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Temat na czasie
Piotr Bojarski, wiceprezes PGG
SA: – Chciałbym jednoznacznie
zdementować plotki.
Nie ma i nie było
żadnych planów
dotyczących
likwidacji ruchu
Halemba.
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K atowice . Zespół Trójstronny

Polska droga do
czystego środowiska

Bez likwidacji kopalń

Debata w Parlamencie
Europejskim.

strona 4

NOWY GÓRNIK

w

Przygotowanie pracowników na wagę
złota
Najwyższe standardy szkoleń i badań psychologicznych.
Profesjonalna kadra, nowoczesne
metody pracy i przestrzeganie
norm etycznych – to gwarantuje marka Zakładu Wsparcia
Produkcji JSW SA.
strona 5

Węgiel kamienny
wciąż jest w grze
W czasie konferencji Nowy
Przemysł Expo ważnym tematem
było górnictwo węgla kamiennego. Kopalnie będą potrzebne
czy nie? Węgiel jest skazany na
wykluczenie z unijnej gospodarki? A może jeszcze długo będzie
potrzebnym paliwem? Co z polskimi kopalniami?
strona 6–7

Topniejąca
różnorodność
Człowiek jest częścią ekosystemu.

strona 8

Seat Tarraco:
światowa premiera
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W Katowicach obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Nie
będzie podwyżek cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. Nie ma planów zamykania
kopalń. Jest plan utrzymania kopalni Sośnica. Wyniki finansowe wskazują, że kopalnia może radzić
sobie na rynku. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział wystąpienie z wnioskiem
do Komisji Europejskiej o wykreślenie Sośnicy z listy zakładów górniczych przeznaczonych do SRK.
Wiele emocji wzbudził import węgla. Związkowcy są za jego ograniczeniem, ponieważ każda tona
sprowadzona do Polski oznacza zagrożenie dla miejsc pracy w Polsce. Z przedstawionej informacji
wynika, że węgiel z importu jest droższy, ale jakościowo lepszy od węgla z polskich kopalń. Polskie
kopalnie mają kłopoty z utrzymaniem kosztów wydobycia. Na początku drugiej połowy 2017 roku
średni koszt wydobycia tony węgla wynosił 267 złotych. W tym samym czasie w 2018 roku wzrósł
do 320 złotych. W czasie obrad Zespołu nie udało się wyjaśnić, z czego konkretnie taki wzrost wynika.
Ustalono, że szczegółowe analizy będą prowadzone na szczeblu spółek węglowych.
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Pięścią w stół

Módlmy się o wiatr
Minister Grzegorz Tobiszowski robi, co może, żeby
poprawić pozycję górnictwa. Jednak coraz częściej
przychodzi mu walić głową w mur. Mam na myśli starania na forum unijnym o to, aby zaczęto realizować
rozsądną politykę ochrony klimatu, a nie obsesyjne
zwalczanie węgla bez względu na koszty ekonomiczne
i społeczne. W krótkim czasie nie da się odrobić wieloletnich zaniedbań. Zanim jeszcze weszliśmy do Unii
Europejskiej, zmarnowaliśmy szansę na to, aby górnictwo węgla kamiennego otoczyć odpowiednią opieką.

D

oskonale pamiętam doniesienia o tym, że wkrótce skończy się czas wspierania górnictwa. Wiele
środowisk cieszyło się, że Unia przykręci nam
śrubę. Zanim padliśmy ofiarą unijnej polityki antywęglowej, sami taką politykę prowadziliśmy. W dodatku
bardzo bezmyślną, ponieważ marnowaliśmy kolejne
lata na działania pozorne, na bezczynność i na obserwację, jak to wszystko chyli się ku upadkowi. Koszty
takiego wyczekiwania są kolosalne. Także teraz płacimy
cenę za łatanie dziur w energetyce węglowej w minionych latach, a nie jej unowocześniania. Kilka inwestycji
z ostatniego czasu nie zmieni radykalnie sytuacji.
W grudniu w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny. Przyjadą przedstawiciele wszystkich krajów
świata, aby rozmawiać o tym, co zrobić dla ochrony
klimatu. Pod tym hasłem kryje się jedno – jak ograniczyć w gospodarce znaczenie węgla i innych paliw
kopalnych. Jednak węgiel będzie wrogiem numer jeden. Ministerstwo Energii stara się lansować koncepcję
takiego wykorzystania tego surowca, aby nie niszczyć
środowiska naturalnego, nie rujnować gospodarki i nie
niszczyć miejsc pracy. Współpraca ze związkami zawodowymi, pracodawcami i naukowcami ma doprowadzić
do wypracowania optymalnych rozwiązań.
Mimo obaw jestem optymistą. Stawiam na racjonalizm i zdrowy rozsądek. Jednak są zagrożenia.
Z jednej strony – fanatyczni wojownicy antywęglowi.
Z drugiej – bezrefleksyjni zwolennicy węgla. Podkreślam – bezrefleksyjni, a nie racjonalni. O co chodzi?
Podam przykład. Z wielkim zdziwieniem czytałem kilka

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Mam wielką
nadzieję,
że z okazji szczytu
klimatycznego
uda się nam
pochwalić kilkoma
projektami
związanymi
z czystymi
technologiami
węglowymi.

