspiera produkcję adrenaliny. Jak bardzo?
Tak bardzo, że opis jest obrzydliwie trywialny w zderzeniu z heroizmem, poświęceniem
i śmiercią. Lepiej opowiedzieć to łagodnie.
Nogi są za słabe, żeby na nich ustać. Organizm
domaga się odpoczynku. Mózg nie chce myśleć. Człowiek nie chce myśleć. Świat przytłacza zapachami wiosny. Jak wtedy chce się żyć.

Może też b
żeby ktoś

Oddychać świeżym powietrzem i wdychać
zapachy świata. Koszenie trawy to poetyckie
zajęcie. Warkot silnika kosiarki to najbardziej
kojąca muzyka. Łyk chłodnego piwa smakuje
jak nektar bogów.
– Jak człowiek dotknie śmierci, inaczej
patrzy na życie. W maju dotknąłem jej dwa
razy. Teraz inaczej patrzę na świat. Jeszcze
nie rozumiem tego doświadczenia. Upłynęło
za mało czasu, dlatego nie wszystko do mnie
dociera. To naturalne, że ludzka pamięć stara
się wyprzeć dramatyczne chwile. Poza tym
ja wtedy przede wszystkim myślałem o kolegach z zastępu. Ode mnie zależało ich życie
– mówi Damian Lis.
– Wykonaliby każde pańskie polecenie?
– Tak. Prawie kilometr pod ziemią, w czasie akcji, nie ma miejsca na dyskusję i na demokrację. Jest komenda i jest wykonanie.
Komendy wykonuje się odruchowo. Wtedy nikt nie myśli o śmierci. Kiedy ratownik
przeciska się przez szczeliny, które kiedyś były
chodnikiem i w każdym momencie może być
wstrząs, który zaciśnie szczelinę, to śmierć
ma na karku przez cały czas. Tego nie można
wytłumaczyć komuś, kto nie był w takiej sytuacji. Czy porównanie ze strażakiem coś wyjaśni? Nie do końca. Inaczej działa się kilometr
pod ziemią, inaczej na przykład w wieżowcu.
Jakiekolwiek porównania nie mają sensu.

N ie ma martwych
Relacje z akcji ratowniczych mają charakterystyczną otoczkę słowną. Dziennikarze
od wielu lat wiedzą, że największą bezdusznością jest przekazanie informacji, w której
choćby w podtekście będzie stwierdzenie,
że górnicy zginęli, że nie ma szans na znalezienie kogokolwiek żywego. Ratownicy
nigdy nie przekażą na zewnątrz informacji,
że wydobyli ciało górnika tak zmasakrowane,
że nawet laik wie, że zginął. W świat zawsze
idzie komunikat, że dotarli do kolejnego zaginionego. Od przekazywania złych wiadomości
są ci, którzy piszą albo wygłaszają oficjalne
komunikaty.
Dotarcie do nieżywego górnika to porażka? Nie. Na powierzchni czeka jego rodzina.
Ostatnie pożegnanie, pogrzeb, czas żałoby
– to także element życia. Nie można godnie
przeżyć czasu żałoby, kiedy nie wiadomo,
gdzie spoczywa ciało najbliższej osoby. Ratownicy mają wydobyć na powierzchnię żywego
albo martwego. Nikt nie może zostać pod
ziemią. To zasada identyczna jak solidarność
żołnierzy z najlepszych oddziałów najlepszych
armii świata. Nie zostawia się na polu walki
nawet martwych kolegów. Kolega jest kolegą.
Nawet po śmierci.
– Łatwo zginąć w akcji. Zastanawiał się
pan nad śmiercią? – pytam.
– Idziemy ratować żywych. Nie idziemy
po to, aby zginąć. Każdy się boi. Nie jesteśmy
psychopatami. Sztuka polega na tym, aby zapanować nad strachem – mówi Mateusz Sitko.
– Zapomnieć także o dzieciach i żonie?
– Nie myśli się o nich. Trzeba skoncentrować się na zadaniu. Opanowanie służy
przeżyciu. Chcemy przeżyć dla nich.

Ratownicy kopalnianej stacji ratownictwa górniczego w Zofiówce. Na zdjęciu od lewej: zastępowy Damian Lis, Damian K

M ikołaje
Ratowników klepie się po plecach,
chwali się, składa się im hołdy w czasie akcji i po niej. Potem jest codzienność. Złośliwostki, ironizowanie itp. Do windy wchodzą
bez kolejki. To innych górników denerwuje.
– O, Mikołaje idą – drwią z nich. Psioczą
na to, że ratownicy wolniej pracują pod ziemią przy codziennych, górniczych robotach.
To dlatego, że mają obowiązek zachować ciągłą gotowość do akcji. Jeden zostaje w bazie
ze sprzętem. Nawet po wyjeździe jest czysty.
Czy to znaczy, że się lenił? Nie, miał dyżur
zorganizowany zgodnie z procedurami. Strażacy też nie na każdym dyżurze wyjeżdżają
gasić pożar.
Czy zastęp strażaków, którzy nie gasili,
to zastęp leniów? Czy żołnierze, którzy zakończyli karierę w wojsku i nie byli na żadnej
wojnie, brali pieniądze za darmo? Przykłady
można mnożyć. Internet przyjmie każdy hejt.
Oni są przyzwyczajeni do złośliwości. Boli,
kiedy wyjeżdżają na powierzchnię i dowiadują
się, że jakiś zastęp zamiast ratować górników,
siedział w bazie i jadł. Tak, ratownicy jedli,
bo za jakiś czas mieli znów wejść w rejon akcji.
Mają być maksymalnie wypoczęci i sprawni.
Chodzi o to, żeby jak najsprawniej wykonali
swoją część pracy, żeby żaden nie powiększył

grupy poszkodowanych. W każdej służbie
ratowniczej obowiązuje zasada, że nie można
podejmować się zadania, kiedy z góry wie się,
że człowiek tego nie wykona. Jeśli ktoś szedłby
na akcję z myślą, że nie podoła, to na pewno
by nie podołał.
– Czy poszedłby pan po górnika, który
kilka godzin wcześniej szydził z pana?
– Oczywiście. Co mnie to obchodzi?
Szedłbym po człowieka, a nie po szydercę.
– Przedzierałby pan się z takim samym
poświęceniem jak po najlepszego kumpla?
– Tak.
W czasie akcji w Zofiówce spotkali się
z hejtem na forach internetowych. Dziwią
się, że górnicy nie rozumieją, iż ratownicy
podlegają rygorom procedur.

