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Godzili węgiel z klimatem
NOWY GÓRNIK

Neutralność
klimatyczna lepsza
niż dekarbonizacja

W

Polityka klimatyczna powinna
być realna. Nie należy eliminować węgla z gospodarki. Nie
należy likwidować miejsc pracy.
Około 300 związkowców, pracodawców, naukowców, parlamentarzystów i przedstawicieli
rządu wzięło udział w konferencji zorganizowanej w Katowicach
przez trzy ogólnopolskie centrale
związkowe pod nazwą Społeczny
PRE_COP24.
strona 3

Przyspieszają prace
nad programem
U-Space
Jastrzębska Spółka Węglowa.
strona 4

Technologia na
ratunek klimatowi
Odnawialne źródła energii.
strona 8

Wodorowa
ciężarówka Toyoty

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Uchylona dyrektywa,
nowe wymagania
Istotne zmiany dla dostawców
środków ochrony indywidualnej.
strona 12

Czy można powstrzymać globalne ocieplenie bez likwidowania miejsc pracy na masową skalę?
Co zrobić, aby koszty społeczne nie były wyższe niż korzyści z ograniczania emisji dwutlenku
węgla, który jest uznawany za jednego z głównych winowajców zmian klimatycznych na świecie?
Węgiel powinien zostać wyeliminowany z gospodarki światowej? A może należy korzystać z tego
paliwa w sposób przyjazny dla środowiska? Co zrobić w krajach, które cierpią z powodu ubóstwa
energetycznego, a jedynym tanim źródłem energii są paliwa kopalne? Skazywać je na trwały brak
energii? Co w sytuacji, kiedy kraje rozwijające się nie podporządkują się restrykcyjnej polityce
zmierzającej do radykalnego ograniczania spalania paliw kopalnych?
więcej na s .
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Pięścią w stół

Zapanujmy nad zmianami
Na rynku węgla koksowego od wielu lat nie ma stabilnej sytuacji. Przewidywania analityków potrafią
różnić się między sobą, a w dodatku te same firmy
potrafią zmieniać swoje rekomendacje w szybkim
tempie. Na świecie mamy ostry konflikt handlowy
między USA a Chinami. Obrywa się także Europie.
W tym wszystkim walka o wpływy na globalnym rynku wyrobów stalowych staje się coraz ostrzejsza. Czy
my potrafimy dostosować swoją taktykę do zmieniającej się sytuacji?

J

ako firma musimy jednoznacznie odpowiedzieć
na pytania: Czy są inwestycje rozpoczęte w minionych latach, które należałoby przerwać? Co zrobić, aby wiązało się to z jak najmniejszymi stratami?
Co robić w zamian?
Uważam, że obecny zarząd potrafi otwarcie powiedzieć o tym, że w niektórych przypadkach było
błędem trwanie przy planach sprzed lat, które teraz
okazują się mało atrakcyjne, a może też są kulą u nogi.
Zawsze wychodziłem z założenia, że nie jest wstydem
poślizgnąć się i upaść w błoto. Wstydem jest nie umyć
się po takim upadku.
Skoro poruszyłem wątek zarządu, to chciałbym
pogratulować między innymi wiceprezesowi Arturowi
Dyczce. Mija rok od czasu, kiedy jest prezesem pełną
gębą, czyli z nominacją w kieszeni. Przyznaję się, że kiedy zapowiadał spore zmiany w podejściu do informatyki w firmie, sposobie planowania eksploatacji złoża, stawianiu na jakość i innowacyjność, byłem przekonany,
że mamy w firmie gościa z naukowym zacięciem. Taki
facet powinien sprawdzać się w salach wykładowych
wyższych uczelni. Okazuje się, że po roku część jego
planów powoli staje się ciałem. Kurcze, on jest nie tylko
teoretykiem, ale także praktykiem.
Gratulacje należą się prezesowi Danielowi Ozonowi.
Przyszedł do firmy w atmosferze lekkiego skandalu. Udało
mu się coś unikalnego w historii JSW. Otóż szybko ostudził gorące głowy. Wymieniłem dwóch członków zarządu,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Jako firma
musimy
jednoznacznie
odpowiedzieć
na pytania: Czy
są inwestycje
rozpoczęte
w minionych
latach, które
należałoby
przerwać?

ale ukłony ślę wszystkim, ponieważ obserwuję także coś,
czego u nas nie było do tej pory. Chodzi mi o niespotykany wcześniej trend ogólnego łagodzenia obyczajów.
Wylałem sporo lukru na zarząd JSW, ale nie dlatego, że w wieku dojrzałym postawiłem na lizusostwo.
Chodzi mi o to, aby na tle niezaprzeczalnych osiągnięć bardziej widoczne były aktualne potrzeby. Jedną
z najważniejszych jest ocena osiągnięć i postawienie
jasnych celów na przyszłość. Jeżeli zarząd nie pokaże,
że potrafi na bieżąco korygować taktykę, aby osiągnąć
cele strategiczne, będzie źle. Ci na niższych szczeblach
zarządzania dojdą do wniosku, że skoro jest świetnie,
to po co dodawać dziegciu do tej beczki miodu.
Olimpijski spokój i brak głosów krytyki służy usypianiu czujności. Przecież zmiana taktyki nie oznacza zmiany strategii. Wciąż mamy ten sam cel, tylko zmieniamy
drogę dojścia do niego i czasem buty na wygodniejsze.
Strategia firmy zaczęła powstawać ponad dwa lata
temu, kiedy Spółka ocierała się o bankructwo. Wtedy
powstała koncepcja wykorzystania potencjału każdej
spółki i każdego zakładu tworzących Grupę Kapitałową JSW, aby wydusić jak najwięcej z całego ciągu
produkcyjnego, a nie tylko z ludzi i z pojedynczych
spółek. Dwa lata później została ogłoszona strategia
do 2030 roku, którą część wiecznych malkontentów
uznała za nierealną. Okazała się realna. Moim zdaniem trzeba było także ogłosić, co jaki czas będziemy
oceniać, na ile udało się osiągnąć kolejne etapy niezbędne do dojścia do celu. Najprościej rzecz ujmując
– powinniśmy rozliczać cele cząstkowe, aby wiedzieć,
czy mamy jeszcze daleko do celu głównego. My chyba
jeszcze nie przyzwyczailiśmy się, że zmiany są elementem współczesnego życia także w tak tradycyjnej
branży jak górnictwo. Już nic nie toczy się jednostajnie
i miarowo. I właśnie te zmiany także trzeba oceniać,
a najlepiej także nimi zarządzać. Jeśli zapanujemy nad
zmianami, zapanujemy nad wszystkim.
Wystarczy tych ciężkich refleksji w upalne lato.
Pozdrawiam. 
l

Kij w mrowisko

Patykiem na wodzie?
Trwają przygotowania do zagospodarowania terenów
kopalni Krupiński przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Potencjalni inwestorzy oglądają tereny,
na których można lokalizować nowe przedsięwzięcia.

J

astrzębska Spółka Węglowa 19 lipca przedstawiła
projekt zagospodarowania terenów Krupińskiego
i podpisała listy intencyjne z podmiotami, które
mają zaangażować się w jego realizację. W programie
znalazły się m.in. przedsięwzięcia z sektora nowoczesnego przemysłu, w tym motoryzacyjnego, napędy
wodorowe, elektrownia szczytowo-pompowa oraz
zasilane zieloną energią mieszkania.
Zarządzaniem projektem zagospodarowania terenów po likwidowanej kopalni ma zająć się spółka celowa, o której powołaniu zdecydowały w lipcu:
spółka JSW Innowacje, Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
Ponieważ trwa kampania do samorządów, zapewne
temat Krupińskiego będzie powracał w różnych kontekstach. Jest niemal pewne, że przeciwnicy przekazania kopalni do SRK po raz kolejny zaczną szermować
informacjami o tym, jak dobrze byłoby, aby wznowić
wydobycie w Krupińskim. Ja też tak uważam. Dobrze
byłoby, aby w kopalnię zaangażował się poważny inwestor z odpowiednim kapitałem i możliwościami
gwarantującymi wznowienie wydobycia oraz rekultywację terenu po jego zakończeniu. Niestety, do tej
pory mamy do czynienia z medialnymi licytacjami,
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Przedstawione
przez JSW
koncepcje
na tereny
po Krupińskim
mogą być
współfinansowane
przez fundusze
europejskie.

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Kuriozum
na skalę Europy

Z

jakością węgla od zawsze jest problem. Nawet
w czasach, kiedy o zaopatrzeniu zwykłych obywateli
decydowała grupa zawodowa zwana furmanami. Zdarzały
się przypadki, że para spoconych koni ciągnęła wóz
załadowany czarnym kamieniem, w którym zawartość
węgla była śladowa, a pożytek z niego żaden. Na jakości
węgla oszukiwano równie często jak na jakości śmietany
na targowiskach. Mamy bogatą tradycję.

S

pektakularną tradycję mamy w związku z normami
jakości węgla. W drugiej kadencji rządów PO–PSL
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zasiadła spora część
ówczesnego rządu, a były premier Donald Tusk ogłosił walkę
z nieuczciwymi sprzedawcami i importerami. Zapewnił
także, że zostaną wprowadzone normy, dzięki którym
zablokuje się import węgla z Rosji. Legenda śląska głosiła,
że węgiel rosyjski jest fatalnej jakości. Powstały takie normy
i okazało się, że wiele polskich kopalń nie byłoby w stanie
wydobyć tak dobrego paliwa, aby można było je dopuścić
do sprzedaży. Dlatego zanim te normy stały się prawem,
szybko odłożono je do szuflady. Mam nadzieję, że tym razem
nie stworzono zapisów, które okażą się samobójcze.

W

ęgiel jako paliwo jest spychany na boczny
tor. To wielki błąd, ponieważ tylko odrobina
nakładów przeznaczanych na walkę z nim mogłaby być
spożytkowana na udoskonalanie procesów spalania
albo na opracowanie metod produkcji czystych
paliw węglowych. Rugowanie węgla z gospodarstw
domowych może doprowadzić do absurdu. W Polsce jest
wiele miejscowości bez sieci gazowej. Czy to oznacza,
że będziemy wydawać miliardy złotych na budowę
gazociągów po to, żeby można było w domach spalać
importowany gaz z Rosji? Nie mam obsesji na punkcie
paliw sprowadzanych z Rosji. Jednak po co je tam
kupować, jeżeli moglibyśmy produkować własne paliwo?