Komentuje Sławomir Starzyński
tygodni temu wypowiedź jednego, sądziłem, że bardzo
poważnego, przedstawiciela świata górniczego, który
mówił, że w czasie szczytu klimatycznego w Katowicach będzie okazja pokazania zielonego Śląska. Jeżeli
on widział w grudniu zielony Śląsk, to ja nie wiem,
co mu było, ale musiało to być coś bardzo poważnego.
Szczyt klimatyczny będzie w okresie barbórkowym. Nie
znam żadnego górnika, który nawet po najbogatszej
barbórce widziałby zielony Śląsk.
Piszę o tym, ponieważ uważam, że niepoważne argumenty powodują, że wzbudzamy uśmiech swoimi
wołaniami w obronie węgla. A zupełnie poważnie – Śląsk
jest zielonym regionem. Jednak warto było to reklamować
znacznie wcześniej. Schyłek kalendarzowej jesieni jest
złym czasem na pokazywanie zielonego Śląska.
W Europie propagandowo obrońcy racjonalnego
korzystania z węgla są w odwrocie. Kiedy popadam
w pesymizm, widzę oczyma wyobraźni radykalnych
przeciwników węgla, którzy w czasie szczytu będą
paradować na ulicach Katowic w maseczkach antysmogowych. Dlatego powinniśmy modlić się o wiatr,
który rozwieje smog. Trzymam kciuki, żeby powiało.
Mam wielką nadzieję, że z okazji szczytu klimatycznego uda się nam pochwalić kilkoma projektami
związanymi z czystymi technologiami węglowymi. Niestety, za to także wzięliśmy się na poważnie zbyt późno.
Nie znam się na dyplomacji. Jednak zaryzykuję
twierdzenie, że nasi dyplomaci nie wykorzystują jednego, bardzo mocnego argumentu. Otóż przy okazji
walki z emisją dwutlenku węgla nic nie wspomina się
o niszczeniu dżungli i lasów tropikalnych. To w tych
miejscach są płuca świata. Tak się składa, że kraje
najbardziej zaangażowane w walkę o ograniczenie
ilości dwutlenku węgla w atmosferze mają swój wielki
udział w pozyskiwaniu drewna z tamtych obszarów.
Po co wycinać drzewa, które świetnie pochłaniają
dwutlenek węgla? Czy niekorzystne zmiany klimatu nie
zaczęły się od rabunkowej gospodarki leśnej na świecie,
a nie od zwiększenia zużycia węgla? Wielkie światowe
koncerny zniszczyły przyrodę, a teraz my mamy pokrywać koszty ich barbarzyństwa? 
l

Kij w mrowisko

Warto mieć kopalnie
Ceny energii to gorący temat. Jeżeli miałbym polegać
tylko na medialnych przekazach, powinienem być
przerażony. Dziennikarze zapowiadają lawinę podwyżek cen, ponieważ zdrożeje energia elektryczna.
Rzeczywiście, ceny będą rosły. Jednak wieszczenie
zapaści gospodarczej wynikającej z podwyżek jest
robieniem sensacji dla samej sensacji. Na razie ceny
energii nie dorównują najwyższym cenom sprzed
kilku lat. Poza tym wzrosty są bezpośrednio związane ze wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku
węgla, a nie ze wzrostem cen węgla.

T

u mała dygresja – gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o możliwych podwyżkach cen
energii elektrycznej, wielu dziennikarzy wiązało
to ze wzrostem cen węgla na rynkach światowych
i na rynku polskim. Od razu pojawiły się komentarze insynuujące, że za wszystko odpowiada polskie
górnictwo węgla kamiennego. Dopiero po pewnym
czasie do komentatorów dotarła prosta informacja,
że po pierwsze: Węgiel z polskich kopalń jest tańszy
od importowanego i jego cena nie spowoduje radykalnych wzrostów cen energii. Po drugie: W ciągu roku
cena praw do emisji tony dwutlenku węgla wzrosła
prawie czterokrotnie. To jest główny winowajca.
Co to takiego prawa do emisji? Otóż każda elektrownia, zanim wypuści ze swojego komina tonę

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Możemy
przekonać się,
że warto mieć
swoje kopalnie.

dwutlenku węgla po spaleniu węgla, musi kupić do tego
prawo. To jeden z unijnych sposobów na walkę z węglem i energetyką węglową. Od jakiegoś czasu można
tymi uprawnieniami handlować, tak jak handluje się
na przykład akcjami spółek giełdowych. W dodatku
liczba uprawnień będzie malała przez administracyjne
decyzje urzędników unijnych.
Jak czymś można handlować i wiadomo, że będzie
tego coraz mniej, zaraz pojawiają się grupy, które chcą
pospekulować i zarobić na windowaniu cen. Tanio
kupić, drogo sprzedać – tym się kierują. Przez taką
spekulację w ciągu kilkunastu miesięcy ceny uprawnień wzrosły kilkukrotnie. Dlatego minister Krzysztof
Tchórzewski interweniował w tej sprawie na szczeblu
Unii Europejskiej. I co się okazało? Po jego interwencji
ceny znacząco spadły. Ponieważ energia jest towarem
strategicznym, rząd zapowiedział przygotowanie systemu rekompensat.
Na koniec chciałbym podkreślić – na razie nie
ma zagrożenia, że podwyżki dotkną gospodarstwa
domowe. Cena energii dla odbiorców indywidualnych
jest regulowana i bez odpowiednich zgód energetyka
nie może jej podnieść. Nie należy także szukać winnych
w sektorze górniczym. Gdyby nie polskie kopalnie,
elektrownie musiałyby kupować znacznie droższy
węgiel. Teraz możemy przekonać się, że warto mieć
swoje kopalnie.
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Chcecie sukcesu?
Dajcie szansę JSW

J

eżeli rząd ma mieć w przyszłym roku okazję
do pochwalenia się jakimiś sukcesami na Śląsku,
to powinien stawiać na ogłoszony przez siebie w grudniu
zeszłego roku Program dla Śląska. Namacalne efekty
tego Programu może zagwarantować Jastrzębska Spółka
Węglowa.

M

imo propagandowych zabiegów sztabowców
premiera Mateusza Morawieckiego trudno
zachwycać się dotychczasowymi wynikami.
Podobno Program jest realizowany sprawnie. Piszę
„podobno”, bo na razie ciężko dostrzec mi te efekty.
Nawet jeżeli to bardzo niesprawiedliwa ocena,
to na pewno nie odosobniona. W dodatku przeznaczono
na Program dodatkowych 13 mld złotych. Dobrze byłoby
widzieć efekty.

P

rzeciętny mieszkaniec województwa śląskiego nie
analizuje zbyt skrupulatnie wszystkiego, co zostało
zrobione, ponieważ wiele z przedsięwzięć Programu
to inwestycje samorządowe różnego szczebla albo
inwestycje, w których samorząd ma swój udział. W grudniu
zeszłego roku (kiedy Program był ogłaszany) i teraz wyraźnie
było widać, że jedyny konkret, który można przypisać
koncepcji reindustrializacji Śląska, to plany wskrzeszenia
kopalni Dębieńsko, budowa kopalni Bzie-Dębina
i modernizacja koksowni Przyjaźń. To efekty możliwe
do zobaczenia. Są one istotne, ponieważ reindustrializacja
jest fundamentem Programu. Strategia rozwoju JSW do 2030
roku to woda na młyn koncepcji ogłoszonej przez premiera.

