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Ważny temat
Nowoczesne rozwiązania
stosowane w geodezji
powierzchniowej trafiają
do podziemnych wyrobisk
górniczych.
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Zatruje nas węgiel?
Nie. Zatrują nas
samochody
Wodór jako paliwo nie jest fantazją. Na przykład Chiny i Japonia
już korzystają z tego paliwa. Czy
wodór może zastąpić olej napędowy spalany przez autobusy
miejskie?
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Nieustający trening
kompetencji
Rozmowa z Andrzejem Sączkiem
– dyrektorem Departamentu
Wsparcia HR PGG.
strona 5

25 lat w trosce
o środowisko
Jubileusz WFOŚiGW.
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Audi odzyskuje
więcej energii
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

We wtorek 11 września br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zainaugurowano wystawę
promującą węgiel pod hasłem BeCoal (www.becoal.com). Ekspozycja została przygotowana przez
Polską Grupę Górniczą wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego
Euracoal oraz deputowaną do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Ekspozycja
ukazuje węgiel jako element naszej cywilizacji, bez którego nie byłby możliwy postęp w medycynie,
farmacji, biologii, motoryzacji czy kosmonautyce. Polska Grupa Górnicza SA wspólnie z Europejskim
Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal chce zwrócić uwagę Parlamentu
Europejskiego, że węgiel jest także źródłem łańcucha wartości. Przemysł węglowy oferuje dobrze płatne
miejsca pracy, wiedzę i postęp technologiczny, umiejętności techniczne i kompetencje. Jest jednym
z najważniejszych źródeł ciepła i elektryczności, a także podstawą różnych gałęzi nowoczesnego
przemysłu, w tym nowych, czystych technologii węglowych.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Ubóstwo na bogato
Czasem lepiej nie pomagać, niż pomagać głupio. Głupią pomocą dla ubogiego człowieka jest sprezentowanie mu bardzo drogiego samochodu bez prawa
do jego odsprzedaży, za to z obowiązkiem opłacania
ubezpieczenia i przymusem pokonywania nim miesięcznie przynajmniej tysiąca kilometrów. Oczywiście,
za paliwo ma płacić biedak.

U

bóstwo nawet wewnątrz najdroższego samochodu zawsze będzie ubóstwem, chociaż obserwatorów ujmie swoim pięknem i bogactwem.
Ubóstwo na bogato proponuje się także obywatelom RP w wielu koncepcjach walki ze smogiem.
Ustawowe zmuszanie do wymiany pieców i stosowania drogiego paliwa to niemal to samo, co przymus
korzystania z drogiego samochodu. Zanosi się na to,
że część obywateli może mieć luksus i puste żołądki.
Postraszyłem, to teraz przejdę do konkretów. Rząd
ogłasza krucjatę przeciwko smogowi. Musi ją ogłosić, bo poprzednicy zawalili wszystkie terminy i Unia
Europejska zagroziła karami. Ponieważ Polska nie
dotrzymała terminów i poziomów ograniczenia zatruwania powietrza, musi teraz na gwałt udowodnić,
że ten temat jest nam bardzo bliski. Bez dowodów
może skończyć się nałożeniem na nas miliardowych
kar. Zastanawia mnie, jak miłujący czyste powietrze
i przyrodę poprzednicy tego rządu mogli dopuścić, aby
smog z kominów zatruwał polskie miasta. Za to zaniechanie zapłacą najubożsi, bo oni zostaną zmuszeni
do nadrabiania zaległości szybciej i drożej.
Od zaprzyjaźnionego sprzedawcy węgla opałowego dostałem opracowanie przygotowane przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Ubóstwo
na bogato
proponuje się
obywatelom
RP w wielu
koncepcjach walki
ze smogiem.

Komentuje Sławomir Starzyński
Węgla. Eksperci przyjrzeli się koncepcjom walki z tak
zwaną niską emisją. Okazuje się, że zaostrzanie rygorów spowoduje pogorszenie stanu faktycznego. Będą
droższe piece, droższe paliwo i więcej rodzin, których
nie będzie na to stać. Dlatego będą palić w starych
piecach więcej śmieci.
W Polsce wielka część społeczeństwa to ludzie
żyjący w ubóstwie energetycznym. Jak wynika z badań
przeprowadzonych rok temu, Polacy wykorzystujący
węgiel do ogrzewania domów wydali na zakup paliwa średnio 2534 złotych. Stanowiło to około 11 proc.
dochodów ich gospodarstw domowych. W uprzemysłowionej Europie przyjmuje się, że wydatki na energię na poziomie 10 proc. i więcej oznaczają ubóstwo
energetyczne. U nas w takim ubóstwie żyło co trzecie
gospodarstwo domowe wykorzystujące do ogrzewania
węgiel. Jeśli ludzie będą musieli wymienić piece i kupować droższe paliwo, poziom ubóstwa się zwiększy.
Co zrobią Polacy zmuszeni do wymiany pieców? Zostawią także te stare i będą w nich palić byle co, bo będzie
im zimno. Jednorazowe dopłaty nie rozwiążą problemu.
Mamy problem, który musimy rozwiązać, bo UE
zniszczy nas karami, ale na razie jest on nierozwiązywalny. Tylko w propagandzie można sobie wyobrazić, że na przykład straż miejska kontroluje każdy
piec i sprawdza jakość spalanego paliwa. W praktyce
nawet najlepiej zorganizowane państwo policyjne nie
jest w stanie tego zrobić. Ciekaw jestem, jak teoretycy
od zwalczania smogu rozwiążą ten problem w praktyce.
A przecież można to było robić spokojnie, drobnymi
krokami, odpowiednio przygotowując rynek oraz społeczeństwo. I jeszcze jedno – czy ktoś sprawdził, czy
nasze kopalnie są w stanie wyprodukować tyle dobrego
paliwa, aby starczyło dla wszystkich? 
l

Kij w mrowisko

Cnotliwi z konieczności
Jeżeli nie przyspieszymy prac nad innym wykorzystaniem węgla niż jego spalanie oparte na technologiach
z początku XX wieku, to przegramy górnictwo. Musimy jak najszybciej przystąpić do realizacji projektów
związanych z produkcją paliwa wodorowego i napędzanych nim pojazdów. Trzeba skończyć z gadaniem
o zgazowaniu węgla, a zacząć to robić.

N

ie potrafię zrozumieć, dlaczego do tej pory
żaden z polskich ośrodków naukowych nie
opracował technologii innowacyjnego wykorzystania węgla. Wszystkie prace kończyły się na etapie
naukowych opracowań. Brakowało odważnych decyzji o ich wprowadzaniu do przemysłu. Obawiam się,
że są dwie przyczyny. Po pierwsze – naukowcy wolą
gonić króliczka, niż go złapać. Po drugie – wprowadzenie wyników prac naukowych do wykorzystania
przemysłowego kosztuje. Ktoś musiałby zainwestować
pieniądze i ponieść odpowiedzialność w przypadku
niepowodzenia. Niepowodzenia na pewno by były. Nie
da się natychmiast przenieść efektów pracy naukowców
do gospodarki i czerpać z tego korzyści. To, że nie
mamy rozwiniętego przemysłu karbochemicznego,
powoduje, że musimy szukać rozwiązań na świecie.
Napisałem wcześniej, że nie potrafię zrozumieć,
dlaczego do tej pory żaden z polskich ośrodków naukowych nie opracował na skalę przemysłową technologii
innowacyjnego wykorzystania węgla. Potem wyjaśniłem, dlaczego tak się stało. To jakaś sprzeczność? Nie.
Wiem, dlaczego tak się stało, ale zrozumieć tego nie
potrafię. Przez dziesięciolecia traktowaliśmy węgiel
tak, jak traktuje się chrust zebrany w lesie. Polskie
środowisko naukowe i przemysłowcy mieli blokadę
intelektualną. Ich zdaniem dobry Bóg stworzył węgiel

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

JSW
zaangażowała
się w rozmowy
na temat
zgazowania
węgla.

do kopania i spalania. Czasem można było zrobić doktorat na temat innych sposobów jego wykorzystania,
ale praca szła do szuflady, a nie do przemysłu. Teraz
musimy gonić utracony czas.
Nadzieją napawają mnie plany Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. O projektach produkcji paliwa wodorowego
i zaangażowaniu w jego wykorzystanie pisałem. Teraz
doszła kolejna informacja. JSW zaangażowała się w rozmowy na temat zgazowania węgla. Na ten temat rozmawiają przedstawiciele zarządów JSW i JSW Innowacje.
Oceniają możliwości współpracy z międzynarodowym
koncernem Sasol. Efektem wspólnych działań ma być
produkcja paliw syntetycznych w Polsce na bazie krajowego węgla. Sasol jest firmą z RPA notowaną także
na nowojorskiej giełdzie. We współpracy z Sasolem
powstałby na Górnym Śląsku zakład przetwórstwa
węgla na paliwa.
Daniel Ozon, prezes JSW, ocenia, że w Europie nie
ma lepszego miejsca na tego typu zakład. Przystąpienie
przez JSW i JSW Innowacje do rozmów z Sasolem
to kolejny etap działań Jastrzębskiej Spółki Węglowej
mających na celu wprowadzanie innowacji i nowoczesnych technologii w Grupie JSW.
Sasol zajął się przetwarzaniem węgla na paliwa
po tym, jak dziesiątki lat temu na RPA nałożono embargo na dostawy ropy i paliw produkowanych z ropy.
Robili to, bo kraj potrzebował paliwa. Oni zostali przymuszeni przez rzeczywistość. My też musimy. Antywęglowa polityka urzędników UE jest niczym embargo
na spalanie węgla. Czy potrafimy uczynić z konieczności cnotę? Musimy, jeżeli górnictwo chce przetrwać.
Nikt tego lepiej nie zrobi niż JSW. I co z tego, że będzie
to cnota z konieczności. Cnota to cnota.
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Cicho o programie

D

zieje się coś niedobrego. Od dawna nie pojawiła
się informacja o Programie dla Śląska. Teoretycznie
powinniśmy być bombardowani newsami o sukcesach,
bo chyba ktoś coś robi i bierze za tę robotę pieniądze.
Długie przeszukiwanie internetu też na nic się zdało,
bo nawet w sieci nie zauważono żadnego sukcesu.
Zaczynam się obawiać, że miałem rację, kiedy
w rozmowach z Dominikiem Kolorzem, przewodniczącym
śląsko-dąbrowskiej Solidarności, odwoływałem się
do niedobrych doświadczeń przy okazji podobnych
programów ogłaszanych przez poprzednie rządy. Jedyną
aktualną informacją o programie jest wypowiedź ministra
infrastruktury i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który
poinformował, że w ostatnich latach udział województwa
śląskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto maleje
w sposób trwały. Ponieważ minister chciał skoncentrować
się na pozytywnych informacjach, nie powiedział,
że to źle, ale że Śląsk ma potencjał, który nie jest
wykorzystany. Nikt nie zapytał pana ministra, co zrobiono
w ramach Programu dla Śląska, aby ten trend zatrzymać
i żeby Śląsk zaczął odrabiać zaległości.

