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Temat na czasie
Daniel Ozon, prezes JSW SA:
– Optymalnie wykorzystać
zasoby kopalń
i zasoby wiedzy.
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JSW SA. Spółka zamówiła nowoczesny kombajn

Przełom technologiczny
w polskim górnictwie
NOWY GÓRNIK

– Będę rekomendował, żeby
kopalnia
Sośnica
została
w Polskiej Grupie Górniczej,
i myślę, że chyba tak będzie –
powiedział
dziennikarzom
wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski.
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Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o zakupie nowoczesnego kompleksu przodkowego wraz
z kombajnem kotwowym Bolter Miner 12CM30. To innowacyjny kompleks oraz najnowocześniejszy
kombajn w polskim górnictwie. Jego budowa potrwa blisko rok, później trafi do kopalni Budryk
do chodnika „Bw -1N badawczy” o wybiegu 1950 metrów. Innowacyjny kompleks, który będzie
pracował w kopalni Budryk, to efekt wprowadzonego w zeszłym roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
projektu wdrożenia samodzielnej obudowy kotwowej w JSW. – Nasze strategiczne projekty wchodzą
w etap konkretów. Nowoczesny kompleks jest nie tylko przykładem na to, że polskie kopalnie mogą
być wyposażone w innowacyjny sprzęt, ale również doskonałym przykładem wzorowej współpracy
węglowej spółki, środowisk naukowych oraz firm produkujących maszyny górnicze – powiedział
Daniel Ozon, prezes JSW SA.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Informacja, która służy górnictwu
Zaczynają napływać konkretne informacje o realizacji części obietnic zawartych w strategii naszej firmy
albo zapowiedzi składanych przy okazji omawiania
strategii. Nie tak dawno apelowałem o fakty związane z innowacjami, ponieważ ciągle słyszałem, że coś
zaplanowano albo się zaplanuje. Uważam, że nowoczesne rozwiązania są jedyną szansą dla naszej Spółki.
Nie możemy pozwolić na to, aby być w ogonie górniczego świata. Musimy być nowocześni, żeby utrzymać
się na rynku i nie ulec presji antywęglowego lobby.

J

astrzębska Spółka Węglowa podjęła decyzję o zakupie nowoczesnego kompleksu przodkowego wraz
z kombajnem kotwowym Bolter Miner 12CM30.
Kombajn będzie pracował w Budryku. Także w tej kopalni przygotowują się do eksploatacji węgla na podstawie
planowania opartego na trójwymiarowym modelu złoża.
Ma to pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości węgla
dostarczanego do zakładu przeróbczego, co pozwoli
z kolei na produkcję lepszej jakości węgla dla koksowni.
Okazuje się, że furorę robią plany budowy elektrowni
szczytowo-pompowej na terenie kopalni Krupiński
w Suszcu. Przygotowana przez JSW koncepcja wytwarzania wodoru i produkcji ogniw wodorowych wzbudza
zainteresowanie na szczeblu unijnym.
Generalnie – plany JSW idą w kierunku przekształcenia naszej firmy w organizm gospodarczy, który nie
niszczy środowiska, ale o nie dba. To dobre pomysły.
Szkoda, że informuje się o nich bardzo często, jednak
bardzo ogólnie. Górnicy często pytają mnie: Dobrze, ale
co ja z tego będę miał? No właśnie. Brakuje informacji
o korzyściach dla zwykłego dołowca. To tym ważniejsze, że przecież wszystkie nowinki będą finansowane

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Dobrze by było,
gdyby wszyscy
zwolennicy
wyrugowania
węgla przeczytali
ostatnie
wypowiedzi
prezesa PGG
Tomasza Rogali
opublikowane
między innymi
przez portal
nettg.pl.

przede wszystkim z pieniędzy wypracowanych pod
ziemią.
Coraz popularniejszy staje się temat szczytu klimatycznego COP24, który odbędzie się w grudniu
w Katowicach. Czy ten szczyt oznacza dla nas kłopoty?
Zawsze tak było, że jak najważniejsi ludzie tego świata
spotykali się, żeby rozmawiać o ochronie środowiska
naturalnego i klimatu (chodzi o nadmierną emisję
dwutlenku węgla), to spotkanie kończyło się hasłami
antywęglowymi i antygórniczymi.
Dobrze by było, gdyby wszyscy zwolennicy wyrugowania węgla przeczytali ostatnie wypowiedzi prezesa
PGG Tomasza Rogali opublikowane między innymi
przez portal nettg.pl. Przypomnę tylko, że prezes jest
także prezydentem Euracoal, organizacji skupiającej producentów węgla. Otóż Tomasz Rogala w kilku
zdaniach udowodnił, jak bardzo bałamutna jest antywęglowa krucjata. „W 2017 roku, aby zaspokoić popyt
na węgiel, UE sprowadziła 173 mln ton tego surowca.
Jeśli przełożymy to na utracone miejsca pracy, otrzymujemy liczbę około 700 tys. miejsc pracy (wartych
13 mld euro rocznie). Co oznacza, że przekazaliśmy 13
mld euro gotówki poza UE i wyeliminowaliśmy 700
tys. miejsc z rynku pracy”.
Jaki z tego wniosek? Potrzebujemy innowacji
w górnictwie. Niezbędne są nowoczesne sposoby
wykorzystania węgla. Bardzo ważne są obrazowe informacje, takie jak przekazywane przez prezesa Rogalę,
o skutkach antywęglowej obsesji. Przecież na świecie
elektrownie węglowe nie znikną. Nie znikną kopalnie
węgla. Różnica będzie taka, że to, co moglibyśmy wydobyć, będziemy importować. Zużyć i tak zużyjemy.
l

Kij w mrowisko

Ostrołęka powstanie
Umowa na rozbudowę elektrowni Ostrołęka to podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz
realizacja ważnej obietnicy dla Polski Wschodniej.
Nie ja to wymyśliłem. Przeczytałem to na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Dzisiaj chciałbym
polegać przede wszystkim na oficjalnym komunikacie w tej sprawie, ponieważ o Ostrołęce pisałem kilka
razy i zawsze spotykałem się ze złośliwościami. Pytano
mnie między innymi: Czy wierzę w niemożliwe? Kto
da pieniądze? Kto to zbuduje? Po co to komu, skoro
dni węgla są policzone? Blok energetyczny na węgiel?
To przecież takie niemodne!

U

roczystość podpisania umowy dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego odbyła się
12 lipca 2018 roku w Ostrołęce. Zanim do tego
doszło, w mediach kilka razy pojawiały się informacje
stawiające wielki znak zapytania nad tą inwestycją.
– Nowy blok elektrowni Ostrołęka C, spełniający
restrykcyjne emisyjne standardy UE, jest potrzebny
polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie budowane nowoczesne bloki tego typu zwiększają
stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie
inwestycje umożliwiają także rozwijanie odnawialnych
źródeł energii – powiedział minister energii Krzysztof
Tchórzewski podczas uroczystości podpisania umowy
dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego.
Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea
realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej,
przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.
12 lipca 2018 roku jej przedstawiciele w Ostrołęce podpisali umowę z generalnym wykonawcą – konsorcjum
spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems
SAS). Wykonawca wybuduje w trybie „pod klucz”

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Nowy blok
elektrowni
Ostrołęka C,
spełniający
restrykcyjne
emisyjne
standardy UE,
jest potrzebny
polskiemu
systemowi
elektroenergetycznemu.

kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1000 MWe, wystarczającej do zasilenia 300 tys.
gospodarstw domowych i o sprawności na poziomie
46 proc., która znacznie przewyższy średnią światową,
wynoszącą 33 proc. Energia elektryczna w elektrowni
Ostrołęka C będzie wytwarzana przy spełnieniu obowiązujących wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz efektywności energetycznej. Wartość oferty
konsorcjum to 5,05 mld złotych netto, czyli 6,023 mld
złotych brutto.
Podczas uroczystości minister energii Krzysztof
Tchórzewski podkreślił, że budowa nowego bloku jest
szczególnie ważna w kontekście wyzwań, przed jakimi
staje polska energetyka. Zapotrzebowanie na moc
elektryczną rośnie. Należy zapewnić stabilne źródło
dla pokrycia tego popytu. Przed nami również zastępowanie wyeksploatowanych bloków węglowych, które
rozpoczęły pracę nawet w latach 70. ubiegłego wieku.
Część z nich zostanie zamknięta, bo nie ma możliwości technicznych albo pieniędzy na dostosowanie ich
do restrykcyjnych regulacji środowiskowych.
Udział OZE w produkcji energii będzie się zwiększał, ale nie pokryją one całego krajowego zapotrzebowania. – Rozwijając odnawialne źródła, potrzebujemy
stabilnych, przewidywalnych i systemowych źródeł
energii. Bloki węglowe, takie jak Ostrołęka C, dają
kontrolę nad stabilnością systemu energetycznego
– uzasadnił minister Tchórzewski. Nowy blok energetyczny będzie również spełniał restrykcyjne unijne
standardy emisyjne zgodne z wymogami tzw. konkluzji
BAT ws. najlepszych dostępnych technik, które zaczną
obowiązywać od roku 2021.
Pozwoliłem sobie zacytować niemal cały komunikat Ministerstwa Energii, żeby pokazać, że psioczenie
malkontentów na Ostrołękę nie miało sensu. 
l

Komentuje Grzegorz Matusiak
poseł RP

O Platformie
Wsparcia Regionów
Górniczych

Z

apytałem wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego o losy Platformy Wsparcia Regionów
Górniczych, czyli o projekt związany z finansowaniem
rozwoju przemysłu na terenach górniczych.

P

owody były dwa. Po pierwsze, minęło dziewięć
miesięcy od spotkania w Ministerstwie Energii, które
zainaugurowało współpracę na ten temat z Komisją
Europejską. Po drugie – po Europejskim Kongresie
Gospodarczym Nowy Górnik opublikował tekst, z którego
wynikało, że pieniądze są, trzeba tylko mieć pomysły.
Postanowiłem sprawdzić, czy mamy do czynienia
z faktami medialnymi, czy z realnym działaniem.
Zapytałem oficjalnie wiceministra, który między
innymi ma koordynować prace na ten temat. Ponieważ
zagadnienie jest szerokie, pozwolę sobie na razie tylko
zasygnalizować najważniejsze wątki z odpowiedzi, jakiej
udzielił mi z trybuny sejmowej.

O

kazuje się, że jest to pierwszy program, który
daje szansę na reaktywację terenów górniczych,
utrzymanie ich przemysłowego charakteru i stworzenia
podwalin pod przemysł innowacyjny. Polska
przygotowała 36 programów, z czego zdecydowano
o zgłoszeniu 12 z nich. Polskie projekty w ramach
inicjatywy zostały zgłoszone przez spółki sektora
górniczego i energetycznego (JSW, Węglokoks, PGG) oraz
instytuty naukowo-badawcze (Główny Instytut Górnictwa,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla). Kolejne spotkania
inicjatywy Platformy Wsparcia Regionów Górniczych
właśnie odbywają się w Brukseli. Takie przynajmniej mam
informacje na dzień 11 lipca 2018 roku.