T

eraz czas na zasadnicze pytanie: Co premier i rząd
mogą zrobić dla JSW, aby JSW mogła popracować
na ich sukces? Na razie zarząd Spółki toczy boje
o znalezienie instytucji finansowych, które zechciałyby
wziąć udział w realizacji projektu Dębieńsko, Bzie-Dębina
i projektów stworzonych dla dawnej kopalni Krupiński.
Żeby mieć szansę na pieniądze, zarząd JSW stawał
na rzęsach, aby udowodnić, że podstawowym celem firmy
nie jest wydobycie węgla, ale dostarczanie surowca dla
przemysłu stalowego i wytwarzanie paliwa wodorowego
z gazu koksowego, a także rozwój zielonych technologii.
Dla zwykłego śmiertelnika to karkołomna konstrukcja
logiczna. Dla bankowców może to być wygodne alibi
dla zaangażowania finansowego.

J

SW nie zrealizuje swojej strategii z własnych pieniędzy.
Na specjalnym funduszu firma zgromadziła już
1,8 mld złotych z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji w czasie ewentualnego kryzysu. To bardzo
dużo pieniędzy. Jednak one wystarczą tylko na przeżycie
trudnego czasu. Nie da się z tego funduszu sfinansować
przejęcia kopalni Dębieńsko od australijskiego inwestora
i budowy szybu w tym miejscu. Nie zbuduje się instalacji
do wytwarzania wodoru z gazu koksowniczego. Nie ruszy
projekt budowy autobusów z napędem wodorowym ani
produkcja ogniw wodorowych.

J

eżeli teraz Spółka ograniczy się do fedrowania
i wytwarzania koksu, długo nie pociągnie. Musi
inwestować w część węglową, koksową i sektor
innowacji. Albo rząd Rzeczypospolitej doda jej splendoru
innowacyjności, albo nic z tego nie będzie.

P

iszę o JSW, ale te zasady dotyczą całego sektora
górniczego. Do wzięcia są pieniądze unijne
przeznaczone dla regionów górniczych. Dobrze
byłoby, aby wykorzystać je do budowy nowego
przemysłu na fundamentach górnictwa. Czy rząd stać
na długoterminową politykę służącą temu celowi? 
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Polska Grupa Górnicza

Ruch Halemba będzie istniał!
Podczas kampanii wyborczej do samorządu
pojawiła się pogłoska, że w związku z pracami nad połączeniem technologicznym pomiędzy ruchami Halemba i Bielszowice ten
pierwszy mógłby zostać zlikwidowany. Wywołało to spore zaniepokojenie wśród załogi.
Polska Grupa Górnicza na swojej stronie internetowej zamieściła rozmowę na ten temat
z Piotrem Bojarskim, wiceprezesem spółki
do spraw produkcji. Dementuje on plotkę
i zapewnia, że Halemba jest bardzo ważnym
elementem kopalni zespolonej Ruda. Publikujemy tę wypowiedź.

NOWY GÓRNIK

Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy
Górniczej do spraw produkcji: – Chciałbym

jednoznacznie zdementować plotki. Nie ma i nie
było żadnych planów dotyczących likwidacji
ruchu Halemba. Będzie on funkcjonował tak jak
do tej pory, będąc bardzo ważnym elementem
kopalni zespolonej Ruda. Jako PGG nie chcemy
być w żaden sposób wmanewrowywani w kampanię wyborczą, faktem jest jednak, że tego typu
pogłoski nie sprzyjają spokojnej pracy kopalni.
Apelujemy, by mieć to na uwadze, ponieważ
najważniejsze jest bezpieczeństwo załogi.
To, że kopalnia Ruda i ruch Halemba
są ważnym elementem Polskiej Grupy Górniczej, widać chociażby po skali inwestycji
w rudzkie górnictwo. W ciągu najbliższych
kilkunastu lat PGG przeznaczy na inwestycje
w kopalni w sumie blisko 2 mld złotych.

Tylko w zeszłym roku do rudzkich kopalń trafiło ponad 120 mln złotych, z czego
ponad 45 mln złotych zostało przekazane
na budownictwo inwestycyjne, a 74 mln złotych na zakup maszyn i urządzeń. Pozwoliło
to na zwiększenie efektywności wydobycia
i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury powierzchniowej. Plany na przyszłość są równie ambitne, a ważne miejsce
zajmuje w nich ruch Halemba.
Rozstrzygnięty został już przetarg
na dostawę wysokiego kompleksu ścianowego w pokładzie 405, partia L, która
jest aktualnie udostępniana do wydobycia.
Umowa została już podpisana, dostawa
kompleksu nastąpi w przyszłym roku. Planuje się także zakup kolejnego kompleksu
dla ściany w pokładzie 410, a jego dostawa także planowana jest na przyszły rok.
W tym roku dokonaliśmy już zakupu pięciu
spalinowych kolejek podwieszanych – trzy
z nich już pracują, w przypadku kolejnych
dwóch czekamy na dostawę. Prowadzone
jest również postępowanie na modernizację
przenośników taśmowych, którego celem
jest zwiększenie możliwości transportowych i przystosowanie ich do transportu
załogi. Co ważne, przygotowujemy także
plany nowych wyrobisk wentylacyjnych,

które zapewnią możliwość eksploatacji złoża
na Halembie przez kolejne lata.
Skala tych inwestycji jednoznacznie udowadnia, że nie ma mowy o likwidacji ruchu
Halemba ani tym bardziej całej kopalni Ruda.
Czy kopalnia ma także zaplanowane obszary
wydobywcze na kolejne lata?
Na teraz – w miarę szczegółowo – mamy
rozplanowane ściany do 2030 roku, a żywotność kopalni, uwzględniając posiadane złoże,
oceniamy na ok. 40 lat. W tym roku uruchamiamy pierwsze ściany w pokładzie 414 w partii
H, z której wydobywamy ponad 5 tys. ton węgla
na dobę. Równocześnie prowadzimy roboty
związane z udostępnieniem kolejnych ścian
w tym pokładzie, które będą dostępne w latach
2019–2022. W tym rejonie eksploatujemy i będziemy eksploatować nowe pokłady 415, 416
i 417, zaś w partii K rozcinamy pierwsze ściany
w pokładzie 410 i 411. Prowadzimy także roboty
w pokładzie 405 partii L – tj. w filarze po byłej
elektrowni Halemba, który będzie eksploatowany przez ok. 10 lat. Potem w planach jest
eksploatacja pokładów 408, 410 i 414. Jeszcze
raz chciałbym powtórzyć – te szczegółowe
wyliczenia zamierzeń eksploatacyjnych są jednoznacznym dowodem na to, że nie ma i nie
było żadnych planów dotyczących likwidacji
ruchu Halemba.
PGG