H ejter ? T eż człowiek
– Mamy przywileje, ale one wynikają
z przepisów i organizacji pracy. Strażacy
ze straży pożarnej też nie mają codziennie
osmalonych ogniem twarzy. Czy przejmujemy
się złośliwościami? Nie. Tak było, jest i będzie.
To górnictwo. Ale hejt przy okazji takiej akcji
jak w Zofiówce boli. Jednak zawsze idziemy
po człowieka. Nawet jeżeli ktoś z kopalni jest
w tej grupie hejterów, może czuć się bezpiecznie – tłumaczą ratownicy.
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NOWY GÓRNIK

będę potrzebował,
ś po mnie przyszedł

Kuźnik, Mateusz Sitko, Krzysztof Klon, Szymon Piechaczek
Do akcji ruszają w pięciu. Obowiązuje
zasada: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak któryś słabnie, wycofują się wszyscy.
Nie zostawia się kolegi samego. Drużyna musi
być w komplecie. Każdy ma na plecach aparat
tlenowy i dużo dodatkowego sprzętu. Często
dźwiga około 30 kilogramów. Temperatura
otoczenia miejscami wynosi ponad 28 stopni
Celsjusza. Zagrożenie metanowe. Zagrożenie tąpaniami wtórnymi. Woda. W miejscu,
w którym był chodnik, została wąska szczelina. Trzeba się przez nią przecisnąć. Czasem
jest tak wąsko i nisko, że trzeba zdjąć z pleców
aparat tlenowy i pchać go przed sobą.
Co będzie, gdy szczelina się zaciśnie?
Możliwe, że już nic nie będzie. To problem
zastępowego. On wydaje komendy, on decyduje o tym, czy można iść dalej, czy nie.
Ocenia ryzyko. Pozostali czterej mają łatwiej.
Wystarczy wykonywać rozkazy zastępowego. Jak najmniej myśleć o zagrożeniu, działać
racjonalnie, bez paniki. Uczucie lęku wykorzystać do mobilizacji i do wzmożenia chęci
przeżycia. Nie wolno spanikować ani dać się
sparaliżować przez strach.
Modlić się? Tak! To pomaga. Często
są to modlitwy obrazoburcze. Jezus Maryja, kurwa mać… To nie przekleństwo.
To nie bluźnierstwo. To może być modlitwa

mobilizująca. Jak człowiek idzie ratować
innego człowieka, nie ma siły na zabawę
w dobre obyczaje, odświętną pobożność.
Opatrzność czuwa.
Wyszkolenie powoduje, że wszystko
jest automatyczne. Nie myśli się o śmierci.
O niczym się nie myśli, tylko o tym, aby iść
do przodu. Od myślenia jest zastępowy. On
ma ogarniać wszystko, co dzieje się w rejonie
działania zastępu. Jak przeszarżuje, może zginąć któryś z kolegów. Jak będzie asekurantem,
można stracić cenny czas. Ktoś umrze. Kolejność jest jasna – najpierw bezpieczeństwo
zastępu, potem reszta. W normalnych warunkach to, co dla ratowników jest bezpieczne,
byłoby uznane za brawurę. Prawie kilometr
pod ziemią, w każdej chwili może być wybuch,
woda, sytuacja niewyobrażalna dla przeciętnego człowieka.

T o nie jest film
Nie mogą działać tak, jak działają strażacy na filmach katastroficznych. Jest sygnał, zjeżdżają po rurze i gnają na ratunek,
biegają wśród płomieni. Nic z tych rzeczy.
Zanim ratownicy górniczy wejdą do akcji,
musi być podstawowe rozpoznanie. Czy
najbliżsi też wyobrażają sobie ich pracę jak
film katastroficzny?

– Ja jestem ratownikiem w trzecim pokoleniu. Mój dziadek był ratownikiem, mój ojciec
był ratownikiem, dlatego rodzina ze spokojem przyjęła informację o tym, że dostałem
się do zastępu – mówi Damian Kuźnik.
– O akcji w zasadzie nie rozmawiałem z nikim.
Jedynie z ojcem, pod sam koniec poszukiwań
zaginionych górników – dodaje. Czy akcja
wpłynęła na jego rodzinę? – Chyba żona zaczęła rozumieć górnictwo i tradycję rodzin
górniczych. Największe wrażenie zrobił na niej
film z zaciśniętego chodnika. Na jednym z ujęć
w niespełna półmetrowej szczelinie, między
pogiętym żelastwem, czołgał się ratownik –
mówi Damian Kuźnik.
– Ojciec odradzał mi górnictwo, choć
sam był górnikiem. Nie był zadowolony, że zaczynam pracę w kopalni. Gdy powiedziałem,
że będę ratownikiem, odniosłem wrażenie,
że jest ze mnie dumny. Przyjął to ze spokojem
– mówi Mateusz Sitko. Trafił do kopalni przez
piłkę nożną. Grał w drużynie z ratownikami
górniczymi. Oni namówili go do pracy w kopalni i do wstąpienia w szeregi ratowników. –
Nie wiem, jak to się stało, ja przecież chciałem
tylko z nimi grać – mówi Mateusz Sitko.
– Ojciec był strażakiem. Ratował ludzi.
Był dumny, kiedy powiedziałem, że będę ratownikiem górniczym. Mama dowiedziała się
później. Przypadkowo. Była akcja po wstrząsie,
zostałem wezwany i wydało się. Nie było dramatyzowania. Oczywiście, rodzice obawiają
się o mnie, ale widać, że rozpiera ich duma
– mówi Szymon Piechaczek.
– Ja nie mam problemu. Gdy poznałem
się z moją partnerką, byłem już ratownikiem.
Nie musiałem się zastanawiać, jak to powiedzieć. Powiedziałem normalnie. Natomiast lęk
jest. Pamiętam akcję w Krupińskim. Miałem
wyjechać około godz. 15. Wyjechałem około
22. W radiu i telewizji informowali o tym,
że stracono kontakt z dwoma ratownikami.
Utrata kontaktu to bezpośrednie zagrożenie
śmiercią. Wyjechałem, wysłałem wiadomość,
że idę się kąpać. Strach minął. Jednak przy
tej akcji sytuacja jest inna. Mamy malutkiego
syna. Jola powiedziała mi, że teraz to już inny
rodzaj lęku. To także lęk o przyszłość naszego
syna – mówi Damian Lis.
– Nie nalegała, żeby pan zrezygnował
z ratownictwa? – zapytałem.
– Nie. Ryzyko jest na drodze, w podróży
i w kopalni. Przed przeznaczeniem się nie
ucieknie – odpowiada.
Matka Krzysztofa Klona zapytała tylko:
Po co się tam pchasz?