N

ależy zaznaczyć, że Polska dodatkowo zabiegała
o możliwość organizacji spotkania bilateralnego
z Komisją Europejską w sprawie dalszych kroków
związanych z projektem. Do takiego spotkania dojdzie
przed obradami dwóch grup roboczych Platformy
Wsparcia Regionów Górniczych – z uczestnictwem
strony rządowej, tj. przedstawicieli Ministerstwa
Energii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także
strony samorządowej, czyli przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wśród zgłaszanych
przez stronę polską projektów są plany utworzenia
elektrowni szczytowo-pompowej na terenie kopalni
Krupiński w Suszcu i przygotowany przez JSW projekt
dotyczący ogniw wodorowych, również na terenie
Krupińskiego.

l

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci Matki, Teściowej
i najukochańszej Babci

Andrzejowi,
Małgorzacie, Annie,
Kamilowi Zasadom

Składają zarząd
i pracownicy JSW Szkolenie
i Górnictwo w Jastrzębiu-Zdroju
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– Będę rekomendował, żeby kopalnia Sośnica została w Polskiej Grupie Górniczej, i myślę, że
chyba tak będzie – powiedział dziennikarzom wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

NOWY GÓRNIK

Sośnica nie dla SRK
Kopalnia Sośnica w Gliwicach ma dobre wyniki finansowe. Mówił o tym w maju w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego
prezes PGG Tomasz Rogala. Informacje te
potwierdzał wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski. 9 lipca w Katowicach wiceminister poinformował dziennikarzy, że Sośnica ma dodatnie wyniki finansowe i broni się
ekonomicznie przed przekazaniem do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Wiceminister poinformował także, że będzie rekomendował,
aby kopalnia pozostała w Polskiej Grupie Górniczej, chociaż w 2016 roku Sośnica była zgłoszona do Komisji Europejskiej jako kopalnia
przeznaczona do zamknięcia.

Sośnica rzeczywiście przynosiła wielkie
straty. W 2015 roku miała największą stratę
wśród kopalń dawnej Kompanii Węglowej,
z których stworzono Polską Grupę Górniczą.
Załoga, kierownictwo kopalni i zarząd PGG
przygotowali program naprawczy. Mało kto
wierzył, że da on planowane efekty. Jednak
wiceminister Grzegorz Tobiszowski, pytany
wiele razy o przyszłość Sośnicy, niezmiennie odpowiadał, że jeśli kopalnia obroni się
ekonomicznie, to będzie bronił jej na forum
unijnym. Termin podjęcia ostatecznej decyzji

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Sośnica broni się ekonomicznie
był przesuwany. Ani Ministerstwo Energii, ani
zarząd nie chcieli pochopnie uznać, że sytuacja poprawiła się na tyle, iż można kopalnię

skreślić z listy przeznaczonych do SRK. Teraz
wszystko wskazuje na to, że Sośnica zostanie
w PGG.

– Sośnica ma pozytywne wyniki. Broni
się ekonomicznie. To był kluczowy warunek,
który otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej,
która zapewniła, że jeśli funkcjonowanie
kopalni Sośnica będzie ekonomicznie uzasadnione, wtedy nie zostanie zlikwidowana
– powiedział wiceminister 9 lipca podczas
rozmowy z dziennikarzami. – Ponieważ wiele
wskazuje na to, że został spełniony kluczowy
warunek, powinniśmy uzyskać zgodę Komisji
na zmianę na liście kopalń przeznaczonych
do SRK – dodał.
Na razie nie ma zagrożeń, które mogłyby
się pojawić i zniweczyć plan pozostawienia
Sośnicy w PGG. – Oczywiście, w górnictwie
zawsze trwa walka z naturą i nigdy nie można wszystkiego przewidzieć. Jednak jestem
w miarę spokojny. Dzisiaj, 9 lipca 2018 roku,
mogę powiedzieć, że na pewno będę rekomendował, tak jak to robiłem w 2017 roku,
aby kopalnia Sośnica została w Polskiej Grupie
Górniczej – powiedział Grzegorz Tobiszowski.
Formalnej decyzji o tym, że Sośnica nie
trafi do SRK, nie ma. Z informacji przekazanej
przez wiceministra Tobiszowskiego wynika,
że po wakacjach rozpoczną się na ten temat
rozmowy z Komisją Europejską.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Pracuję Bezpiecznie w PGG

Gra o życie, satysfakcję i 10 tys. złotych
Już 3800 pracowników Polskiej Grupy Górniczej uczestniczy w tegorocznej edycji konkursu Pracuję Bezpiecznie, który został zainicjowany 15 lat temu w Kompanii Węglowej.
Stawka w tej rywalizacji jest wysoka. To bój
o bezpieczną pracę, czyli własne życie, satysfakcję z wygranej i wysokie nagrody pieniężne
(10 tys. złotych dla zwycięzcy, 7,5 tys. złotych
za drugie miejsce i 5 tys. złotych za trzecią lokatę). Wielki finał 15 listopada br. w Lędzinach.

– Konkurs ma trzy etapy. Od 1 kwietnia
do 30 września każdy z pracowników, za wyjątkiem dozoru wyższego, pracowników służb
bhp oraz finalistów ubiegłorocznego konkursu
i laureatów poprzednich edycji, może rozwiązać test 30 pytań. Jest on dostępny na naszej

internetowej platformie pracowniczej. Rozwiązanie testu jest równoznaczne z przystąpieniem
do eliminacji. Nim przystąpi się do sprawdzianu, można się do niego przygotować. Można
rozwiązywać dowolną liczbę testów próbnych
i korzystać z informacji dotyczących bhp zamieszczanych na platformie Gwarek OnLine,
którą uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Zdarza
się, że rozwiązując test konkursowy, niektórzy uczestnicy przerywają go i wylogowują
się, bo dochodzą do wniosku, że ich wiedza
jeszcze nie jest wystarczająca. Takie przerwy
są dopuszczalne, ale po ponownym zalogowaniu mogą stracić jedno pytanie i tym samym
uzyskają nieco niższą punktację końcową –
wyjaśnia Grzegorz Ochman, dyrektor Biura
BHP i Szkoleń PGG SA.

Konkurs jest motorem ustawicznej
edukacji w zakresie bhp. Wiedza wynoszona ze szkoleń, książek i broszur jest ulotna.
Trzeba do niej wracać, aktualizować ją o nowe
rozwiązania stosowane w kopalniach i zmieniające się przepisy. Eliminacje testowe nie
są łatwe do przejścia. Nie da się wykuć odpowiedzi na pamięć, bo rotacja pytań jest ogromna. Obecnie w puli jest ich 1800, a co miesiąc
dokłada się około 200 nowych.
– Bardzo nas cieszy, że konkurs spodobał
się pracownikom dawnego Katowickiego Holdingu Węglowego, którzy są z nami dopiero
drugi rok. Bardzo licznie uczestniczyli w ubiegłorocznych eliminacjach i być może w tym
roku pojawią się w grupie liderów. Do półfinałów, które zaplanowaliśmy 6 listopada

w ośrodku Trojak w Mysłowicach, wejdzie
łącznie 60 osób, w tym 43 uczestników wyłonionych na podstawie testów internetowych
i po jednym przedstawicielu każdej kopalni
i ruchu. Tegoroczną nowością konkursową
jest rywalizacja oddziałów wydobywczych.
Prowadzimy rankingi wyników indywidualnych i zespołowych dla poszczególnych kopalń
i zakładów – mówi Grzegorz Ochman.
Test konkursowy można rozwiązywać
raz w miesiącu. Aktualnie najlepszy wynik
indywidualny to 106 punktów. W klasyfikacji
grupowej na tę chwilę prowadzi kopalnia Mysłowice-Wesoła, której pracownicy uzyskali
łącznie ok. 14 tys. punktów i stanowią obecnie
największe, 644-osobowe grono uczestników.
JOLANTA TALARCZYK

Polska Grupa Górnicza

Karlik Ekogroszek i Wujek Ekogroszek spełniają normy antysmogowe
Polska Grupa Górnicza wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, wprowadziła do swojej oferty handlowej dwa nowe, innowacyjne
paliwa węglowe – Karlik Ekogroszek i Wujek
Ekogroszek.

Nowe paliwa charakteryzują się bardzo
wysoką wartością opałową, niską zawartością popiołu i siarki oraz spełniają wszystkie
wymagania dotyczące jakości paliw stałych,
określone w krajowych przepisach prawa,
również te określone w wojewódzkich uchwałach antysmogowych.

Oba paliwa są węglami przeznaczonymi
do kotłów automatycznych klasy 5. Wytwarza
się je w złożonym procesie technologicznym,
w którym uwzględnia się nie tylko kwestie
ekologiczne czy efektywność, ale również
nowe wymagania, np. wytrzymałość mechaniczną, ważną z uwagi na automatyczny
sposób podawania paliwa. – Opracowanie
technologii i wprowadzenie do sprzedaży obu
nowych sortymentów poprzedzone było szeregiem testów, w których wzięli udział sami
zainteresowani, czyli nasi klienci – mówi
Tomasz Rogala, prezes PGG. W rezultacie

tych testów przygotowano produkty handlowe
będące odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby
użytkowników, zgodne z określonymi przez
nich wymaganiami.
Dążąc do zapewnienia optymalnego poziomu podaży wysokojakościowych paliw węglowych, Polska Grupa Górnicza zdecydowała
o uruchomieniu od 1 lipca Zakładu Produkcji
Ekopaliw z siedzibą w Woli (gmina Miedźna).
Spółka górnicza wykorzystała infrastrukturę
dotychczasowego oddziału KWK Piast-Ziemowit, ruch Piast Wola, a przede wszystkim
doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje

zatrudnionych tam pracowników. Nowe produkty, podobnie jak pozostałe paliwa markowe
PGG SA, spełniają wszystkie wymagania określone w dotąd przyjętych i opublikowanych
krajowych aktach prawnych, dotyczących jakości paliw stałych. Niezwykle ważną cechą
paliw ekologicznych oferowanych przez PGG
SA jest ich skład. Półprodukty stanowiące
wsad do ekopaliw produkowane są w kopalniach spółki. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie zarówno w odniesieniu do gwarancji
dostaw, jak i w kontekście stałego dostępu
klientów do wyrobów gotowych.
PGG
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Inicjatywa warta pięciu letnich obozów dla dzieci

NOWY GÓRNIK

Anielskie wakacje z Węglokoksem
Dzięki inicjatywie „Anielskie wakacje z Węglokoksem” blisko setka dzieci wyjedzie na wakacyjne obozy. Akcja organizowana jest przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Dom Aniołów Stróżów oraz spółki należące
do Grupy Kapitałowej Węglokoks. Inicjatywę wsparło kilka organizacji pozarządowych
z Chorzowa, Gliwic, Katowic i Rudy Śląskiej.

– Takie zaangażowanie doskonale wpisuje
się w naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która zakłada wsparcie społeczności związanych z działalnością biznesową
naszej Grupy Kapitałowej. Dzieci, które dzięki
tej akcji będą mogły cieszyć się wakacyjnym
wypoczynkiem, pochodzą m.in. ze środowisk
górniczych, hutniczych i energetycznych –
mówi Krzysztof Mikuła, wiceprezes Węglokoksu ds. Grupy Kapitałowej.
Akcję „Anielskie wakacje z Węglokoksem”
patronatem honorowym objął minister energii
Krzysztof Tchórzewski.
– Duże zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa górnicze tradycyjnie silnie
związane były ze społecznościami lokalnymi, wspierały inicjatywy i organizowały
czas. Cieszy fakt, że wracamy do tej tradycji, że spółki nie tylko patrzą na wyniki
finansowe, ale też na otoczenie, w którym
funkcjonują, budując tę odpowiedzialność
REKL A M A

Dzieci, które dzięki tej akcji będą mogły cieszyć się wakacyjnym wypoczynkiem, pochodzą m.in. ze środowisk górniczych, hutniczych i energetycznych
społeczną – podkreśla wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski.
W zorganizowanych wyjazdach oprócz
podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Katowicach wezmą także

udział ci ze Stowarzyszenia GTW w Gliwicach, a także Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.
– Dla dzieciaków, a łącznie wyjedzie
ich blisko setka, będzie to okazja nie tylko

do wypoczynku, ale także dalszego rozwoju
swoich potencjałów i talentów – mówi Monika
Bajka, prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów
Stróżów w Katowicach.
ST
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Górnicy studiują
zagadnienia koksownictwa
Pracownicy kopalń poznają między innymi
podstawy koksownictwa na podyplomowych
studiach Węgiel koksowy i koks – współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe. Skończył się pierwszy semestr. To ekstrawagancja, żeby górnicy studiowali koksownictwo?
– W kopalni Budryk zaczynamy planowanie
przygotowania produkcji, wykorzystując modelowanie przestrzenne złoża. To pierwszy
krok w nowym podejściu do jakości produkcji.
Decyduje się o niej już na tym etapie, a nie
w czasie eksploatacji ściany czy przeróbki
węgla – mówi Krzysztof Przontka z działu
przygotowania produkcji kopalni Budryk.