Z
propagandowymi zapewnieniami i brakiem konkretów.
Generalnie jest tak, że ktoś coś chciałby zrobić, ale
pieniędzy, które byłyby zabezpieczeniem wykonalności
projektu, na razie nie ma. Uważam, że należy trzymać się jak najdalej od takich inwestorów. Możliwe,
że mają bardzo dobre chęci i udałoby się im zgromadzić
niezbędny kapitał. Jednak jest podstawowe pytanie:
A co w przypadku, kiedy inwestycja by się nie udała?
Kto miałby ponosić koszty plajty? Czy kopalnia musiałaby jeszcze raz trafić do SRK? Kto wtedy płaciłby
za jej likwidację i rekultywację terenu?
Zgadzam się z bardzo emocjonalnymi argumentami obrońców Krupińskiego. Jednak ja nie mam pomysłu na znalezienie pieniędzy na realizację pomysłów
wynikających z emocji i sentymentu. Takiego pomysłu
nikt nie ma. Powtarzam – chodzi o prawdziwe pieniądze, a nie o deklaracje, że ktoś sfinansuje czyjś pomysł.
Do tej pory nie zgłosiła się do rozmów żadna instytucja
finansowa, która miałaby kredytować reaktywację
Krupińskiego. Jestem przekonany, że się nie zgłosi,
bo musiałaby dać gwarancje.
Przedstawione przez JSW koncepcje na tereny
po Krupińskim mogą być współfinansowane przez
fundusze europejskie. Moim zdaniem to bardziej racjonalne niż liczenie na to, że jakaś firma, która nigdy
nie miała kopalni ani pieniędzy gwarantujących jej
budowę, reaktywuje Krupińskiego. Lepszy konkret niż
deklaracje składane patykiem na wodzie.
l

askoczyła mnie informacja Henryka Kowalczyka,
ministra ochrony środowiska, który ogłosił, że za
10 lat można byłoby zastanowić się nad wydaniem zakazu
używania pieców węglowych w prywatnych domach.

W

iele o węglu mówiono na konferencji PRE_COP24.
Bardzo ciekawy był panel, w którym poruszono
problem ubóstwa energetycznego. Walka z węglem
pogłębi to ubóstwo. Pokazy niemocy przy tworzeniu
sprawnego systemu produkcji ekologicznych paliw
z węgla świadczą o tym, że albo nie potrafimy tego zrobić,
bo jest to technicznie niemożliwe, albo nie potrafimy,
bo nie chce się nam wysilić.

N

a razie mamy do czynienia z rzeczywistościami
równoległymi. Rząd wysyła sprzeczne komunikaty.
Raz stawiamy na rozwój technologii węglowych, w tym
technologii służących produkcji paliw ekologicznych dla
sektora komunalno-bytowego. Po takich komunikatach
pojawiają się informacje, że możliwe jest zakazanie
instalowania pieców węglowych. Taka strategia
powoduje, że górnictwo nie może wybrać optymalnego
wariantu rozwoju, bo bez względu na to, do jakiej
koncepcji dostosuje swoją strategię, może okazać się,
że jest ona chybiona.

N

a razie utrącanie węgla idzie dość sprawnie. Nie
ma natomiast żadnych postępów w ograniczaniu
spalania śmieci. To, o czym piszą gazety i czasem
informują urzędnicy, to w większości przypadków efekty
propagandowe i sukcesy medialne. Węgiel jest ścigany
za smog powstający po spalaniu śmieci. Kuriozum
na skalę Europy.
l
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Polityka klimatyczna powinna być realna. Nie należy eliminować węgla z gospodarki. Nie należy likwidować miejsc
pracy. Około 300 związkowców, pracodawców, naukowców, parlamentarzystów i przedstawicieli rządu wzięło udział
w konferencji zorganizowanej w Katowicach przez trzy ogólnopolskie centrale związkowe pod nazwą Społeczny
PRE_COP24. Konferencja połączona z sesjami wyjazdowymi trwała od 9 do 11 sierpnia

NOWY GÓRNIK

Neutralność klimatyczna lepsza
niż dekarbonizacja
Konferencja „Polska droga do czystego środowiska – Społeczny PRE_COP24” zakończyła
się między innymi przyjęciem projektu stanowiska końcowego. Przedstawiciele trzech
central związkowych apelują w nim do prezydencji COP24 w Katowicach i wszystkich
stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, aby zastąpić pojęcie „dekarbonizacja” pojęciem „neutralność klimatyczna”. Można ją osiągnąć przez redukcję emisji
dwutlenku węgla i pochłanianie tego gazu
przez lasy i glebę.

Publikujemy obszerne fragmenty propozycji wniosków Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych
na COP24 ws. polityki klimatycznej z konferencji „Polska droga do czystego środowiska
– Społeczny PRE_COP24”.
Po wysłuchaniu 21 referatów i przeprowadzonej debacie Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność
i Forum Związków Zawodowych zwróciły się
z apelem do prezydencji COP 24 w Katowicach i wszystkich stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu.

N eutralność klimatyczna
Zdaniem autorów apelu pojęcie „dekarbonizacji” powinno zostać zastąpione, zgodnie z porozumieniem paryskim, pojęciem
„neutralności klimatycznej” zapewniającej
wzrost średniej temperatury do końca obecnego wieku nie więcej niż o 2 stopnie Celsjusza
w porównaniu z okresem przedindustrialnym.
Neutralność klimatyczna powinna być
osiągnięta jak najszybciej, jak najtaniej i jak
najbardziej efektywnie przez zastosowanie
dwóch równoprawnych działań – redukcję
emisji i pochłanianie dwutlenku węgla przez
gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem zasady
solidarności oznaczającej, że wszystkie kraje
powinny być zaangażowane w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

P okojowy

i zrównoważony rozwój
Współczesny świat, mimo ogromnego
postępu technologicznego, wciąż boryka się
z problemem zaspokojenia podstawowych
potrzeb człowieka. Miliony ludzi żyją bez
bezpiecznego dostępu do wody, żywności,
energii i edukacji. Zwalczenie ubóstwa i danie
wszystkim szansy na zrównoważony rozwój
to najważniejsze wyzwanie.
Porozumienie paryskie jest szansą na pokojowy i zrównoważony rozwój świata, a jego
pełne wdrożenie to wspólna odpowiedzialność
wszystkich państw. Stanowi ono o tym, że strony zgodnie ze swymi możliwościami mają dążyć
do rozwoju, zgodnie z suwerennie określoną
drogą osiągania własnych celów, w sposób
neutralny dla klimatu m.in. poprzez włączenie
rolnictwa i leśnictwa do swych planów.
Wraz z działaniami na rzecz realizacji
celów zrównoważonego rozwoju wdrożenie

Związki zawodowe nie są przeciwnikami ochrony klimatu. Apelują jednak o to, aby podejmowane decyzje nie powodowały likwidacji przemysłu i miejsc pracy.
Należy unikać kosztów społecznych, które mogą spowodować ubożenie. Na zdjęciu liderzy trzech central związkowych, uczestnicy konferencji w Katowicach.
Od lewej: przewodniczący ZZG w Polsce Dariusz Potyrała, przewodniczący Kadry Dariusz Trzcionka i Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnośćć
porozumienia paryskiego ma zapewnić niskoemisyjny rozwój odpornych na zmiany
klimatu gospodarek we wszystkich krajach.
Zgodnie z nim działania klimatyczne powinny
uwzględniać relacje między wszystkimi elementami systemu klimatycznego – atmosferą,
geosferą, hydrosferą i biosferą, przyczyniając
się do zapewnienia bezpiecznego, zrównoważonego zasilania energią gospodarstw domowych i sektorów gospodarki, zwalczania
ubóstwa, racjonalnej gospodarki zasobami
wodnymi, dostępu do wody pitnej, wykorzystania geotermii, likwidacji głodu itd.

Z równoważyć emisję

dwutlenku węgla
Polska podczas COP24 będzie dzielić się
swoimi doświadczeniami w zakresie innowacji
i mechanizmów finansowych, dzięki którym
można osiągnąć neutralny klimatycznie rozwój.
Jednym z jego warunków jest zrównoważenie
emisji dwutlenku węgla, z jego pochłanianiem
przez ekosystemy, tak aby powstrzymać wzrost,
ustabilizować, a następnie zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze.

O czekiwania związków

zawodowych
Oczekujemy przyjęcia pakietu implementacyjnego i podjęcia decyzji zapewniających

pełne wdrożenie porozumienia paryskiego.
Jest to warunek osiągnięcia jego celów, tzn.
utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi
znacznie poniżej 2°C oraz globalnego celu
adaptacji. W pełni popieramy wysiłki mające
na celu doprowadzenie do debaty o rzeczywistych przyczynach ocieplenia zwieńczone
uzyskaniem konsensusu naukowego w tym
zakresie.
Oczekujemy również urealnienia polityki
klimatycznej według zasady, że ponoszone
nakłady nie mogą w żadnym przypadku przewyższać uzyskanych korzyści.
Polityka i środki zapobiegawcze zmianom
klimatu powinny być oszczędne i zapewniać
powszechne korzyści za możliwie najniższą
cenę.
Należy stworzyć każdemu z państw-stron
porozumienia warunków umożliwiających
mu, aby zgodnie ze swymi możliwościami
mogło rozwijać się społecznie i ekonomicznie, zgodnie z suwerennie określoną drogą
osiągania własnych celów w sposób neutralny
dla klimatu.
Trzeba pozostawić każdej ze stron porozumienia swobodę decyzji co do określenia
miksu energetycznego opartego na wykorzystaniu krajowych nośników energii oraz
niskoemisyjnych technologii w trosce o ich
bezpieczeństwo i suwerenność.