S ensacja ? N ie ,

codzienność
W każdej cudownej historii związanej
z katastrofą górniczą dziennikarze szukają
czegoś, co odkryje tajemnicę woli życia i przetrwania, co pokaże tragedię rodzin, które straciły najbliższych. Za każdym razem okazuje
się, że są to bardzo codzienne przeżycia.
Alojzy Piontek jest symbolem woli przetrwania. W kopalni Mikulczyce-Rokitnica
w Zabrzu w marcu 1971 roku doszło do zawału chodnika. Zginęło 10 górników. Piontek

przeczołgał się do niszy, w której czekał na pomoc 158 godzin. O Piontku powstał film dokumentalny, komiks, napisano wiele reportaży. Był bohaterem, który rzadko wychodził
ze swojego ciasnego mieszkania. Zapytałem
go, czy małe pomieszczenia dają mu poczucie
bezpieczeństwa. Powiedział, że tak. Unikał
ludzi. Jak nie chował się w domu, przesiadywał
na działce. Z biegiem lat stawał się odludkiem.
Żył z renty. Nie wrócił pod ziemię.
W kopalni Halemba 35 lat później w podobnych warunkach przeżył Zbigniew Nowak.
Też schronił się w ciasnej niszy po tym, gdy
tąpnięcie i wybuch metanu spowodowały zawał chodnika. Po 111 godzinach dotarli do niego ratownicy. Zbigniew Nowak nie unikał
ludzi. Rozmawiał z dziennikarzami. Często
powtarzał, że myślał o Piontku, kiedy był uwięziony pod ziemią. Co trzymało go przy życiu?
Myśl, że jest potrzebny żonie i córce. Na motywach z życia Zbigniewa Nowaka powstał
film fabularny „Laura”, wyprodukowany przez
TVN. Zbigniew Nowak rozmawiał ze mną
wiele godzin. Szukałem sensacji, a on opowiadał o miłości do rodziny, do córki i o tym,
że musiał przeżyć, bo został górnikiem po to,
aby chorej córeczce było lżej w życiu. Tak,
został górnikiem dla pieniędzy potrzebnych
rodzinie. Nie znalazłem sensacji. Znalazłem
codzienność.

B ez filozofii
Tąpnięcie w Zofiówce było jednym
z trzech najsilniejszych tąpnięć w polskich
kopalniach w ciągu prawie 26 lat. Najsilniejsze
było w dawnej kopalni Czeczott. Do porównywalnego doszło w dawnej kopalni Miechowice.
Po katastrofie w Miechowicach wdowa
po jednym z górników powiedziała mi, że oddała psa, który zamiast wyć z rozpaczy, gdy
pan zginął, spał w najlepsze. Tylko na chwilę
ocknął się, kiedy blokiem zatrzęsło. Nie widziała żadnego sensu w śmierci męża. Ukarała psa, bo nie mogła ukarać nikogo innego
za swoją tragedię.
Rozmawiałem z wieloma wdowami
po górnikach i ratownikach. W szafach trzymały mundury mężów, kordziki, a nawet
górnicze hełmy. Dla nich świat zatrzymał się
w dniu, kiedy delegacja z kopalni poinformowała, że mąż nie żyje. Wdowy po ratownikach
nie miały do nikogo pretensji. Czasem tylko
do siebie, że za słabo walczyły o to, aby mąż
poszedł do bezpieczniejszej roboty. Ale czy
jest bezpieczna praca, skoro nawet najlepiej
wyszkolony ratownik może zginąć w jakimś
wypadku samochodowym?
– Po to idę po innych, żeby mieć pewność,
że gdy ja będę potrzebował pomocy, to inni
przyjdą po mnie – mówią ratownicy z Zofiówki. To wszystko tłumaczy. Nie potrzeba tworzyć wielkiej filozofii. Radość z życia po akcji
najbardziej obrazowo opisał mi na początku
lat 90. XX wieku jeden z ratowników dawnej
kopalni Rozbark. – Napiłem się wody z Bytomki. Smakowała jak najlepsze piwo – powiedział. Bytomka była wtedy bardziej ściekiem
niż rzeczką.
l
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Ochrona dzikich zwierząt

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

Miasta przyciągają nowych gości – przeprowadzają się do nich dzikie zwierzęta z lasów,
zachęcone łatwą dostępnością pokarmu,
i zwierzątka domowe, wykorzystujące nieopatrznie uchylone przez właścicieli okno. Zarówno pierwsze, jak dziki, jak i drugie, np. żółwie czerwonolice, nieźle radzą sobie w nowym
środowisku, wypychając dotychczasowe gatunki ze swoich nisz i siejąc popłoch wśród
mieszkańców. W ich cieniu coraz trudniej mają
dotychczasowi mieszkańcy miast, jak jeże czy
ptaki. Do głównych przyczyn należą zmiany
klimatyczne i termomodernizacje budynków.
Na szczęście ludzie zaczynają odczuwać solidarność ze swoimi mniejszymi sąsiadami i pomagają im przetrwać trudne czasy.

Ogólne zasady pomocy są takie same niezależnie od gatunku zwierzęcia. Jeżeli znajdziemy ranne dzikie zwierzę, należy je zabrać.
Należy użyć np. koca, ręcznika lub płaszcza,
mocno naciągnąć materiał i podtrzymywać
zwierzę od spodu, aby nie zgiął się mu kręgosłup. Małe stworzenia można zapakować
do pudełka kartonowego. Następnie dzwonimy do Straży Miejskiej pod bezpłatny, czynny całodobowo numer 986, która przewiezie
zwierzę do lecznicy. Jeżeli nie możemy się
do niej dodzwonić, zabierzmy je do weterynarza. Potrzebującym zwierzętom możemy też
pomagać sami, pod warunkiem że wiemy jak.

C iekawskie jeże
Kolczaste ssaki są pod ochroną, ponieważ
są pożyteczne, zmniejszając ilość szkodników
i owadów, a przez to oczyszczają otoczenie
człowieka z myszy, szczurów, chrząszczy, gąsienic, pająków czy ślimaków. Polskie prawo
ochrony przyrody obliguje do udzielenia bezpośredniej pomocy zwierzętom objętym ścisłą
ochroną gatunkową, które cierpią i są czasowo
niezdolne do samodzielnego życia na wolności.

Naturalna aktywność jeży przypada wyłącznie na okres zmierzchu i nocy. Ich obecność w naszym otoczeniu w ciągu dnia prawie
na pewno oznacza, że coś jest z nimi nie tak
i że potrzebują one naszej pomocy. Osierocone
małe jeże możemy znajdować w maju, czerwcu lub lipcu, kiedy zwykle rodzi się pierwszy
miot, oraz w sierpniu i wrześniu, kiedy pojawia
się drugi miot. Ulubione miejsca gniazdowania jeży to szopy ogrodowe, żywopłoty, sterty
zagrabionych liści ogrodowych lub kompost.
Natychmiastowej pomocy wymagają najczęściej osobniki potrącone przez samochody.
Wbrew pozorom nawet dotkliwie potrącony jeż ma szansę na życie. Warto zabrać go
z jezdni w celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej. Do czasu udzielenia pomocy przez
specjalistę jeża należy umieścić w kartoniku
wyścielonym np. papierowymi ręcznikami toaletowymi. Osobniki wyziębione należy ogrzać
na macie termicznej lub choćby na butelkach
z ciepłą wodą. Jeże trzeba karmić co dwie-trzy
godziny, najlepiej kozim mlekiem rozcieńczonym z przegotowaną wodą w proporcji 2:1,
za pomocą plastikowej pipetki albo strzykawki-jednorazówki. Pamiętajmy, że jeżom nie
wolno podawać mleka krowiego, ponieważ
nie mają enzymów, które trawią laktozę.
Codziennie możemy też pomagać zdrowym
jeżom żyjącym na wolności, zachowując uwagę
podczas takich czynności jak jazda samochodem
po zmierzchu, wypalanie i koszenie traw czy
porządkowanie ogrodów. Jeże będą wdzięczne,
jeśli pozostawimy im dziki fragment ogrodu,
by mogły znaleźć w nim kryjówkę i mieć dostęp
do pokarmu. Letnimi wieczorami ułatwimy im
życie, wykładając karmę oraz wodę do picia.