Oficjalne rozpoczęcie projektu realizowanego w Budryku odbyło się 10 lipca
w siedzibie JSW SA. To początek realizacji koncepcji pod hasłem Jakość od złoża
do morza. Produkcja Grupy JSW ma spełniać
najsurowsze normy na każdym etapie, kończąc na jej sprawdzaniu w chwili odprawiania dostawy do kontrahenta. Podyplomowe
studia dla ponad 50 pracowników kopalń
i biura zarządu JSW mają pomóc w takim
planowaniu produkcji na każdym etapie ciągu
technologicznego, aby Grupa Kapitałowa
JSW miała jak największe zyski.
Słuchacze otrzymują aktualną wiedzę
w zakresie najnowszych technologii dostępnych na rynku na kolejnych etapach jej realizacji. Poznają zasady właściwego rozpoznania
geologicznego i oszacowania ilości zasobów
węgla koksowego według międzynarodowych
standardów, jak również technologię podziemnej eksploatacji złoża uwzględniającą dostępne
aktualnie nowoczesne maszyny i urządzenia
stosowane w praktyce. Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu problematyki przeróbki węgla koksowego i optymalizowania
składu mieszanek węgla koksowego zapewniających wysoką efektywność procesów
koksowniczych. Ponadto będą zapoznani
z wybranymi zagadnieniami procesów koksochemicznych. Dzięki włączeniom zagadnień
makroekonomicznych do programu nauczania
kompetencje absolwentów będą poszerzone
o analityczne podejście do zagadnień strategicznego planowania zarówno eksploatacji
węgla koksowego, jak również produkcji koksu
dla potrzeb przemysłu metalurgicznego w Polsce i na świecie, w określonych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Jaki pożytek ze studiów podyplomowych
poświęconych w znacznej części koksownictwu mogą mieć wytrawni fachowcy górnictwa i przeróbki węgla? O opinie na temat
studiów poprosiliśmy pracowników kopalni
Budryk.
Marek Konopka, nadsztygar przeróbki mechanicznej w dziale
przeróbki mechanicznej Węgla kopalni Budryk: Zadzwonił do mnie

szef z propozycją skierowania mnie na studia podyplomowe. Byłem nieco zaskoczony. Odpowiedziałem, że muszę to skonsultować z żoną.
Stwierdził, że nie ma problemu i dał mi kwadrans na podjęcie decyzji. Z perspektywy

zakończonego semestru uważam, że dokonałem właściwego wyboru. Mam okazję odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę i poszerzyć
ją o zagadnienia, które pozornie mogłyby się
wydawać niezwiązane z moją pracą. Zawsze
koncentruję się na jak najlepszym wykonywaniu powierzonych mi zadań. Udział w studiach
pozwala mi spojrzeć na zagadnienia zawodowe w szerszym zakresie.
Bardzo cenna była dla mnie wizyta w koksowni Radlin, która pozwoliła mi uzyskać
inną perspektywę postrzegania wykonywanej
od ponad 20 lat pracy w kontekście o wiele
szerszych zagadnień strategicznych Spółki,
gdzie zakład przeróbczy jest tylko niewielkim, ale bardzo istotnym trybikiem. Niestety
z perspektywy czasu można stwierdzić, że jak
dotąd „przeróbka” zawsze była traktowana
trochę po macoszemu. Mam nadzieję, że będzie mi dane doczekać czasu, kiedy to odczucie wśród załogi zakładów przeróbczych
się zmieni.
Wysłuchane w Krakowie wykłady z ekonomii, mineralogii z petrografią oraz koksownictwa z elementami chemii zdecydowanie
poszerzają horyzonty. Po zajęciach dotyczących mechanicznej przeróbki kopalin koledzy
pracujący pod ziemią poprosili o możliwość
zwiedzenia zakładu przeróbczego. Te studia
każdemu z nas pozwalają dostrzec i zrozumieć
więcej. Przecież górnictwo to nie tylko wydobyte tony urobku, a przeróbka to nie tylko
przygotowywanie z tego urobku mieszanek
o właściwych parametrach. Dobra mieszanka
wsadowa to taka, która zawsze ma parametry, jakich oczekują koksownicy. One muszą
być możliwie najlepsze, ale przede wszystkim
stałe.
K arolina W ąchała ,
inspektor w dziale
przeróbki mechanicznej: W tak dużej firmie

trudno analizować problemy spoza swojej działki. Praca sprowadza się
do realizacji konkretnego
zadania i osiągania konkretnego celu. Nie
ma czasu na poznawanie zagadnień, które
nie są związane z własnym działem. Dzięki
studiom podyplomowym poznajemy mechanizm, w którym działamy. Realizacja
pojedynczych projektów nie daje wiedzy
o całości. W zajęciach uczestniczą przede
wszystkim dołowcy. Są również pracownicy
z biura zarządu JSW. W codziennej pracy
nie mamy z nimi bezpośredniego kontaktu. Studia są okazją do wymiany informacji.
Po semestrze zajęć zainteresowały mnie plany
rozwoju w obszarze innowacyjnych rozwiązań oraz strategia Spółki. Zajęcia pomogły
mi zrozumieć, o co w niej chodzi, dlaczego jakość naszej produkcji jest tak ważna
i co nam grozi, jeżeli nie sprostamy wyzwaniom. Przeróbka przestała być anonimowa
i mało istotna. Tylko na przeróbce możemy osiągnąć najlepsze i stabilne parametry.
Dzięki zajęciom na studiach podyplomowych
zostanie zburzonych wiele stereotypów.
Krzysztof Przontka, dział przygotowania produkcji: Po pierwszym semestrze
jestem bardzo zadowolony. Pracuję w dziale

przygotowania produkcji
i zajmuję się szeroko rozumianym planowaniem
procesu produkcyjnego.
Dodatkowe spojrzenie
na cały proces technologiczny pozwala na określenie swojego miejsca
i wpływu wykonywanej pracy na produkt
finalny, czyli na jakość koksu. O tym, czy
koksownie JSW będą miały dobry produkt,
decyduje się już na etapie rozcinki złoża i planowania kolejności eksploatacji z uwzględnieniem obowiązującego prawa oraz wpływu
na powierzchnię. Planowanie, dobór odpowiednich urządzeń i jakości węgla przeznaczonego do wydobycia to początek procesu, którego produktem końcowym jest koks. O cenie
koksu decydują wskaźniki CSR i CRI. Chcemy
tak planować rozcinkę, aby koksownicy dostali
węgiel, z którego wyprodukują najlepszy koks.
Dział przygotowania produkcji ściśle współpracuje z działem mierniczo-geologicznym
REKL A M A

przy rozcince złoża w zależności od tego, jaki
węgiel chcemy wydobyć. Jakość zaczyna się
na etapie planowania. Jestem w grupie, która musi ściśle współpracować z geologami.
Przygotowujemy się do korzystania z procesu
modelowania złoża w 3D. Będziemy zajmować się harmonogramowaniem i rozcinką,
pracując na modelu, który przygotują geolodzy. To bardzo duże wyzwanie i strategiczne
przedsięwzięcie dla Spółki. Będziemy z dużym
wyprzedzeniem znać nie tylko jakość węgla,
ale także z dużym prawdopodobieństwem
ustalimy poziom jego zanieczyszczeń. Ściany
projektujemy tak, aby optymalizować proces
technologiczny.
Pożytek ze studiów podyplomowych jest
taki, że o jakość zaczynamy dbać na etapie
projektowania robót. Nie jest to już dla nas
jakieś widzimisię kogoś z biura zarządu.
To pewnik. Wiemy, ile możemy stracić, jeżeli nie wykorzystamy możliwości, jakie dają
między innymi informatyka i przestrzenne
modelowanie złoża. 
l
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J astrzębska S półka W ęglowa . Wiadomo, jakie

najnowocześniejsze rozwiązania są stosowane w górnictwie
głębinowym przez najlepsze globalne koncerny. Dla nikogo
z menedżmentu w JSW nie było tajemnicą, że kiedyś będą
musiały być wykorzystane w Spółce. Jednak zbyt często
brakowało wiary, że to odpowiedni czas, i decyzje odwlekano.
Oazy nowoczesności to za mało. Wybitni fachowcy działający
w pojedynkę to przeszłość. Myślenie w perspektywie miesiąca,
kwartału czy roku nie pozwoli na stworzenie stabilnych
fundamentów rozwoju. Świat pędzi, a JSW ma do wyboru
– stać spokojnie albo włączyć się w główny nurt. – Nadszedł
czas najwyższy, aby przestać zachłystywać się światowymi
rozwiązaniami, a zacząć je stosować na masową skalę u nas.
Robimy to zgodnie ze strategią rozwoju naszej firmy – mówi
Daniel Ozon, prezes JSW SA.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Możemy być graczem albo kibicem.
Jeżeli wcielimy się w rolę kibiców rozwoju
światowego górnictwa, przeżyjemy trochę
emocji i odejdziemy w zapomnienie – mówi
wiceprezes JSW Artur Dyczko.

I nformatyzacja

zdecyduje o przyszłości
Wiedza, dostęp do niej, sprawne wykorzystanie informacji, podejmowanie decyzji
na podstawie precyzyjnych danych – to będzie
decydować o rozwoju firmy. – Jeżeli ktoś uważa, że wystarczy sprawny przepływ danych,
jest w błędzie. Potrzebne są narzędzia, dzięki którym szybko znajdziemy to, co pozwoli
podjąć optymalną decyzję. Jestem zwolennikiem prostej zasady: Rozpoznaj, zaprojektuj,
a potem wydobywaj – mówi wiceprezes Artur
Dyczko.

Jeżeli w przyszłości JSW
chce prowadzić eksploatację
w miejscach, do których
dziś nie można wpuścić
ludzi ze względu na poziom
zagrożeń, trzeba już dziś
budować infrastrukturę dla
rozwiązań umożliwiających
informatyzację
i automatyzację procesu
produkcyjnego. To będzie
fundament pod przyszłość
JSW.
JSW musi budować kadrę, bo bez fachowców zasady „Rozpoznaj, zaprojektuj,
a potem wydobywaj” nie da się zastosować.
Konsekwentna realizacja polityki kadrowej,
stwarzanie pracownikom szans rozwoju zawodowego, wiązanie ich z kopalnią i Spółką
to najskuteczniejsze sposoby budowy zgranego i profesjonalnego zespołu. Aby zrealizować
ten cel, JSW musi być konkurencyjna na rynku
pracy. Nie da się utrzymać konkurencyjności
bez efektywności, bo tylko wtedy będą pieniądze na dobre płace.
Bez informatyzacji nie można być konkurencyjnym ani na rynku pracy, ani na globalnym rynku węgla i koksu. Tablety nie wyfedrują węgla. Nie zrobią tego także drony czy
zastępy informatyków. Jednak z doświadczeń
światowego górnictwa głębinowego wynika,
że bez informatyzacji i automatyzacji procesu

produkcji nie można marzyć o efektywności,
jakości i konkurencyjności we współczesnym
świecie. – Jeżeli będziemy rozważania o informatyzacji górnictwa sprowadzać do absurdalnych argumentów, wtedy rzeczywiście
górnicy będą przekonani, że są dwie grupy
„fachowców”. Jedni chcą fedrować tabletami,
drudzy stawiają na siłę rąk człowieka. Obie
opinie są jednakowo bezsensowne – mówi
wiceprezes Dyczko.