P

roblem nie tkwi w danych statystycznych i w tym,
co się aktualnie dzieje. Najgorsza jest przyszłość.
Na razie górnictwo funkcjonuje nieźle. Przemysł i usługi
dla górnictwa poniosły duże straty w czasie kryzysu
węglowego, ale powoli wychodzą na prostą. Przemysł
samochodowy i jego kooperanci nie odczuwają skutków
szybkiego rozwoju elektromobilności w największych
koncernach samochodowych. To wszystko zmieni
się, ponieważ kryzys w górnictwie kiedyś nadejdzie,
a przestawienie koncernów samochodowych
na elektromobilnośc odbije się także na polskich
fabrykach kooperujących z koncernami samochodowymi.
Samochody elektryczne są prostsze w konstrukcji,
mniej pracochłonne i można zrezygnować z części
kooperantów. Można także ograniczyć zatrudnienie przy
montażu.

M

amy na Śląsku górnictwo i przemysł samochodowy.
Jeżeli kryzys nastąpi w tym samym czasie
w obu branżach, będzie ciężko. Pozwalam sobie
na krakanie, ponieważ na razie nie jest źle. To czas,
który należałoby wykorzystać, aby przygotować się
na załamanie gospodarcze. Nawet gdyby polski rząd
zaczął czynić cuda, nie zapewni stałego wzrostu
gospodarki w nieskończoność. Dwa lata poświęciliśmy
na świętowanie sukcesu gospodarczego. W tym czasie
spadło tempo wykorzystania środków unijnych.
Część z nich możemy stracić, bo na czas nie zostały
przygotowane odpowiednie programy i nie zdążymy
wydać w terminie zarezerwowanych pieniędzy. Na razie
zagrożonych jest grubo ponad 100 mln euro. Dla Śląska
to znacząca kwota.

Ś

ląsk ma w Polsce opinię bogatego regionu. Jednak
problemy, które trzeba będzie rozwiązywać
w niedalekiej przyszłości, mogą spowodować,
że to bogactwo szybko się skończy. Ono już się kończy,
bo skoro maleje nasz udział w wytworzonym produkcie
krajowym brutto, to maleje także bogactwo. Przy
ogłaszaniu Programu dla Śląska wiele uwagi poświęcono
innowacyjnemu przemysłowi. To miała być recepta
na wypełnienie luki po zwijającym się górnictwie.
Była także chwila euforii po tym, jak okazało się,
że z ekstrapieniędzy unijnych będzie można sfinansować
projekty, dzięki którym Śląsk nie zatraci przemysłowego
charakteru. Chodzi o inicjatywę Coal Regions in Transition,
czyli wsparcie dla regionów górniczych. Na ten temat
też cisza. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że cisza wynika
wyłącznie z tego, że kampania samorządowa zepchnęła
inne tematy na margines. l
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Wodór jako paliwo nie jest fantazją. Na przykład Chiny i Japonia już korzystają z tego paliwa. Czy wodór może zastąpić
olej napędowy spalany przez autobusy miejskie? Może. Jastrzębska Spółka Węglowa przy okazji szczytu klimatycznego
w Katowicach chce zademonstrować pierwszą stację wodorową do zasilania autobusów miejskich. Na świecie działa
już 350 takich stacji. W Europie 150. W Polsce na razie nie ma żadnej. Jak nie ma stacji wodorowej, to po co samochody
napędzane przez ogniwa wodorowe? Od czegoś trzeba zacząć tworzenie rynku

NOWY GÓRNIK

Zatruje nas węgiel? Nie.
Zatrują nas samochody
Około 2030 roku największym trucicielem
będzie transport. Większość zanieczyszczeń
powietrza wytworzą silniki spalinowe. Wodór
pozyskiwany z gazu koksowniczego byłby
idealnym paliwem dla autobusów komunikacji miejskiej. – Nie ma już rywalizacji pomiędzy pojazdami elektrycznymi a pojazdami
zasilanymi paliwem wodorowym – powiedział w czasie Forum Gospodarczego w Krynicy Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

W czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy panele poświęcone energetyce, transportowi i rozwojowi miast szybko były dominowane
przez tematy związane z ochroną klimatu,
ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, zieloną energią i gospodarką bezemisyjną. Samochody są w wielu krajach Unii Europejskiej
głównymi trucicielami. Jeżeli w Polsce uda się
ograniczyć tak zwaną niską emisję z kominów
starych kamienic i domów jednorodzinnych,
głównym trucicielem będzie transport.

Jastrzębska Spółka Węglowa
w swojej strategii uznała,
że wodór może być paliwem,
dzięki któremu firma ociepli
swój wizerunek i które
przyczyni się do poprawy
jakości powietrza na Śląsku.
Rozwiązaniem jest elektromobilność (samochody elektryczne) i pojazdy z ogniwami
wodorowymi albo spalające wodór. Jastrzębska Spółka Węglowa w swojej strategii uznała,
że wodór może być paliwem, dzięki któremu
firma ociepli swój wizerunek i które przyczyni
się do poprawy jakości powietrza na Śląsku.
Paliwami wodorowymi jest zainteresowany
także Lotos. Mateusz Bonca, prezes Lotosu,
poinformował w czasie Forum Ekonomicznego
w Krynicy, że w firmie powstaje kilkanaście ton
wodoru na godzinę. Gaz jest wykorzystywany
w procesach technologicznych. Aby wykorzystywać wodór jako paliwo, należy go oczyścić.
– Gdybyśmy wykorzystali tylko 1 proc. wytwarzanego wodoru do napędu autobusów,
moglibyśmy zapewnić paliwo dla autobusów
w średniej wielkości mieście. Trwają prace nad
technologią oczyszczania. Zanieczyszczony
wodór nie nadaje się do zastosowania w ogniwach wodorowych. Na efekty trzeba poczekać
dwa-trzy lata. Lotos prowadzi rozmowy z władzami Gdańska, Gdyni i Wejherowa na temat
wykorzystania wodoru i autobusów wodorowych w komunikacji miejskiej.
– Chcemy prowadzić eksperymenty
z tym paliwem. Ponieważ można ubiegać się
o fundusze na sfinansowanie infrastruktury
niezbędnej do produkcji czystego wodoru,
skorzystamy z tej okazji – powiedział prezes
Lotosu.

Aby paliwo wodorowe
nadawało się
do wykorzystania
w ogniwach wodorowych,
musi być bardzo czyste. JSW
analizuje technologie z Chin
i z Japonii pozwalające
na wychwytywanie
i oczyszczanie gazu tak, aby
zawartość wodoru w paliwie
wynosiła 99,99 proc. Bariery
technologiczne nie są jedyną
przeszkodą. Aby technologie
wodorowe się opłacały, musi
być rynek i zapotrzebowanie
na nie.
C enny produkt uboczny
Koksownie JSW produkują 3,5 mln ton
koksu. Produktem ubocznym procesu koksowania węgla jest gaz koksowy, w którym
wodór stanowi 50 proc. składu. Odzyskiwanie wodoru z gazu koksowego jest jednym
z najtańszych sposobów wytwarzania tego
paliwa. Po oczyszczeniu wodoru powstaje
cenne paliwo. Z ekologicznego punktu widzenia lepiej jest wytwarzać energię z wodoru niż
z gazu koksowego, gdyż nie powstaje wtedy
dwutlenek węgla. Produktem ubocznym jest
woda. Aby paliwo wodorowe nadawało się
do wykorzystania w ogniwach wodorowych,
musi być bardzo czyste.
JSW analizuje technologie z Chin
i z Japonii pozwalające na wychwytywanie

i oczyszczanie gazu tak, aby zawartość wodoru w paliwie wynosiła 99,99 proc. Bariery
technologiczne nie są jedyną przeszkodą. Aby
technologie wodorowe się opłacały, musi być
rynek i zapotrzebowanie na nie. – Rozmawiamy z samorządami miast śląskich i władzami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ze wstępnych kalkulacji wynika, że w regionie
śląskim może jeździć nawet 2000 autobusów
z napędem wodorowym. Problemem jest brak
stacji wodorowych. Jesteśmy po rozmowach
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią
i z miastem Katowice na temat uruchomienia takiej stacji, aby zaczęła działać w czasie
szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.
Prowadzimy rozmowy z firmami Ursus i Solaris na temat produkcji pojazdów wodorowych. Z okazji szczytu COP24 chcemy pokazać stację i pojazd wodorowy w działaniu.
Jesteśmy przygotowani do budowy dwóch
stacji tankowania wodoru – powiedział prezes
JSW Daniel Ozon w rozmowie z dziennikarzami. Stacja w Katowicach będzie przenośna, pierwsza w kraju, zasilana na razie przez
zewnętrznych dostawców. Z okazji szczytu
klimatycznego zostanie zaprezentowany autobus wodorowy Ursusa.

W odorowy OPEC
W październiku będzie obradować w Japonii forum wodorowe. Wezmą w nim udział
przedstawiciele kilkunastu krajów, w tym Polski. – To będzie spotkanie wodorowego OPEC
– powiedział Daniel Ozon. Polska ma duży
potencjał w wytwarzaniu wodoru i w rozwijaniu transportu korzystającego z tego paliwa. Ursus wyprodukował testowy autobus.
Do niedawna w stu procentach polska firma
Solaris wyprodukowała dwa autobusy napędzane ogniwami wodorowymi. W 2017 roku
JSW rozważała współpracę z tą firmą, która

miała być jednym z filarów ogłoszonego przez
premiera Mateusza Morawieckiego programu
elektromobilności. W Solarisa zainwestowali
Hiszpanie. Polski Fundusz Rozwoju, który
rozważał taką inwestycję, nie przebił hiszpańskiej oferty – 300 mln euro na rozwój Solarisa
i uruchomienie innowacyjnych projektów.
Ten przykład pokazuje, że zaangażowanie
w rozwój innowacyjnych środków transportu
miejskiego nie jest przedsięwzięciem tanim,
ale ma wielkie perspektywy.