P taki bez lokum
Odbywające się masowo od kilkunastu lat
modernizacje i ocieplenia budynków powodują masowe niszczenie miejsc pod gniazda.

ARCHIWUM

Zwierzęcym mieszczuchom
na ratunek

Ptaki nie zasłużyły sobie na taki los, ponieważ
oprócz umilania nam życia swym śpiewem
wykonują pożyteczną pracę, tępiąc owadzie
szkodniki. Jerzyki i jaskółki zjadają muszki
i komary, a kawki poza polowaniem na pędraki i szarańczaki potrafią chwytać myszy.
Od 1 marca do 15 października przypada okres
lęgowy ptaków, nie należy wówczas naruszać
ich siedlisk ani usuwać napotkanych gniazd.
W obliczu coraz mniejszej liczby miejsc nadających się do gniazdowania warto pomóc
skrzydlatym przyjaciołom i wywieszać dla
nich budki lęgowe.
Najlepszym terminem montażu budek
lęgowych jest przedwiośnie – wtedy istnieje największa szansa, że zostaną zasiedlone. W budkach lęgowych nie gnieżdżą się
wszystkie ptaki, lecz ich niewielka część – te
dziuplaki i półdziuplaki. Te ptaki za miejsce
gniazdowania wybierają dziuple i zakamarki
w pniach drzew, a także wnęki w miejskiej
lub wiejskiej zabudowie. W budkach chętnie
lęgną się: wróble, mazurki, sikory, kowaliki,

pełzacze, szpaki, kawki, jerzyki, muchołówki, pliszki, pleszki, kopciuszki, dudki, kaczki,
kraski, płomykówki, pójdźki i puszczyki. Dzięki budkom kolejne pary ptaków będą mogły
wychować pisklęta, co przełoży się na dobro
całego gatunku.
Budka musi spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych. Musi na przykład mieć odpowiednią wielkość wejścia, by mógł przez nie
przejść dany gatunek ptaka, a nie miały wstępu
drapieżniki. Budka nie może być za krótka,
w przeciwnym razie drapieżnik będzie mógł
sięgnąć do ukrytego na dnie skrzynki gniazda. Nie może być również zbyt głęboka, gdyż
stanie się wtedy pułapką dla piskląt, które nie
będą mogły się z niej wydostać. Przyjęło się,
że budki nie wieszamy na wysokości poniżej
dwóch metrów. Wejście do niej powinno być
skierowane na zachód lub południowy zachód,
by ochronić ją przed wiatrem, ocienione w godzinach przedpołudniowych oraz spokojne
i mało uczęszczane przez ludzi.
l

Fundusze UE

Dotacja dla Rudy Śląskiej
10–21 maja podpisano umowy o udzielenie
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji ze środków
unijnego Funduszu Spójności na projekty,
które mają na celu rozwój i modernizację sieci
wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu
polskich aglomeracjach. Wszystkie działania
będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zło-

tych, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW
wyniosą ponad 121 mln złotych. Jednym z beneficjentów programu została Ruda Śląska.

Szeroko zakrojony projekt wodno-kanalizacyjny „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w mieście Ruda Śląska” przeprowadzi rudzkie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. Jako beneficjent otrzymało na inwestycje niemal 4 mln złotych unijnej dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 15 maja w siedzibie
NFOŚiGW umowę w tej sprawie podpisali dyrektor Departamentu Ochrony Wód
NFOŚiGW Ewa Kamieńska i prezes Zarządu
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – Grzegorz

Rybka. Dzięki temu porozumieniu długość
wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie
niemal 4 kilometry, a do końca zakończenia
robót, czyli do 31 grudnia 2020 roku, 380 nowych użytkowników skorzysta z nowej infrastruktury. Całkowity koszt przedsięwzięcia
to 8 378 292 złotych, z czego dotacja stanowi
dokładnie 3 890 943 złotych.
l

do cyrku, to ten interes wciąż nieźle się kręci.
Dla kaprysu widzów i zarobku wielkie i dzikie
zwierzęta spędzają swoje życie w klatkach
i ciężarówkach.
Koalicja organizacji pozarządowych
prowadząca kampanię „Cyrk bez Zwierząt”

ustanowiła 8 czerwca Dniem Cyrku Bez
Zwierząt. Tego dnia jej działacze będą trąbić
przeciwko cyrkom. Celem tej kampanii jest
wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski.
l

Kalendarz ekologiczny
8 czerwca – Dzień
cyrku bez zwierząt
Od lat działacze społeczni protestują przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach.

W niektórych krajach udało się wprowadzić
ograniczenia prawne lub całkowity zakaz takich praktyk. Także w Polsce odbywają się protesty oraz prowadzone są działania, które mają
przybliżyć zakończenie tej okrutnej rozrywki.
Choć wielu ludzi zrezygnowało z chodzenia
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Elektryczne salony Mitsubishi

Budynek jest wyposażony w akumulatory litowo-jonowe o pojemności 12 kWh

Do 2020 roku Mitsubishi Motors planuje budowę 200 salonów dealerskich zasilanych energią słoneczną

Do 2020 roku Mitsubishi Motors planuje budowę sieci 200 salonów dealerskich zasilanych energią słoneczną. Firma MMC posiada
już 28 salonów sprzedaży w całej Japonii,
które są zasilane przez panele słoneczne
i dają możliwość korzystania z energii akumulatora pojazdu elektrycznego jako awaryjnego źródła zasilania, za pośrednictwem
modułu ładowania typu pojazd–budynek
(V2B). Jednak nowa stacja dealerska „Hyper
Energy Station” Omiya, otwarta w tym tygodniu w mieście Saitama, została również
wyposażona we własne akumulatory litowo-jonowe, umożliwiające zwrot nadwyżki mocy
do lokalnej sieci elektrycznej.

zwiększają zdolność do jazdy po wyboistych
drogach.
Wzorem samochodów SUV dodatkowe
akcenty nadwozia obejmują elementy chroniące
nadwozie i podwozie, unikalne 17-calowe felgi
z lekkich stopów oraz relingi dachowe, które
pomagają w przewożeniu rowerów czy innego
sprzętu sportowego. We wnętrzu znalazły się
sportowe fotele, wykończone unikalnymi materiałami i wzorami, standardowo instalowany
system rozrywki i łączności SYNC 3 sterowany
poleceniami głosowymi, a także system audio
klasy premium B&O PLAY, zapewniający najwyższą jakość odtwarzania muzyki.
System ESC umożliwia kierowcy wybór
między trybami Normalnym, Eco i Slippery –
trybem na śliską nawierzchnię, by dopasować
charakterystyki samochodu do środowiska
za jednym naciśnięciem guzika. W gamie
jednostek napędowych są jednolitrowe silniki benzynowe EcoBoost, oferujące do 140
KM, oraz półtoralitrowe silniki wysokoprężne
TDCi o mocy do 120 KM.
Zaawansowane systemy wspomagania
kierowcy pomagają unikać lub łagodzić skutki
wypadków, korzystając z czujników skanujących drogę na odległości do 130 metrów
– to więcej niż długość boiska piłkarskiego.
Widząc popularność SUV-ów i stylizowanych na ten segment modeli, Ford przygotował
ich więcej. Do nowego modelu Fiesta Active
dołączą jeszcze w tym roku nowy mały samochód KA+ Active oraz nowy Focus Active
w nadwoziach pięciodrzwiowym i kombi.