K opalnia wiedzy
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej pracowało wielu wybitnych fachowców. Przeszli
na emerytury. Zostały wspaniałe wspomnienia, równie świetni następcy i olbrzymie zasoby wiedzy, propozycje rozwiązań, śmiałe
projekty. Jest tylko jeden problem. Bardzo
ciężko dotrzeć do wyników ich prac koncepcyjnych. Odchodził człowiek, który miał
wszystko w głowie, wiedział, gdzie co leży i kto
co wymyślił, a jego następca nie potrafił ani
dotrzeć do tego dorobku, ani go odtworzyć.
Na razie wiele wyników prac z minionych
dziesięcioleci jest zmagazynowanych niemalże jak we wspaniałej bibliotece z unikalnymi
zbiorami poukładanymi w sposób znany tylko
bibliotekarzowi. Bibliotekarz odchodzi, biblioteka staje się składem książek, w którym nikt
się nie orientuje. Nie wiadomo, gdzie co leży
i zaczynają się problemy.
– Musimy zacząć zarządzać wiedzą łatwo
dostępną i tą, która leży gdzieś w zapomnieniu. Dlatego potrzebujemy przejrzyście zorganizowanej „biblioteki wiedzy”, z której może
skorzystać każdy. Musimy zebrać informacje,
często rozproszone. Nie wolno ich chować
w „piekielnych czeluściach” skomplikowanych
baz danych. Trzeba zacząć czytać te dane,
bo dopiero czytanie, poznawanie, odkrywanie
wiedzy może nam dać przewagę konkurencyjną na rynku – mówi wiceprezes Dyczko.
JSW buduje system zarządzania wiedzą zgromadzoną przez pracowników i pochodzącą z infrastruktury. Dlatego Spółka
stawia na informatyzację. – System pojąć,
a ludzi zrozumieć – to według mnie recepta
na udane wdrożenie idei usystematyzowania
i udostępniania wiedzy zgromadzonej przez
dziesięciolecia – tłumaczy wiceprezes Dyczko.
Zasoby ludzkie, zasoby węgla i zgromadzona, choć jeszcze rozproszona wiedza mają
ogromną wartość. – Nie wolno zmarnować
dorobku kilku pokoleń specjalistów. Czy nie
możemy stać się również kopalnią wiedzy? –
pyta retorycznie wiceprezes Dyczko.

P otrzebujesz – masz
Jeszcze miesiąc temu wiceprezes Artur
Dyczko negocjował z COIG-em ostateczne
warunki odkupienia 25 proc. udziałów w spółce informatycznej Advicom. Mało kto wierzył, że JSW przejmie stuprocentową kontrolę

Nadszedc
nad informatyką. – Kluczem do tego, co chcę
osiągnąć w obszarze szeroko rozumianej informatyki i automatyki JSW, jest Advicom.
O aktywności, wizji, innowacyjności, ciągłym
rozwoju, otwartości i mobilności IT w GK JSW
będziemy stanowili sami, podobnie jak robią
to inni gracze na rynku wydobywczym tak
w kraju, jak i za granicą. Możemy nieskrępowanie realizować zaplanowaną już w zeszłym
roku strategię IT GK JSW – mówi wiceprezes
Dyczko.

Jeżeli będziemy rozważania
o informatyzacji górnictwa
sprowadzać do absurdalnych
argumentów, wtedy
rzeczywiście górnicy będą
przekonani, że są dwie
grupy „fachowców”. Jedni
chcą fedrować tabletami,
drudzy stawiają na siłę
rąk człowieka. Obie opinie
są jednakowo bezsensowne.
Informatyka w JSW ma pełnić taką samą
funkcję jak Centralny Ośrodek Przetwarzania
Informacji w KGHM. Słynne COPI jest dla
miedziowego giganta jedyną jednostką organizacyjną zajmującą się w spółce informatyką
i bezpieczeństwem informatycznym. COPI
ma podobny status w ciągu produkcyjnym
jak kopalnia, zakład przeróbczy, huta czy
walcownia. Stanowi istotny element procesu produkcyjnego ruda–koncentrat–metal.
– To jest istota zmiany, którą wprowadzamy
w JSW. Informatyka i automatyka mają być
również i u nas istotnym elementem ciągu
technologicznego węgiel–koks. Chciałbym,
aby informatyka była w tym ciągu na wysokim
poziomie, ale żeby była w tle, wręcz niezauważalna. Przyzwyczailiśmy się na przykład
do aplikacji w smartfonach. One już są czymś
w rodzaju naturalnego środowiska. Równie
naturalna ma być informatyka w JSW. Ma pomagać na każdym kroku i działać na zasadzie
„potrzebujesz – masz”. Nie chodzi o to, aby
górnik chodził obwieszony gadżetami, ale o to,
aby miał natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji – mówi wiceprezes Dyczko.

F undament pod

przyszłość
Lokalizacja i identyfikacja pracowników
w sytuacjach zagrażających życiu, modelowanie jakościowe złoża, skanowanie i wizualizacja złoża; cyfryzacja możliwie jak największej liczby procesów – to także zadania
dla informatyków. Jeżeli w przyszłości JSW
chce prowadzić eksploatację w miejscach,
do których dziś nie można wpuścić ludzi
ze względu na poziom zagrożeń, trzeba już
dziś budować infrastrukturę dla rozwiązań

Program Jakość ma zagwarantować JSW utrzymanie stabilnej po
kolejne rozwiązania służące realizacji tego programu. W czasie p
płynące z informatyzacji procesów technologicznych
umożliwiających informatyzację i automatyzację procesu produkcyjnego. To będzie
fundament pod przyszłość JSW.

Złoże i wiedza o nim
są podstawą podejmowania
trafnych decyzji na każdym
etapie ciągu produkcyjnego.
Po katastrofie w Zofiówce zarząd podjął decyzję o zakupie w trybie siły wyższej
ponad 180 kilometrów światłowodów wraz
z osprzętem. – Do końca lipca będziemy
mieli połowę zamówienia. Do końca roku
chcę we wszystkich naszych kopalniach mieć
odtworzoną szkieletową sieć światłowodową
stanowiącą niejako krwiobieg informacyjny
kopalń. Podjęliśmy decyzję, że na wszystkich
drogach odstawy będziemy odtwarzać łączność bezprzewodową opartą na przewodzie
promieniującym. Jest to technologia znana
i używana w naszych kopalniach. Musimy
tylko zintensyfikować działania w celu odtworzenia aktualnej sieci. Będziemy udoskonalać
również lokalizację tak, aby w sytuacjach trudnych mieć wiedzę, gdzie są nasi pracownicy.
Po tragedii w Zofiówce w tych zadaniach nie
pójdziemy na żadne kompromisy – mówi wiceprezes Dyczko.
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zyskiwała na znaczeniu. – Da mnie informatyka to również środek do dokonania realnej zmiany w dotychczasowym myśleniu
o naszym biznesie. Advicom ma pomóc nam
w zarządzaniu zmianą, przez którą musimy
przejść, aby uzyskać korzyści, które dadzą
nam przewagę konkurencyjną. Każda decyzja
biznesowa to świadoma bądź nieświadoma
decyzja o zmianie i reorganizacji. Jest to obszar wielkiego, często nieuświadomionego
ryzyka. Jest to także żyła złota dla tych, którzy
będą umieli ją odkryć. Advicom ma dostarczać
informacje, jak dotrzeć do żyły złota, przeprowadzać nas bezpiecznie przez zmiany, przez
które musimy przejść niczym poszukiwacze
złota w pionierskich czasach USA. Oni mieli
sekretne mapy. My mamy Advicom – mówi
wiceprezes Dyczko.

Daniel Ozon, prezes JSW SA, dla Nowego Górnika

Optymalnie wykorzystać
zasoby kopalń i zasoby
wiedzy
DAWID LACH / JSW SA

DAWID LACH / JSW SA

dł
czas najwyższy
P odstawą jest złoże

ozycji na rynku węgla koksowego i koksu. Spółka wdraża
prezentacji strategii zarząd przedstawił między innymi korzyści

K oniec gadania
Daniel Ozon, prezes JSW SA, powołał
specjalną grupę złożoną z dyrektorów technicznych kopalń oraz zarządu Advicomu
i JSW Innowacje. Na czele grupy stoi wiceprezes Dyczko. Zespół fachowców ma wskazać kierunki strategiczne rozwoju łączności,
lokalizacji i identyfikacji pracowników pod
ziemią. – Muszą zostać wypracowane rozwiązania, które pozwolą nam czuwać nad bezpieczeństwem załóg pracujących w naszych
kopalniach – zapowiada wiceprezes Dyczko.

Zasoby ludzkie, zasoby węgla
i zgromadzona, choć jeszcze
rozproszona wiedza mają
ogromną wartość.
Po przejęciu spółki informatycznej
Advicom łatwiej będzie osiągnąć ten cel.
– Mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Koniec gadania o możliwościach. Czas
na konkrety – powiedział prezes Ozon swoim współpracownikom, życząc im szybkich
efektów pracy.

I nformacja to biznes
Informatyka jest istotnym elementem biznesu JSW. Z biegiem czasu będzie

W kopalniach JSW złoże zalega w trudnych warunkach geologiczno-górniczych.
Uskoki, częste zmiany jakości węgla w tych
samych pokładach i wysokie zanieczyszczenie wydobywanego węgla to codzienność.
Żeby utrzymać stabilność jakościową produkowanego węgla, trzeba tworzyć mieszanki.
Żeby były one zgodne z wymaganiami koksowników, trzeba wiedzieć, co jest w złożu.
Dlatego zarząd JSW kładzie tak duży nacisk
na dodatkowe rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych zalegania węgla. Złoże
i wiedza o nim są podstawą podejmowania
trafnych decyzji na każdym etapie ciągu
produkcyjnego.
– Jestem przekonany, że mamy logiczną
i pragmatyczną strategię. Jeżeli dostarczymy
górnikom precyzyjną informację geologiczną,
zastosujemy posiadaną wiedzę i narzędzia
do przestrzennego projektowania eksploatacji
naszego złoża i na tej podstawie przygotujemy
każdy etap procesu technologicznego, poczynając od planowania robót przygotowawczych,
wtedy będziemy wiedzieli, co wyprodukujemy dla koksowni – mówi wiceprezes Dyczko. – Kluczowe jest planowanie. Rozpoznaj,
zaprojektuj, a potem wydobywaj. Tej zasady
będziemy przestrzegać, ponieważ nie stać
nas na wahania jakości produkcji – podkreśla
wiceprezes.
Czy to oznacza, że wkrótce górnicy będą
wydobywać tylko ten węgiel, który ma największą wartość, a reszta złoża zostanie
zmarnowana? – Kopalnie JSW od zawsze
eksploatują złoże bardzo czysto. Jego zasoby
są wyczerpywalne i trzeba mieć to na uwadze. Takie podejście to wielka zasługa kilku
pokoleń górników wypracowujących obowiązujące obecnie w naszych kopalniach
kanony realizowanej tzw. sztuki górniczej.
Informatyzacja i automatyzacja produkcji
pozwoli nam nie tylko utrzymać, ale także
udoskonalić te kanony bez uszczerbku dla
finansów firmy. Nie zamierzamy prowadzić
gospodarki rabunkowej, tylko racjonalną
i zrównoważoną – zapewnia wiceprezes
Artur Dyczko.
l

Prezes JSW SA Daniel Ozon w czasie prezentacji w lutym tego roku strategii Spółki podkreślił znaczenie
optymalnego wykorzystania zasobów kopalń, wiedzy załogi i innowacji. Spółka na bieżąco informuje
o podejmowanych działaniach
Jeżeli będziemy optymalnie wykorzystywać
zasoby naszych kopalń, zasoby wiedzy zgromadzonej w JSW i wiedzę naszych pracowników, łatwiej będzie nam wdrażać Program Jakość, który jest ambitnym przedsięwzięciem
wymagającym pieniędzy, ale i dużej determinacji i konsekwencji w działaniu.