REKL A M A

Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji, dementuje plotki o likwidacji
Halemby

ubezpieczenia
od A do Z

Barcelona

WĘGLOKOKS

Sukces Orkiestry Dętej Bytom

Trzy kategorie – trzy nagrody. Górnicza Orkiestra Dęta Bytom kierowana przez dyrygenta
Dariusza Kasperka koncertowo zaprezentowała się na Międzynarodowym Festiwalu
i Konkursie Orkiestr „Golden Sardana” w Barcelonie i Lloret de Mar. Koncerty w Barcelonie
odbywały się w ramach Fiesty Merce – patronki Barcelony.

Jest to największa impreza w ciągu roku,
organizowana wspólnie z Urzędem Miejskim
w Barcelonie. W konkursie brało udział dziewięć orkiestr ocenianych przez międzynarodowe jury.

Orkiestra z Bytomia brała udział
w trzech z czterech konkursowych kategorii.
We wszystkich z sukcesem. Za koncert estradowy otrzymała złoty dyplom. Drugie miejsce zajęła za wykonanie Sardany, natomiast
w wykonaniu hymnu FC Barcelona bytomscy
muzycy byli bezkonkurencyjni.
W tym roku ze względu na przypadającą
100. rocznicę odzyskania niepodległości w promocję polskich orkiestr zaangażował się Konsulat
Generalny RP w Barcelonie. Górniczą Orkiestrę
Dętą Bytom wspierały spółki Grupy Kapitałowej
Węglokoks – Węglokoks SA, Węglokoks Kraj,
Węglozbyt oraz Węglokoks Energia.
l

Oferujemy
szeroki zakres ubezpieczeń,
m.in.:
ubezpieczenia komunikacyjne,
mieszkaniowe,
rm,
polisy na życie,
NNW dla dzieci szkolnych,
w korzystnych stawkach.
Przy ubezpieczeniu OC/AC
dodatkowo nawet

25 proc.
zniżki
na ubezpieczenie mieszkania.

Porównaj moją ofertę
z Twoją aktualną polisą.
Czekam na pytania.

Zadzwoń lub napisz
– to nic nie kosztuje.
Mogę Ci pomóc
w trudnych sytuacjach
i dostosować ofertę
do Twoich potrzeb.
Agent ubezpieczeniowy
Adam Doktor
tel.: 607 401 590
e-mail:
adam.doktor@port.allianz.pl
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Debata w Parlamencie Europejskim

W Parlamencie Europejskim w Brukseli w ramach Społecznego PRE_COP24 odbyła się
debata na temat polskiej drogi do czystego
środowiska. – Jeśli dyskusja na poziomie UE
prowadzona jest wokół problemu ograniczania emisji, to może warto odwrócić ten
szablonowy sposób myślenia i rozpocząć dialog o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania dwutlenku węgla – to jedna z propozycji racjonalnego podejścia do ochrony
środowiska.

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim przedstawiano stanowisko strony społecznej w sprawie rozwiązywania problemów
klimatycznych, które wypracowano w czasie
obrad sierpniowego Społecznego PRE_COP24
w Katowicach. Uczestnicy konferencji wypracowali własny punkt widzenia, ponieważ
nie chcieli, by grudniowy szczyt klimatyczny
cokolwiek ustalał bez ich obecności i opinii.
Ponieważ odpowiadają za interesy pracowników, więc chcą występować jako jedna ze stron
– strona społeczna.
– Jeśli dyskusja na poziomie UE prowadzona jest wokół problemu ograniczania
REKL A M A

emisji, to może warto odwrócić ten szablonowy sposób myślenia i rozpocząć dialog
o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania CO2. Mam tutaj na myśli na przykład
redukcję emisji CO2 w wyniku wzrostu pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby
rolne, leśne, lasy i torfowiska – powiedział
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
w Brukseli 9 października 2018 roku.
Jego zdaniem należałoby dokonać pogłębionej analizy podjętych przez ostatnie 25 lat
decyzji w zakresie środowiska. Działania te powinny dać odpowiedź na pytanie: czy nakłady
na realizację polityki klimatycznej są współmierne do osiągniętych efektów. Nałożenie
rygorystycznych wymagań klimatycznych przekłada się wprost na konkurencyjność gospodarki i przenoszenie miejsc pracy w inne rejony
świata. Takie z kolei wydarzenia gospodarcze
są niekorzystne dla rynku pracy, zasobności
obywateli czy rozwoju przemysłu państw UE.
Uczestnicy dzisiejszej debaty podkreślali, że projekt długoterminowej strategii UE
w kwestii klimatu powinien również uwzględniać wpływ na regiony i państwa członkowskie
najbardziej uzależnione od węgla. Konieczne

MINISTERSTWO ENERGII

Polska droga
do czystego środowiska

Projekt długoterminowej strategii UE w kwestii klimatu powinien również uwzględniać wpływ na regiony
i państwa członkowskie najbardziej uzależnione od węgla
są także odpowiednie działania i wsparcie
na szczeblu UE, aby zapewnić sprawiedliwą
transformację na gospodarki mniej zależne
od węgla dla wszystkich obywateli. Zdaniem
związkowców realizacja polityki klimatycznej
nie może wiązać się z nadmierną likwidacją
miejsc pracy w przemyśle.