F iesta w wersji

nieco terenowej
Ford przygotował dla Fiesty wersję Active,
nadającą małemu samochodowi nieco cech
SUV. Ten rodzaj samochodów w gamie marki
zwiększył sprzedaż o jedną czwartą. – Nabywcy samochodów uwielbiają wszechstronność,
odważną stylistykę i dające pewność siebie
możliwości SUV-ów, na które popyt nie był
nigdy większy niż obecnie – powiedział Roelant de Waard, wiceprezes ds. marketingu,
sprzedaży i serwisu, Ford of Europe.
Samochód otrzymał odporniejsze
na uszkodzenia nadwozie, wyposażone
w dodatkowe osłony, unikalne aluminiowe
obręcze kół i relingi dachowe cenione przez
zwolenników aktywnego stylu życia. Powiększony prześwit i zoptymalizowane zawieszenie

Š koda idzie

w elektromobilność
W przyszłym roku Škoda wprowadzi
na rynek swoją pierwszą hybrydę typu plug-in
oraz pierwszy w pełni elektryczny samochód.
W roku 2025 oferować będzie już 10 modeli
o zelektryfikowanym napędzie.
Hybrydą plug-in będzie Superb, a samochodem elektrycznym model eCitigo. W 2020
roku na rynek zostanie wprowadzona produkcyjna wersja koncepcyjnego crossovera VisionE.
Będzie to pierwszy elektryczny samochód
Škody zaprojektowany na platformie MEB,
opracowanej specjalnie dla samochodów z napędem elektrycznym. Samochód ma oferować
maksymalny zasięg akumulatorów wynoszący
nawet 500 kilometrów.
Do roku 2025 gama modelowa Škody będzie liczyła aż 10 zelektryfikowanych modeli
w różnych segmentach. Sześć z nich będzie
miało napęd czysto elektryczny, pozostałe
będą hybrydami oraz hybrydami typu plug-in (z możliwością ładowania akumulatorów
z gniazdka). Będzie także hybryda wykorzystująca jednostkę zasilaną gazem ziemnym oraz
elektryczny moduł napędowy zamontowany
na tylnej osi – rozwiązanie zademonstrowane
w koncepcyjnym modelu Vision X.
– Do roku 2022 zainwestujemy 2 mld euro
w elektromobilność. Ta strategia zmieni oblicze
naszej oferty. To największy program inwestycyjny w dziejach Škody – opowiada Bernhard Maier,
dyrektor generalny marki Škoda.  PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Budynek jest wyposażony w akumulatory
litowo-jonowe o pojemności 12 kWh i może
zasilać pojazdy elektryczne (EV), gdy inne
źródła zostaną odcięte – np. w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub przerw w dostawie prądu. Oprócz ładowania pojazdów
stacja V2B pozwala dostarczać do budynku
energię zmagazynowaną w akumulatorach pojazdu elektrycznego – szczególnie w nagłych
sytuacjach albo podczas szczytów energetycznych. Kiedy zapotrzebowanie na energię jest
niskie, budynek przełączy się w tryb ładowania
samochodu. Nastąpi to również w przypadku wyprodukowania nadwyżki energii odnawialnej. System ma wiele zalet odciążających
sieć energetyczną i zapewnia właścicielowi
tanie podtrzymanie poziomu baterii pojazdu
elektrycznego.

– Nasze samochody ewoluowały w kierunku pojazdów elektrycznych EV i PHEV,
więc salony samochodowe w naturalny sposób
stały się stacjami ładowania energii. Teraz możemy używać baterii do przechowywania energii pozyskanej przy zerowej emisji za pomocą
paneli słonecznych i wykorzystywać system
do zarządzania dystrybucją energii w salonie.
Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasze salony
stały się istotną częścią sieci energetycznej,
zapewniając stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury transportowej oraz energetycznej.
Nawet w sytuacjach nadzwyczajnych – powiedział Takashi Hiromatsu, zastępca dyrektora
generalnego oddziału MMC ds. strategii.

Ford przygotował dla Fiesty wersję Active, nadającą małemu samochodowi nieco cech SUV

Do roku 2025 gama modelowa Škody będzie liczyła aż 10 zelektryfikowanych modeli
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Ucieczka z krainy gafy

Auto podobno jest przedłużeniem mężczyzny. Co do tego mam wątpliwości. Na pewno
samochód służbowy warto traktować jak terytorium bossa. A bywa w nim ambaras przy
wyjazdach pracowników na różne wydarzenia, radosne lub smutne.