Kluczowym elementem jest koncentracja
działalności wszystkich podmiotów Grupy
JSW wokół efektywnej produkcji węgla koksowego i koksu. Grupa JSW to ciąg produktowy węgiel koksowy – koks i o tym należy
pamiętać i to wykorzystać. Zmiana struktury
organizacyjnej, szkolenie ludzi, odpowiednie
przygotowanie produkcji to nic innego jak
lepsze planowanie eksploatacji.
Chciałbym, aby już niebawem nasze działania w obszarze wydobywczo-przeróbczo-koksowniczym zdominowała praktykowana
na świecie metoda walki z zanieczyszczeniem
w myśl zasady „rozpoznaj, zaprojektuj, wybieraj”, kładąca główny nacisk na profilaktykę
i czystość wybierania. Rzetelna wiedza na temat struktury złóż, ich jakości i parametrów
węgla ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości firmy. Nie możemy już czekać, musimy
doganiać szybko światową czołówkę branży
wydobywczej.
System rozpoznawania złóż, odpowiednie
oprogramowanie do modelowania złóż 3D
i system planowania 3D są stosowane na całym
świecie już od dawna. W Polsce korzystają
z nich na przykład LW Bogdanka, wszystkie
duże kopalnie węgla brunatnego oraz KGHM.

Cieszę się, że w końcu i my możemy korzystać
z tak dokładnych, nowoczesnych technologii.
Przez wiele lat obszar szerokiego rozpoznania bazy zasobowej w Spółce był odkładany
na bok, głównie z powodów finansowych,
a przecież rzetelna wiedza na temat struktury
złóż, ich jakości i parametrów węgla ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości firmy.
Program Jakość obejmuje bardzo szeroki
zakres działań organizacyjnych i techniczno-technologicznych podejmowanych w całej
Grupie Kapitałowej JSW. Celem jest optymalne wykorzystanie zasobów naszych kopalń,
zasobów wiedzy zgromadzonej w JSW i wiedzy naszych pracowników. W złożach mamy
dobrej jakości węgle.
Niezwykle istotnym elementem Programu
Jakość są zakłady mechanicznej przeróbki węgla, w których realizowane są wszystkie operacje technologiczne związane ze wzbogacaniem
wydobytego węgla oraz jego przygotowaniem
do procesów dalszego przetwarzania. Sercem
Programu Jakość jest modernizacja centralnego laboratorium grupy. Po modernizacji jastrzębskie laboratorium będzie najnowocześniejszą tego typu jednostką w Europie. Wierzę,
że prowadzona w całym ciągu produkcyjnym
kontrola parametrów jakościowych węgla uzupełniona wynikami profilowań geologicznych
i modelowania złoża pozwoli zrozumieć genezę występujących w złożu zaburzeń oraz może
w przyszłości stanowić fundament budowy
zupełnie nowego podejścia do planowania
i rozliczania produkcji górniczej w JSW.

l

8

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –31 L I P C A 2018

Z I E L O N A

S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Żywność modyfikowana genetycznie

Od kiedy istnieje cywilizacja, rolnicy zajmujący się uprawą roślin i hodowlą zwierząt
chcą uzyskać najbardziej pożądane okazy.
Aby uprawiane gatunki były większe, odporniejsze i bardziej użyteczne, samodzielnie
krzyżowali je ze sobą. W latach 80. XX wieku
otworzył się nowy rozdział tej historii – modyfikacja DNA roślin metodami inżynierii genetycznej. Do dziś trwają ożywione spory, czy
żywność modyfikowana genetycznie (GMO)
jest zdrowa dla człowieka, a jej uprawa dla
środowiska naturalnego.

Pierwszym dopuszczonym do spożycia
przez ludzi produktem GMO był w 1994
roku pomidor Flavr Savr, który wyróżniał się
przedłużonym okresem przechowywania.
Nowe warzywo nie odniosło jednak sukcesu
komercyjnego i zostało wycofane z rynku.
Dzisiaj szacuje się, że globalna wartość rynku
zajmującego się uprawami roślin genetycznie modyfikowanych wynosi prawie 15 mld
dolarów, a ponad połowa populacji świata
spożywa żywność transgeniczną. To produkty
spożywcze, w których znajdują się składniki
poddane modyfikacji genetycznej poprzez
wprowadzenie do ich łańcucha DNA fragmentów kodu genetycznego innych organizmów.
Mimo to asortyment roślin GMO wciąż
jest wąski – tworzą go prawie wyłącznie cztery
rośliny: kukurydza, rzepak, bawełna i soja. Aż
trzy czwarte światowych upraw soi to organizmy zmodyfikowane genetycznie, a właściwości ich ziaren pozwalają im bronić się przed

szkodnikami. Takie produkty jak nektarynki,
bezpestkowe mandarynki czy pszenżyto, często określane jako GMO, nie są wytworami
inżynierii genetycznej, ponieważ otrzymano
je dzięki tradycyjnym metodom uprawnym
lub krzyżówkom międzygatunkowym.

O bawy i wątpliwości
Według sondażów polscy rolnicy opowiadają się za możliwością uprawy w naszym kraju roślin modyfikowanych genetycznie, widząc w tym
szansę na zwiększenie opłacalności produkcji.
Jednak bardziej sceptyczni są konsumenci.
W ostatnich latach ich niepokój wzbudziły m.in.
doniesienia o alergiach powodowanych przez
GMO oraz spekulacje, że w wyniku genetycznego modyfikowania roślin pola zostaną zaatakowane przez niezniszczalne chwasty, które
zdominują inne gatunki. Światowi producenci
żywności w obawie o utratę klientów coraz częściej zamieszczają na swoich produktach napisy,
że ich żywność jest wolna od GMO.
Przeszło 90 proc. uprawianych odmian
GMO zawiera tę samą modyfikację – sprawia ona, że rośliny są odporne na herbicyd.
Na uprawy te, oznaczane jako HR (herbicide
resistant), można stosować opryski herbicydowe w czasie sezonu wegetacyjnego – chwasty
giną, a uprawy pozostają nienaruszone. I tutaj
zaczęły rodzić się wątpliwości konsumentów i ekologów, ponieważ człowiek nie jest
organizmem modyfikowanym genetycznie
i na chemiczne opryski nie jest uodporniony.
Coraz więcej danych wskazuje, że herbicydy
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Czy GMO to zło?
takie jak Roundup mogą powodować wady
rozwojowe i problemy z płodnością. Niepokojący jest też fakt, że przenikają one do ludzkiej
krwi, a wraz z nimi najgroźniejsza substancja
czynna herbicydów – glifosat.
Sceptyków niepoki również fakt, że fragmenty transgenu (zawierające m.in. elementy wirusowe czy geny oporności na antybiotyki) przy podwyższonym pH w żołądku
– np. wskutek stosowania leków hamujących
wydzielanie kwasu żołądkowego – trafiają
do jelit. Kwasy nukleinowe nie są trawione
i mogą przenikać z jelita do krwi, a nawet
być wydzielane z mlekiem. Nie sposób teraz
przewidzieć konsekwencji tych procesów, ponieważ ewentualne negatywne efekty pojawią
się po latach, tak jak w przypadku wchłaniania
dymu tytoniowego czy azbestu.
Przeciwnicy GMO zwracają też uwagę
na to, że zasoby ziemi są w stanie wykarmić
jej obecną populację bez potrzeby uciekania
się do GMO. Problem głodu nie bierze się
z braku żywności, tylko z biedy oraz przeznaczania żywności do produkcji biopaliw.
Również w Polsce nie ma niedoborów żywności, wręcz przeciwnie – Unia Europejska
w ramach wspólnej polityki rolnej wymaga
od nas ograniczania produkcji.

bezpieczeństwa. Kwasy nukleinowe zawarte
w komórkach produktów żywnościowych
ulegają rozpadowi w przewodzie pokarmowym człowieka, a podnoszone przez krytyków ryzyko ich przedostania się do jelit jest
mikroskopijne. Również środki ochrony roślin zawierające glifosat, takie jak Roundup,
są poddane kontroli i stopniowo wycofywane
z produkcji rolniczej.
Zwolennicy GMO zwracają uwagę,
że żywność ta może być też wykorzystywana
do podawania różnych leków i szczepionek.
Po zmianie jej wartości odżywczych może też
pomóc wyeliminować niektóre powszechnie
występujące problemy zdrowotne. Przykładem jest złoty ryż, który zmodyfikowano,
aby zawierał większe ilości beta-karotenu,
przekształcanego w organizmie w witaminę
A. Jego zwolennicy przekonują, że dzięki niemu można zapobiec 1–2 miliardom zgonów
rocznie w krajach rozwijających się i ocalić aż
500 tys. dzieci przed ślepotą. Oprócz tego
dzięki niektórym modyfikacjom możliwe jest
wyeliminowanie z rolnictwa szkodliwych środków owadobójczych, zagrażających nie tylko
szkodnikom, ale także innym owadom i ptakom. Zaletą roślin GMO jest też to, że mogą
być uprawiane w niekorzystnych warunkach
– w mrozie czy wysokiej temperaturze.  l

D obrodziejstwa i nadzieje
Obrońcy GMO odpowiadają, że żywność ta nie jest niebezpieczna dla ludzi czy
zwierząt, ponieważ przed wprowadzeniem
na rynek jest dokładnie badana pod względem

Renowacja mebli

Stare meble mają swój niepowtarzalny urok,
niektórzy mówią, że mają też duszę. Na pewno przywołują piękne wspomnienia i nadają
domowi szczególny charakter. Wielu z nas
wyrzuca plastikowe albo drewniane meble,
nie zdając sobie sprawy, że te pierwsze przez
dziesiątki lat ulegają rozkładowi, a by zastąpić drugie, trzeba ściąć drzewa. Zanim więc
pozbędziemy się wysłużonych mebli, warto
dać im drugą szansę. Wystarczy włożyć trochę pracy i niewielką kwotę, by wyglądały jak
nowe albo nawet lepiej niż w dniu zakupu. Renowację można przeprowadzić samodzielnie
albo oddać meble do warsztatu, gdzie tapicer
zrobi nowe obicie, a stolarz przywróci drewnianym częściom dawny wygląd.