– Jeśli podczas szczytu klimatycznego mają zapadać ważne decyzje, to należy
uwzględniać racje wszystkich stron, w tym
właśnie strony społecznej. Tam, gdzie nie
ma dialogu, nie ma wymiany myśli, tam nie
ma postępu – dodał wiceminister Grzegorz
Tobiszowski.
ME
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Najwyższe standardy szkoleń i badań psychologicznych. Profesjonalna kadra, nowoczesne metody pracy i przestrzeganie
norm etycznych – to gwarantuje marka Zakładu Wsparcia Produkcji JSW SA

Przygotowanie pracowników
na wagę złota
Firmy poszukują pracowników. Inwestują
w ich szkolenie. Proponują badania psychologiczne, aby zapewnić im stanowiska pracy odpowiednie nie tylko do kwalifikacji, ale także
do predyspozycji psychologicznych. Szkoda
pieniędzy na półśrodki zapewniające w najlepszym przypadku półefekty. Opłaca się skorzystać z usług instytucji, która ma potencjał,
aby przygotować pracownika na wagę złota.

Od kwietnia 2017 roku Zakład Wsparcia
Produkcji poza zapewnieniem ciągłości pełnego zaopatrzenia zakładów JSW SA oraz
utrzymywaniem optymalnego stanu zapasów
materiałowych oferuje również usługi szkoleniowe i psychologiczne.
Minęły czasy, kiedy wiedza zdobyta
w szkole, na studiach i uzupełniona praktyką
wystarczała. Teraz firmy i ich pracownicy muszą nadążać za zmianami w otoczeniu. Jedyne,
co jest stałe, to zmiana. Albo bierzemy w niej
udział, albo wypadamy z obiegu. To uniwersalna zasada. Dotyczy firm i pracowników.
Zmiana nie jest zagrożeniem, jeżeli jesteśmy do niej przygotowani. Jednym z zadań,
jakich podjął się Zakład Wsparcia Produkcji
JSW SA, jest przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w zmianach. To korzystniejsza
pozycja niż przyjmowanie roli biernego elementu zagrożonego ciągłymi „popchnięciami”. Aby
ułatwić pracownikom zajmowanie korzystniejszej pozycji, w ZWP JSW SA działają między
innymi: Dział Badań Psychologicznych i Ośrodek Kształcenia funkcjonujący w ramach Działu
Szkoleń i Adaptacji Zakładu Wsparcia Produkcji
JSW SA. Pracownicy przygotowani do zmiany
decydują o otwartości całej firmy na zmiany.
To skarb, którego wartość trudno przecenić.

D ział B adań
P sychologicznych .
R zetelność i kompetencja
Podstawowym zadaniem Działu Badań
Psychologicznych jest wykonywanie badań
psychologicznych i psychiatrycznych określających predyspozycje do wykonywanej pracy dla różnych grup zawodowych, głównie
związanych z przemysłem górniczym. Rzetelność takich badań jest ważna dla pracodawcy
i pracownika. Mają one wpływ na przyszłość
osoby badanej, a od odpowiedniego doboru
pracownika na konkretne stanowisko zależy
funkcjonowanie zakładu pracy. Gwarancja,
że badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a gromadzone informacje i dane osobowe są perfekcyjnie chronione,
daje poczucie bezpieczeństwa. Jest ono wyjątkowo istotne w tego typu badaniach. Przynosi
to korzyść dla osób korzystających z badań.
Co z tego ma Grupa Kapitałowa JSW?
Pewność, że badania psychologiczne wykonywane są na najwyższym poziomie. Profesjonalne i etyczne standardy diagnozy opartej
na specjalistycznych narzędziach psychometrycznych są ważnym elementem profilaktyki
i w dużym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Korzyści dla
firmy to także efekt finansowy. Optymalizacja
kosztów takich usług poprawia efektywność
GK JSW.

O środek K ształcenia
pomaga w rozwoju

Od czego zacząć? Od rozwoju firmy czy
od rozwoju pracowników? W zakładach JSW
nie ma tak abstrakcyjnych problemów. Żeby się
rozwijać, trzeba inwestować w rozwój pracowników. W zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu
umiejętności zawodowych i rozwoju uzdolnień pomaga Ośrodek Kształcenia. Z proponowanych szkoleń mogą korzystać wszyscy.
Do głównych zadań Ośrodka należy kształcenie
w zakresie uprawnień zawodowych, jak również
edukacja w obszarze bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników kopalń Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, Grupy Kapitałowej JSW oraz pracowników firm zewnętrznych.
Dla pracowników kopalń JSW uczestniczących w kursach zajęcia praktyczne przeprowadzane są w wydzielonych miejscach
na dole kopalni oraz na powierzchni, na stanowiskach wyposażonych we właściwe maszyny
i urządzenia.
Szkolenia praktyczne przeprowadzane
w tej formie pozwalają na dokładniejsze zapoznanie się ich uczestników z działaniem
maszyn i urządzeń stosowanych w kopalniach.
Miejsce szkolenia i nadzór wykwalifikowanych pracowników uprawnionych do obsługi
maszyn i urządzeń sprawiają, że szkolenie
odbywa się w warunkach rzeczywistych albo
zbliżonych do rzeczywistych.
Taka koncepcja szkoleń pozwoliła znacznie obniżyć koszty podnoszenia kwalifikacji
pracowników z kopalń JSW, jakie ponosiła
Spółka. Dzięki szkoleniu w warunkach rzeczywistych albo bardzo zbliżonych do rzeczywistych można było skrócić czas szkoleń. Zajęcia teoretyczne i wykłady w znacznej części
są organizowane w macierzystych kopalniach,
dlatego Spółka nie ponosi kosztów oddelegowania. Podejmowane przez Zakład Wsparcia Produkcji JSW SA działania przyczynią
się do optymalnego wykorzystania zasobów
materialnych i ludzkich z jednoczesnymi korzyściami w obszarze kosztów Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA.