Oczekujemy określenia kosztów i skutków
społeczno-gospodarczych prowadzonej polityki klimatycznej dla poszczególnych państw-stron konwencji (np. bilansu powstałych i zlikwidowanych miejsc pracy).
Należy uznać za obowiązującą zasadę
stanowiącą, że wszystkie nośniki energii powinny być traktowane jednakowo, szczególnie
w zakresie prowadzenia badań naukowych,
skierowanych na poprawę efektywności ich
wykorzystania do produkcji energii, szczegółowego rozliczenia z wykonanych zobowiązań
przez każdego z sygnatariuszy porozumienia
z Kioto.
Trzeba unikać dyskryminacji państw, których gospodarki są szczególnie uzależnione
od produkcji i użytkowania paliw kopalnych
oraz innych produktów, którym w procesie ich
wytwarzania towarzyszy znaczna procesowa
lub paliwowa emisja dwutlenku węgla.
Oczekujemy powołania przez ONZ czterostronnego zespołu składającego się z polityków, inwestorów/pracodawców, naukowców
oraz związków zawodowych, który po przeprowadzeniu powyższych analiz mógłby rozpocząć dialog na temat ochrony środowiska
i polityki klimatycznej z Ramową Konwencją
Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu
(UNFCCC).
l
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Polska spółka technologiczna Hawk-e, należąca do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, stworzy na potrzeby rozwoju rynku usług świadczonych przez bezzałogowe
statki powietrzne system zarządzania tego
typu lotami.

Elementy systemu będą wykorzystywane m.in. przez Polską Agencję Żeglugi
Powietrznej, instytucję zapewniającą bezpieczeństwo ruchu lotniczego w polskiej
przestrzeni powietrznej. Umowa zawarta
między Hawk-e a PAŻP obejmuje działania
związane z wdrożeniem innowacyjnego systemu zapewniającego bezpieczne poruszanie
się bezzałogowych statków powietrznych
w polskiej przestrzeni powietrznej zgodnie
z założeniami przyjętej w listopadzie 2016
roku Deklaracji Warszawskiej i stanowi kolejny krok w kierunku realizacji koncepcji
U-Space, której kluczowymi elementami
są system UTM (Unmanned Traffic Management) oraz DTM (Drone Traffic Management) wykorzystywany do lokalnego
zarządzania operacjami BSP.
REKL A M A

Europejska koncepcja U-Space przewiduje zorganizowanie w miastach specjalnej
przestrzeni powietrznej dla dronów, jednak
by mogło z niej korzystać bezpiecznie wielu użytkowników, konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Chodzi
między innymi o to, aby ruch dronów nie
kolidował z klasycznym lotnictwem załogowym. Wdrożenie koncepcji U-Space
daje nowe możliwości rozwoju zarówno
firmom z branży przemysłowej, usługowej,
jak i wydobywczej.
Spółka Hawk-e została powołana
w połowie 2018 roku do wdrażania wyników projektów B+R w zakresie technologii
bezzałogowych. Zajmuje się świadczeniem
usług, takich jak monitorowanie i mapowanie przestrzenne obszaru dronami oraz
sporządzanie analiz z inspekcji wizyjnych
dla sektora energetycznego. Jest również
odpowiedzialna za integrację oraz zarządzanie obszarem testowym dla systemów
autonomicznych i automatycznych. Spółka
Hawk-e bierze także udział w międzyresortowym programie Żwirko i Wigura jako

MAT. PRAS JSW INNOWACJE

Przyspieszają prace nad
programem U-Space

podmiot odpowiedzialny za testowanie i rozwijanie rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem U-Space. Jednym z nich
są systemy UTM i DTM, których spółka jest
właścicielem. Skala, na jaką podejmowane

są działania, świadczy o ogromnym zaangażowaniu spółki w budowanie bezpiecznej
przestrzeni powietrznej w Polsce.
l
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W latach 2015–2017 wydano 59,8 mln złotych w dzielnicach Karb i Miechowice na naprawę
budynków, remonty wiaduktów, dróg, linii kolejowej, a także sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. – Ratując kopalnię i 2,8 tys. miejsc pracy, przejęliśmy też odpowiedzialność
za dotychczasową jej działalność. Trzeba podkreślić, że kopalnia fedruje od 115 lat, a problemy
wskutek różnego rodzaju zaniechań narastały przez dziesięciolecia – tłumaczy G rzegorz
W acławek , prezes Węglokoksu Kraj

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność.
25 mln zł w tym roku na naprawy
i odszkodowania w Bytomiu
Kilkadziesiąt naprawionych budynków – domów mieszkalnych, przedszkoli, szkół, kościołów, remonty wiaduktów, dróg, linii kolejowej,
a także sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Łącznie w latach 2015–2017 w Bytomiu,
w dzielnicach Karb i Miechowice, wydano niebagatelną kwotę 59,8 mln złotych. Na 2018
rok przewidziano kolejne 25 mln złotych.

– Przeznaczoną do likwidacji kopalnię
Bobrek kupiliśmy w 2015 roku. Od tamtej pory
nie tylko dokładamy wszelkich starań, by wydobycie prowadzone było w sposób bezpieczny, z minimalnym skutkiem dla powierzchni,
ale też niwelujemy skutki wieloletnich zaniedbań. Ratując kopalnię i 2,8 tys. miejsc pracy,
przejęliśmy też odpowiedzialność za dotychczasową jej działalność. Trzeba podkreślić,
że kopalnia fedruje od 115 lat, a problemy
wskutek różnego rodzaju zaniechań narastały przez dziesięciolecia – tłumaczy Grzegorz
Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj.

S zczegółowe pomiary
Wyrazem tej odpowiedzialności jest objęcie obiektów budowlanych w dzielnicach
Karb i Miechowice szczegółowymi pomiarami
geodezyjnymi oraz obserwacjami, choć nie
są one wymagane przepisami. Nadzór budowlany prowadzony jest przez najwyższej klasy
rzeczoznawców i ekspertów. Dzięki ich pracy Węglokoks Kraj posiada aktualne raporty
budowlane o stanie zabudowy, którymi dzieli
się z władzami Bytomia oraz Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Spółka zatrudnia wiele firm z Bytomia i okolic,
które identyfikują występujące uszkodzenia
i wykonują naprawy. W przypadku gdy właściciel obiektu dokonuje remontu we własnym
zakresie, zwracane są jego koszty. Wszystkim
poszkodowanym zapewniana jest fachowa
pomoc. Uzasadnione roszczenia generalnie
kończą się zawarciem ugody.

U poważnienie dla gminy
Węglokoks Kraj przekazał gminie Bytom
bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców upoważnienie, które maksymalnie
upraszcza tryby działań i ich finansowania
przez spółkę w sytuacjach, gdy następuje
konieczność wykwaterowania mieszkańców
z powodu uszkodzeń, jakie zostaną spowodowane ruchem zakładu górniczego.
– W ostatnim czasie pojawiło się wiele nieprzychylnych nam głosów, czasem żądających
wręcz zamknięcia kopalni. Trudno nie łączyć
tego ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Polityczne rozgrywki nie powinny jednak
być ponad interesem miasta i jego mieszkańców.

Pamiętajmy o tym, że kopalnia Bobrek-Piekary
zatrudnia 2800 osób, a ponad 2000 pracuje
w firmach okołogórniczych z nią współpracujących. Łatwo można sobie wyobrazić konsekwencje likwidacji zakładu. A co najważniejsze, takie rozwiązanie tylko pogorszy sytuację.
Szkody, które powstają, są efektem nałożenia się
działalności przeszłej i obecnej, ale jeszcze raz
przypominam, że czasowe proporcje aktywności
wydobywczej mówią za siebie: KWK Bobrek
(z byłą KWK Miechowice) fedruje na tym terenie od 1902 roku, a Węglokoks Kraj od maja 2015
roku! Wracając do problemu szkód górniczych,
muszę powiedzieć dobitnie, że ich mechanizm
jest od ponad stu lat uruchomiony i dalej będą
one występować bez względu na to, czy kopalnia
będzie fedrować czy nie, a kwoty, jakie wydajemy na ich usuwanie i profilaktykę, są znacznie
wyższe od wymaganych. Tylko w tym roku to
25 mln złotych. Jednocześnie stanowczo musimy sprzeciwiać się roszczeniom pozbawionym
podstaw faktycznych i prawnych. Zdarzają się
bowiem przypadki zgłaszania żądań rażąco wygórowanych czy też dotyczących uszkodzeń
obiektów, które nie mają związku z prowadzoną
przez spółkę działalnością górniczą, ale wynikają
z naturalnego zużycia bądź braku konserwacji,
remontów i bieżących napraw albo są to obiekty
spoza terenu górniczego określonego koncesją
na wydobycie węgla – dodaje prezes Wacławek.

T o zostało zrobione
W latach 2015–2017 wykonano i sfinansowano następujące prace:
• Odwadnianie niecek bezodpływowych
i przepompowni ścieków;
• Naprawa wielotorowej linii kolejowej
PKP w rejonie stacji Bytom–Karb;
• Naprawy szkół, placówek oświatowych
i przedszkoli;
• Kapitalne remonty kilkunastu budynków, w których wykonano rektyfikacje
wychylenia, położonych przy ul. Frenzla 38,
ul. Pogodnej 13, ul. Wiśniowej 31, ul. Wolnego
3, ul. Miechowickiej 15, 17, 19, 21 i 23, ul. ks.
J. Frenzla 7 i 79a, ul. Alberta 8, ul. Konstytucji
118 oraz budynku Miejskiego Domu Kultury
przy ul. ks. J. Popiełuszki 9;
• Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Matki
Ewy 1;
• Naprawy i rektyfikacje obiektów Parafii
św. Krzyża przy ul. ks. J. Frenzla 42;
• Naprawa wiaduktu w ul. Wrocławskiej,
bieżące naprawy uszkodzonych nawierzchni
dróg i chodników w Bytomiu w dzielnicach
Karb i Miechowice;
• Naprawy awarii sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa tych sieci,

uzbrojenia podziemnego wraz z budową lokalnej pompowni w dzielnicy Karb.
W tym okresie były również wypłacane jednorazowe odszkodowania za obiekty,
których remont ze względów technicznych
bądź ekonomicznych był niecelowy. Wśród
nich są:
• Odszkodowanie i rozbiórka ciągów zabudowy przy ul. Kołłątaja 22–26 i 21–27;
• Odszkodowanie i rozbiórka środkowych segmentów ciągów zabudowy przy
REKL A M A

ul. Krańcowej 1–11 i 2–8 oraz przy ul. Racławickiej 20–28, odszkodowanie i rozbiórka
budynku mieszkalnego przy ul. Alberta 1a;
• Odszkodowanie budynków przy ul. Zgody 11, 15, 23 i 26;
• Odszkodowanie i rozbiórka budynku
szkoły przy placu Słonecznym 1a;
• Odszkodowanie hali magazynowo-warsztatowej przy ul. Konstytucji 150 przeznaczonej do rozbiórki.
l
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PRE_COP24. Czy można powstrzymać globalne ocieplenie

bez likwidowania miejsc pracy na masową skalę? Co zrobić, aby
koszty społeczne nie były wyższe niż korzyści z ograniczania
emisji dwutlenku węgla, który jest uznawany za jednego
z głównych winowajców zmian klimatycznych na świecie?
Węgiel powinien zostać wyeliminowany z gospodarki
światowej? A może należy korzystać z tego paliwa w sposób
przyjazny dla środowiska? Co zrobić w krajach, które cierpią
z powodu ubóstwa energetycznego, a jedynym tanim źródłem
energii są paliwa kopalne? Skazywać je na trwały brak energii?
Co w sytuacji, kiedy kraje rozwijające się nie podporządkują się
restrykcyjnej polityce zmierzającej do radykalnego ograniczania
spalania paliw kopalnych?
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

To tylko niektóre pytania, jakie padły
na międzynarodowej konferencji Społeczny
PRE_COP24 zorganizowanej w Katowicach.
Jej organizatorami były Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ
Solidarność, Forum Związków Zawodowych,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK.