W październiku będzie
obradować w Japonii
forum wodorowe. Wezmą
w nim udział przedstawiciele
kilkunastu krajów, w tym
Polski.
Profesor Aleksander Nawrat, wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
poinformował, że NCBR realizuje program
pod nazwą Bezemisyjny Transport Publiczny,
a wśród technologii rozwijanych przez specjalistów są technologie wodorowe. Trwają prace
nie tylko nad ogniwami paliwowymi, ale także
nad zbiornikami wodoru, w tym zbiornikami,
które pełniłyby w pojazdach podobną funkcję
jak baki na paliwa ciekłe.
Na razie pojazdy wodorowe są ciekawostką technologiczną. Mają one jednak przewagę
nad pojazdami elektrycznymi, ponieważ nie
potrzebują zaawansowanych technologicznie
akumulatorów, których produkcja może być
coraz droższa, ponieważ rośnie popyt na surowce potrzebne do ich wytwarzania.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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38. rocznica

JSW SA

Porozumienie Jastrzębskie

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział
w obchodach 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Obchody rozpoczęły się o godz. 10
od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. księdza
Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu nabożeństwa nieopodal kościoła posadzony został
Dąb Wolności. Jest to jeden ze 100 dębów
REKL A M A

poświęconych przez papieża Franciszka
z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Sierpień 1980 roku to nie tylko historia,
to nie tylko dzisiejsza wolność. To coś więcej, to definicja polskości, wtedy robotnicy,
tu z Jastrzębia-Zdroju, ze Szczecina, z Gdańska
i z 400 zakładów w całej Polsce, powiedzieli
światu, co jest w naszym narodowym DNA,
że kwintesencją polskości jest solidarność,

godność i walka o wolność – powiedział premier Morawiecki.
Zawarte 3 września 1980 roku Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim
i szczecińskim, dokumentem podpisanym
wówczas między władzą a robotnikami. Gwarantowało m.in. wolne soboty i indeksację
zarobków. W Porozumieniu Jastrzębskim
strajkujący górnicy wywalczyli m.in. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy

w kopalniach, wolne soboty dla całej Polski
oraz podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Przyjęto również
zasadę bezwarunkowego przestrzegania dobrowolności pracy w dni ustawowo wolne.
Władza zobowiązała się, że od 1981 roku
ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju. Przyjęto też wiele
branżowych postulatów pracowników kopalń.

l
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Rozmowa z A ndrzejem S ączkiem – dyrektorem Departamentu Wsparcia HR PGG

Nieustający trening kompetencji
XX Nowy Górnik: W krótkim okresie funkcjonowania PGG udało się wam zbudować
spójny system doskonalenia umiejętności
i kompetencji różnych grup pracowniczych.
Zostało to docenione najwyższą nagrodą
w konkursie Pracodawca Godny Zaufania
w kategorii edukacja. Czy ta oferta kształcenia jest kontynuacją działań firm, które
weszły w struktury PGG, czy to nowa, autorska koncepcja?
Andrzej Sączek: Obecny model organizacji
uczącej się i zarządzania
wiedzą jest nowym, kompleksowym podejściem
do rozwoju potencjału kadrowego. Wpisują
się w niego studia realizowane we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym „Menadżer w branży górniczej”, doktoraty wdrożeniowe we współpracy
z Głównym Instytutem Górnictwa, programy
stypendialne dla uczniów szkół zawodowych
i techników oraz studentów kierunków technicznych Politechniki Śląskiej.
Oprócz tego w lutym tego roku rozpoczęliśmy realizację projektu Skuteczny Sztygar,
który jest cyklem dwudniowych warsztatów
przygotowanych specjalnie dla młodych osób
dozoru z działów górniczych, wentylacyjnych,
maszynowych i elektrycznych. Zgodnie z wielomiesięcznym harmonogramem do listopada skorzysta z nich 450 osób ze wszystkich kopalń PGG oraz Zakładu Górniczych
Robót Inwestycyjnych. Na tych warsztatach
nie ma żadnych prezentacji, slajdów czy wykładów. To są zajęcia interaktywne ukierunkowane na samoświadomość. Aktywizują
uczestników, którzy przede wszystkim dokonują diagnozy predyspozycji do kierowania
zespołem pracowników, skuteczności swojej

w zakładach nie tylko górniczych, ale także w innych gałęziach przemysłu, takich jak
chemiczny czy energetyczny. Działania te
służą implementowaniu dobrych rozwiązań
organizacyjnych i technicznych oraz wypracowywaniu nowych, przyczyniających się
do poprawy bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałania awariom. Aktualnie posiadamy
katalog dobrych praktyk do zaimplementowania w kopalniach PGG. Część z nich już
jest na etapie wdrażania. Dotyczą na przykład
zabezpieczeń wyrobisk, szeroko rozumianego
transportu dołowego, wykorzystania łączności bezprzewodowej z użyciem technologii
Wi-Fi włącznie z możliwością pojawienia się
specjalnych tabletów w górnictwie, zbierania
i analizy danych o awariach.
Jak wspomniałem, w ofercie edukacyjnej
mamy programy stypendialne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów,
którzy chcą związać swoją zawodową przyszłość z PGG. Od ponad roku nasza firma
wspiera także studia doktoranckie pracowników. Przewody doktorskie, oprócz aspektu
naukowego, muszą mieć walor wdrożeniowo-innowacyjny, czyli praca naukowo-badawcza
powinna zakończyć się wdrożeniem konkretnego rozwiązania z sukcesem w naszych
kopalniach.

komunikacji z podwładnymi oraz swoich rutynowych zachowań, które warto zmienić,
żeby poprawić efektywność działania brygady.
W kopalni Jankowice prowadziliśmy
podobne szkolenia pięć lat temu, ale były
one adresowane do ludzi przychodzących
do górnictwa z zewnątrz, z wykształceniem
wyższym, ale bez przygotowania technicznego. Obecny projekt ma innych adresatów
i prowadzony jest metodą treningu grupowego. Warsztaty przyczyniają się do zmiany
nawyków komunikacyjnych, postaw i zachowań, a poza tym służą wymianie doświadczeń
pomiędzy pracownikami dozoru z różnych
działów i różnych kopalń. Każdy z uczestników wychodzi z tych warsztatów z diagnozą
typu swojej osobowości i ról grupowych, które
najczęściej realizuje w sytuacjach zawodowych, oraz różnymi scenariuszami rozwiązań
problemów, z którymi spotyka się na co dzień.
Po tych zajęciach pracownicy potrafią spojrzeć
na swoją brygadę z innej perspektywy.
Projekt Skuteczny Sztygar w całości jest
przygotowany i realizowany przez osoby zatrudnione w PGG, czyli znające specyfikę firmy. Organizujemy te warsztaty we współpracy
z psychologami z Ośrodka Szkolenia Śląskiego
Centrum Usług Wspólnych.
XXW uzasadnieniu nagrody za ofertę edu-

kacyjną wpisano „Organizacja ucząca się”.
Może pan rozszyfrować ten tytuł?
– „Organizacja ucząca się” to nazwa
koncepcji rozwoju naszej spółki, począwszy
od technologicznego, przez innowacyjność,
po kompetencje zawodowe naszych pracowników. Obejmuje ona kilka projektów i jest
nieustannie rozszerzana o nowe. W ramach
programu dla pracowników, który w części
realizujemy wspólnie z PZU LAB, są przede
wszystkim wizyty studyjne grupy inżynierów

REKL A M A

Rocznicowe spotkanie

Pamięć o bohaterze

– Od kilkunastu lat, w kolejną rocznicę
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego spotykamy się przy grobie naszego kolegi, pierwszego przewodniczącego Międzyzakładowej
Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju –
powiedział Paweł Kołodziej, przewodniczący
FZZG JSW SA.

– Jarek był człowiekiem honoru, który
z przekonaniem walczył o słuszną sprawę. Był
pracownikiem kopalni Borynia, z której został
oddelegowany do udziału w strajku. Został
wybrany na przewodniczącego MKS. Był doskonałym mówcą i nieugiętym negocjatorem.
Był bohaterem, który z powodu fałszywych
oskarżeń wycofał się z opozycyjnej działalności.
Jesteśmy tu, aby dać świadectwo jego uczciwości
i odwagi – podkreślił Paweł Kołodziej. 
l
FZZG JSW SA

Przedstawiciele FZZG JSW SA tradycyjnie złożyli kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza.

XXPracownicy PGG są zmotywowani do samorozwoju czy ich aspiracje trzeba wspomagać? Sami się zgłaszają czy ktoś ich wskazuje palcem?
– Niektórzy sami szukają dla siebie interesujących ofert. Ale często bywa i tak, że dyrektor kopalni obserwując na co dzień pracę
swoich podwładnych, proponuje osobom
o konkretnych predyspozycjach podnoszenie kwalifikacji. Obie ścieżki są skuteczne.
Niektórzy ludzie potrzebują wsparcia i zachęty
ze strony przełożonych.
Aktualnie przygotowujemy w PGG program sukcesji, który będzie planem rozwoju potencjału kadrowego, przygotowaniem
kadry rezerwowej na wszystkie newralgiczne stanowiska w kilkuletnich przedziałach
czasowych. Zaczynamy oczywiście od badania obszarów rozwojowych pracowników
i na tym będziemy budować ich optymalne
ścieżki kariery. Przed nami zatem kolejne
wyzwania związane z rozwojem potencjału
kadrowego i przygotowania koncepcji kaskadowania wiedzy, jaką organizacja zdobywa
w ramach kształcenia formalnego, udziału
w konferencjach i sympozjach naukowych,
kursach i szkoleniach oraz szeroko rozumianej wymiany doświadczeń.
Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK
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F orum E konomiczne w K rynicy . Energetyka,

bezpieczeństwo energetyczne, ceny energii i jej dostępność
to tradycyjne tematy poruszane w czasie spotkań w Krynicy.
Wśród wielu ciekawostek w tym roku uwagę zwracała Litwa.
To kraj, który planuje osiągnąć niezależność energetyczną około
2050 roku. Teraz jest uzależniony od dostaw energii w około
70–80 proc. Ze zdziwieniem obserwowałem, z jaką sympatią
odnosili się do Litwy przedstawiciele innych, antywęglowo
nastawionych krajów, kiedy rozmawiano o tym, jak dobrze
jest nie spalać węgla. Litwa po latach niepodległości zaczyna
energetycznie uniezależniać się od Rosji. Nie ma energetyki
węglowej. Kupuje prąd od sąsiadów. Stawia na zieloną energię
i zdobędzie niezależność energetyczną za ponad 30 lat.
W dodatku stara się ją uzyskać od kilkunastu lat. Bez względu
na to, jak ocenia się działania litewskie, ten przykład pokazuje,
że problemów energetycznych nie da się rozwiązać w czasie jednej
kadencji rządu, parlamentu czy koalicji rządowej.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Problemem energetyki jest wybieganie
poza kadencje polityczne – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski w czasie
XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy w panelu „Europejski rynek energii elektrycznej
a ceny energii dla konsumentów”. Dyskusję
zorganizowała Polska Grupa Górnicza.

Uczestnicy panelu dyskutowali między
innymi o dostosowaniu Polski do wymagań
energetycznych UE, ochronie klimatu i zmianach cen uprawnień do emisji dwutlenku
węgla oraz o wpływie tych uwarunkowań
na gospodarkę i indywidualnych odbiorców.

N ajważniejsze

bezpieczeństwo
Minister Tchórzewski zapewnił,
że wszystkie działania rządu są nastawione
na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Równie istotny jest zrównoważony rozwój. Energia elektryczna ma duży
wpływ na konkurencyjność gospodarki. Jeżeli spółki energetyczne sprawnie działają,
cena energii jest akceptowalna dla przemysłu i odbiorców indywidualnych. – Dlatego
w rozmowach z Unią Europejską na tematy
energetyki zawsze na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo energetyczne, ceny
energii i ochronę klimatu – powiedział minister Tchórzewski.
– Problemem energetyki jest wybieganie
poza kadencje polityczne. Jeśli dzisiaj postanowimy wybudować elektrownię, to biorąc
pod uwagę uwarunkowania środowiskowe
i dbałość o czyste powietrze oraz zdrowie,
to do praktycznej budowy przystępujemy
po trzech latach. Musimy więc mieć inną
perspektywę niż w działaniach codziennych
czy w innych resortach – podkreślił minister.