O twarci na współpracę
Zarząd JSW SA oraz dyrekcja ZWP JSW
zapewniają możliwość stałego doskonalenia
form i metod pracy stosowanych w Dziale Badań Psychologicznych i w Ośrodku Kształcenia.
Nowe rozwiązania, podnoszenie kwalifikacji
kadry, specjalistyczne kursy i szkolenia – to wymagania stawiane osobom, które odpowiadają
za organizację badań i szkoleń dla pracowników GK JSW. Dział Badań Psychologicznych
Zakładu Wsparcia Produkcji JSW SA planuje
rozszerzenie działalności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, które w połączeniu
z badaniami psychologicznymi i psychiatrycznymi pozwolą zbudować funkcjonalny system
opieki psychologicznej zawierający elementy
prewencji pierwotnej i wtórnej.
Nowoczesne metody oraz kadra z wieloletnim doświadczeniem, wciąż podnosząca swoje
kwalifikacje, są także do dyspozycji wszystkich
spoza Grupy Kapitałowej JSW. Wystarczy zgłosić się do ZWP JSW, określić swoje oczekiwania

i ustalić termin. Ciągły rozwój i otwartość
na współpracę z nowymi kontrahentami są najlepszym dowodem na to, że specjaliści z ZWP
JSW są gotowi nie tylko pomagać w dostosowaniu się do zmian. Sami także się do nich dostosowują. Uczą tego, co sprawdzili na własnej
skórze. To dobra rekomendacja.
ST

Beata Jaśkiewicz, kierownik Działu Szkoleń i Adaptacji ZWP
JSW SA: Czy warto korzystać z usług Ośrodka
Kształcenia? Każdy z nas
ma do wyboru – albo nadążysz za zmianami, albo
przegrasz. Kto nie chce przegrać, skorzysta
z naszej oferty. Ośrodek Kształcenia wyposaża
w wiedzę i umiejętności pozwalające zająć
pozycję wygrywającego. Nie chodzi tylko
o umiejętności łatwe do zmierzenia – wiedza teoretyczna, obsługa i naprawa nowych
maszyn i urządzeń, posługiwanie się nimi, ale
także o przekonanie się, że mamy w sobie pokłady zdolności do wykonywania pracy lepiej
płatnej, bardziej interesującej albo wiążącej się
z większym prestiżem.
Z naszych usług korzystają także górnicy,
którzy za kilka lat będą przechodzić na emeryturę. Zdobywają umiejętności i uprawnienia, dzięki którym „w cywilu” będą mogli być
aktywni zawodowo. To przykład planowania
swojej przyszłości i najlepszej inwestycji. Czasem spotykam się z pytaniem: Jak zachęcić
do skorzystania z naszej oferty?
Uważam, że bezpośredni i jasny przekaz
jest najskuteczniejszy: Zaplanuj swoją przyszłość. Zaplanuj rozwój kariery. Zdobądź
umiejętności i uprawnienia, które pomogą
w realizacji tych planów. Warto krótko popracować, aby zdobyć wiedzę i umiejętności,
które później będą pracować dla Ciebie. Będą
to robić za darmo. Czy można zrobić lepszy
interes? Dla każdego znajdziemy ofertę skrojoną na indywidualną miarę. Dla osób spoza
GK JSW SA także.
Natalia Modrzyk, kierownik Działu Badań
P sychologicznych :
Niektórzy pracownicy uważają, że należy
obawiać się psychologa i psychiatry. Osoby
korzystające z naszych
usług czasem pytają: Czy ja jestem normalny? To znaczy, że traktują nas jak konsylium
lekarskie, które orzeka, kto do leczenia, a kto
do pracy. To totalne nieporozumienie. Nie
jesteśmy placówką medyczną. Mamy pomóc
kandydatowi na konkretne stanowisko pracy. Informujemy o tym, czy ma odpowiednie
predyspozycje psychiczne.
Proszę sobie wyobrazić górnika strzałowego, który jest ryzykantem. Albo kombajnistę, który najlepiej czuje się, kiedy może
swobodnie poruszać się, a nie potrafi dłużej usiedzieć w jednym miejscu, lubi ciągłe
zmiany. Pierwszy byłby zagrożeniem dla siebie

i dla współpracowników, a nawet dla części
kopalni. Drugi męczyłby się w roli operatora
maszyny. My możemy w takich przypadkach
podpowiedzieć rozwiązanie, dzięki któremu
pracownikowi łatwiej wkroczyć na najkorzystniejszą dla niego ścieżkę kariery zawodowej,
a pracodawca nie popełni błędu.
Dzięki pracy zespołów psychologów i psychiatrów można zweryfikować swoje plany,
poszukać stanowiska pracy, które będzie
zgodne z naszymi kwalifikacjami i predyspozycjami psychicznymi. Poza tym proszę
pamiętać, że badania, które wykonujemy,
wynikają z wymagań przepisów. Rolą pracowników naszego zespołu jest wspieranie
i pomoc, a nie segregacja.
Wracając jeszcze do lęku przed psychologiem i psychiatrą – pragnę poinformować,
że my także korzystamy z porad specjalistów
z tych dziedzin. Nie dlatego, że jesteśmy chorzy. To nasz obowiązek zawodowy i etyczny.
Pozwala nam to uniknąć subiektywizmu, nie
popadamy w rutynę, poznajemy nowe techniki
pracy, ułatwia nam to rozwiązywanie własnych
problemów, w tym problemów zawodowych.
Zespół psychologów i psychiatrów pracujących pod egidą Zakładu Wsparcia Produkcji to przewodnicy i pomocnicy. Cieszę się,
że negatywne skojarzenia na temat kontaktu
z nami są coraz rzadsze. Mam wielką satysfakcję, kiedy mogę powiedzieć: Ma Pan/Pani
bardzo dobre predyspozycje do wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Planujemy rozszerzenie działalności w zakresie świadczenia usług psychologicznych.
W połączeniu z badaniami psychologicznymi
i psychiatrycznymi przygotowujemy się do budowy funkcjonalnego systemu opieki psychologicznej zawierającego elementy prewencji
pierwotnej i wtórnej. Chodzi nam o to, aby
do dyspozycji pracowników była grupa specjalistów wspierających w przypadku problemów
w pracy, problemów osobistych i po traumatycznych przeżyciach powypadkowych. Udzielalibyśmy także wsparcia rodzinom górników
poszkodowanych w katastrofach. Taką pomoc
świadczą doraźnie firmy zewnętrzne. My chcemy to robić stale, być ciągle do dyspozycji.
Dlaczego chcemy to zrobić? Specjaliści
z dziedzin psychologii i psychiatrii pracują
dla najwybitniejszych sportowców, żołnierzy
z elitarnych jednostek wojskowych, wybitnych
lekarzy, dla ludzi z pierwszych stron gazet. Czy
pracownicy z zakładów Grupy Kapitałowej
JSW są gorsi? Moim zdaniem pracownikom
naszej grupy należy się to, co najlepsze.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do współpracy, również tych niezwiązanych
z branżą górniczą. W działaniach biznesowych gwarantujemy najwyższą jakość usług
psychologicznych, uwzględniając oczekiwania interesariuszy. Dysponujemy nowoczesną aparaturą spełniającą wszystkie aktualne standardy oraz wykwalifikowaną kadrą
z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dbałości
o bezpieczeństwo informacji jesteśmy firmą
stale rozwijającą się i otwartą na współpracę
z nowymi kontrahentami.
l
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N owy P rzemysł E xpo . W czasie konferencji Nowy