W wielu państwach Polska ma opinię
kraju, który jest ślepo przywiązany do węgla
i nie prowadzi polityki klimatycznej. W czasie
obrad przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP
Paweł Sułek stwierdził, że założenia ze szczytu
klimatycznego w Kioto zrealizowaliśmy z dużym naddatkiem.
Teraz mamy sytuację, w której wszystkie
państwa świata mają rozpocząć kolejny etap
ograniczania wpływu przemysłu na klimat
Ziemi. Konkretne ustalenia powinny zapaść
w grudniu tego roku w Katowicach na szczycie
klimatycznym COP24. Wielu przedstawicieli
energetyki, górnictwa, przemysłu stalowego, cementowego i chemicznego obawia się,
że przewagę mogą zdobyć zwolennicy radykalnego ograniczania emisji dwutlenku węgla,
eliminowania z gospodarki węgla kamiennego
i brunatnego oraz lansowania koncepcji gospodarki zeroemisyjnej.
– Jeśli uczciwie i rzetelnie chcemy chronić
klimat, to nie ma tańszego sposobu niż usuwanie dwutlenku węgla przez zalesianie. Dlatego

Polska d

czyste

wielkim wyzwaniem będzie teraz sprawa protokołu z Katowic. W czasie szczytu COP24
chodzi o ustalenie szczegółowych mechanizmów wprowadzania zapisów porozumienia
paryskiego. To wszystko zostanie ustalone
w Katowicach – mówił Paweł Sułek.

S adzić lasy , nie

likwidować miejsc pracy
– Jednym z celów tego spotkania jest,
aby wypracować wspólne polskie stanowisko
na grudniową konferencję COP24. Związki
zawodowe, rząd, przedsiębiorcy są tu dziś
razem. Prowadzimy dialog, wymieniamy poglądy i zajmujemy stanowisko w sprawach
najważniejszych, ponieważ tylko w ten sposób
osiągniemy postęp – mówił w Katowicach
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Minister Tobiszowski w czasie konferencji
Społeczny PRE_COP24 reprezentował polski rząd. Podkreślił, że Polska wywiązuje się
ze wszystkich zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. – W polskim
miksie energetycznym zwiększamy udział
odnawialnych źródeł energii. Jednak jeszcze
przez wiele lat węgiel będzie nam gwarantował
bezpieczeństwo energetyczne. To pokazuje, jak dobra była decyzja o restrukturyzacji
polskiego górnictwa – tłumaczył Tobiszowski
– Przez długi czas byliśmy praktycznie niemi. Nie upominaliśmy się stanowczo
o swoje prawa wynikające z traktatów. Żeby
zaprezentować jakąś polską drogę, trzeba
ją najpierw określić. Robimy to. Zaczęliśmy
od rozmów dotyczących tego, co dalej z górnictwem i z czym przyjdzie nam się zmierzyć.

PRE_COP24: Można powstrzymać globalne ocieplenie bez likwidowania miejsc pracy na masową skalę
Musieliśmy się zorganizować, bo tylko w ten
sposób można być słyszanym. Mamy swoją
wizję energetyki, górnictwa i ochrony klimatu – powiedział wiceminister Tobiszowski.
– Aby osiągnąć cele związane z ochroną
klimatu, projekt długoterminowej strategii
UE powinien uwzględnić możliwość zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez

kluczowe elementy środowiska naturalnego,
w szczególności lasy – podkreślił wiceminister Tobiszowski. – Powinien rozpocząć się
międzynarodowy dialog na temat zwiększenia
zagospodarowania odpadu, jakim jest dwutlenek węgla, i jego pochłaniania przez lasy i inne
tereny zielone. Ograniczanie emisji tego gazu
nie wystarczy – dodał wiceminister
l

M amy prawa wynikające z traktatów

Traktat europejski daje każdemu krajowi Unii
Europejskiej możliwość decydowania o miksie energetycznym.

Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego, wiceministra energii, Polska zbyt długo była
niema w sytuacjach, kiedy należało zabierać
głos. Tomasz Rogala, prezes PGG, przedstawił dane obrazujące udział Unii Europejskiej
w emisji dwutlenku węgla. Oto fragment jego
wystąpienia.
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy
Górniczej i prezydent EURACOAL: Emisja dwutlenku węgla wynikająca z działalności człowieka stanowi tylko 5 proc. całkowitej
globalnej emisji. W tych 5 proc. udział Unii
Europejskiej stanowi tylko 9 proc. Za około
90 proc. emisji odpowiadają w zdecydowanej
większości Indie, Chiny, Stany Zjednoczone
– jako główni emitenci dwutlenku węgla.

Jeśli rozmawiamy o miliardach euro wydawanych na ograniczanie emisji dwutlenku
węgla, powinniśmy zdawać sobie sprawę,
że tyle kosztuje Europę ograniczenie emisji
o 13 setnych procenta w stosunku do tego,
co wytwarza cały świat.
25 lat polityki UE w zakresie dekarbonizacji wywołało bardzo interesujący skutek. Zmniejszyliśmy produkcję węgla w UE
i znacząco zwiększyliśmy produkcję węgla
w Chinach, Australii, Indonezji i Ameryce Południowej. W liczbach to wygląda
tak, że pomiędzy rokiem 2000 a 2018 konsumpcja węgla w Europie spadła o 25 proc.,
a na świecie wzrosła o 56 proc. Doprowadziliśmy do przeniesienia emisji poza granice
Unii Europejskiej. Wniosek jest taki, że bez
działania Chin, Stanów Zjednoczonych, Indii
i pozostałych krajów głównych emitentów
dwutlenku węgla nic nie uzyskamy.
ST
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MAT. PRAS: PRE_COP24

ego środowiska
Dyskusja ponad podziałami

Komentuje: Maciej Dorosiński, rzecznik prasowy Społeczny PRE_COP24

K

onferencja Społeczny
PRE_COP24 pokazała,
że o ochronie środowiska
można rozmawiać ponad
podziałami. W czasie jej trwania
swoje poglądy przedstawiali
reprezentanci związków zawodowych, politycy,
pracodawcy, naukowcy i reprezentanci
organizacji ekologicznych. W takim szerokim
gremium dyskusja o polskiej drodze do czystego
środowiska nabrała zupełnie nowej jakości.
REKL A M A

Umowa o współpracy

Górnictwo może być OK
Zdaniem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego podpisanie umowy, dotyczącej Społecznej Inicjatywy Górnictwo OK,
ma służyć m.in. temu, aby pokazywać, w jakim
miejscu jest sektor wydobywczy. – Innowacyjność w górnictwie zaczyna stawać się wizytówką Polski na świecie, a nasze technologie
mogą być transferowane na inne kontynenty
– powiedział wiceminister.
Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, poinformował o pracach nad

paliwami wodorowymi. – Powołaliśmy spółkę
JSW Innowacje. Rozwijamy projekty służące
wykorzystaniu metanu. Chcemy stworzyć
w naszej grupie system gospodarki zamkniętej,
tak aby na końcu procesu technologicznego
produkcji koksu powstała zielona energia –
mówił prezes Ozon.
O społecznej odpowiedzialności biznesu
realizowanej w PGG mówił prezes spółki Tomasz Rogala. – W 2015 roku w PGG wyprodukowała 200 tys. ton paliw ekologicznych,
w roku 2017 ich wolumen zwiększył się do
1,3 mln ton. Systematycznie spada ilość produktów ubocznych (mułów i flotów). Ich produkcja
spadła z 700 tys. ton do 400 tys. ton.ST
NOWY GÓRNIK

W czasie konferencji Społeczny PRE_COP24
podpisano umowę o współpracy w ramach
Społecznej Inicjatywy Górnictwo OK.

W konferencji uczestniczyło blisko 300
osób, w tym liczne delegacje zagraniczne.
Międzynarodowy charakter PRE_COP24
stwarzał szansę do tego, aby dowiedzieć się,
jakie poglądy na temat ochrony środowiska
mają przedstawiciele różnych krajów. Jedną
z istotnych propozycji PRE_COP24 jest to, aby
zastąpić pojęcie „dekarbonizacji” pojęciem
„neutralności klimatycznej”. Moim zdaniem
wątek ten może być szeroko dyskutowany
w czasie grudniowego szczytu klimatycznego.
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Odnawialne źródła energii

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

Zmiany klimatu zachodzą od samego początku istnienia Ziemi i są zjawiskiem naturalnym.
Klimat jest kształtowany przez wzajemne oddziaływanie powierzchni i atmosfery Ziemi,
które są ogrzewane przez promieniowanie
słoneczne. Jego zmiany zachodzą cyklicznie
– za dłuższe cykle odpowiadają czynniki o astronomicznym charakterze i drobne zmiany
orbity Ziemi, a krótsze są powodowane przez
czynniki regionalne. Do tych ostatnich należy
również człowiek i jego technologia. Od kilkudziesięciu lat trwa ocieplenie klimatu, o czym
świadczą m.in. topniejące lody w Arktyce,
wzrost średniego poziomu mórz i oceanów
czy migracje zwierząt i roślin. Jednak technologia człowieka, która ma swój udział w tym
groźnym zjawisku, może też pomóc w jego
przezwyciężeniu.