Kolega zdziwił się, widząc mnie wysiadającą z samochodu prezesa na oficjalnym
otwarciu nowego obiektu pewnej kopalni. On
musiał przyjechać własnym samochodem. Szef
nigdy go nie zabierał do firmowej limuzyny.
Był niegrzeczny? Tego nie warto rozpatrywać
w kategorii nadęcia dygnitarskiego. Trzeba
uszanować pragmatykę służbową. Przełożony ma swoje zadania. I nie chodzi tylko o to,
że musi się pokazywać w odpowiednim dla
siebie towarzystwie. Choć i to ma znaczenie.
Jeden z moich kolegów po fachu został zaproszony do samochodu ministra na szybki wywiad, żeby polityk nie tracił czasu na rozmowę
z dziennikarzem. Środowisko górnicze uznało,
że to symptom wyjątkowego zaufania ministra
do mojego kolegi. Uznano, że musi być jego protegowanym. I tak incydent bez znaczenia stał się
trampoliną do niespotykanej kariery człowieka
bez kwalifikacji w biznesie państwowym. A nie
jest to jedyny tak szczęśliwy przypadek.
Miejsce siedzenia określa punkt widzenia.
Szef może być zmęczony, może przeglądać
dokumenty podczas jazdy samochodem bądź
prowadzić rozmowy telefoniczne wymagające
dyskrecji. Dlatego to on każdorazowo decyduje, kto może mu towarzyszyć. Traktujmy
samochód służbowy jako pałac przełożonego, do którego nie każdy bywa wpuszczany.
Trzeba po prostu zaczekać na zaproszenie.
Jedna z sekretarek nadąsała się, gdy
na uroczysty koncert zajechałam z szefem
limuzyną. I drzwi auta na parkingu otworzył
mi rektor uczelni, dla której wtedy pracowałam, a nie jego kierowca. Nie moja to była
zasługa, lecz kindersztuby przełożonego. Bossowie miewają dylematy, czy kogoś do auta
zabrać? Ekonomia podpowiada, że szkoda wysyłać w jedno miejsce kilka samochodów lub
płacić podwładnym kilometrówki za delegację.
Jeśli w podróży wygrywa ekonomia, to zaczyna się precedencja w samochodzie służbowym. Kto gdzie siedzi? Miejsce ma znaczenie
w hierarchii zawodowej. Najniżsi rangą obok
kierowcy, nieco bardziej znaczącym przypada
miejsce w środku na tylnej kanapie. Najważniejsze
miejsce, za fotelem pasażera przy kierowcy, jest
dla szefa. Za kierowcą usadawia się wiceprezes.
Precedencja wywraca się do góry nogami,
gdy na fotelu przy kierowcy boss ma swoją podusię, bo najbardziej lubi tam siedzieć. Takich
szefów też miewałam. Wtedy podwładni lokują się wedle swojej pozycji zawodowej wobec
przełożonego. Za prezesem siada mniej znaczący pracownik, a za kierowcą wiceprezes.
Gdy do auta trzeba zabrać znaczących gości,
to klaruje się inna układanka. Wówczas najważniejszy gość dostaje najważniejsze miejsce,
a gospodarz siada za kierowcą lub w środku
na kanapie. Gdy gość podróżuje z żoną, to jej
przypada uprzywilejowane miejsce. I takiej
żonie gospodarz otwiera drzwi samochodu,
a za kierowcą miejsce przydziela jej mężowi.
W podróży służbowej nie zawsze jest przyjemnie, ale dzięki temu można lepiej docenić
blaski swojej pracy. 
JOLANTA TALARCZYK

Egoista
Siatka z pomarańczami upadła na ulicę i cała
zawartość wysypała się we wszystkie kierunki. Paweł szczerze nienawidził owoców,
ale przez ostatnie tygodnie czuł się tak paskudnie, że chwytał się każdej możliwości
polepszenia swojego zdrowia. Poszedł nawet do lekarza, czego nigdy nie robił, ale ten
zasugerował rzucenie papierosów i alkoholu, a później zlecił szereg badań. Sama myśl
o tych zaleceniach spowodowała, że wyrzucił listę do pierwszego napotkanego kosza.
Wrócił do domu i otwarł butelkę bourbonu.
Nie zamierzał go tego wieczora już zakręcać.
Jego mieszkanie pierwszy raz od dekady było
relatywnie czyste.

Po pierwszym drinku zasnął w fotelu.
Ostatnio zdarzało mu się to często, budziły go
później mdłości. Myślał, że może ostatnia długa zima tak go po prostu wymęczyła, a może
po prostu się starzeje. Tym razem zbudził
go jednak jakiś dziwny koszmar. Dziewczyna
właśnie kończyła odkurzać.
Kolejne dni były coraz gorsze. Przestał
jeść, zaczął wymiotować, dwa razy zemdlał.
Pomyślał wtedy, że właściwie przez ostatnie
lata utrzymywał kontakt z tak nikłą liczbą
ludzi, że gdyby umarł, to duża szansa, że jego
trup zostałby znaleziony dopiero na kolejne Boże Narodzenie. Wtedy to raz do roku
odwiedzała go jego siostra. Wiedział, że się
do tego zmusza, od zawsze czuła do niego
odrazę, ale jej dobre serce i wiara w to, że Paweł się zmieni, nie pozwalały jej całkowicie
zerwać kontaktu. Trochę go to nawet bawiło,
on nigdy nie zrobił nic, za co mogłaby go lubić.
Zresztą tak jak większość ludzi.
Kolejny dzień zaczął się ciut lepiej, Paweł
nawet usiłował coś zjeść, ale nie był w stanie. Kryzys przyszedł znowu wraz z popołudniowym drinkiem. Tego rytuału nie był
w stanie ominąć. Ucinał właśnie drzemkę,
kiedy poczuł ukłucie. Tym razem jednak,
gdy otworzył oczy, zobaczył stojącą nad nim
Natalię ze strzykawką w dłoni. Dziewczyna
miała ten swój czarujący uśmiech i błyszczące
oczy. – Poznajesz mnie? – zapytała. Paweł jej
nie poznawał, ale od początku miał uczucie,

Od trzech tygodni zatrudniał młodziutką
dziewczynę do pomocy. W sumie nie było go
na nią stać, ale zgłosiła się sama i zgodziła
pracować za żenująco niską stawkę. Do tego
była bardzo ładna – Paweł od razu pomyślał, że gdyby nie czuł się ostatnio tak podle,
na pewno by jej nie przepuścił. Zresztą nigdy
żadnej nie przepuszczał. Jego wyobrażenia
o sobie samym co prawda znacząco rozmijały
się z tym, jak naprawdę wyglądał, ale nigdy nie
można było mu odmówić poczucia humoru.
Był pisarzem, lubił o sobie myśleć jako o głosie
własnego pokolenia, ale tak naprawdę cała
jego kariera opierała się na wydanej kilkadziesiąt lat temu jednej książce, której sukcesu nie
powtórzyło już nic innego, co napisał.

że skądś ją zna. Chciał coś powiedzieć, ale
nie potrafił. Jego ciało było jak sparaliżowane.
Natalia zaczęła swój wywód. Nie sądziła,
że cała sprawa zajmie jej tyle czasu, podała
mu już taką ilość trucizny, która z łatwością
mogłaby powalić konia. Ten zastrzyk jednak zadziałał nawet na niego. Paraliż powoli
obejmował całe ciało, musiała się streszczać.
Dwadzieścia lat temu Paweł, będąc
jeszcze na wyżynach swojej karierki, miał
wokół siebie wiele dziewczyn. Raczej żadnej
nie traktował z szacunkiem, w tym swojej
wieloletniej i jedynej przyjaciółki, z którą
później niedługo byli parą. Do tego też nie
przykładał za dużej wagi, a gdy przyłapała
go na zdradzie i zniknęła, nie pogrążył się
w rozpaczy. Cóż, od zawsze był draniem.
Na tyle, żeby także zignorować telegram,
który od niej dostał, z informacją, że spodziewa się jego dziecka.
Tego samego dziecka, które właśnie postanowiło się zemścić – za swoje ubogie dzieciństwo, za brak normalnego domu, a przede
wszystkim za to, co zrobił jej matce. Pawłowi
pociekły po policzkach łzy – trudno powiedzieć, czy z rozpaczy, że właśnie kończył swoje
nędzne życie, czy może pierwszy raz ruszyło
go sumienie. Natalia jednak zrobiła kolejny
zastrzyk. – Tym razem ci się znowu upiekło,
bydlaku. Nie jestem taka jak ty – powiedziała
i zniknęła. Odtrutka zaczęła działać po kilkunastu minutach. 
l

Zdrowie

Diastema – przerwany uśmiech
Diastemą nazywamy szczelinę między górnymi jedynkami. Powstaje najczęściej z powodu
nieprawidłowego przyczepu wędzidełka wargi
górnej lub braku siekaczy bocznych. Czasami
tworzy się także, gdy siekacze boczne są zbyt
małe lub jest efektem niewyrównanego zgryzu. U niektórych artystów (np. Madonny, Eltona
Johna czy Tomasza Karolaka) „zęby szczęścia”,
jak mówią o tej przypadłości Francuzi, są ich
cechą charakterystyczną. Jednak dla wielu posiadaczy i posiadaczek są źródłem kompleksów i obniżają ich samoocenę. Dla dentystów
zaś diastema to często nie tylko problem estetyczny, lecz także zdrowotny.

zmagają się z wadami zgryzu. Jeśli u dorosłego diastema pojawiła się nagle i szybko
się powiększa, może to świadczyć o chorobie
przyzębia lub rozwoju zmiany nowotworowej.