Przemysł Expo ważnym tematem było górnictwo węgla
kamiennego. Kopalnie będą potrzebne czy nie? Węgiel jest
skazany na wykluczenie z unijnej gospodarki? A może jeszcze
długo będzie potrzebnym paliwem? Co z polskimi kopalniami?
Jeżeli nie poprawi się efektywność, kopalnie nie wytrzymają
konkurencji z węglem importowanym. Na razie paliwo z importu
jest droższe niż węgiel z polskich kopalń. To oznacza, że spółki
węglowe jakoś sobie radzą. Jak długo będą sobie radziły?
Janusz Steinhoff uważa, że znaczenie górnictwa węgla kamiennego
będzie maleć, gdyż będzie maleć znaczenie węgla. Poza tym
trzeba wziąć pod uwagę coraz trudniejsze warunki eksploatacji
pokładów węgla i restrykcyjną politykę Unii Europejskiej, która
wciąż wprowadza restrykcyjne zapisy wymierzone w energetykę
węglową. Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, jest przekonany, że jeszcze przez dziesięciolecia
węgiel będzie potrzebny w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Polska nie jest osamotniona w staraniach
o racjonalną politykę ochrony klimatu. Nie
chodzi o to, aby spalać węgiel za wszelką cenę.
Celem powinno być takie wykorzystanie węgla, aby nie potęgować zmian klimatycznych,
nie niszczyć konkurencyjności gospodarki
i nie tracić miejsc pracy. Takie argumenty
przedstawiają na forach unijnych przedstawiciele Ministerstwa Energii, polskiej energetyki
i polskich spółek węglowych.

Węgiel k

– Okazuje się, że podobnych argumentów
coraz częściej używają Niemcy, Włosi, a nawet
Francuzi i Anglicy – mówił Janusz Olszowski,
prezes GIPH. – Światowe potęgi gospodarcze znów łaskawiej spoglądają w stronę węgla. Jego zużycie rośnie i mimo negatywnej
propagandy osiągnęło poziom sprzed 20 lat.
Najlepszym przykładem jest Anglia. W tym
roku w tym kraju nastąpił wzrost zużycia węgla, chociaż jeszcze nie tak dawno angielscy
politycy deklarowali, że do 2025 roku węgiel
zostanie całkowicie wyeliminowany z miksu

REKL A M A

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

poszukuje osób
z uprawnieniami:

Janusz Olszowski, prezes GIPH (trzeci od lewej): – Światowe potęgi gospodarcze znów łaskawiej spoglądają w stronę wę
osiągnęło poziom sprzed 20 lat

 Automatyka urządzeń srk
– spełniającego kryteria ustawowe,
z aktualnymi badaniami lekarskimi

 Toromistrza – spełniającego
kryteria ustawowe, z aktualnymi
badaniami lekarskimi

 Prowadzącego pojazdy
kolejowe wyłącznie w obrębie
bocznicy kolejowej – spełniającego
kryteria ustawowe, z aktualnymi
badaniami lekarskimi

 Inspektorów
z uprawnieniami
budowlanymi
do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach:
- inżynieryjnej kolejowej
w specjalnościach: drogowej,
sieci trakcyjnej oraz automatyki
- konstrukcyjno-budowlanej
- inżynieryjnej mostowej
- instalacyjnej telekomunikacyjnej
- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

 Inspektora
z uprawnieniami
budowlanymi
do projektowania
w specjalnościach:
- inżynieryjnej kolejowej (specjalność
drogowa, sieć trakcyjna oraz
automatyka)
- konstrukcyjno-budowlanej
- instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

 Osoby na stanowisko
st. inspektora
– koordynatora
z doświadczeniem w branży
kolejowej

 Dyżurnego ruchu
 Nastawniczego
 Zwrotniczego
z uprawnieniami dróżnika
przejazdowego

Zainteresowanych zapraszamy do siedziby
Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.
przy ul. Górniczej 1 w Jastrzębiu-Zdroju
tel. 32 475 95 82, 32 475 95 80

energetycznego – informował Janusz Olszowski. W tym roku w Anglii z węgla wytworzono
10 proc. energii.

D ekarbonizacja ?
N ie tak szybko
Kilka lat temu Europa zachwycała się
pomysłami o całkowitej dekarbonizacji nie
tylko energetyki, ale także przemysłu. Wielką
niespodziankę sprawili przemysłowcy niemieccy i kanclerz Angela Merkel. Kanclerz
Merkel przeciwstawiła się ambitnym planom
dekarbonizacji niemieckiej gospodarki i pomysłom forsowanym przez unijnego komisarza ds. klimatu i energii. Powód? Byłoby
to zbyt kosztowne. Również niemiecki gigant
energetyczny RWE ogłosił, że forsowane przepisy są nie do przyjęcia. W Niemczech węgiel
ma 25-proc. udział w produkcji energii, więc
takie decyzje mogą wywołać, zdaniem RWE,
efekt domina – najpierw utrata przychodów,
potem utrata miejsc pracy. Za przykładem
Niemiec idą inne kraje. Także Hiszpania
i Irlandia uznały, że należy zachować umiar
w ograniczaniu udziału węgla w energetyce
i gospodarce.
Polska energetyka szczególnie ucierpiałaby z powodu tak zwanego rynku mocy.
Najniebezpieczniejszy jest zapis ustalający
normy emisji dwutlenku węgla. Przyjęte w nim
normy są z technicznego punktu widzenia nie
do spełnienia przez elektrownie węglowe, nawet te najnowocześniejsze. – Polska wspólnie
z Francją, Wielką Brytanią, Włochami, Grecją,
Węgrami i Irlandią ma uzgodnione wspólne, negatywne stanowisko wobec propozycji

Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia dotyczącego rynku mocy. Za jego pomocą
próbuje się wyeliminować wszystkie elektrownie węglowe w Unii Europejskiej – wprowadza ono takie normy, które są niemożliwe
do zrealizowania – powiedział Janusz Olszowski. – Bardzo się cieszę, że wreszcie następuje
jakiś przełom i nie jesteśmy osamotnieni, tylko
mamy coraz więcej sojuszników na całym
świecie.