Huragany, śnieżyce, opady ulewnego
deszczu, powodzie, lawiny błotne – to jedne
z oznak zmian klimatu. Nasilające się w ostatnich latach anomalie meteorologiczne są wynikiem postępującego ocieplenia atmosfery.
Na ocieplenie klimatu wpływają takie czynniki jak roczny obieg Ziemi wokół Słońca,
termika i zmiany przepływu wód krążących
w oceanach, ruch mas powietrza oraz wypiętrzanie, erozja i zmiany w rozmieszczeniu
kontynentów. Człowiek odpowiada w tym
procesie za gazy cieplarniane, które dostają
się do atmosfery jako efekt uboczny działania
przemysłu i transportu. Ostatnie ćwierćwiecze jest najcieplejszym okresem minionego
tysiąclecia, a rok 2016 był najcieplejszym
od rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych.
Klimatolodzy zapowiadają wzrost średniej
globalnej temperatury powietrza o 0,1–0,4°C
na każde 10 lat – największy przyrost temperatury od ostatnich 10 tys. lat. Odnotowano
również podnoszenie się poziomu oceanów
średnio o 10–20 cm/100 lat.

OZE lekiem na całe zło ?
Obecnie najwięcej energii wytwarza się
z paliw pierwotnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
Surowce te są ograniczone, a ich przetwarzanie w wielu miejscach świata wciąż wiąże się
z wysoką emisją zanieczyszczeń. Może nie
alternatywą, ale uzupełnieniem dla nich powinny być źródła, które występują naturalnie
i potrafią się szybko zregenerować, np. promienie słoneczne, biomasa, pływy morskie

czy ciepło ziemi (geotermia). W Polsce „zielona energia” wytwarzana jest głównie z wody
przez małe elektrownie wodne, z biomasy
stałej oraz słońca. Udział energii odnawialnej
w całkowitej energii sprzedanej odbiorcom
końcowym wynosi ok. 5 proc. Plany Unii Europejskiej zakładają, że do 2020 roku 20 proc.
energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Biomasa jest pożądaną formą ogrzewania
ze względu na jej wysoką wydajność energetyczną i niższą cenę niż paliwa pierwotne.
W tartakach pozostaje masa drewnianych
odpadów, jak wióry i trociny. Wykorzystuje się
je, produkując z nich pelet, którym ogrzewa
się domy mieszkalne, osiedla mieszkaniowe
czy budynki użyteczności publicznej. Jest on
paliwem ekologicznie czystym, ponieważ nie
zawiera dodatków chemicznych, a jego spalanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska
w wyniku minimalnej emisji dwutlenku węgla
i niskiej emisji dwutlenku siarki. Można go też
wykorzystywać jako pełnowartościowy nawóz.
O ile na świecie energia rzek zaspokaja
ok. 3 proc. zapotrzebowania na energię, o tyle
w Polsce nie przekracza 0,2 proc. Razem z elektrowniami szczytowo-pompowymi stanowi
to tylko 2,7 proc. ogólnej energii elektrycznej.
W naszym kraju energetyczne zasoby
wodne są niewielkie również ze względu
na niezbyt obfite opady i dużą przepuszczalność gruntów. W naszych warunkach sensowne jest budowanie małych elektrowni na istniejących stopniach wodnych i na terenach
górzystych, gdzie występuje dużo opadów.
Zaletą tej metody jest jej trwałość – elektrownia wodna będzie służyć przez lata, woda
jest mniej chimeryczna niż słońce czy wiatr.
By zamienić promieniowanie słoneczne
na energię, wykorzystuje się kolektory słoneczne z ogniwami fotowoltaicznymi. Część
energii słonecznej jest odbijana lub pochłaniana przez atmosferę, ale i tak przy powierzchni Ziemi możemy efektywnie wykorzystać
do 1000 W/m2. Panele słoneczne montuje się
najczęściej na dachach, a rocznie 1 metr kw.
instalacji może wyprodukować do 100 kWh
energii. W polskich warunkach kolektory
najwydajniejsze energetycznie są latem, jeśli
produkowana przez nie energia ma służyć
jedynie do podgrzania wody użytkowej oraz
ogrzania domu. Jesienią i zimą, gdy słońca
jest niewiele, w niektórych gospodarstwach
sama energia słoneczna może nie wystarczyć
do zapewnienia ciepłej wody.

ARCHIWUM

Technologia na ratunek klimatowi

E nergooszczędność

w każdym pomieszczeniu
Każdy z nas na wiele sposobów może
przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych. Raport WWF mówi, że potencjał zwiększania efektywności energetycznej
w polskich gospodarstwach domowych sięga
nawet 40 proc., czyli możemy sporo poprawić.
Po pierwsze, w miarę możliwości powinniśmy
wymienić sprzęt AGD i oświetlenie na bardziej
energooszczędne, po drugie, co może trudniejsze, powinniśmy zmienić nasze przyzwyczajenia. Nie chodzi o drastyczną zmianę stylu życia,
wystarczy, że w każdym pomieszczeniu naszego
domu będziemy się zachowywać trochę inaczej.
Najwięcej energii elektrycznej zużywamy w kuchni, a największym jej pożeraczem
jest lodówka. Jako jedyne urządzenie domowe pracuje przez całą dobę, przez cały rok.
Warto więc ekonomicznie ją wykorzystywać,
ponieważ przyniesie to nie tylko zysk ekologiczny, ale też finansowy. Regularne rozmrażanie podnosi efektywność energetyczną, np. pozbywając się 5 milimetrów lodu
oszczędzamy aż 20 proc. energii. Oszczędzimy ją również, jeśli w lodówce będziemy
rozmrażać produkty z zamrażarki: pochłoną
one wtedy ciepło z otoczenia, a urządzenie
zużyje mniej energii na utrzymywanie niskiej temperatury. Lodówka nie powinna
stać w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika,
kuchenki ani w nasłonecznionym miejscu.
Nie zapominajmy też zamykać lodówki jak
najszybciej po otwarciu – im mniej ciepłego powietrza dostanie się do jej wnętrza,
tym mniej energii zostanie zużyte na jego
ochładzanie.
Na lodówce jednak kuchenny świat się
nie kończy – energię oszczędzimy też, jeśli

będziemy używać garnka dopasowanego wielkością do palnika, gotować pod pokrywką (bez
niej marnuje się 300 proc. energii!) i wykorzystywać wodę po myciu owoców i warzyw
do podlewania kwiatów.
W łazience spędzamy czas krótko, ale
intensywnie – około 60 proc. zużycia ciepłej
wody w gospodarstwie domowym przypada
na korzystanie z wanny i prysznica. Drugi
sposób mycia jest zdecydowanie bardziej
energooszczędny, ponieważ prysznic zużywa
15 litrów wody na minutę (czyli dziesięciominutowy prysznic 150 litrów zużytej wody),
w czasie gdy kąpiel pochłania 200 litrów
wody. Piorąc, też możemy oszczędzić energię – zrezygnujmy z prania wstępnego, chyba
że ubrania są bardzo brudne, w ten sposób
oszczędzimy energię elektryczną, wodę i środek piorący. Pierzmy tylko przy pełnym załadunku i unikajmy zbyt wysokich temperatur –
przeciętnie zabrudzone ubrania będą tak samo
czyste po praniu w 60, jak i w 95 stopniach.
W Polsce 4 proc. zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przypada na urządzenia elektroniczne pracujące
w trybie czuwania. Rocznie marnuje się w ten
sposób 2,3 mln MWh energii. Warto całkowicie wyłączyć telewizor, komputer lub drukarkę, gdy z nich nie korzystamy. Oświetlenie
pomieszczeń nie pochłania wielkich ilości
energii, jednak aż 80 proc. z niej zaoszczędzimy, jeśli zastąpimy zwykłe żarówki energooszczędnymi. Aż 90–95 proc. energii zużywanej
przez żarówki starego typu jest zamieniane
na ciepło, a tylko reszta służy do produkcji
światła. Z kolei nowoczesne lampy energooszczędne są około osiem razy trwalsze i pięć
razy wydajniejsze od tradycyjnych.
l

Katowice

Klimatyczny ogródek w centrum
We wnęce między dawnym Muzeum Śląskim
a ścianą sąsiedniego budynku, gdzie Rawa
wypływa spod Rynku, powstał kieszonkowy
ogród – Pokój z Klimatem. Można w nim odpocząć na fotelach wykonanych z lawy wulkanicznej w otoczeniu roślin ozdobnych, m.in.
petunii i begonii, ziół, jak szałwia ozdobna,
czy roślin warzywnych – buraka ćwikłowego
i kopru włoskiego. Ogród to pomysł Zakładu
Zieleni Miejskiej jako jeden z elementów przygotowań Katowic do szczytu klimatycznego
ONZ, który odbędzie się w grudniu.