Do pracowni meblarskich przychodzą
zarówno osoby młode, które urządzają swoje
mieszkania, jak i starsze, które chcą odnowić
sprzęty służące im od wielu lat. Wiele warsztatów specjalizuje się w danym typie czy wieku
mebli oraz w konkretnych sposobach renowacji – od odświeżania oryginalnego wyglądu
aż do całkowitych przeróbek. Ich klientami
bywają więc i kolekcjonerzy antyków, miłośnicy nowoczesnego wystroju wnętrza, i osoby,
które chcą przywrócić blask starym rzeczom,
zamiast kupować nowe. Praca ta może trochę potrwać, jednak jej efekt to wynagrodzi.
Warto powierzyć fachowcom renowację mebli
zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzi wymiana
tapicerki.
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Ekoszafa gra
Cennik renowacji mebli jest zróżnicowany ze względu na wielkość sprzętu. Za pojedyncze krzesło zapłacimy 50–60 złotych, ale
już za biurko czy szafę możemy spodziewać
się cen w wysokości ok. 400 złotych. Jeszcze
więcej zapłacimy za naprawę antyków, jednak
w tym przypadku wycena jest indywidualna.

D rewno – trwałość

i elegancja
Meble z drewna są najbardziej ekologiczne, ponieważ racjonalna gospodarka leśna,
której elementem jest pozyskiwanie drewna,
zapewnia trwałe istnienie polskich lasów oraz
odnawialność zasobów leśnych. Jednak żeby
proces ten zachodził, ilość pozyskiwanego
corocznie w trakcie wycinki drewna nie może
przekraczać możliwości przyrostowych drzewostanów. Możemy dołożyć do tego swoją
cegiełkę, nie wyrzucając starych drewnianych
mebli, tylko zmieniając ich oblicze. Z biegiem
czasu zniszczeniu ulega przede wszystkim ich
zewnętrzna powłoka.
Na początku trzeba usunąć stare warstwy
farb i lakierów oraz wszelkie zanieczyszczenia. Przy większych powierzchniach zaleca
się wykorzystanie szlifierki, a w miejscach
trudno dostępnych – papieru ściernego. Cała
powierzchnia powinna być równomiernie
zeszlifowana, ponieważ wszelkie różnice
mogą doprowadzić do nieudanego efektu
malowania. W miejscach wypolerowanych
powierzchnia będzie jaśniejsza, a w szorstkich

ciemniejsza. Uszkodzenia mebli drewnianych
przejawiają się w postaci rys i ubytków, które można usunąć szpachlą. Kolor najlepiej
zmienić, wykorzystując bejcę, która wnika
w drewno, dzięki czemu barwa drewna będzie
jednolita. Po zastosowaniu bejcy utworzy się
transparentna powłoka, podkreślająca naturalne walory drewna.
Drugim sposobem na odnowienie drewnianych mebli jest pomalowanie ich z zachowaniem widocznego usłojenia drewna.
Efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu
dwóch warstw lakierobejcy, łączącej cechy
bejcy i lakieru, w wybranym odcieniu. Nałożenie odpowiedniego lakieru zabezpieczy
przedmiot przed zarysowaniem i działaniem
czynników zewnętrznych. Szybkoschnący lakier nada drewnianej powierzchni trwałość,
odporność na zarysowania oraz uszkodzenia
mechaniczne.

P lastik – wygoda
i dostępność

W przeciwieństwie do drewna plastik
nie ulega biodegradacji, czyli nie poddaje się
naturalnym procesom rozkładu, i powoduje
przez to negatywne skutki dla środowiska. Jednak meble z tego tworzywa są tańsze i często
równie ładne, dlatego cieszą się tak dużym
zainteresowaniem. Są również odporniejsze
na opady i warunki atmosferyczne niż drewniane, co ma znaczenie w przypadku np. mebli
ogrodowych. W trosce o środowisko należy
więc poddawać je pomysłowej renowacji, którą ogranicza tylko nasza wyobraźnia.
Plastikowe powierzchnie wystawione
na działanie słońca często tracą kolor, płowieją
i się łuszczą. Do ich czyszczenia najlepsza
jest miękka gąbka lub szmatka, nie nadają się
za to ostre szczotki, które mogą uszkodzić
powierzchnię tworzywa. Wszystkie zadrapania na plastikowym meblu będą bardzo
widoczne, gdyż zbierać się w nich będzie kurz
czy pył. Do mycia elementów wyposażenia
z tworzyw sztucznych można używać ciepłej
wody z mydłem lub płynem do naczyń. Tak
przygotowane meble odświeżymy za pomocą
farby do plastiku, zmieniając ich kolor lub
dodając efekty, jak np. cieniowanie. Na sezon
zimowy plastikowe meble ogrodowe należy
schować w garażu albo innym pomieszczeniu
gospodarczym.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Nowy Focus wjeżdża i do nas

Nowa generacja Focusa została zaprojektowana całkowicie od nowa

Nowy Focus oferuje także wbudowaną technikę modemową FordPass Connect

Kolejna generacja Focusa została zaprojektowana całkowicie od nowa. Tradycyjnie już
– urosła. Nowy Focus zapewnia również więcej miejsca dla pasażerów i bagażu. Ponad
5 centymetrów większy rozstaw osi zapewnia
największą w klasie przestrzeń dla kolan pasażerów tylnej kanapy, a wszyscy korzystają
z szerszego wnętrza – szerokość na wysokości ramion tylnych pasażerów zwiększono
o 6 centymetrów.

W Polsce podstawą gamy jest samochód
z jednolitrowym silnikiem o mocy 100 KM.
Ma kosztować 72 200 złotych, ale na razie
Ford kusi ceną promocyjną 63 900 złotych.

O pel chwali się silnikami
Opel zapewnia, że cała gama silników
spalinowych spełnia już normy spalania Euro
6d-TEMP. Firma zmodernizowała silniki i wprowadziła około 90 nowych wersji silnikowych.
Nowe są diesle o pojemności 1,5 litra, których głowice oraz skrzynie korbowe są wykonane z lekkiego aluminium, a czterema zaworami każdego cylindra sterują dwa wałki
rozrządu w głowicy. W celu zapewnienia optymalnego oczyszczania spalin układ redukcji
emisji towarzyszący półtoralitrowej jednostce
wysokoprężnej zamontowano jak najbliżej
silnika — jako pojedynczy kompaktowy moduł składający się z pasywnego katalizatora
utleniającego/absorbera NOx, wtryskiwacza
AdBlue, układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) oraz filtra cząstek stałych (DPF).
Absorber NOx działa jako katalizator po uruchomieniu zimnego silnika, ograniczając emisję tlenków azotu, zanim układ selektywnej
redukcji katalitycznej osiągnie wymaganą
temperaturę pracy.
Silnik 1,2 Pure Tech, który w najbliższym
czasie zacznie być produkowany w Tychach
w nowej odsłonie, jest bardziej efektywny.
– Zmodyfikowaliśmy system wtrysku paliwa,
który pracuje teraz pod większym ciśnieniem,
zoptymalizowaliśmy turbo, żeby zmniejszyć

zużycie paliwa. W wypadku wielu komponentów udało nam się obniżyć poziom tarcia.
Najważniejszą zmianą jest jednak zastosowanie filtra cząstek stałych GPF, dzięki czemu
jesteśmy znacznie poniżej norm zawartości
cząstek stałych w spalinach – powiedział
Tobias Hahne, program manager w zakresie
zespołów napędowych.
Silniki te będą także dostępne z nową,
ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów. Jest bardziej efektywna i o 2 kilogramów
lżejsza od poprzedniczki.
W 2022 roku w Russelsheim będą produkowane całkowicie nowe silniki benzynowe
dla całej grupy PSA. Będą one wyposażone
w bezpośredni wtrysk i turbo, a także zostaną
zoptymalizowane pod kątem wykorzystania
w układach hybrydowych.

Z modernizowany J uke
w P olsce
Nissan wprowadza do Polski zmodernizowany model Juke. Nieco zmieniono wygląd
niektórych elementów nadwozia i wnętrza.
W gamie kolorów pojawiły się niebieski i kasztanowy, wśród pakietów personalizacyjnych pomarańczowy Energy i niebieski Power, a na liście
wyposażenia zestaw audio marki Bose. Wzbogacono wyposażenie poszczególnych wersji.
Nissan pokazał zmodernizowany samochód w marcu podczas salonu samochodowego w Genewie, a teraz wprowadza do sprzedaży w Polsce. Ceny samochodów zaczynają
się od 64 400 złotych. 
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Bagażnik pomieści duży kojec dla psa bez
potrzeby składania tylnych siedzeń. Właściciele nowego Focusa uzyskali bezdotykowy
dostęp do przestrzeni bagażowej za pomocą
otwierającego klapę prostego ruchu stopą pod
tylnym zderzakiem. Składanie tylnych siedzeń
jest również prostsze – opadają po zwolnieniu przełącznika znajdującego się od strony
bagażnika.
Do dyspozycji jest także system Stop
& Go, który umożliwia pełne automatyczne zatrzymanie Focusa w ruchu miejskim,
na przykład w korku. Samochód bez udziału kierowcy ruszy, jeśli czas zatrzymania był
krótszy niż 3 sekundy, a jeśli zatrzymanie
przekracza 3 sekundy, kierowca może nacisnąć przycisk umieszczony na kierownicy
lub delikatnie nacisnąć pedał przyspieszenia. – Rozwiązania takie jak Stop & Go czy
utrzymywanie samochodu na pasie ruchu
zmniejszają liczbę zadań, które kierowca
musi wykonywać, i pozwalają skoncentrować
się na pozostałych sprawach, dzięki czemu

prowadzenie samochodu staje się mniej stresujące, a kierowca czuje się pewniej – twierdzi
Helmut Reder, dyrektor globalnego programu
samochodów segmentu C w Ford of Europe.
Nowy Focus oferuje także wbudowaną
technikę modemową FordPass Connect, zamieniającą pojazd w mobilny hotspot Wi-Fi
z możliwością podłączenia do 10 urządzeń.
Oprócz pomagania kierowcom w planowaniu
podróży, dzięki aktualizacjom ruchu w czasie
rzeczywistym dla systemu nawigacji, FordPass pozwala poprzez aplikację mobilną łatwo zlokalizować samochód na rozległych
parkingach w centrach handlowych, sprawdzić poziom paliwa, zdalnie zablokować
i odblokować samochód, a nawet zdalnie
go uruchomić.
Gama silników zaczyna się od jednostki
EcoBoost o pojemności skokowej 1 litra, dostępnej w wersjach o mocy maksymalnej 100
i 125 KM (jest jeszcze wersja 85 KM, ale w Polsce Ford jej nie oferuje). Ma zapewnić spalanie
na poziomie 4,7 l/100 km i poziom emisji CO2
wynoszący 107 g/km. Kolejny jest 1,5-litrowy
silnik EcoBoost, dostępny w wersjach 150 lub
182 KM. Uzyskano w tym wypadku spalanie
na poziomie 5,3 l/100 km i emisję CO2 na poziomie 121 g/km.
Nowy 1,5-litrowy silnik EcoBlue oferuje
moc 95 oraz 120 KM, przy spalaniu 3,5 l/100 km
i emisji CO2 na poziomie 91 g/km.
Silnik EcoBlue o pojemności 2 litrów zapewnia moc 150 KM i spalanie 4,4 l/100 km
oraz emisję CO2 na poziomie 114 g/km.

W Polsce podstawą gamy jest samochód z jednolitrowym silnikiem o mocy 100 KM

W 2022 roku w Russelsheim będą produkowane całkowicie nowe silniki benzynowe dla całej grupy PSA

R O Z M A I T O Ś C I

Ucieczka z krainy gafy

Wakacyjny
luz bywa
drogą
do aresztu
Nareszcie urlop. I wszystko woła: wrzuć na luz.
Odetchnąć, zapomnieć o dress code i grzecznościowych powinnościach? Kindersztuba nie
ma wakacji. Jest jak skóra. Nie wsadzamy jej
do szuflady z napisem „gorsze czasy”. Jeśli
damy jej wolne, to pokażemy oblicze chama,
a za to można oberwać, zapłacić mandat bądź
trafić do aresztu.