O płacało się wspierać
PGG
Polska Grupa Górnicza spełnia szczególną rolę w zapewnieniu paliwa polskim
elektrowniom. Ci, którzy finansowo wsparli
proces naprawy górnictwa i wzięli udział
w tworzeniu PGG, skorzystali biznesowo
na tym przedsięwzięciu. W 2016 roku PGG
i spółki energetyczne zawarły długoterminowe kontrakty. Dzięki nim energetyka nie
odczuwa dość wysokich cen węgla energetycznego na rynkach światowych. W przeliczeniu na złotówki elektrownie zaoszczędziły
na paliwie już około 1 mld złotych. Płacą
za węgiel ok. 30 procent mniej, niż by płaciły,
gdyby nie było PGG.

Potrzebuj

po

S tać nas na więcej
W minionych trzech latach spółki energetyczne nie wypłacały dywidendy. Łącznie
zgromadziły około 21 mld złotych. Ten kapitał mogą przeznaczyć na inwestycje. Z takim zapasem gotówki łatwiej także o kredyty.
Energetyka inwestuje, aby unowocześnić bloki
energetyczne i sieć przesyłową.

Polska Grupa Górnicza
spełnia szczególną rolę
w zapewnieniu paliwa
polskim elektrowniom. Ci,
którzy finansowo wsparli
proces naprawy górnictwa
i wzięli udział w tworzeniu
PGG, skorzystali biznesowo
na tym przedsięwzięciu.
Mimo alarmistycznych informacji
o wzroście cen energii okazuje się, że rzeczywistość nie jest tak straszna jak informacje
medialne. – W 2015 roku minimalna płaca
wystarczała na opłatę rachunków za prąd
za 12 miesięcy. Aktualna minimalna płaca
wystarcza na opłacenie rachunków za 14
miesięcy. Jeśli weźmiemy natomiast pod
uwagę średnią płacę, to w 2015 roku było
to 27 miesięcy, a w 2018 jest to 30 miesięcy.
To są cyfry rzeczywiste – mówił minister
Tchórzewski. Średni udział kosztów energii w kosztach ogółem w polskim przemyśle przetwórczym wynosi poniżej 5 proc.,
a w niektórych dziedzinach to ok. 2–3 proc.
W najgorszych przypadkach nie przekracza
nigdzie 10 proc. – Kto narzeka na wysokie
ceny energii? Narzekają ci, którym jest lepiej, bo mają podpisane umowy na konkretne
ilości energii. Obecnie trzeba jej dokupić,
bo mamy w Polsce dynamiczny wzrost PKB
i wzrost produkcji, więc tak dokupiona energia jest rzeczywiście droższa, ale to tylko
energia dokupiona na wzrost produkcji
na dodatkowe dochody – tłumaczył minister.
Odnosząc się do prognoz przewidujących
wzrost cen energii, Tchórzewski przypomniał,
że resort energii przygotowuje obecnie przepisy wprowadzające 100-proc. obligi giełdowe dotyczące sprzedaży energii. Jak mówił,
energetyka w większości ustaliła też warunki bezpośrednich kontraktów z odbiorcami
na przyszły rok. Według ministra, porównując
ceny energii z lipca br. z tymi sprzed roku,
widać, że w niektórych państwach cena energii

Tomasz Rogala (w środku), prezes PGG: – Bardzo kosztowna jest transformacja systemu energetycznego. Najlepiej poda
Niemiec musiała asygnować na ten cel 200 mld euro, a niemiecki węgiel w ciągu 60 lat otrzymał 130 mld euro. Widać, ja
wzrosła znacząco więcej niż w Polsce, bo u nas
prawie w ogóle nie wzrosła.

P otrzebne wszystkie

źródła energii
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy
Górniczej, podkreślił, że w Polsce cały czas
rośnie zapotrzebowanie na energię. Obecnie w skali roku są to 172 terawatogodziny,
ale w 2030 roku zapotrzebowanie może już
przekroczyć 206 terawatogodzin. Tu, zdaniem
szefa PGG, pojawia się przestrzeń dla węgla.
Będziemy potrzebowali źródeł energii, w tym
źródeł odnawialnych, gazowych, ale również
utrzymania źródeł węglowych. Będzie rosła
konsumpcja energii, ale także efektywność
energetyczna bloków węglowych. To tworzy przestrzeń, w której jest miejsce również
na energię elektryczną wytwarzaną z węgla.
Energia wyprodukowana z węgla jest najbardziej konkurencyjna. Bardzo kosztowna jest
za to transformacja systemu energetycznego.
– Najlepiej podać przykład niemiecki,
gdyż na przestrzeni 18 lat Republika Federalna
Niemiec musiała asygnować na ten cel 200
mld euro, a niemiecki węgiel w ciągu 60 lat
otrzymał 130 mld euro. Widać, jakie jest to wyzwanie dla budżetu – mówił prezes PGG. Jeśli

chodzi o konkurencyjność węgla, prezes Rogala przytoczył dane dotyczące innych krajów.
Razem z rozmaitymi opłatami i podatkami
cena energii w Danii (gdzie w miksie energetycznym dominuje OZE) wynosi obecnie
ok. 275 euro za megawatogodzinę energii,
w Niemczech (gdzie miks jest zróżnicowany) – 199 euro; średnio w Unii Europejskiej
to 145 euro, we Francji (która ma duży udział
energii jądrowej) – 110 euro, a w Polsce, gdzie
ok. 80 proc. energii pochodzi z węgla – 106
euro za megawatogodzinę.

W ęgiel ? W yrazy

współczucia
Prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk na jednej z dużych międzynarodowych konferencji poświęconych energetyce
powiedział, że Tauron ma trzy kopalnie węgla kamiennego. – Nagle wyraz twarzy moderatorki się zmienił. Zobaczyłem bezmiar
współczucia. Pierwszy raz w życiu spotkałem
się z takim ogromem troski o mnie i o firmę.
To dowodzi, że w wielu krajach Europy węgiel jest traktowany jak dopust boży, wielkie
nieszczęście i olbrzymi problem. Nam węgiel
jest potrzebny do wytwarzania energii. Nie
zmienimy tego – mówił prezes Grzegorczyk.
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Strasburg

Wystawa promująca węgiel
ARCHIWUM PGG

NOWY GÓRNIK

otrzebujemy węgla

ać przykład niemiecki. Na przestrzeni 18 lat Republika Federalna
akie jest to wyzwanie dla budżetu

W rozmowach
z Unią Europejską
na tematy energetyki zawsze
na pierwszym miejscu
stawiamy bezpieczeństwo
energetyczne, ceny
energii i ochronę klimatu
– powiedział minister
Tchórzewski.
Ze wszystkich wyliczeń wynika, że węgiel
kamienny jest jednym z najtańszych surowców
energetycznych. Jednak cenę energii z węgla
podnoszą koszty związane z wykupem limitów emisji dwutlenku węgla. Cena za jedną
tonę potrafi wzrosnąć kilkakrotnie w ciągu
roku, ponieważ certyfikaty są towarem, którym można handlować. W dodatku unijni
urzędnicy ograniczają liczbę certyfikatów,
co także wpływa na ich cenę. Jeśli czegoś jest
mniej, zaczyna drożeć. Z tego prosty wniosek
– energia nie drożeje z powodu węgla, ale
z powodu sztucznie podbijanych cen na emisje
dwutlenku węgla.
l

We wtorek 11 września br. w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu zainaugurowano
wystawę promującą węgiel pod hasłem BeCoal (www.becoal.com). Ekspozycja została
przygotowana przez Polską Grupę Górniczą
wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal oraz
deputowaną do Parlamentu Europejskiego,
panią poseł Jadwigę Wiśniewską.

Ekspozycja ukazuje węgiel jako element
naszej cywilizacji, bez którego nie byłby możliwy postęp w medycynie, farmacji, biologii,
motoryzacji czy kosmonautyce. Polska Grupa
Górnicza SA wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal chce zwrócić uwagę Parlamentu
Europejskiego, że węgiel jest także źródłem
łańcucha wartości. Przemysł węglowy oferuje
dobrze płatne miejsca pracy, wiedzę i postęp
technologiczny, umiejętności techniczne
i kompetencje. Jest jednym z najważniejszych
źródeł ciepła i elektryczności, a także podstawą różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu, w tym nowych, czystych technologii
węglowych.
– Kierując stowarzyszeniem europejskich
producentów i importerów węgla, a także
organizacjami i instytutami naukowo-badawczymi wokół rynku węglowego, a jednocześnie będąc szefem PGG, największego w UE dostawcy węgla kamiennego – nie
mogę przejść obojętnie wobec szeroko rozpowszechnianego negatywnego wizerunku
węgla wyłącznie jako szkodliwego dla środowiska naturalnego. A węgiel to coś znacznie
więcej – to źródło wartości dla gospodarki
– i to właśnie chcemy eksponować w trakcie wystawy – powiedział podczas otwarcia

wystawy Tomasz Rogala, prezes PGG oraz
prezydent Euracoalu.
Węgiel zapewnia obywatelom Europy
dostęp do dobra absolutnie podstawowego,
jakim jest energia. Kraje Unii Europejskiej wyprodukowały w 2017 roku 383 mln ton węgla
brunatnego i 81 mln ton węgla kamiennego,
importując jednocześnie 173 mln ton węgla
głównie na potrzeby energetyczne.
Szacuje się, że przy obecnym tempie wydobycia rezerwy węgla kamiennego wystarczą
na co najmniej 200–300 lat, a zasoby węgla
brunatnego na okres prawie 50 lat. Ropy naftowej wystarczy na 50 lat, a uranu dla elektrowni
jądrowych – około 100 lat.
– Tematyka wystawy jest szczególnie ważna w Parlamencie Europejskim, gdzie bardzo
mocno stawia się na dekarbonizację, czyli
działania wskazujące na odejście od energetyki węglowej. Poprzez tę wystawę chcemy
pokazać, że węgiel jest podstawą wielu nowoczesnych dziedzin przemysłu, w tym elektronicznego, stalowego, farmaceutycznego
– tłumaczyła europosłanka Jadwiga Wiśniewska, dodając: – Mam nadzieję, że uda nam się
odczarować złą atmosferę wokół węgla.
Węgiel jest jednym z najważniejszych
źródeł energii. Zdaniem wielu specjalistów
niemożliwe jest całkowite zastąpienie węgla
i węgla brunatnego alternatywami w horyzoncie czasowym obecnej polityki klimatycznej
i energetycznej. Międzynarodowa Agencja
Energetyczna prognozuje, że w nadchodzących dziesięcioleciach świat nie będzie w stanie zaspokoić popytu na energię bez węgla.
Przewiduje się, że dzięki nowym technologiom
węgiel stanie się ekologicznym materiałem
energetycznym – prawie tak wolnym od emisji
jak odnawialne źródła energii.