Twórcom ogrodu zależało na zwróceniu
uwagi mieszkańców Katowic na konieczność
adaptacji miast do zmian klimatu, w tym
na rolę zieleni w tym procesie. Chcą pokazać,
że również rośliny użytkowe mogą dobrze
wyglądać w centrum miasta. Wybrane gatunki
są odporne na wysokie temperatury. Celem
inicjatorów było też ożywienie tej części rynku
i sprawienie, żeby ludzie poczuli się tu jak
na domowym tarasie.
Meble znajdujące się w Pokoju z Klimatem
– bujak, dwa fotele i stolik – są ekologiczne

i naturalne, wykonane z lawy wulkanicznej.
Dzięki temu są trzy razy mocniejsze od stali,
odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci i warunków atmosferycznych.
W kontakcie ze słońcem nie ulegają zniszczeniu, nie zmienia się też ich temperatura. Zimą
się nie wychładzają, a latem nie nagrzewają.
W najbliższych miesiącach w Pokoju
z Klimatem mają odbywać się spotkania z ekspertami na temat ogrodnictwa, kształtowania
zieleni w mieście czy zakładania ogrodów.
Ogródek będzie się przemieszczał – ma służyć

mieszkańcom różnych dzielnic w sezonie wiosenno-letnim. Wszystkie rośliny użyte w jego
aranżacji zostały wyhodowane przez dział
ogrodnictwa Zakładu Zieleni Miejskiej.
ZZM realizuje również projekty innych
ogródków kieszonkowych w Katowicach. Jeden z nich otwarto niedawno przy ulicy Pawła,
na nieużytku między parkingami. Planowane
są ogródki w kilku innych, zdegradowanych
miejscach. Trwają też prace m.in. przy obsadzaniu roślinami brzegów Rawy.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Wodorowa ciężarówka Toyoty

Testy operacyjne pierwszego Project Portal rozpoczęły się w kwietniu 2017 roku

Nowa klasa C będzie wytwarzana na czterech kontynentach

Toyota opracowała nową generację elektrycznej ciężarówki Project Portal 2.0 zasilanej wodorowymi ogniwami paliwowymi.
Nowy prototyp ma zasięg 480 km – o połowę większy od poprzedniego modelu. Samochód jest bardziej zwrotny i ma większą
kabinę, w której jest teraz miejsce do spania. Więcej przestrzeni we wnętrzu udało
się osiągnąć bez wydłużania rozstawu osi
dzięki zaprojektowanemu na nowo zbiornikowi na wodór.

dla pracowników. Przykład – autonomiczne
systemy transportowe dostarczają do linii
montażowych załadowane wcześniej koszyki z częściami, a papierową dokumentację
zastąpiono urządzeniami mobilnymi, takimi
jak tablety, minikomputery PC czy palmtopy
– zgodnie z koncepcją „fabryki bez papieru”.
Nowa klasa C będzie wytwarzana na czterech kontynentach – poza główną fabryką
w Bremie także w USA (Tuscaloosa), RPA
(East London) oraz w Chinach (Pekin).
Za nadzór nad globalną produkcją tego wysoko wolumenowego modelu odpowiadają
zakłady w Bremie.

O dmłodzona C- klasa
już wyjeżdża z B remy
Fabryka Mercedes-Benz w Bremie
rozpoczęła produkcję najnowszej klasy C.
Mercedes C to połączenie sportowego stylu
z emocjami i inteligencją. Dynamiczny design
podkreślają wyraźniej zarysowane kontury
przedniego i tylnego pasa, zmienione wzory
obręczy kół oraz nowe odcienie lakierów.
Ponadto klasa C oferuje najnowsze rozwiązania z dziedziny aktywnego bezpieczeństwa
– w postaci najnowocześniejszych systemów
wspomagających kierowcę. Na życzenie
model dostępny jest z całkowicie cyfrowym
panelem wskaźników z trzema wersjami interfejsu: klasyczną, sportową oraz progresywną. Po raz pierwszy w tej serii modelowej
dostępne są matrycowe reflektory diodowe
Multibeam LED ze światłami drogowymi Ultra Rage, zapewniające doskonałą widoczność
w każdej sytuacji na drodze.
Głębokiej modernizacji został także poddany sam zakład. W montażu nowej klasy
C wykorzystywane są najnowocześniejsze
technologie cyfrowej produkcji i przyszłościowe rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0.
Pozwala to na optymalizację przepływu materiałów, dalszą poprawę wydajności i elastyczności, a także na doskonalenie ergonomii

V olkswagen na lato
Volkswagen wprowadza na rynek drugą
wersję turystycznej Californii. Tym razem
zbudowaną na większej platformie Craftera,
więc określaną jako Grand California. Od początku roku 2019 obydwie wersje Californii
będą oferowane równolegle.
Wyróżnikiem nowej, sześciometrowej
Californii będzie łazienka (o wymiarach
840 x 800 milimetrów), jakiej nie ma w mniejszym modelu. Oprócz toalety i umywalki jest
w niej także prysznic. Zbiornik wody Grand
Californii może pomieścić 110 litrów. Z tyłu
nowy kamper jest standardowo wyposażony
w przyłącze do zewnętrznego prysznica (z regulowaną temperaturą wody).
Grand California jest wyposażona w obrotowe fotele z przodu i w podwójną kanapę w części mieszkalnej. Rodziny z małymi

dziećmi docenią system mocowania fotelików
ISOFIX na tylnej kanapie. Duży stół zapewnia wystarczającą ilość miejsca do wspólnych
posiłków dla czterech osób. W skład wyposażenia kuchni wchodzą wysuwana 70-litrowa
lodówka z komorą mrożącą, kuchenka gazowa
z dwoma palnikami, zlewozmywak i różnej
wielkości szuflady, wysuwane schowki oraz
półki.
Opcjonalnie do Grand Californii jest oferowane piętrowe łóżko dla dzieci wraz z panoramicznym dachem. Dostępne są również
takie dodatki jak klimatyzacja dachowa z tyłu,
markiza, tylny bagażnik na rowery oraz stół
kempingowy i krzesła (które można schować
w drzwiach). Na dachu mogą być zamontowane panele słoneczne, antena satelitarna (do odbioru sygnału telewizyjnego) oraz router LTE/
Wi-Fi. Elektryczny stopień, który wysuwa się
spod drzwi, ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
Dwuczęściowa moskitiera w drzwiach należy
do wyposażenia seryjnego.
Grand California będzie dostępna z systemami wspomagania kierowcy i systemami multimedialnymi znanymi z nowego
Craftera, a także z napędem na cztery koła
(4MOTION).
California, po raz pierwszy zaprezentowana w 1988 roku, bazowała na modelu Bulli,
aktualnie na T6, jest najbardziej pożądanym
kamperem na świecie. Do tej pory Volkswagen Samochody Użytkowe sprzedał ponad
160 000 takich aut.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Testy operacyjne pierwszego Project Portal rozpoczęły się w kwietniu 2017 roku. Do tej
pory wodorowa ciężarówka pokonała podczas
normalnej pracy 16 tys. km w porcie morskim
w Long Beach w Kalifornii. Ciężarówka nowej
generacji rozpocznie pracę jesienią, zwiększając flotę bezemisyjnych pojazdów transportowych w porcie Long Beach i obniżając wpływ
transportu ciężarowego na środowisko.
W porcie w Long Beach i w Los Angeles
porusza się ponad 16 tys. dużych ciężarówek,
które w znacznym stopniu zanieczyszczają powietrze w metropolii. Szacuje się, że do 2030
roku ich liczba wzrośnie do 32 tys. W portach
morskich w Stanach Zjednoczonych pracuje
ponad 43 tys. ciągników siodłowych z silnikami Diesla, emitując znaczną ilość rakotwórczych zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych
i tlenków azotu.
– Chcemy przyczynić się do zmiany –
do znaczącej poprawy jakości powietrza nie
tylko w Los Angeles, ale w całych Stanach

Zjednoczonych i na świecie – powiedział
Craig Scott, manager Toyota North America
odpowiedzialny za zelektryfikowane pojazdy
i technologie.

Volkswagen wprowadza na rynek drugą wersję turystycznej Californii

Duży stół zapewnia wystarczającą ilość miejsca do wspólnych posiłków dla czterech osób
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Z telefonem
do basenu

Jasiu

Kiedyś utrapieniem plażowiczów były tranzystorowe radia. Dziś zastąpiły je smartfony. Bywa, że na jednym kocyku jest ich kilka, bo kilkuosobowa rodzina nie wybiera
się przecież na wczasy z jednym telefonem.
Każdy musi mieć swój aparacik. Można zapomnieć dowodu osobistego, ale nie smartfona.
Bez niego już po kilkunastu minutach niektórzy wpadają w panikę. Są zdezorientowani,
ręce im się trzęsą, mają napady agresji.

Trudno dziś porozmawiać przez telefon
na plaży, ponieważ w promieniu kilku metrów robi to jednocześnie kilkanaście osób.
Przekrzykują się, irytują, pohukują na dzieci, żeby nie przeszkadzały. Gorzej niż kiedyś
w rozmównicach na pocztach, gdy były tylko
trzy-cztery kabiny do rozmów telefonicznych.
Właściwie to nie wiem, po co dziś ludzie idą
na plażę. Wypocząć, wyciszyć się, zrelaksować, zapomnieć o pracy, o polityce? W telefonicznym tłumie to raczej nie jest możliwe.
Nie myjemy zębów przy restauracyjnym
stole. Nie witamy gości w naszym salonie
w piżamie, jeżeli przybyli z zapowiedzianą
wizytą. Również telefon w niektórych sytuacjach pasuje jak pięść do nosa. Mimo to wiele
osób wchodzi z nim do basenu, nie odrywa
od niego wzroku podczas rodzinnych uroczystości, ględzi podczas koncertów i spektaklów
teatralnych. Telefoniczne chamstwo krzewi
się tak pięknie, że już trzeba byłoby do niego
przywyknąć i powiedzieć sobie: współcześni ludzie tak mają. Dopasować się można
do złych obyczajów, ale jest to przyzwoleniem i obniżeniem samemu sobie poprzeczki.
Wszak to my decydujemy, z kim się zadajemy,
jak inni nas traktują oraz na co im pozwalamy.
Starzy rodzice niekiedy lepiej uczą swoje
dorosłe dzieci reguł dobrego zachowania, niż
to im się udawało w czasach młodości. Pewien
biznesmen miał zwyczaj wchodzić do basenu
ze swoim telefonem. Kończyło się to często
zamoczeniem aparatu, gdy zapomniał go
odłożyć przed pływaniem. Zwykle rozbierał
przyrządzik na czynniki pierwsze i rozkładał
do wysuszenia na mercedesie. Robił tak aż
do wizyty swojego sędziwego taty. Senior znudzony garden party i basenowym drinkowaniem postanowił dla rozrywki umyć dziecku
samochodzik. Nie wiedział, że na dachu auta
plażuje rozebrany telefon. Spłukał go szlauchem. Syn nie miał żalu do ojca. Zmienił się,
przestał zabawiać gości swoimi rozmowami
w basenie i ogrodzie. Zostawia teraz młodszy
model telefonu w domu.
Podobno dziadkowie wybaczą wnuczętom wszystko. Niektórzy jednak wybaczają
do czasu, gdy poczują się zlekceważeni. Telefon nadaje się doskonale do robienia przykrości dziadkom. Starsza pani, która oburzała się
na telefoniadę plażowiczów, żaliła się, że wyprosiła swoje wnuki z domu po incydencie
przy stole. Podczas urodzinowego przyjęcia
młodzi ludzie nie odrywali oczu od swoich
smartfonów. Jedli jej urodzinowy tort z komórkami w dłoniach. Tak ją to zezłościło,
że zabrała im talerze z łakociami sprzed nosów, kazała wstać i opuścić jej dom. Miała
prawo oczekiwać, że poświęcą jej choć godzinę ze swojego cennego czasu marnowanego
w portalach społecznościowych. Bycie w sieci
nie zastąpi kontaktu z realnym człowiekiem,
a klikanie odzwyczaja od uwagi na potrzeby
innych ludzi i swoje własne.