J akie są przyczyny

pojawienia się diastemy
u dorosłych ?
U osób dorosłych diastema może powstać
z powodu usunięcia kilku zębów. Zęby sąsiadujące z miejscem ekstrakcji (czyli usunięcia)
przesuwają się i przechylają w stronę luki. Jeśli
usuwane są trzonowce lub przedtrzonowce,
to siekacze – w tym jedynki – muszą przejąć
funkcję rozgryzania i żucia pokarmów. Może
to powodować ich przeciążanie i dodatkowo
wpłynąć na rozsunięcie się. Dlatego niezwykle
ważne jest uzupełnienie brakujących zębów.

K iedy diastema

staje się problemem
stomatologicznym ?

Czy można zapobiec

Jeżeli szerokość szczeliny między jedynkami przekracza 2 milimetry, może powodować
komplikacje. Osoby z diastemą często mają
kłopoty z poprawną wymową – jest przyczyną seplenienia świszczącego, które charakteryzuje bardzo ostre, świszczące brzmienie
głosek dentalizowanych (m.in. ś, ź, ć, d, s, z).
Jej posiadacze także częściej niż inni pacjenci
ARCHIWUM

Samochód
pałacem
bossa

Peryferia

powstaniu diastemy u dzieci?
Diastema rozwojowa u dzieci nie jest
uważana za wadę i pojawia się często przy
wymianie zębów mlecznych na stałe. Powstaje
podczas rośnięcia stałych bocznych siecznych zębów między siódmym a dziewiątym
rokiem życia. Najczęściej jest mała (poniżej
2 milimetrów) i nie wymaga wtedy interwencji
stomatologa. U dzieci, u których zachodzi
ryzyko poważniejszej diastemy, jedną z możliwości zapobiegania jest wycięcie we wczesnym
wieku nadmiernie rozbudowanego wędzidełka
wargi górnej. Ważne jest też wczesne podjęcie leczenia ortodontycznego u dziecka, jeśli
ortodonta je zaleci.

C zy możliwe jest

pozbycie się diastemy
bez interwencji
stomatologicznej ?
Tak, w wielu przypadkach wystarczy noszenie specjalnego aparatu ortodontycznego. Jest
to najbardziej czasochłonna metoda ze wszystkich dostępnych, ponieważ pacjent musi nosić
aparat nawet kilka miesięcy. W trakcie leczenia
jest skazany na zamki i druty na powierzchniach
zębów, które są elementami aparatu stałego, lub –
w przypadku leczenia aparatem ruchomym – nosi
bezbarwne nakładki ortodontyczne. Po zakończeniu leczenia na stronie podniebiennej zębów
zostaje zamontowany tzw. retainer, który nie
pozwala zębom rozsunąć się ponownie. Niewątpliwą zaletą leczenia ortodontycznego jest
fakt, że jego efekty utrzymują się do końca życia.
Jednak nie wszystkie diastemy można likwidować
za pomocą aparatu ortodontycznego.

W jakich przypadkach

potrzebne są zabiegi
protetyczne ?
Zabiegi implantologii oraz protetyki są konieczne np. w przypadku szerokiej diastemy.
Zakłada się wtedy na powierzchnię jedynek
licówki kompozytowe, wykonane w gabinecie
przez lekarza dentystę. Diastemę zamyka się
wtedy, doklejając kompozyt do nieszlifowanej
powierzchni zębów pacjenta. To rozwiązanie
problemu jest znacznie szybsze niż kilkumiesięczne noszenie aparatu. Trwałość takiej odbudowy ocenia się na około pięć-osiem lat. l
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Krzyżówka panoramiczna nr 12
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „W maju jak w gaju”.
Nagrodę wylosował: Sz. Jezierski z Porąbki.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Mistrz świata w Polsce
W czerwcu tego roku poznamy nowego mistrza świata w piłce nożnej. W czasie trwania
mundialu Polacy poznają też smak nowego piwa – swoją premierę będzie miał BUD.
To najsłynniejsze na świecie piwo amerykańskie typu lager. Szacuje się, że co 40. sprzedawane na świecie piwo to właśnie BUD. Jego
premiera na polskim rynku nie wypada przypadkowo, ponieważ marka BUD jest oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA Rosja 2018.

Importerem BUD-a jest firma UDH z Poznania, wyłączny importer piw browaru Anheuser-Busch InBev, która ma w swojej ofercie m.in. słynną meksykańską Coronę oraz
szeroki wachlarz piw z Belgii, Niemiec i Ukrainy. W trakcie trwania mundialu firma planuje
szereg imprez promujących piwo oraz liczne
atrakcje, np. otwarcie stref, w których będzie
można publicznie oglądać mecze polskiej
reprezentacji, czy puchar na piwo z wizerunkiem trofeum, który po oklaskach i okrzykach
„gooool” podświetli się na czerwono.

A merican lager
W świadomości piwosza Stany Zjednoczone
znane są z lekkich, niskoprocentowych piw.
Koronnym tego przykładem jest najpopularniejsze piwo w USA – BUD Light, które
zawiera 3 proc. alkoholu. W Polsce wolimy
jednak mocniejsze trunki, dlatego nasz BUD
ma o dwa „oczka” więcej. Charakteryzuje
się miodowo-cytrusowym aromatem, o delikatnie zaznaczonej chmielowej goryczce.

na świecie. Piwo przez trzy tygodnie po uwarzeniu leżakuje w wiórach drewna bukowego,
a łączny czas jego produkcji wynosi aż 30 dni.

W ojna

To jasnosłomkowe, klarowne piwo zaskakuje wytrawnym finiszem. Producent poleca
BUD-a do dań z grilla oraz do ostrych potraw,
ponieważ ze względu na swoją łagodność jest
świetną przeciwwagą dla pikantnych smaków.
Podobno pasuje również do długo dojrzewających serów, a nawet do crème brûlée i sernika. Co ciekawe, amerykańskie piwo należy
serwować w bardzo niskiej temperaturze –
schłodzone aż do 2–3°C. W Posce BUD będzie
sprzedawany w małych butelkach (0,33 litra).