Z kolei wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, kierując wystąpienie m.in. do zagranicznych gości, przedstawicieli węglowych
państw zrzeszonych w Euracoal i polityków,
którzy byli obecni na uroczystości w Strasburgu, opisał proces restrukturyzacji sektora
w Polsce.
– Nauczyliśmy się korzystać z koniunktur
na rynkach światowych. Obniżając koszty, doprowadziliśmy do dodatnich wyników finansowych w branży. Teraz pora na systemowe zarządzanie kopalniami. Nie takie, jakie pamiętamy
jeszcze z lat 2014–2015, lecz niezwykle unowocześnione, wsparte dogłębną informatyzacją
górnictwa oraz innowacjami – mówił Grzegorz
Tobiszowski. – Przystąpiliśmy do budowania
wizji energetycznej w kontekście sugestii płynących z Komisji Europejskiej, tzn. takiego miksu energetycznego kraju, który oprócz węgla
będzie uwzględniać rolę gazu, OZE i innych
źródeł energii – dodał wiceminister.
Podkreślił, że w 2017 roku wszyscy polscy
producenci węgla osiągnęli rentowność i realizują ambitne programy inwestycyjne – sama
PGG do 2020 roku zamierza zainwestować
7,2 mld złotych. Tobiszowski akcentował też
znakomitą i rosnącą sprawność najnowszych
węglowych bloków energetycznych, budowanych m.in. w Jaworznie. – W efekcie działań
wdrażanych w górnictwie i energetyce mamy
w Polsce konkurencyjne ceny energii – zwracał uwagę wiceminister.
Węgiel kamienny i brunatny pozostaną
głównymi składnikami polskiego miksu energetycznego, jednak ich udział stopniowo się
zmniejszy – z ok. 78 proc. obecnie do ponad
60 proc. w 2030 roku i do ok. 50 proc. w 2050
roku.
PGG
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Jubileusz WFOŚiGW

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

MAREK KOWALIK

25 lat w trosce o środowisko
11 września w reprezentacyjnych wnętrzach
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego świętowano 25-lecie istnienia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Przez te ćwierć wieku fundusze przeznaczyły ponad 41 mld złotych na 166 tys.
zadań w całej Polsce, w tym na walkę ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni
ścieków. W wydarzeniu wzięli udział minister
środowiska Henryk Kowalczyk, prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, parlamentarzyści i szefowie wojewódzkich funduszy.

Trudno wskazać w Polsce gminną instalację służącą ochronie środowiska, powstałą
w ostatnich 25 latach, która nie uzyskała pomocy finansowej (niskoprocentowych pożyczek, dotacji) z Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundusze to niezależne instytucje, działające
w ramach NFOŚiGW, które mają zbliżone cele
ustawowe: ochronę środowiska, wspieranie
zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i tworzenie zielonych miejsc pracy. Z efektów ich ekoinwestycji korzystają miliony Polaków – do tej pory dofinansowały 166 tys.
różnorodnych zadań, na które przeznaczono
łącznie 41 mld złotych.
System finansowania ochrony środowiska
w Polsce jest unikalny w skali całej Europy.
16 wojewódzkich funduszy ściśle współpracuje
z NFOŚiGW i Bankiem Ochrony Środowiska,
jednak dzięki przyznanym im kompetencjom
zachowuje odrębność, może więc skoncentrować się na potrzebach swojego regionu. Każde
województwo ma swoją specyfikę i wyzwania
ekologiczne. – Wybrzeże nie jest zagrożone
smogiem, ponieważ morska bryza wymywa
zanieczyszczenia, z kolei Kraków, ze względu na ukształtowanie terenu i przemysł, jest
polską stolicą smogu. Wojewódzkie fundusze
dzięki swojej autonomii mogą realizować te
zadania, które są w danym regionie potrzebne
– tłumaczyła posłanka Anna Paluch.

K amienie milowe
Na konferencji prasowej inaugurującej
obchody Ireneusz Stachowiak, przewodniczący konwentu prezesów WFOŚiGW, wymienił
trzy kamienie milowe w dotychczasowej działalności funduszy. W latach 90. najważniejszym zadaniem było naprawienie wieloletnich
zaniedbań w ochronie środowiska z okresu
PRL. W latach 70. i 80. Polska była jednym
z najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Prawie połowa polskich miast, w tym
wszystkie największe ośrodki, nie posiadała
żadnej oczyszczalni ścieków. W pierwszej dekadzie funkcjonowania fundusze skupiły się
na zadaniach związanych z gospodarką wodno-ściekową – budowie kanalizacji i oczyszczalni. – Dzięki wsparciu wojewódzkich
funduszy wybudowano i zmodernizowano
3 tys. komunalnych oczyszczalni ścieków, czyli
większość z 3253 takich zakładów działających
w całej Polsce. Z kolei długość wybudowanej
sieci wodno-kanalizacyjnej liczy 100 tys. kilometrów, mogłaby więc opleść naszą planetę
2,5 razy – powiedział Ireneusz Stachowiak.
Drugą ważną cezurą w historii funduszy
było wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej, a co za tym idzie uzyskanie dostępu
do programów rozwojowych. Wojewódzkie
fundusze stały się odpowiedzialne za realizację
unijnych projektów na zasadzie mechanizmu

Podczas debaty ekspertów omawiano efekty dotychczasowych działań funduszów i kreślono perspektywy na przyszłość
dźwigni finansowej – udzielały beneficjentom
(samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom
pozarządowym) pożyczek na przygotowanie
dokumentacji czy wkład własny. Realizowały wtedy inwestycje w ramach programów
PHARE, SAPARD, ISPA, ZPORR i Funduszu
Spójności. Obsługiwały również największy
w dziejach Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
Łącznie wojewódzkie fundusze dofinansowały
unijne zadanie kwotą 31 mld złotych. Przy
okazji, wspierając działania prośrodowiskowe, przyczyniły się również do wypełnienia
zobowiązań naszego kraju w dostosowaniu
polskich norm i prawodawstwa do standardów unijnych.

C zyste P owietrze
W tym roku zaczyna się trzeci najważniejszy etap w historii funkcjonowania
WFOŚiGW – realizacja wieloletniego, szeroko
zakrojonego programu Czyste Powietrze. Jego
celem będzie poprawa jakości powietrza zanieczyszczonego przez palenie śmieci i słabej
jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Premier Mateusz Morawiecki
już w swoim expose powiedział, że czyste
powietrze to wyzwanie cywilizacyjne, nowy
program jest więc próbą zmierzenia się z nim.
W jego ramach jednolitym systemem dofinansowania zostanie objętych 4 mln domów
jednorodzinnych. Do rozdysponowania będzie
bezprecedensowa kwota 103 mld złotych, która może zostać wykorzystana na termomodernizację budynków, jak i wymianę źródeł ciepła.

S ukcesy i wyzwania
Po uroczystej konferencji prasowej i otwarciu wystawy fotograficznej odbyła się debata „25 lat WFOŚiGW – efekty i perspektywy
działania”. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wskazał w niej na jeszcze jeden
aspekt ich funkcjonowania: – Wojewódzkie
fundusze tworzą dobre praktyki, ich pracownicy są przećwiczeni w boju, czyli potrafią
realizować wieloletnie, wielkobudżetowe
inwestycje. W związku z tym polski system
wspierania środowiska jest coraz bardziej ceniony w Europie, ale nie tylko – w tym roku
przyjechała do nas delegacja działaczy z Chin,
by z bliska przyglądać się działaniu wojewódzkich funduszy – mówił wiceminister. Można więc powiedzieć, że jesteśmy prymusem
i wzorem dla innych.
Dyskutanci podkreślali, że współpraca
między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami przebiega na zasadzie naczyń połączonych.

Chwila dla fotoreporterów - do pamiątkowego zdjęcia stanęli prezesi i wiceprezesi WFOŚiGW ze wszystkich
województw
Narodowy fundusz koordynuje ogólnopolskie działania, a wojewódzkie mają autonomię
w ustalaniu priorytetów w swoim regionie. Nie
można też zapominać, że polskie instytucje
są częścią unijnego systemu ochrony przyrody, w którym bardzo ważną rolę odgrywają
dyrektywy UE – mobilizują i wyznaczają kierunki działań.
Wojewódzkie fundusze sprawdziły się
również pod względem ekonomicznym, ponieważ zasilają budżet miliardami złotych
w formie podatków od inwestycji. – Dysponują również środkami pochodzącymi z opłat
i kar płaconych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, jak zanieczyszczenia
czy składowanie odpadów. Poza tym każda
złotówka z funduszy jest wydawana na ochronę środowiska podwójnie, dlatego że jako osoby prawne mogą udzielać pożyczek. Zatem ich
beneficjenci inwestują w działania prośrodowiskowe, a fundusze po odzyskaniu pożyczonej sumy mogą ją przeznaczyć na dalsze dofinansowania czy kredyty – tłumaczył Ireneusz
Stachowiak. Uczestnicy dyskusji podkreślili
jeszcze dodatkową wartość gospodarczą z inwestycji proekologicznych, często niewidoczną na pierwszy rzut oka. Na przykład polskie
gleby, które są czyste dzięki kontroli nawozu,
odpadów i dbaniu o jakość wód gruntowych,
od wielu lat stanowią o przewadze konkurencyjnej polskiego rolnictwa w Europie.
Za największy sukces w 25-letniej już historii WFOŚiGW zostały uznane inwestycje
poczynione w gospodarkę wodno-ściekową
– kanalizację, nowe oczyszczalnie ścieków
– i poprawa jakości polskich wód. Największym wyzwaniem w następnym ćwierćwieczu
będzie walka z zanieczyszczeniem powietrza
(smogiem, niską emisją), na co odpowiedzią

jest wspomniany już program Czyste Powietrze. Inne wyzwania przyszłości to działania
na rzecz rozwoju elektromobilności, zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego
i adaptacji do zmian klimatu. Optymistycznym
wnioskiem płynącym z debaty podsumowującej 25 lat działania wojewódzkich funduszy
jest to, że pomimo zmieniających się czasów,
rządów i partii ochrona środowiska i polski
system jego wspierania są elementem trwającego ponad podziałami konsensusu.
Minister Środowiska
H enryk K owalczyk
na konferencji prasowej
z okazji 25-lecia działania
wojewódzkich funduszy
podsumował ich dotychczasowe osiągnięcia i opisał największe wyzwanie
na najbliższe lata: – Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej mają na najbliższe 10–12 lat wielkie
zadania związane z programem Czyste Powietrze. To przeogromny program o wielkiej skali
finansowej, w którym wojewódzkie fundusze
będą wspierane przez NFOŚiGW, ale bardzo
liczymy na to, że udźwigną ciężar organizacyjny przyjmowania wniosków i rozliczania.
Wysoka emisja z dużych źródeł, która jeszcze
przed 20–30 laty była wielką zmorą dla czystego powietrza, to etap za nami. Jesteśmy
w połowie drogi – najpierw był program odsiarczania spalin, modernizacja elektrowni,
elektrociepłowni, systemów ciepłowniczych
oraz budynków publicznych. Program Czyste Powietrze uzupełnia to, co było robione
dotychczas.
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MATERIAŁY PRASOWE

Audi odzyskuje więcej energii

Niesamowitym plusem samochodów elektrycznych jest możliwość odzyskiwania energii

Dwa silniki elektryczne Audi e-tron mają moc wyjściową rzędu 265 kW

Niesamowitym plusem samochodów elektrycznych jest możliwość odzyskiwania energii. W przypadku aut spalinowych – co pójdzie w rurę wydechową, to nie ma już szans
wrócić do baku. Samochody elektryczne
mają możliwość „zwrócenia” części energii
wykorzystanej na rozpędzenie samochodu. Audi deklaruje, że nowy prototyp jest
w tej dziedzinie mistrzem – odzyskuje ponad
70 proc. swojej energii operacyjnej. Według
przedstawicieli koncernu żaden inny seryjnie produkowany model nie był jak dotąd
w stanie osiągnąć takiej wartości.