JOLANTA TALARCZYK

Urodził się trochę za wcześnie i trochę za mały.
Taki miał pozostać do końca szkoły – sporo
niższy, nieco słabszy, często uważany za mało
lotnego i rozgarniętego. Na dodatek zawsze
stronił od typowo chłopięcych zabaw samochodzikami i klockami – zdecydowanie wolał
przesiadywać w lesie, oglądać każde znalezione źdźbło trawy i szukać ptasich siedlisk.
Jego największym marzeniem było mieszkać
w takim miejscu jak jego dziadkowie, na odludziu, z dala od innych domów, blisko gór
i wszystkiego, co kochał.

Jasiu urodził się jako jedyne dziecko swojej matki, która miała go wychować zupełnie
sama. Tata chłopca zniknął, jeszcze zanim on
się pojawił. Matce Jasia nie było łatwo, ale robiła co w jej mocy, żeby jej syn miał wszystko,
czego mu potrzeba. Poświęciła swoje zainteresowania i wolny czas, pracując, ile dawała
radę. Często z przymusu podrzucała chłopca sąsiadkom i znajomym. Jasiu był zawsze
uśmiechnięty, trudno było go nie lubić.
Jego największym przyjacielem był jednak
starszy nauczyciel matematyki mieszkający
piętro niżej. Mężczyzna był dość gburowaty,
a kilkuletni chłopiec był jedynym człowiekiem,
któremu udało się go przełamać. Jasiek wziął
go podstępem i uporem – przychodził tak
długo z własnoręcznie zrobionymi prezentami, a później zalewał falą pytań, że mężczyzna
nie miał serca go wyrzucać. I właśnie ta przyjaźń miała największy wpływ na przyszłe życie Jasia. Leciwy sąsiad w chłopcu, którego

niedouczona nauczycielka w państwowej
szkole uważała za zwykłego głupka, odkrył
prawdziwy talent matematyczny. Chłopiec
nie był nierozgarnięty czy leniwy – jego zwykła szkoła po prostu nudziła, a stać go było
na wiele więcej.
Czternastoletni Jasiu był już w stanie
nie tylko rozwiązywać zadania na zaawansowanym akademickim poziomie, ale także
formułować własne teorie. Zrządzenie kilku
przypadków sprawiło, że stał się bankierem,
a następujące tuż po tym wydarzenia zrobiły
z niego szybko bardzo bogatego człowieka.
I w taki sposób mały Jasiu zamienił się
w zgorzkniałego 35-latka. Nie wyglądał na swoje
lata – zachowywał się jak człowiek co najmniej
sześćdziesięcioletni, do szpiku kości przesiąknięty światkiem, z którego rzadko wychodził.
Od dawna zarabiał o wiele więcej, niż był
w stanie wydać. Zapewnił dobre, dostatnie
życie swojej mamie. Co wtorek po południu
odwiedzał swojego najstarszego przyjaciela –
pana od matematyki. Zarabiane przez niego
pieniądze wystarczały też na utrzymywanie jego
żony i ogromnego domu – jego największych
życiowych pomyłek. Ożenił się młodo, w pierwszej dziewczynie, którą – jak sądził – pokochał,
a która równie mocno pokochała zera, które już
wtedy zarabiał. Przez następne lata nie miał pomysłu, jak przerwać niezbyt szczęśliwy sposób,
w jaki potoczyło się jego życie.
Jakim cudem mógł być zarazem tak zaradny i ogarnięty, a jednocześnie tak bardzo
bezbronny i podatny na manipulacje?

Z pomocą przyszedł mu dawny sąsiad.
Zaprosił go na niedługi wakacyjny wyjazd.
Miał on być dla Jasia, który teraz był już poważnym Janem w garniturze, niespodzianką.
Janek, ku zdziwieniu swojego zespołu, zamknął swoje biuro i poinformował, że wyjeżdża na tydzień. Stało się to pierwszy raz
od dziesięciu lat. Wsiadł do swojego samochodu z kierowcą, żeby chwilę później zamienić
go na zdezelowanego poloneza przyjaciela.
Jechali tak w milczeniu przez kolejne dwie
godziny po mniejszych i większych wertepach.
Starszy dawny sąsiad zabrał go w miejsce,
które małemu Jasiowi trzydzieści lat wcześniej
dawało najwięcej radości – do domu jego już
nieżyjących dziadków. Starszy pan, który kiedyś w kochającym zwierzęta chłopcu odkrył
geniusza, zabrał go teraz w miejsce, które miało mu z powrotem, choć na chwilę, przywrócić
prawdziwą radość życia, która w ostatnich
latach niebezpiecznie malała.
Janek nie mógł uwierzyć, jak bardzo
szczęśliwy się znowu poczuł i jak bardzo
ponownie był wdzięczny swojemu przyjacielowi. Tuż przed wyjazdem nie mógł spać.
Gniótł w rękach tę samą kołdrę, pod którą
sypiał jako mały chłopiec. Rano już wiedział,
co musi zrobić. Wcale nie zamierzał wracać
do swojego życia, które tak naprawdę nie było
już jego. Krótka rozmowa z żoną upewniła go
w postanowieniu. Nie musiał nawet wracać
po swojego laptopa. Tu miał wszystko, czego
potrzebował.
l

Zdrowie

Nie ma wody…
Woda stanowi średnio 60–70 proc. masy ludzkiego ciała, ale w takie upały jak teraz piorunująco szybko ją tracimy. Pocąc się, ochładzamy organizm – w gorące dni możemy stracić
tą drogą 10 litrów wody. Wraz z nią wypłukiwane są też elektrolity, niezbędne do regulacji
gospodarki wodnej w organizmie. Już zwykłe
uczucie pragnienia oznacza, że organizm jest
odwodniony na poziomie 2 proc. W przypadku poważnego odwodnienia traci on 10 proc.
wody, a ubytek 15 proc. grozi śmiercią. Letnie
odwodnienie stanowi zagrożenie zwłaszcza
dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych
oraz ze sporą nadwagą.

Z a co odpowiadają
elektrolity ?
Elektrolity to pierwiastki, takie jak chlor
i potas, regulujące gospodarkę wodną w organizmie. Są one obecne w płynach fizjologicznych, a poziom ich stężenia ma wpływ
na krążenie wody w organizmie. Bardzo
ważny jest właściwy stosunek elektrolitów,
ponieważ wewnątrz komórek znajduje się
więcej potasu i mniej sodu oraz chloru niż
w płynach zewnątrzkomórkowych. Jeśli stężenie elektrolitów się zmienia, zmienia się też
ciśnienie osmotyczne, regulujące ruch wody
w tkankach. Jeśli w trakcie pocenia organizm
traci duże ilości chlorku sodu, woda z przestrzeni międzykomórkowych przenika do krwi
i do płynów śródtkankowych.

C zy tylko upał jest

przyczyną odwodnienia ?
Tropikalne upały są głównym, ale niejedynym powodem utraty wody i elektrolitów.
Co ciekawe, do odwodnienia może dojść również zimą, ponieważ podczas mrozów traci się
wodę wskutek intensywnego oddawania ciepła
z parą wodną podczas oddychania. Często
odwodnienie jest powikłaniem chorobowym,
nawet zwykłego przeziębienia, w przypadku
biegunek, wymiotów czy gorączki. Przyczyną tego stanu mogą być też przewlekłe choroby nerek (moczówka prosta, cukromocz,
przewlekła niewydolność nerek) czy choroba Parkinsona (jednym z objawów mogą być
zaburzenia połykania, wywołujące niechęć
do przyjmowania płynów i pokarmów).

P o czym , oprócz
pragnienia , rozpoznać
odwodnienie ?
Jeśli ubytek wody jest niewielki (do 2 proc.
masy ciała), wówczas odczuwamy jedynie silne pragnienie. Przy utracie większej ilości
wody (2–4 proc.) występują już poważniejsze
objawy. Chory może odczuwać długotrwały
ból i zawroty głowy, suchość w ustach oraz
rzadziej oddawać mocz (ma on wtedy ciemniejszą barwę). Na tym etapie odwodnienia
objawia się też ogólnym osłabieniem, omdleniami, nudnościami, zaburzeniami widzenia,
podwyższoną temperaturą i bólami mięśni.

Powyżej utraty 10 proc. wody dochodzi już
do zaburzeń świadomości, drgawek i delirium.

J ak reagować

na odwodnienie ?
Należy koniecznie zapobiec dalszej utracie
wody z organizmu i uzupełnić jej niedobory.
Należy pamiętać, aby nie uzupełniać płynów
zbyt gwałtownie. W przypadku odwodnienia
hipertonicznego (gdy utrata wody jest większa
niż elektrolitów) podaje się płyny bezelektrolitowe – wodę lub niesłodzoną herbatę. W poważniejszych przypadkach może się okazać
konieczne dożylne podawanie 5 proc. glukozy
(odwodnienie hipertoniczne) lub roztworu
chlorku sodu i chlorku potasu (odwodnienie
hipotoniczne – gdy dochodzi do większej utraty
elektrolitów niż wody). W bardzo poważnych
przypadkach pacjent jest umieszczany na oddziale intensywnej terapii.