To, co u nas jest dopuszczalne, gdzie indziej nie uchodzi. W Tajlandii za nadepnięcie
banknotu z wizerunkiem monarchy można
trafić do więzienia. To nie żart. Jeśli pieniądze
nam upadną na ziemię w miejscu publicznym,
lepiej nie ryzykować przytrzymywania ich stopą, bo w tamtejszych realiach to przejaw pogardy. A za to są kary. Pokazywanie podeszwy,
gołej czy obutej, jest zniewagą dla rozmówcy.
W Anglii dwa palce w geście „victoria” z grzbietem dłoni odwróconym od swojej twarzy może
być zaproszeniem do bójki. Dopuszczalne jest
pokazywanie w ten sposób wewnętrznej strony
dłoni. Na Filipinach przywoływanie kogoś kiwaniem palcem jest obraźliwe, zarezerwowane
dla prostytutek i psów. W Azji i Europie Południowej kciuk do góry przy łapaniu okazyjnej
podwózki to fatalny pomysł. Dla miejscowych
kierowców jest propozycją seksualną, z której
mogą nie chcieć korzystać.
Szukając odmiany od codzienności, trzeba
się pogodzić z odmiennością kulturową i językową. W pobliskich Czechach miałam niemiłą
przygodę. Zagadnięta o cel mojej wędrówki
na szlaku turystycznym przez tubylca, mieszkającego w tym samym co ja hotelu, odparłam
zgodnie z prawdą, że szukam wiatraczków.
Miejscowi robili je z byle czego i ustawiali nad
potoczkiem. Pan nie wdał się jednak w rozmowę o wiatraczkach, lecz czmychnął. Po kilku
dniach odkryłam, o co poszło. „Szukać” po czesku to bardzo wulgarne określenie stosunku
seksualnego. Musiałam mu wydać się zbyt
nachalna w propozycjach w ustronnym miejscu i do tego ta pozycja: wiatraczka. Jak widać
na moim przykładzie, lekcje języków, nawet
tych pokrewnych, bywają wstydliwe i bolesne.
Bardzo krępujące są sytuacje, gdy do hotelowych restauracji czy jadalni ludzie przychodzą w plażowym odzieniu. Może facet
nie musi być piękny, a kobieta powabna, ale
dlaczego z tego powodu mają innym odbierać apetyt? Przy posiłkach brak ubrania jest
oznaką bylejakości kultury osobistej niezależnie od tego, ile kto ma lat, ile waży i jaką
ma figurę. Coraz częściej obsługa hotelowa
musi interweniować w poczynania gości zapominających o manierach. Za wychodzenie
w strojach kąpielowych poza plaże na ulice
Hvaru w Chorwacji płaci się mandat.
Lubimy urlopowe fotki. Gdy kogoś fotografujemy, zawsze pytajmy o zgodę, bo mogą
być kłopoty. W wielu krajach są przesądy dotyczące fotografowania. Można zatem mieć
do czynienia z rękoczynami, policją lub żądaniem zapłaty. Przed zagranicznymi wakacjami
zawsze warto poświęcić 10 minut na zapoznanie się z odmiennościami kulturowymi, żeby
nie popaść w tarapaty.

JOLANTA TALARCZYK

Peryferia

Marta
Marta zawsze bała się, że trafi w swoim życiu
na faceta, który będzie traktował ją tak, jak
jej ojciec traktował jej matkę albo jej dziadek
babcię. Obaj całe życie kierowali się dość prostymi zasadami. Kobieta była od gotowania,
sprzątania i usługiwania, a oni bardzo frywolnie podchodzili do kwestii wierności. Szczęśliwie, ona trafiła zupełnie inaczej.

Poznali się zupełnym przypadkiem – ona
wjechała w jego samochód na parkingu. Zapowiadało się na sporą awanturę, skończyło się
ślubem. Bartek był uroczy, ale pewnie w normalnych okolicznościach nigdy nie zwróciłaby
na niego uwagi. Z czasem okazało się także,
że był nie tylko dobrym przyjacielem, ale także partnerem. Dzielili się obowiązkami, byli
zgodni i troskliwi wobec siebie. Wybrali i kupili dom, samochód średniej klasy, raz w roku
wyjeżdżali na wcześniej starannie zaplanowane dwutygodniowe wakacje i długi weekend
w zimie. Nigdy się im nie przelewało, ale nigdy
nie mieli także większych problemów. Cztery
lata po ślubie zdecydowali się na dziecko, kilka
tygodni wcześniej adoptowali ze schroniska
szczeniaka.
Wszystko wyglądało jak na kiczowatej ilustracji, ale gorzka prawda wychodziła późnymi
wieczorami, kiedy zmęczona Marta siadała
przy kuchennym stole i czuła, że jednak nie
jest szczęśliwa. Może była trochę jak rozpieszczona mała dziewczynka, a może takie

życie nie było po prostu dla niej. Punktem
zwrotnym okazał się jej jeden zawodowy wyjazd, który postanowiła przedłużyć o jedną
noc, żeby móc spokojnie pospacerować nad
morzem. I tu zaczyna się część, która miała
całkiem przewrócić życie Marty. W trakcie
tego jednego dodatkowego dnia poznała
przystojnego surfera i na chwilę całkowicie
straciła głowę.
Wróciła jednak do domu, do męża, synka
i psa, pracy i domowego chaosu i miała niebawem zapomnieć o całym zajściu. Wszystko
jednak powtórzyło się niedługo potem, gdy
przypadkiem wpadła na ulicy na tego samego
chłopaka. Od tego czasu zaczęli spotykać się
regularnie, a ona prawdziwie się w nim zadurzyła. Zanim się zorientowała, sama stała
się osobą, jaką był jej ojciec i dziadek – taką,
z którą ona sama nigdy nie chciałaby być.
To nie tak, że cała sytuacja jej nie męczyła,
wręcz przeciwnie, czuła się podle. Po jednym
z kolejnych spotkań z kochankiem postanowiła, że musi przerwać ten festiwal udawania
i odejść od męża. W tym czasie jej kochanek
zaczął także wspominać o ich wspólnej przyszłości. Przedstawiał to tak, jak ona chciałaby widzieć, choć już wtedy nie do końca
w to wierzyła.
Tuż przed powrotem do domu odebrała
telefon ze szpitala. Bartek miał wypadek, był
poważnie ranny. Zaczęły się jej całodniowe
wizyty w szpitalach, rozmowy i przepłakane

noce. Wtedy jednak nastąpiła w niej pewna
przemiana – tak jakby w dwa tygodnie zrozumiała, ile mogła stracić – i postanowiła,
że zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby uratować swoje małżeństwo. I to otwarło puszkę
Pandory – jakby nie miała za mało problemów,
kochanek zupełnie zwariował. Bartek wracał
do sił, a ona była nieprzytomna ze zmęczenia
i nerwów. Kochanek pojawiał się niespodziewanie, codziennie, nieproszony. Na początku
Marta wierzyła jeszcze, że będzie mogła z nim
dojść do porozumienia i wszystko w spokoju
zakończyć. Gdy on jednak zorientował się,
że z ich wcześniejszych planów nici, zaczął
ją szantażować. Widziała go pod przedszkolem swojego dziecka, jego samochód w okolicach szpitala, kilka razy przemknął w okolicach jej pracy, wydzwaniał i groził. Już nawet
sam chyba nie wiedział, czego chciał. Był uosobieniem wszystkich lęków Marty sprzed czasu,
gdy poznała Bartka, i ucieleśnieniem jej coraz
większych wyrzutów sumienia.
Paradoksalnie, być może ta cała historia właśnie uratowała jej małżeństwo. Gdy
Bartek wyszedł ze szpitala, ona miała gotowy cały plan. W niespełna miesiąc sprzedali
dom, spakowali cały dobytek i wyprowadzili
się w góry. Z jednej strony, Marta wiedziała,
że to było od zawsze marzenie jej męża, z drugiej – chciała tym razem zacząć wszystko tak,
jak powinna.
l

Zdrowie

Migdałki kontraatakują
Chore migdałki kojarzymy przede wszystkim
jako chorobę dziecięcą. W wieku dojrzewania zanika migdałek gardłowy, główne źródło kłopotów w wieku szkolnym. Nie znaczy
to jednak, że inne – podniebienne – przestają
pełnić ważne funkcje. Migdałki znajdujące się
na tylnej ścianie gardła są pierwszą linią obrony przed wirusami i innymi niebezpiecznymi
mikrobami, które wnikają do organizmu górnymi drogami oddechowym i drogą pokarmową. U dorosłych objawy zapalenia migdałków
nie są zbyt uciążliwe, dlatego często lekceważy
się tę chorobę. To błąd, ponieważ nieleczone
migdałki mogą prowadzić do poważnych powikłań w narządach odległych, np. w sercu.

J ak dorosły może

rozpoznać u siebie
chore migdałki ?
Sygnałem alarmowym powinna być powracająca angina, czyli ostry stan zapalny tkanki
limfatycznej gardła, zwłaszcza migdałków podniebiennych. W jej wyniku dochodzi do zmian
w budowie migdałków i zalegania w nich
złogów. Tworzą się mikroropnie, z których
zakażenie może szerzyć się w głąb migdałka
lub drogą krwionośną do odległych narządów
i powodować zakażenia odogniskowe. Badanie
laryngologiczne bardzo często wykazuje obrzęk
i zaczerwienienie migdałków podniebiennych
oraz tylnej ściany gardła (angina czerwona) lub
żółto-białe naloty na migdałkach (angina biała).
Chorobę można też zdiagnozować
na podstawie objawów niezwiązanych

ARCHIWUM

10

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –31 L I P C A 2018

z anginą. Chorzy odczuwają uczucie przeszkody w gardle, bóle szyi, trudności w połykaniu,
nieprzyjemny oddech i smak w ustach. Często
zauważają tworzenie się twardych białych lub
żółtych, cuchnących złogów w obrębie migdałków (czopy migdałkowe). Zmienia się też
barwa ich głosu i mówią mniej wyraźnie.

C zy przerośnięte migdałki

zawsze są powodem
do niepokoju ?
Nie, w większości przypadków ich przerost
to przejaw aktywności układu odpornościowego organizmu. Migdałki są częścią tkanki limfatycznej, w której produkowane są antygeny,
służące do wytwarzania przeciwciał – białek
broniących organizm przed drobnoustrojami
i alergenami. Jeśli jednak dojdzie do rozwoju
infekcji, migdałki produkują więcej antygenów
niż zwykle i powiększają się, dając w ten sposób
znać, że są gotowe do walki z patogenami.

C zy są inne sposoby

leczenia migdałków
niż ich wycinanie ?
Przy łagodnych objawach można stosować leczenie zachowawcze, które polega

na podawaniu antybiotyków, płukaniu i pędzlowaniu gardła środkami przeciwbólowymi
i przeciwzapalnymi oraz podawaniu antyseptycznych tabletek do ssania. Niestety przy
przewlekłym zapaleniu migdałków metody te
przynoszą tylko chwilowy efekt i mogą okazać
się nieskuteczne na dłuższą metę.

C zym grozi nieleczenie ?
Zaniedbanie leczenie może prowadzić
do groźnych powikłań – sepsy, gorączki reumatycznej, zapalenia stawów, mięśnia sercowego czy choroby naczyń krwionośnych.
Przerośnięte migdałki powodują również
trudności w oddychaniu, a nieleczone mogą
doprowadzić nawet do zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu. Ta choroba powoduje
niedotlenienie, zmiany w płucach, a nawet
zaburzenia pracy serca (w skrajnych przypadkach nawet zatrzymanie jego akcji). Objawia
się nierytmicznym oddechem podczas snu
i głośnym chrapaniem z epizodami bezdechu.