w samochodzie tylko jednego pedału. W tym
scenariuszu nie ma potrzeby używania pedału
hamulca.
Hamulce załączają się tylko wtedy, gdy
kierowca zwalnia, używając pedału, a siła
hamowania wynosi więcej niż 0,3 g. Dzięki
nowej koncepcji elektrohydraulicznej hamulce
reagują niezwykle szybko. Hydrauliczny siłownik w kompaktowym module hamulcowym
generuje dodatkowe ciśnienie, a tym samym
dodatkową siłę hamowania dla rekuperacji.
Gdy zachodzi automatyczne hamowanie
awaryjne, między jego początkiem a osiągnięciem maksymalnego ciśnienia hamowania
pomiędzy klockami a tarczami jest tylko 150
milisekund. Dzięki tak szybkiemu wzrostowi
ciśnienia droga hamowania w porównaniu
z tradycyjnym układem hamulcowym zostaje
skrócona nawet o 20 proc.
W zależności od sytuacji na drodze elektrohydraulicznie zintegrowany system sterowania hamulcami decyduje – elektrycznie,
indywidualnie w stosunku do każdej z osi
– czy prototyp Audi e-tron będzie zwalniał
za pomocą silnika elektrycznego, hamulców,
czy łącząc jedno i drugie. Pedał hamulca nie
jest połączony z systemem hydraulicznym.
System używa czujników radarowych,
obrazów pozyskiwanych z kamery, danych
nawigacji i informacji typu Car-to-X w celu
rozpoznawania otoczenia na drodze i samej
drogi. Gdy tylko rozsądnie będzie zdjąć nogę
z gazu, kierowca otrzymuje odpowiedni komunikat na ekranie Audi virtual cockpit.

MATERIAŁY PRASOWE

Rekuperacja działa przy hamowaniu lub
tylko zmniejszaniu prędkości samochodu,
ale także podczas zjazdów ze wzniesień. Dla
Audi poligonem mającym potwierdzić klasę
nowego e-trona był szczyt Pikes Peak, gdzie
od 1916 roku rozgrywany jest wyścig polegający na jak najszybszym wjechaniu na szczyt
góry o wysokości 4302 metrów n.p.m. Audi nie
skorzystało z wjazdu, bo wówczas trudno cokolwiek odzyskać. Pokazało natomiast, w jaki
sposób zjazd pozwala naładować akumulatory. Na 31. kilometrze zjazdu e-tron przesyłał
już tyle energii z powrotem do akumulatora,
że ta wystarczyłaby na ponowne pokonanie
mniej więcej takiego samego dystansu. Różnica wysokości rzędu ok. 1900 metrów dostarcza
niezbędnych do tego warunków.

Dwa silniki elektryczne Audi e-tron mają
moc wyjściową rzędu 265 kW i rozwijają 561
Nm momentu obrotowego. Najwyższa moc
może być utrzymywana przez 60 sekund.
Pozwala to na wielokrotne, bez strat energii, przyspieszenie ze startu zatrzymanego
do elektronicznie ograniczonej prędkości
maksymalnej 200 km/h. Przełączając tryb jazdy z D na S i wciskając do końca prawy pedał,
kierowca może aktywować tryb dodatkowego
przyspieszenia (boost mode). Tryb ten dostępny jest przez 8 sekund. Samochód dostaje
wtedy 300 kW systemowej mocy wyjściowej
i 664 Nm momentu obrotowego. Rozpędza
się do 100 km/h w niecałe 6 sekund. W cyklu
testowym WLTP samochód przejeżdża ponad
400 kilometrów na jednym ładowaniu akumulatora. Jednym ze znaczących czynników
pozwalających na tak długie przejazdy jest
innowacyjna koncepcja rekuperacji.
Kierowca, za pomocą manetek przy kierownicy, może samodzielnie ustawić jeden
z trzech stopni rekuperacji podczas „żeglowania”. W stopniu najniższym, gdy prowadzący zwalnia pedał przyspieszenia, pojazd
porusza się swobodnie, bez wytwarzania
momentu obrotowego. W stopniu najwyższym z kolei elektryczny SUV wyraźnie redukuje prędkość – kierowca może zwalniać
i przyspieszać, posługując się wyłącznie pedałem gazu. To stwarza wrażenie obecności

Honda rozpoczęła już produkcję nieco odnowionego HR-V

H onda odmładza HR-V
Honda rozpoczęła już produkcję nieco
odnowionego HR-V, ale dostawy ruszą od października. Kosmetycznie zmieniono nadwozie
– trochę przyciemniono elementy ozdobne,
zmieniono nieco światła. W gamie kolorów
pojawił się nowy Midnight Blue Beam Metallic. We wnętrzu przeprojektowano przednie
fotele, a w bogatszych wersjach zmieniono
jakość tkanin tapicerki.
Konstruktorzy wyciszyli wnętrze Hondy HR-V i udoskonalili komfort jazdy tym
modelem poprzez dodanie nowych warstw
materiału izolacyjnego, m.in. w przegrodzie
czołowej i nadkolach, a także w strukturze
bagażnika oraz w panelach drzwi przednich
i tylnych. W zależności od poziomu wyposażenia modelu HR-V z roku modelowego 2019
samochód po raz pierwszy dostępny będzie

z funkcją aktywnej redukcji hałasu (ANC).
Za pomocą dwóch mikrofonów umieszczonych w kabinie monitoruje ona dźwięki o niskiej częstotliwości, a następnie precyzyjnie
je eliminuje sygnałami audio w przeciwfazie,
emitowanymi przez głośniki.
Silnik 1,5 i-VTEC o mocy 130 KM także został nieco zmieniony – zmniejszono
współczynnik tarcia niektórych elementów.
W gamie silnikowej nowością mają być jednak
oszczędny silnik wysokoprężny 1,6 l i-DTEC,
a także półtoralitrowy silnik VTEC TURBO,
przeznaczony dla zwolenników bardziej sportowych wrażeń za kierownicą, które pojawią
się wiosną 2019 roku.

G ortat w hybrydowym
P orsche
Podczas podróży po Polsce Marcin Gortat, jedyny polski koszykarz
w NBA, ma do dyspozycji Porsche Panamerę
4 E-Hybrid Sport Turismo – sportowy samochód o wyjątkowej wszechstronności. Może
przewieźć nawet pięciu podróżujących, od
0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 4,6
sekundy, a hybrydowy napęd plug-in sprawia,
że jego zużycie benzyny w cyklu łączonym
wynosi zaledwie 2,6 l/100 km. Porsche zwykle
nie kojarzy się z przestronnym wnętrzem, ale
Gortat nie narzeka, choć ma 2,11 metry wzrostu. – Panamera to model Porsche, do którego mam szczególną słabość. Czuję w nim
sportowego ducha 911, autentyczną łączność
z drogą, a jednocześnie mogę komfortowo
pokonywać setki kilometrów. Wariant Sport
Turismo do jego zalet dorzuca jeszcze większy,
łatwo dostępny bagażnik – powiedział jedyny
polski koszykarz w lidze NBA.
Do napędu Porsche Panamery 4 E-Hybrid Sport Turismo służy układ hybrydowy
plug-in, składający się z 2,9-litrowego silnika
V6 biturbo o mocy 330 KM oraz 136-konnej
jednostki elektrycznej. Efekt: moc systemowa 462 KM, maksymalny moment obrotowy
700 Nm, przyspieszenie od zera do 100 km/h
w zaledwie 4,6 sekundy oraz prędkość maksymalna 275 km/h. Dzięki możliwości ładowania
akumulatorów z zewnętrznego gniazda hybrydowa Panamera nawet 51 kilometrów może
pokonać w trybie całkowicie elektrycznym,
bez angażowania silnika benzynowego. W rezultacie jej zużycie paliwa w cyklu łączonym
wynosi jedynie 2,6 l/100 km.

PIOTR MYSZOR
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Zołza
w pracy
Towarzystwa w pracy na ogół nikt sobie nie
dobiera. Jest nam zazwyczaj dane wraz z podpisaniem umowy o zatrudnieniu. Osiem godzin współistnienia w tej samej przestrzeni
to znacznie więcej, niż poświęcamy każdego dnia swojej rodzinie, a zwykle jest to nie
więcej niż kilkadziesiąt minut. Niektórzy już
w drodze do pracy główkują – jak przeżyć
z zołzą kolejną szychtę?

Zwykle myślimy, że zołza to kobieta, ale
może być nią także facet. Zołza to cechy osobowości i nawykowe postępowanie, które innych
wyprowadzają z równowagi. Arogancki, złośliwy i pyskaty osobnik, nieliczący się z innymi
potrafi przemieniać się w uroczego misia, jeżeli
chce coś wydębić dla siebie, np. pożyczkę lub
wyrękę w zawodowych czynnościach, zamianę
dyżuru lub weekendowej zmiany. Zołza lubi
dużo wiedzieć o innych, bo daje to jej poczucie
kontroli i możliwość manipulowania uczuciami
współpracowników. Udaje zawsze zapracowaną, choć robota nie pali się jej w rękach,
bo liczy, że dodatkowe zadanie, a może nawet
jej obowiązki wykona ktoś inny.
Jedna z moich koleżanek trafiła przez
zołzę do psychiatry. Załamała się nerwowo.
Nie wytrzymywała huśtawki nastrojów swojej towarzyszki z sąsiedniego stanowiska i jej
nieustającej krytyki za wszystko, cokolwiek
by robiła. Nie wolno jej było otwierać okna,
prowadzić służbowych rozmów przez telefon
– mówiła rzekomo zbyt głośno lub syczącym
szeptem. Przeszkadzała koleżance po fachu
gotowaniem wody w czajniku na herbatę, jedzeniem śniadania, czytaniem gazety, przyjmowaniem petentów, sposobem ubierania,
sytuacją rodzinną. Ktoś zirytowany atmosferą
w ich pokoju zamknął drzwi na klucz i oznajmił, że nie otworzy, dopóki się nie dogadają.
Nie pomogło. Wezwały przez telefon ochronę
budynku.
W brygadach też nie bywa lekko. Coraz
częściej po poleceniach szefa wywiązują się
pyskówki, padają przekleństwa zamiast normalnego rozdzielenia zadań. Krzyk nie jest argumentem, ale daje krzyczącemu poczucie mocy
i wymuszania korzystnego dla siebie zachowania innych, czyli odsunięcia od siebie rozwiązania problemu i delegowania ich otoczeniu.
Bywa, że taki dyktator doprowadza do takiego
sojuszu podwładnych lub współpracowników,
że musi zmienić robotę, bo nikt z nim nie chce
pracować. Pamiętam zdziwienie pewnego siebie sztygara, którego brygada każdego dnia zadawała mu to samo pytanie i nagrywała telefonami wrzaski nazwane przez niego odprawami
durnoty. Panowie umówili się, że za każdym
razem, gdy szef zacznie na nich krzyczeć, inny
pracownik przerwie mu grzecznie pytaniem:
„Przepraszam, chyba źle się pan czuje i dziwnie
zachowuje, może to apopleksja, wezwać panu
lekarza?”. Dyrekcja po kilku miesiącach uległa
zmasowanej akcji skarg i uwolniła pracowników
od jego obecności. Być może wykrzykiwaniem
swojej niekompetencji i strachu manipuluje
teraz innym zespołem pracowników.
Przed zołzą lub zołzem trzeba się bronić.
Przeczekiwanie napadów złośliwości, chamstwa czy gderliwości jest drogą do eskalacji
takich zachowań. Bezkarność jest przyzwoleniem na nękanie. Można szukać wsparcia
w grupie i zawiązać sojusz. Gdy to nie jest
możliwe, to lepiej zmienić pracę, niż tkwić
w niszczącej dla siebie sytuacji.