I le wody dziennie należy
pić ?
W czasie upałów oraz podczas wzmożonego wysiłku średnio powinno się wypijać
min. 4 litry wody na dobę. Bogate źródło wody
(od 80 do 95 proc. jej zawartości) stanowią
owoce, zwłaszcza arbuz, truskawki, winogrona, pomarańcze, a także warzywa: ogórki
i pomidory. Są też źródłem minerałów, które
traci się wraz z wodą. W pozostałe pory roku
Międzynarodowa Organizacja Zdrowia zaleca
przyjmowanie 3 litrów płynów na dobę. l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Mamy lato na bogato”.
Nagrodę wylosowała: Sylwia Jeruzol z Mysłowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Studio browarów w Bielsku-Białej
Baltazar Gąbka, Reksio, Bolek i Lolek – tych
bohaterów od kilku pokoleń znają dzieci i dorośli w całej Polsce. Postacie z bajek zostały
ożywione w słynnej bielskiej wytwórni filmów animowanych. Z kolei reanimacją tradycji piwowarskich w mieście zajmuje się
działający od 2011 roku Browar Miejski. Jego
flagowe piwo Bielitzer powoli zyskuje wśród
bielszczan taką popularność jak bohaterowie
kreskówek, choć przeznaczone jest dla nieco
starszych odbiorców.

Bielsko-Biała ma długą i piękną tradycję
warzenia piwa. Już w 1521 roku książę cieszyński Kazimierz przekazał mieszkańcom
Bielska swój browar. Specjalnością zakładu
było piwo Bielitzer, warzone zgodnie z prawem
niemieckim ustanowionym w 1516 roku przez
bawarskiego księcia Wilhelma IV. Zakazywało
ono dodawania do trunku innych substancji
niż woda, słód jęczmienny, chmiel i drożdże.
Ta dyrektywa uważana jest za kamień milowy
w historii piwowarstwa. Zgodnie z nią powstawało więc w browarze piwo w pełni naturalne,
tak jak je dziś rozumiemy.
Piwowarskie tradycje kontynuowano
w Bielsku-Białej aż do lat 90. XX wieku,
do kiedy przy ulicy Cieszyńskiej działał browar
założony w 1875 roku przez fabrykanta Adolfa
Mänhardta i piwowara Ferdynanda Mähnela.
Po II wojnie światowej browar wszedł w skład
Żywieckich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych i produkowano tu m.in. piwo Bielskie,
Pils i Brackie. W 1996 roku zakończył działalność i zostały po nim tylko ruiny.

piwo Bielitzer, które wciąż warzy się według
liczącego już pół tysiąca lat bawarskiego prawa
czystości. Lokal słynie też z wybornego jedzenia – podaje się w nim m.in. kiełbasę bawarską
na kapuście, panierowany ser z frytkami czy
schab po góralsku.

D wadzieścia rodzajów

B ielska reaktywacja
Piętnaście lat później lokalny przedsiębiorca Jan Wiencek postanowił nawiązać
do lokalnej tradycji i w zabytkowej kamienicy
przy ulicy, nomen omen, Piwowarskiej otworzył swój browar. W XIX wieku prowadzono
w niej wyszynk piwa, a za komuny przez lata
działał pub, więc i ulicy, i siedzibie przywrócono ich pierwotny charakter. Browar Miejski,
z piwnicą z ceglanym łukowym sklepieniem
i obszerną salą na poddaszu, łączy w sobie
cechy restauracji i zakładu piwowarskiego.
Wystrój lokalu to hołd złożony lokalnej tradycji – na ścianach wiszą historyczne afisze,
tablice i butelki lokalnych browarów, a goście
mogą na własne oczy zobaczyć cały proces
produkcji piwa, ponieważ wszystkie urządzenia są widoczne. Postanowiono przywrócić
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Na początku działalności Browar Miejski warzył trzy gatunki piwa, jednak bardzo
szybko poszerzył ofertę. Oprócz sztandarowego niepasteryzowanego Bielitzera klienci mogą zamówić piwa różnych rodzajów,
począwszy od jasnego pilsa i piwa górnej
fermentacji w stylu ale, przez stouty, mocne
koźlaki, belgijskie witbier, bawarskie wędzone,
po bardzo popularne wśród bywalców pszeniczne. Tutejsza AIPA, o siedmioprocentowej
zawartości alkoholu, jest mocno chmielona,
a amerykańskie odmiany chmielu nadają jej
wyraźną goryczkę i intensywny, cytrusowy
aromat. W Bielitzerze Pszenicznym wyraźnie
zauważalne są aromaty bananowe i goździkowe, wyróżnia je też obfita piana. Zajęło ono
trzecie miejsce w konkursie Pszeniczna Bomba
na festiwalu Birofilia 2012. Ulubionym przez
gości piwem jest Bielitzer Marcowy – jasne,
treściwe, lekko chmielone. To pierwsze piwo
uwarzone w Browarze Miejskim wciąż cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Trunki
z Browaru Miejskiego w Bielsku Białej można
wypić także w restauracji Słodownia na bielskim Rynku, są również dostępne w sprzedaży
wysyłkowej.

MAREK KOWALIK

5,5 mln ludzi wytwarza połowę polskiego PKB. Oznacza to, że 25 proc. osób w wieku
20–64 lat wytwarza połowę rocznej polskiej
produkcji. Pozostałe 10 mln osób produkuje
znacznie mniej, a do tego mamy 8 mln osób
w wieku produkcyjnym biernych zawodowo.
Bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie,
ale współczynnik bierności zawodowej jest
relatywnie duży, co dokładnie widać na tle
państw Europy Zachodniej. Podstawą polskiej gospodarki jest sektor przedsiębiorstw
rozumiany jako firmy zatrudniające 10 osób
i więcej. Pracuje w nich ok. 6 mln osób, które wytwarzają 60 proc. polskiego PKB. Jednak ich potencjał powoli maleje. One dalej
będą rosły, ale ich wzrost nie będzie tak duży,
żeby pociągnąć całą gospodarkę. Również
w rolnictwie przeciętna produktywność jest
bardzo niska. W Polsce brakuje firm średniej
wielkości.
Co 12. dziecko żyje w rodzinie, w której
nikt nie pracuje. Mamy w Polsce ok. 8 proc.
gospodarstw, gdzie pracy nie ma żaden z dorosłych domowników. W sumie to 1,76 mln osób
w wieku od 18 do 59 lat – wynika z danych Eurostatu. 8,3 proc. dzieci w wieku do 17 lat wychowuje się w rodzinach, gdzie rodzice nie mają stałego zatrudnienia. Ryzyko, że negatywne wzorce
zostaną przekazane następnym pokoleniom, jest
duże. Taka sytuacja to problem ekonomiczno-społeczny, ponieważ młodzi ludzie potrzebują
dobrych przykładów do naśladowania.
Dwa miliardy dolarów wydadzą firmy
w tym roku na robotyzację różnych procesów biznesowych. Za dwa lata wydatki
na ten cel sięgną 5 mld dolarów. W tym czasie
połowę obsługi finansów w firmach będą realizować automaty. Liderem RPA (robotyzacji
procesów biznesowych) w skali świata są dzisiaj
finanse i służba zdrowia. Usługi dla tych dwóch
sektorów stanowią 40 proc. światowego rynku RPA, który w ubiegłym roku wzrósł z 800
mln do 1,3 mld dolarów. W tym roku powiększy się o 700 mln dolarów, osiągając wartość
2 mld dolarów – ocenia najnowszy raport firmy
doradczej AT Kearney i Arvato. Inwestycja
w robotyzację procesów zwraca się zwykle
w niespełna rok. Oszczędności finansowe, dokładność i szybkość robotów, które wykonują
czynności do 20 razy szybciej niż ludzie, nie
popełniając przy tym wynikających z nieuwagi
błędów, powodują, że proces ten będzie szybko
postępował. Obecnie w USA już ponad połowa
firm sięga po rozwiązania RPA, a w Europie Zachodniej ponad jedna trzecia. W Polsce, choć
rozwiązania RPA są wprowadzane na coraz
większą skalę w sektorze nowoczesnych usług
dla biznesu i w bankach, na razie jesteśmy daleko w tyle za rozwiniętymi krajami.
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
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A K T U A L N O Ś C I
PGG: Istotne zmiany dla dostawców środków ochrony indywidualnej

Uchylona dyrektywa,
nowe wymagania
Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich środków
ochrony indywidualnej i elementów wyposażenia (np. odzież),
w które PGG zaopatruje swoich pracowników. Wynikają one
z konieczności dostosowania firmowych regulacji do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów. Parlament Europejski
uchylił dyrektywę Rady 89/686/EWG. 21 kwietnia 2018 roku
JACEK FILIPIAK

Od 13 czerwca br. Polska Grupa Górnicza SA ma nowe wymagania dla dostarczanych środków ochrony indywidualnej.
Zostały opublikowane na stronie internetowej spółki w Katalogu opisowo-rysunkowym środków ochrony indywidualnej.
Potencjalni dostawcy muszą się dostosować do zmienionych
wymogów.

REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Reguluje wymagania dotyczące projektowania
i produkcji środków ochrony indywidualnej, które mają być
udostępniane na rynku. Ponadto ustanawia zasady swobodnego
przepływu ŚOI w Unii Europejskiej.
Nowe unijne rozporządzenie, podobnie jak dawne regulacje, przewiduje trzy kategorie środków ochrony indywidualnej.
Ale niektóre z nich zmieniły swoje miejsce. I tak na przykład
szkodliwość hałasu uznana została za powodującą poważne
konsekwencje zdrowotne i nieodwracalne szkody. Tym samym
środki ochrony słuchu „awansowały” do kategorii III. W kategorii I ujęto zagrożenia minimalne, a II obejmuje zagrożenia
inne niż wymienione w I i III.
Dla producentów środków ochrony indywidualnej unijne rozporządzenie ma znaczenie, ponieważ każda kategoria
określa system oceny zgodności wyrobu według jednej z trzech
procedur (zależnie od kategorii ŚOI). Certyfikaty i badania
typu WE oraz decyzje o zatwierdzeniu, wydane na podstawie
starej dyrektywy, zachowują ważność do 21 kwietnia 2023 roku
(chyba, że ich ważność wygasa przed tą datą). Do 20 kwietnia
2019 roku obowiązuje okres przejściowy, czyli można wprowadzać do obrotu rynkowego nowe wyroby zgodnie ze starą dyrektywą lub nowym rozporządzeniem Po 21 kwietnia
2019 roku producenci będą musieli dostosować swoje wyroby
do wymogów rozporządzenia.
(TAL)