N a czym polegają

nowe metody usuwania
migdałków ?
Zabiegi wciąż można wykonać tradycyjnymi metodami chirurgicznymi (wtedy mówimy
o wycinaniu), ale coraz częściej wykorzystuje się
do tego celu działanie lasera czy fal radiowych.
Na usunięcie migdałków warto się zdecydować,
jeśli cierpimy na powracające anginy (przynajmniej trzy razy w roku), tworzą się ropnie okołomigdałkowe albo zachodzi podejrzenie guza
migdałka. 
l
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Krzyżówka panoramiczna nr 14
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Kalejdoskop wydarzeń

JAK Z KROWĄ

PEPITA

7

8

9

10

7
11

12

13

14

15

16

17

18

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wakacje pełne w atrakcje”.
Nagrodę wylosowała: Zuzanna Korbecka z Żor.

Piwo przez wieki

Mundial z piwem

H ojny ziomek
Reprezentant Chorwacji Mario Mandzukić, który golem zdobytym w dogrywce
zapewnił swojej drużynie udział w finale, przygotował wcześniej prezent dla mieszkańców
swej rodzinnej miejscowości. Kibice ze Slavonskiego Brodu we wschodniej części Chorwacji
w trakcie ćwierćfinałowego meczu z Rosją
pili piwo na jego rachunek. W tym spotkaniu
wychowanek miejscowego klubu Marsonia
zaliczył asystę przy bramce doprowadzającej
do remisu. Na placu w miejscowej twierdzy
jego rodacy wespół z Rosjanami po obfitującym w sportowe emocje wieczorze wypili

B ez korony
Niemieckiemu browarowi Gaffel Kolsch
nie do końca udała się mundialowa promocja.
Na czas trwania mistrzostw wypuścił na rynek
limitowaną serię butelek z piłkarskimi motywami, m.in. umieszczono na kapslach symbole
narodowe kilkunastu reprezentacji, w tym
naszego orła. Szkopuł w tym, że niemieccy
piwowarzy nie zauważyli zmiany systemu politycznego w Polsce i związanego z nim nowego
wyglądu naszego godła. Polacy mieszkający
w Niemczech szybko dostrzegli i nagłośnili,

Od wiosny 2019 roku wejdą nowe dowody osobiste. Dzięki tzw. profilowi osobistemu będą mogły być używane jako podpis elektroniczny. Wymiana dowodów potrwa do 2029
roku – zakłada Rada Ministrów, która przyjęła
projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Właściciel będzie mógł wymienić
go na dowód z warstwą elektroniczną przed
upływem ważności posiadanego dokumentu.
Nowe dowody potwierdzające tożsamość mają
być bezterminowe, a wymianie podlegać mają
jedynie na wniosek właściciela. Autorzy projektu nowelizacji zapewniają, że taki e-dowód
będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem
komunikacji elektronicznej z administracją,
służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
E-dowód ma potwierdzać tożsamość obywatela jednoznacznie.
rokiem życia nie ma żadnych problemów
z zębami – wykazało ubiegłoroczne
badanie. Również większość nastolatków

że na kapslach jest błąd – nasz orzeł jest bez
korony. W promocji wykorzystano więc wizerunek używany w godle Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Browar szybko przeprosił
za swoje niedopatrzenie, jednak piwo już się
rozlało, ponieważ butelki z błędem zdążyły
już trafić do sklepów.

G ospodarka niedoboru

piwo za 25 tys. kun, czyli ok. 15 tys. złotych.
Reprezentacja Chorwacji na mistrzostwach
rozegra maksymalną liczbę możliwych meczów, a Mandzukić to multimilioner, ciekawe
więc, czy promocja będzie przez niego kontynuowana aż do wymarzonego wzniesienia mistrzowskiego pucharu. Jednak w tym przypadku kibice z 50-tysięcznego miasta przy granicy
z Bośnią i Hercegowiną na pewno wystawiliby
mu w euforii jeszcze wyższy rachunek.

Ponad 15 mln Polaków posiada 27 mln
czynnych rachunków kredytowych.
54 proc. polskich kredytobiorców to osoby,
które mają obecnie tylko jeden produkt kredytowy. Klientów, którzy równocześnie korzystają z więcej niż jednego rodzaju produktu,
jest 6,9 mln (46 proc.) i mają do spłaty zobowiązania o wartości 408,8 mld złotych. Osób,
które posiadają łącznie kredyty konsumpcyjne,
mieszkaniowe, karty kredytowe i limity kredytowe, jest znacznie mniej – obecnie 768,25 tys.
Badania wykazały, że istnieje „piramida spłacalności”, czyli kolejność, w jakiej najczęściej
występuje pierwsze opóźnienie w przypadku pojawienia się problemów finansowych.
Pierwsze opóźnienie powyżej 90 dni w spłacie
zobowiązania występuje w limicie debetowym
lub spłacie kredytu gotówkowego. Natomiast
najregularniej spłacane są kredyty zaciągnięte
na mieszkanie, gdyż zaspokojenie warunków
bytowych stawiane jest najwyżej w hierarchii
potrzeb.

Tylko 1 proc. Polaków między 35. a 44.

ARCHIWUM

Eksperci bankowi wyliczyli, że średnie ceny
piwa w Polsce podczas tegorocznych mistrzostw świata w Rosji są o ok. 0,5 proc. niższe niż w trakcie mundialu w Brazylii. Ponadto rodzimy konsument za średnią krajową
pensję mógłby kupić o 338 butelek złotego
trunku więcej niż cztery lata temu. Piwo jest
tańsze, ponieważ branża chce nadrobić straty
za słaby ubiegły rok, w którym latem padało
i brakowało też wielkich imprez sportowych.
Przeciętny Kowalski wypija około 99 litrów
piwa rocznie i wynik ten pozwolił nam wygrać
swoją grupę na turnieju przynajmniej pod
jednym względem. Spożycie piwa u naszego pierwszego rywala, Senegalu, wynosi ok.
1,6 litra na mieszkańca rocznie, w Kolumbii
na poziomie 48 litrów, a w Japonii – 42 litrów.
Kraj Kwitnącej Wiśni udało się więc nam pokonać dwukrotnie – i na murawie, i nad kuflem.
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Wydawać by się mogło, że czasy braku
na rynku pożądanych dóbr odeszły w przeszłość. Także w Rosji, która od upadku komunizmu próbuje wprowadzać zasady wolnorynkowe. Jednak już po tygodniu mundialu
w wielu rosyjskich pubach i barach zaczęło
brakować piwa. Restauratorzy nie byli przygotowani na falę kibiców, która zalała stolicę
ich kraju. W Moskwie skończyły się zapasy nie
tylko w lokalach wokół Kremla i placu Czerwonego, ale też u dostawców. Na dostarczenie deficytowego towaru bary czekały nieraz
i 24 godziny. Podobna susza zapanowała też
w Niżnym Nowogrodzie, gdzie około 7 tys.
szwedzkich kibiców w dniu meczu fazy grupowej z Koreą Południową wypiło wszystkie
zapasy piwa. Znajomość wyniku nie była im
potrzebna do świętowania, ponieważ piwa
zaczęło brakować jeszcze przed pierwszym
gwizdkiem. Miejscowe media podały, że Szwedzi śpiewali, grali na gitarach i rywalizowali
z Koreańczykami o to, kto kogo przekrzyczy.
Mimo gorącej atmosfery policja nie odnotowała żadnych incydentów. Dla kronikarskiego
porządku – Szwecja wygrała z Koreą Południową 2:0.
MAREK KOWALIK

ma próchnicę. Coraz więcej osób zdaje sobię
sprawę, że zdrowe zęby to nie tylko lepszy
wygląd, ale poprawa ogólnego stanu zdrowia.
Problem w tym, że w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia dorosły Polak
może porządnie wyleczyć co najwyżej przednie zęby. Te mniej widoczne w ramach NFZ
można wyrwać i zastąpić przysługującą raz
na kilka lat protezą, która nigdy nie dorówna
własnym zębom. Na prywatne wizyty u dentysty wydaje się w Polsce olbrzymie pieniądze – już w 2009 roku było to 6 mld złotych
rocznie, a obecnie szacuje się, że to kilkanaście
miliardów. Korzystanie z usług stomatologa
wiąże się z olbrzymimi wydatkami i coraz
częściej Polacy zaciągają w tym celu pożyczki.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O
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A K T U A L N O Ś C I
Program efektywność

Jastrzębska Spółka Węglowa kupiła nowoczesny kompleks
przodkowy wraz z kombajnem Bolter Miner 12CM30.

Po wielu miesiącach żmudnych analiz i dyskusji, między
innymi z nadzorem górniczym i naukowcami z Głównego
Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej, spółka JSW Innowacje kupiła od firmy
Joy nowoczesny kompleks przodkowy, który trafi do kopalni
Budryk w czerwcu 2019 roku.
Jak podkreślają znawcy przedmiotu, podjęta przez JSW
decyzja o zakupie kombajnu może stanowić największy przełom technologiczny w polskim górnictwie od lat.
Budowa kombajnu potrwa blisko rok, później nowa maszyna trafi do kopalni Budryk do chodnika „Bw-1N badawczy”
o wybiegu 1950 metrów. W kombajnie zastosowany zostanie
walcowy organ o szerokości 5,6 metrów. Wyposażony będzie
również w sześć kotwiarek: cztery stropowe i dwie ociosowe. Dla przyjętych założeń jego postępy będą wynosić około
400 mb/miesiąc.
Odważna decyzja zarządu JSW o zakupie całego kompleksu przodkowego zapadła w związku z prowadzoną w Spółce
strategią ograniczenia kosztów wydobycia oraz przyspieszenia prac przygotowawczych w kopalniach JSW, a jego zakup
jest praktycznym efektem realizacji Programu Efektywność.
Innowacyjny kompleks, który będzie pracował w kopalni Budryk, to również efekt wprowadzonego w zeszłym
roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej projektu wdrożenia
samodzielnej obudowy kotwowej w JSW. Zespół projektowy pracuje równocześnie nad optymalizacją wyposażenia
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

przodkowego (podajnik
zgrzebłowy, pociąg aparaturowy, urządzenia wentylacyjne) w celu zapewnienia możliwie wysokich
postępów oraz zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa załogi.
Nowoczesny kompleks, który trafi do kopalń
JSW, został opracowany
przy współpracy członków
konsorcjum, w skład którego wchodzą: JSW Innowacje – lider konsorcjum,
JSW, Główny Instytut
Górnictwa oraz Joy Global
(Poland).
– Cieszy mnie bardzo,
że nasze plany, nasze strategiczne projekty wchodzą
w etap konkretów. Ten nowoczesny kompleks, który
będzie pracował w kopal- Nowoczesny kompleks przodkowy trafi do kopalni Budryk w czerwcu 2019 roku
niach JSW, jest nie tylko
przykładem na to, że polskie kopalnie mogą być wyposażone
spółkę JSW Innowacje – że polskie górnictwo może być
w innowacyjny sprzęt, ale również doskonałym przykładem
innowacyjne oraz bezpieczne. I jak widać, konsekwentnie
wzorowej współpracy węglowej spółki, środowisk naukowych
to realizujemy – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej
oraz firm produkujących maszyny górnicze. Wspólnie moSpółki Węglowej.
l
żemy doprowadzić do tego, o czym mówiliśmy, zakładając

MAT. PRAS.

Nowoczesny kombajn dla JSW