JOLANTA TALARCZYK

Tajemnice
Czy Aga znała swojego męża? Wiedziała, jakie zajęcia najbardziej lubił w podstawówce,
że nie cierpiał zupy pomidorowej i bał się głębokiej wody, uwielbiał lody waniliowe i drapanie po plecach. Znała na pamięć wszystkie jego głupie, powtarzane do znudzenia
dowcipy. Byli razem 20 lat, 18 po ślubie. Mieli
dwójkę dzieci, trzecie było w drodze.

Ale tamtego jesiennego wieczora miało
się okazać, że mimo że Adze wydawało się,
że zna swojego męża na wylot i niczym nie jest
w stanie jej zaskoczyć – wielu rzeczy o nim nie
wie. Nigdy nie przeszukiwała jego poczty, nie
sprawdzała kieszeni czy telefonu. Nie widziała
takiej potrzeby i nie chciała być w związku
pełnym podejrzeń. Zresztą nigdy jej nawet nie
przeszło przez myśl, że mógłby ją zdradzać.
Nie mieli przed sobą wielkich sekretów. Ich
starsza córka kończyła niebawem 18 lat, młodsza miała prawie 16, kiedy Aga zorientowała
się, że jest w ciąży. Nie była już podlotkiem,
a widmo nieprzespanych nocy i obolałych
nóg spowodowało, że niespecjalnie ucieszyła się z nowiny. Co innego Janek, dawno nie
widziała go tak energicznego i żywiołowego.
Gdy jeszcze okazało się, że będą mieli syna,
zaczął regularne treningi. Nie mógł przywitać małego na świecie jako podtatusiały pryk
z brzuszkiem – powtarzał.
I właśnie w trakcie jednego z jego treningów wysiadły w domu korki. Aga była sama,

nigdy nie lubiła ciemności. W szufladzie, w której od miesięcy obiecywała sobie posprzątać, nie
mogła znaleźć latarki. Trochę po omacku doszła
do korytarza, gdzie znajdowały się bezpieczniki, wymacała skrzynkę, stanęła na palcach,
podciągając się na wiszącej na wieszaku kurtce
męża, i jak długa runęła do tyłu. Masowała się
po obolałym kolanie, na które upadła, chroniąc
brzuch. Gdy jednak jej oczy przyzwyczaiły się
na nowo do światła, zobaczyła, że z kurtki męża
wypadła niewielka metalowa puszka. Początkowo miała ją odłożyć na miejsce, ale ciekawość
nie dała jej spokoju. Skrzyneczka była stara,
prawdopodobnie po jakichś słodyczach, nigdy
jej wcześniej nie widziała.
Po chwili namysłu otwarła ją. Zawartość
od razu ją zaniepokoiła. W puszce znajdowało
się zdjęcie kobiety i perfumowana wizytówka
z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Nic więcej. Czyżby naprawdę mogła nie
zauważyć, że mąż miał romans? Spakowała
wszystko do puszki, wsadziła do kieszeni kurtki, którą dla niepoznaki przewiesiła w inne
miejsce. Sprawa nie dawała jej jednak spokoju,
więc jeszcze tego wieczora zadzwoniła pod
numer z wizytówki. Nikt nie odebrał.
Aga nikomu nie powiedziała o odkryciu
– sama zresztą nie była pewna, co znalazła.
Tamtego wieczora mąż wrócił późno, zmęczony poszedł od razu spać. Ona z kolei wstała
wcześnie i jedząc płatki, skakała bezmyślnie
po programach. Zatrzymała się, gdy natrafiła

na wiadomość o zmasakrowanym ciele zamordowanej kobiety, dokładnie tej samej, której
zdjęcie znalazła dzień wcześniej. Telewizor
zgasł. Aga odwróciła się przerażona, za nią
stał jej mąż z pilotem w ręce. Pospiesznie ubrał
dres i wyszedł z psem na spacer.
Gdy wrócił, zabrał ją na piętro domu, posadził przed sobą i zaczął swój wywód. Tak,
to on ją zabił. Ale miał powód – odkrył, że kilka lat temu ta kobieta dopuściła się znacznie
gorszej zbrodni i nigdy nie została ukarana.
Teraz on, przyszły ojciec trójki dzieci, czuł,
że powinien wymierzyć sprawiedliwość.
Czy mu wtedy uwierzyła? Nie wiedziała. Nie poinformowała jednak policji, czuła
się zaszczuta i w niebezpieczeństwie. Od tej
pory czujnie przyglądała się każdemu ruchowi męża, który był wzorcowym ojcem
i partnerem.
Kilka miesięcy później obudził ją w środku nocy płacz dziecka, a gdy ledwo przytomna kołysała chłopca, do domu wrócił Janek.
Nie zorientowała się nawet, że go nie ma,
od jakiegoś czasu sypiali osobno. Był spocony, na kurtce miał ślady krwi. Patrząc jej
prosto w oczy, zaczął jej coś tłumaczyć, ona
jednak nie miała już wątpliwości – gdy doszedł
do niej na schodach, z całych sił odepchnęła
go. Jego bezwładne ciało przekoziołkowało
kilka razy. Odczekała kilka minut i zadzwoniła
na pogotowie.
l

Zdrowie

Czekając na sen
Sen stanowi ważną część życia człowieka –
dzięki niemu organizm odpoczywa i regeneruje się. Niestety o spokojnie przespaną
noc coraz trudniej, ponieważ tempo naszego
życia wciąż przyspiesza, mamy coraz więcej
obowiązków i pracujemy o różnych porach.
Bezsenność stała się w ostatnich latach chorobą cywilizacyjną, na którą cierpią nie tylko
osoby starsze, ale również ludzie zupełnie
młodzi, w tym dzieci i młodzież. Trudności
z zasypianiem i skrócenie długości snu w dalszej perspektywie przekładają się na pogorszenie sprawności organizmu w ciągu dnia,
obniżoną odporność, a nawet depresję.

C zy kilka nieprzespanych
nocy to już bezsenność ?
Bezsenność krótkotrwała może przytrafić się każdemu z nas, najczęściej powodują
ją stresujące sytuacje, niepokój lub przeżycie
silnego szoku emocjonalnego. Przejściowe kłopoty ze snem mogą być też wywoływane przez
zewnętrzne bodźce, jak niewywietrzony pokój,
zbyt wysoka temperatura powietrza, niewygodne łóżko czy ciężka i zbyt późna kolacja.
Kłopoty ze snem diagnozuje się jako chorobę, jeśli występują przynajmniej trzy razy
w tygodniu przez co najmniej miesiąc, a zła
jakość snu przekłada się na samopoczucie oraz
funkcjonowanie w ciągu dnia. Bezsenność
to zaburzenie prawidłowego rytmu, głębokości i czasu trwania snu i czuwania. Do jej
najczęstszych objawów zalicza się: trudności
w zasypianiu, kłopoty z utrzymaniem ciągłości
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snu lub zbyt krótki sen, wybudzanie w nocy
i trudności z ponownym zaśnięciem.

C zy bezsenność może być

wywołana przez inne
choroby ?
Tak, kłopoty z zasypianiem często okazują się efektem ubocznym innych dolegliwości.
Jedną z głównych przyczyn bezsenności jest
na przykład lewokomorowa niewydolność serca.
Chory nie może w niej spać na płasko, ponieważ
serce nie jest w stanie przepompować krwi zgromadzonej w płucach. Wtedy występują duszności i chory musi usiąść, co wybudza go ze snu.
Problemy ze snem mogą powodować także
choroby płuc, jak astma. W tym przypadku
napady duszności najczęściej występują w nocy.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc również
skutkuje spłyceniem snu nocnego i skróceniem
długości snu. Nawet tak, wydawałoby się, drobna dolegliwość jak zgaga może zepsuć nam noc.
Kwaśna treść żołądkowa wraca do przełyku
i drażni jego błonę śluzową, śpiący nie może jej
przełknąć i budzi się z silnym kaszlem.

J ak przeciwdziałać
kłopotom ze snem ?
W zapobieganiu kłopotom ze snem ważne
jest zadbanie o jego odpowiednią higienę. Oznacza ona zapewnienie właściwych warunków
w sypialni, które pozwolą się wyciszyć i ułatwić
produkcję melaniny – hormonu odpowiedzialnego za zasypianie. Należy zatem pozbyć się
z niej urządzeń elektronicznych albo przynajmniej usunąć je poza zasięg ręki. Cuda zdziała

usunięcie wszelkich źródeł światła naturalnego,
czyli zasłonięcie okien żaluzjami, roletami czy
grubymi zasłonami. Przed udaniem się na spoczynek warto wywietrzyć sypialnię, a ostatni
posiłek spożyć na dwie-trzy godziny wcześniej.

Czy są niefarmakologiczne

sposoby zwalczania
bezsenności ?
Jeśli chcemy najpierw wypróbować domowe metody walki z bezsennością, zacznijmy
od wyeliminowania używek, alkoholu i ostrych
przypraw tuż przed snem, gdyż mogą one
zaburzać odpowiednie funkcjonowanie układu hormonalnego i zablokować wytwarzanie
melaniny. Pijmy gorące napary z ziół – melisy,
lawendy oraz kozłka lekarskiego. Działanie
uspokajające wykazuje również herbata z dziurawca bądź rumianku. Unikajmy drzemek
w ciągu dnia, ponieważ one jeszcze bardziej
rozregulują nasz rytm dobowy, za to przed
snem bierzmy ciepłą kąpiel lub prysznic. Poprawią krążenie, a układ hormonalny dostanie
sygnał, by rozpocząć produkcję hormonów
odpowiedzialnych za zasypianie. 
l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Już wrzesień”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Urbanek z Katowic.

Piwo przez wieki
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Boom na zero procent
Jeszcze 20 lat temu aktorzy w reklamach piwa
bezalkoholowego mrużyli oczy i znacząco
wymawiali jego nazwę, by nawet najmniej
domyślni widzowie wiedzieli, że w istocie
chodzi o mocniejszy, „prawdziwy” trunek.
Czasy się jednak zmieniły – obecnie segment
piw bez zawartości alkoholu rośnie najszybciej na rynku. W pierwszym półroczu 2018
roku jego sprzedaż wzrosła o ponad 60 proc.
Szczególnie chętnie sięgają po niego przedstawiciele młodego pokolenia, którzy prowadzą aktywny styl życia i nie jest dla nich ważna
moc piwa, ale jego jakość i smak.