B orn the hard way
Idź trudniejszą drogą – tak w luźnym tłumaczeniu brzmi dewiza amerykańskiego browaru. Jego założyciel i jednocześnie twórca
receptury, niemiecki emigrant Adolphus Bush,
przywiązywał wagę do jakości i procesu warzenia piwa. Pasteryzował piwo, zanim w Stanach zaczęto pasteryzować mleko, a od 1876
roku do fermentacji browar stosuje ten sam
szczep drożdży. Proces warzenia BUD-a należy
do najbardziej pracochłonnych i kosztownych
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amerykańsko - czeska
Od 100 lat między czeskim browarem Budějovický Budvar i amerykańskim Anheuser-Busch – producentem BUD-a – toczy się
spór o prawo do nazwy piwa. Na początku
swojego istnienia browar ze Stanów nazywał
swoje piwa Budweiser, ponieważ jego twórca, emigrant z Europy, uważał, że to nazwa
stylu piwnego. Czescy piwowarzy rozumieli
ten termin zupełnie inaczej, argumentując,
że marka Budweiser nie jest nazwą gatunku
piwa, ale przymiotnikiem od nazwy Budweis
(czyli Czeskich Budziejowic), więc nie przysługuje ona browarowi założonemu po drugiej
stronie Oceanu Atlantyckiego. Amerykanie,
znani ze swojego zamiłowania do rozstrzygania sporów w sądzie, nie złożyli broni i na początku XX wieku zastrzegli nazwę Budweiser
na terenie USA. Oba browary prześcigały się
w dokumentowaniu swojego historycznego
pierwszeństwa w warzeniu piwa. Po 100 latach
sprawa ta trafiła aż do Trybunału Europejskiego w Strasburgu, który w 2010 roku orzekł,
że amerykański browar nie może w krajach
Unii Europejskiej zarejestrować słowa „Budweiser” jako zastrzeżonej marki. Amerykanie
odnieśli się do wyroku kreatywnie, zostawiając
pierwszą sylabę, a my już w czerwcu będziemy
mogli wydać wyrok, czy BUD nam smakuje.

MAREK KOWALIK

Nierówności dochodowe w Polsce znacząco spadły – wynika z badań GUS. Prawie
3090 złotych wynosił dochód rozporządzalny
w 2017 roku w przeliczeniu na osobę wśród
20 proc. najbogatszych gospodarstw domowych.
To o 4,7 razy więcej niż 665 złotych uzyskiwanych średnio w grupie 20 proc. rodzin najbiedniejszych. Różnica jest spora, ale rok wcześniej
bogaci mieli do dyspozycji 5,2 razy więcej niż
biedni, a w 2013 roku – aż 6,7 razy więcej. Spadek tej relacji świadczy o istotnym obniżeniu
zróżnicowania dochodów w Polsce. GUS wyliczył też, że w gospodarstwach 20 proc. osób
najbogatszych skumulowanych było 38,6 proc.
dochodów całej badanej zbiorowości, podczas
gdy jeszcze w 2013 roku było to 42 proc.
W Polsce 69 proc. matek pracuje. To nieco więcej, niż wynosi średni wskaźnik
w krajach OECD (66 proc.). Najwyższym
odsetkiem pracujących matek spośród wszystkich krajów rozwiniętych może pochwalić
się Szwecja, gdzie pracuje ponad 80 proc.
matek. W Austrii, Danii, Portugalii, Słowenii,
Szwecji i Szwajcarii pracuje ponad 75 proc.
matek dzieci do 14. roku życia. Z kolei w Chile,
Grecji, Meksyku, Słowacji, Hiszpanii, Turcji,
na Węgrzech i we Włoszech wskaźnik nie
przekracza 60 proc. W Turcji pracę ma tylko
co trzecia matka. W większości krajów ponad
połowa matek pracuje w pełnym wymiarze
godzin. Zmiany istotne dla pracujących matek
– a także ojców – przewiduje projekt nowej
dyrektywy Komisji Europejskiej. Przewiduje
on m.in., że cztery miesiące urlopu rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec
dziecka. Inaczej przepadną.
W 2017 roku wartość polskiego rynku
dóbr luksusowych zwiększyła się do ponad 21 mld złotych. Wpłynęła na to rosnąca liczba bogatych nabywców – w ubiegłym
roku ponad 40 tys. Polaków osiągało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. złotych brutto.
Na wzrost aktywów rodaków miały wpływ
przede wszystkim rosnące kursy akcji spółek
na giełdzie. Odpowiedzią na rosnące potrzeby
osób zamożnych i ich firm jest rozwijająca się
oferta finansowania dóbr luksusowych. Należą
do nich m.in. samoloty. W 2017 roku Urząd
Lotnictwa Cywilnego zanotował największą
od kilkunastu lat liczbę zarejestrowanych samolotów prywatnych. W zeszłym roku w Polsce firmy i osoby prywatne były właścicielami łącznie 1456 maszyn latających, z czego
aż 86 proc. stanowiły samoloty. Klientami
są głównie średnie przedsiębiorstwa, których
właściciele zarządzają firmą. Kupno samolotu ma z jednej strony wymiar ekonomiczny,
dając możliwość szybkiego przemieszczania
się z zapewnieniem komfortowych warunków,
z drugiej – buduje prestiż przedsiębiorstwa.
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Wyniki lw Bogdanka za i kw. 2018 roku

Pod presją utrudnień
LW Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów
polskiego rynku energetycznego, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Przychody Grupy LW Bogdanka
spadły w tym okresie o 14,3 proc., do 398,7 mln złotych z 465,2
mln złotych przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła
127,5 mln złotych, zysk operacyjny – 28,5 mln złotych, a zysk
netto: 23,2 mln złotych.

Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą
produkcję i sprzedaż.
Z drugiej strony, pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło
rozliczenie ugody zawartej pomiędzy spółką a konsorcjum
firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni
wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł
ok. 28,7 mln złotych.
– Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale, były przejściowe. Już od marca produkcja
odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny
plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton – poinformował Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka SA.
– Koncentrujemy się obecnie na przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną,
złoża Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy
w listopadzie ubiegłego roku. Uruchomienie pierwszej ściany
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

jest planowane ok. 2020 roku
– dodał prezes.
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. Średni uzysk wyniósł
56,7 proc., wobec 66,7 proc.
przed rokiem.
Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce
wyniósł po I kwartale 2018
roku 16,5 proc. Z kolei udział
w dostawach węgla do energe- Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się
tyki ukształtował się na pozio- na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż
mie 22,7 proc.
Bogdanka złożyła w maju wniosek o koncesję wydobywo przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom
czą na złoże K-6 i K-7. Zasoby operatywne objęte projektem
zasobów o kolejne 60–70 mln ton. Pierwsza ściana na złożu K-6
zagospodarowania złoża w okresie obowiązywania koncesji,
i K-7 może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu,
że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.
o którą wnioskuje spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na

66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić
OPRAC. Z MATERIAŁÓW PRASOWYCH
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technicznych