Zgodnie z ustawą piwo bezalkoholowe
to takie, w którym zawartość alkoholu wynosi
między zero a pół procenta. Przez wiele lat
producenci warzyli piwa z górnej granicy tego
przedziału. Dopiero od niedawna browary
zaczęły szczycić się w reklamach, że ich piwo
jest zeroprocentowe. Na ten trend złożyło się
kilka czynników. Ważną rolę odgrywa dbałość
młodych konsumentów o zdrowie i linię. Kaloryczność piwa bezalkoholowego jest o połowę
niższa niż klasycznego, więc spełnia ono te
oczekiwania. Jego lekkość wynika w dużej
mierze z braku alkoholu, ponieważ 100 mililitrów zwykłego piwa to odpowiednik 20 kcal.

N ie ilość , ale jakość
Wzrost popularności piw bezalkoholowych to również efekt nasycenia rynku
pod względem spożycia. Eksperci oceniają,
że Polacy nie będą pić już więcej piwa rocznie, szukają więc nowych smaków. Przez

alkohol już po fermentacji – i w ten sposób
działają koncerny piwowarskie. Małe browary muszą próbować zatrzymać fermentację
w odpowiednim momencie, co jest o wiele
trudniejsze, obarczone większym ryzykiem
i nie daje takiej powtarzalności.

B ezalkoholowa ofensywa

ostatnie kilka lat różnorodność i jakość piw
bezalkoholowych poprawiła się w takim stopniu, że są prawie nieodróżnialne w smaku
od zwykłych piw. Na rynku zauważa się spadek
sprzedaży piw mocnych, a popyt przesuwa
się w kierunku lżejszych. Odpowiadając na te
trendy, koncerny chcą trafić do nowych klientów – szczególnie do młodego pokolenia oraz
bardzo szerokiej grupy (5 mln Polaków), która
w ogóle nie pije alkoholu.
Wielkie koncerny piwowarskie rzadko
są pionierami we wprowadzaniu nowych rozwiązań, ale w przypadku piw lekkich i bezalkoholowych to one wyznaczają trendy. Wynika
to z ich przewagi technologicznej nad browarami rzemieślniczymi i łatwości w warzeniu
piwa pozbawionego alkoholu. Piwo pozbawione procentów można wyprodukować, stosując
specjalne drożdże, które nie przerabiają cukrów na alkohol. Od piwa można też oddzielić
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Aby wykreować i utrzymać modę na piwo
z zerową zawartością alkoholu, wielkie koncerny uruchomiły całą swoją machinę promocyjno-marketingową. Niedawno Grupa Żywiec za 11 mln złotych zbudowała nową linię
do produkcji tych piw. W tym roku pod hasłem Strefa Zero w 30 tys. sklepów w całej Polsce klienci znajdą piwo Żywiec Bezalkoholowe
oraz nowości: Heinekena 0,0. proc. i Warkę
Radler 0,0 proc. Konkurencyjna Kompania
Piwowarska prowadzi kampanię promującą
piwo Lech Free. Podkreśla się w niej, że uprawiając sport, nie trzeba rezygnować z picia
piwa bezalkoholowego. Wcześniej kampanię
tę prowadzono w telewizji i w siłowniach.
Z kolei Łomża 0,0 proc. reklamuje się widocznym na plakatach i w telewizji hasłem „Kto
powiedział, że prawdziwe piwo musi mieć
alkohol? ”. Nowy produkt trafił do sprzedaży
w kwietniu tego roku. O nowej kategorii nie
zapomniał inny piwny potentat – Carlsberg.
Birell to zupełnie nowa marka w jego ofercie
i na tle innych piw bezalkoholowych ma się
wyróżniać właściwościami izotonicznymi.
Dzięki temu jest napojem idealnym dla ludzi
aktywnych i nawadnia organizm po wysiłku
fizycznym.
MAREK KOWALIK

Zapotrzebowanie na pożyczki wciąż jest
na wysokim poziomie. Banki mają określone
ramy działania, ale funkcjonują też prywatne firmy pożyczkowe, które oferują pożyczki
na miesiąc oraz pożyczki długoterminowe.
Najwięcej pożyczek zaciąganych jest w grudniu. Wzrost ten wynosi około 19 proc. Coraz
bardziej popularne stają się pożyczki, do których dostęp można uzyskać za pomocą urządzenia mobilnego. W 2016 roku aż 33 proc. zobowiązań udzielono klientom, którzy ubiegali
się o nie poprzez ekran smartfona. Obecnie
banki dążą do zacieśniania więzi ze swoimi
klientami i zachęcania ich do wielokrotnego
lub ponownego korzystania z usług ich firm.
We wrześniu bankowa oferta kredytowa zaczynała się od 4,5 proc., natomiast w firmie
pożyczkowej maksymalna wartość RRSO wynosiła nawet 5000 proc.
Nadal rośnie import używanych samochodów. Z danych Instytutu Samar wynika,
że w sierpniu sprowadzono do Polski prawie
88,2 tys. aut osobowych i lekkich dostawczych,
o 5,3 proc. więcej niż w tym samym miesiącu
przed rokiem. Od początku roku wzrost jest
jeszcze większy – prywatny import przekroczył 675,3 tys. sztuk. Przybywa zwłaszcza starych aut – średnia wieku to 11 lat i 8 miesięcy.
W prywatnym imporcie dominują diesle, które
stanowią 43,4 proc. W sierpniu Niemcy były
źródłem dla 60 proc. sprowadzanych do Polski używanych samochodów. Kolejne kierunki to Francja (8,6 proc.), Belgia (6,9 proc.),
następnie Holandia i Włochy (po 3,8 proc.).
Średnia cena używanego samochodu wyniosła
16,9 tys. złotych, a przeciętny deklarowany
przez sprzedającego przebieg – 180 tys. kilometrów. To jednak mało wiarygodna informacja ze względu na masowy proceder cofania
liczników. Samar ocenia, że w całym 2018
roku liczba sprowadzonych do Polski używanych samochodów osobowych i dostawczych
przekroczy milion.
W Polsce około 20 proc. zużytych opon
podlega recyklingowi. To bardzo niewiele,
ale światowe koncerny oponiarskie założyły,
że do 2040 roku 100 proc. zużytych opon
będzie recyklingowana. Obecnie największym
odbiorcą opon są cementownie, które je palą.
70 proc. jest używane energetycznie, tylko
30 proc. materiałowo. Drugim rynkiem są firmy, które granulują opony. Nie ma znaczenia
wiek opon ani ich stan. Opony podlegają granulowaniu i używane są np. do utwardzania dróg. Jednak najbardziej ekonomicznym
i zyskownym procesem jest przetworzenie
i sprzedanie komercyjnych produktów np. jako
dodatek do mieszanek betonowych, stosowanych na lotniskach i autostradach.
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW SA

Pomiary 3D to rzeczywistość
Czy nowoczesne rozwiązania stosowane w geodezji powierzchniowej mogą trafić do podziemnych wyrobisk górniczych? Jastrzębska Spółka Węglowa udowodniła, że jest
to możliwe.

Zarząd JSW postawił sobie za cel unowocześnianie procesów zarządzania oraz projektowania w kopalniach. W Spółce
prowadzonych jest kilka projektów, między innymi modelowanie złoża 3D i harmonogramowanie produkcji. Wszystkie
projekty wymagają ogromnego zaangażowania kopalnianych
działów mierniczo-geologicznych i co oczywiste, zakupu
nowoczesnego sprzętu. Po wcześniejszych zakupach nowoczesnych tachimetrów teraz mierniczy z JSW otrzymali
skanery ręczne.
– Prowadzony przez JSW proces cyfryzacji i informatyzacji
ciągu produkcyjnego wiąże się wprost z doposażeniem działów
mierniczo-geologicznych w nowy sprzęt. Musimy pamiętać,
że w warunkach kopalni i zarządzania procesem wydobycia
faza przygotowania produkcji ma kluczowe znaczenie dla
jej racjonalności i trafności. Oznacza ona zebranie niezbędnych informacji o charakterze wybieranego złoża, zwłaszcza
czynnikach ograniczających prowadzenie eksploatacji. Proces
cyfryzacji i informatyzacji jest zapisany w strategii do roku
2030 w programach Jakość i Efektywność – powiedział Artur
Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.
Dlaczego skanery ręczne? To wynika ze specyfiki górnictwa na Górnym Śląsku, a w szczególności w zakładach JSW,
gdzie wyrobiska prowadzone są na znacznych głębokościach,
a gabaryty i zagrożenia naturalne ograniczają wykorzystanie
tradycyjnych urządzeń pomiarowych. Zdaniem geodetów
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

nie ma już alternatywy dla dobrej dokumentacji kopalni podziemnych innej niż przejście z istniejącej dokumentacji 2D
na dokumentację 3D. Przy tak dużej koncentracji robót górniczych i przygotowawczych oraz robót eksploatacyjnych projekt
narzuca potrzebę zastosowania nowoczesnych urządzeń i przyrządów pomiarowych, które zapewniają wysoką dokładność
przy stosunkowo krótkim czasie pomiaru, niepowodujących
przerw w ruchu zakładu górniczego.
Pierwszym etapem wdrożenia skanerów ręcznych w kopalniach JSW było przeprowadzenie pomiarów testowych
z zastosowaniem różnego typu skanerów laserowych. Tu bardzo
pomocni okazali się pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska AGH, których wsparcie merytoryczne

pozwoliło na szybkie podjęcie decyzji o zakupie skanera ręcznego typu ZEB-REVO RT.
Jest to niewielkie, mobilne urządzenie pozwalające na wykonanie skanu w ruchu, jego całkowita waga nie przekracza
1 kilograma. Jego działanie opiera się na algorytmie SLAM
(Simultaneous Localisation And Mapping), który pozwala
na szczegółowe odwzorowanie otoczenia w 3D. Skaner współpracuje z tabletem, na którym na bieżąco można obserwować
postęp skanowania. Pomiar odbywa się z szybkością 43 200
punktów/s, pole widzenia – 360°. Jego zasięg dla zamkniętych
pomieszczeń wynosi 30 metrów, a dla otwartych przestrzeni
od 15 do 20 metrów. Skan trwa około 10 minut, oprogramowanie dołączone do pakietu pozwala na wykonanie rejestracji
w zakresie dokładności od 3 do 30 cm. Skaner ręczny w znaczący sposób usprawnił i przyspieszył sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej. Ponadto jest wykorzystywany
w miejscach z ograniczonym dostępem, m.in. opady stropu,
miejsca z przestrzenią zawałową, co znacznie przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa pracy geodetów górniczych. Prócz
tak szerokiego zastosowania przy pracach dołowych skanery
są wykorzystywane do prac na powierzchni przy pomiarze objętości hałd węgla, urobku oraz inwentaryzacjach obiektowych.
Kolejną częścią projektu wdrożenia pomiarów 3D w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest
zakup skanerów stacjonarnych. Do tej pory Spółka na zakup
nowoczesnych urządzeń pomiarowych wydała prawie 2 mln
złotych, w niedalekiej przyszłości chce wydać kolejne 2,5 mln
złotych. Pełny pierwszy model 3D złoża w JSW ma być gotowy
pod koniec roku.

MAT. PRAS. JSW