W ykończy nas ekonomia

i ekologia
Janusz Steinhoff, wicepremier i minister
gospodarki w latach 1997–2001, współtwórca
programu restrukturyzacji górnictwa w tamtym czasie, nie jest takim optymistą jak prezes
GIPH Janusz Olszowski. – Większość krajów Unii Europejskiej nie kwestionuje pakietu
klimatyczno-energetycznego. W ciągu minionych kilkunastu miesięcy prawie pięciokrotnie
wzrosły ceny opłat za emisję dwutlenku węgla.
Analitycy przypuszczają, że za pięć lat cena
za emisję tony dwutlenku węgla może wynosić
30 euro. Dla polskiej energetyki to będzie wielkie obciążenie, ponieważ przy wytworzeniu
jednej MWh emisja dwutlenku węgla to około
tony. To oznacza podwojenie cen energii wytwarzanej z węgla – wyliczał Janusz Steinhoff.
Jego zdaniem ostatnie podwyżki cen
za emisję dwutlenku węgla spowodowały,
że w Europie ostygł zapał do budowy elektrowni węglowych. Jednak w Polsce nie można
z roku na rok zmienić energetyki. Jeszcze przez
wiele lat będziemy mieli elektroenergetykę
opartą na węglu. Czy w takim razie polskie
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wciąż jest w grze
Ekonomia i ekologia niekoniecznie muszą
zniszczyć polskie górnictwo i polską energetykę węglową. – Liderem Unii Europejskiej
w walce z węglem jest Wielka Brytania, która
założyła, że do roku 2025 całkowicie wyeliminuje węgiel z miksu energetycznego. – Jednak
w tym roku nastąpił wzrost zużycia węgla
kamiennego w Wielkiej Brytanii – nawet
do 10 proc. energii zostanie wyprodukowane
z węgla – przekonywał Janusz Olszowski, powołując się po raz kolejny na przykład Anglii.
– To się po prostu opłaca. Opłaca się pomimo
tego, że na Wyspach mają specjalny podatek
węglowy zależny od emisji CO2 w ETS. Przy
obecnych cenach gazu, które są najwyższe
od wielu lat, zaczęło im się opłacać zwiększać
produkcję energii z węgla.

C o zamiast węgla

ęgla. Jego zużycie rośnie i mimo negatywnej propagandy
elektrownie będą spalały węgiel z polskich
kopalń czy z importu? – Wszystko wskazuje
na to, że będziemy coraz więcej importować.
Nie budujemy nowych kopalń. To oznacza,
że prognozowane 17 mln ton importu węgla
w tym roku będzie przekraczane w kolejnych
latach – stwierdził Steinhoff.
Dużym wyzwaniem dla polskiego górnictwa jest utrzymanie konkurencyjności wydobycia. Zdaniem Janusza Steinhoffa redukcję
kosztów można osiągnąć tylko poprzez poprawę wydajności pracy. Ponieważ pogarszają
się warunki geologiczno-górnicze i nie można
obniżyć poziomu bezpieczeństwa, należy rozważyć wydłużenie czasu pracy kopalń i rozmawiać na ten temat ze związkami zawodowymi.
– Wydajność 780 ton rocznie to jest zdecydowanie za mało, aby polskie górnictwo mogło
konkurować z górnictwem krajów, w których
warunki górniczo-geologiczne są znacznie
korzystniejsze – powiedział Steinhoff.
Wacław Czerkawski, przewodniczący
Rady OPZZ województwa śląskiego, przyznał,
że w niektórych kopalniach pracuje się sześć,
a czasami i siedem dni w tygodniu, ale bez
przyzwolenia strony społecznej. – Wydłużanie
czasu pracy to jest temat, który co jakiś czas
pojawia się jak potwór z Loch Ness. Nie będzie
zgody strony społecznej na pracę siedem dni
w tygodniu i 16 godzin dziennie – powiedział.
Wacław Czerkawski jest wyraźnie uczulony
na Janusza Steinhoffa. Wciąż wypomina mu
restrukturyzację górnictwa w czasach rządów
AWS, chociaż poza nim i kilkoma innymi
związkowcami mało kto z czynnych zawodowo górników pamięta tamte czasy.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla
Bogdanka, poinformował o planach zgazowania węgla. – Nasza koncepcja budowy
instalacji do zgazowania węgla jest bardzo
ważna z punktu widzenia stabilności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego
Polski. Planowana moc to 500 MW, największa
na świecie w tego typu kompleksach. Według
wstępnych wyliczeń może emitować nawet połowę dwutlenku węgla, co tradycyjne elektrownie. Spełniałaby najsurowsze normy, których
nie mogą spełnić nawet najnowocześniejsze
elektrownie węglowe – mówił prezes Wasil.
– Gospodarka potrzebuje stabilnych źródeł energii. Takimi źródłami są elektrownie
węglowe, jądrowe i gazowe. Jak długo nasz
system energetyczny będzie zapewniał stabilność w dostawach energii opartej na energetyce węglowej, tak długo będzie potrzebny
węgiel. Będzie on miał przeważający udział
w miksie energetycznym – tłumaczył Tomasz
Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
– Koncentrujemy się na systematycznym obniżaniu kosztów produkcji, by mieć zbyt na
nasz produkt i utrzymywać konkurencyjność
– podkreślił prezes Rogala. Na razie polska
energetyka i polska gospodarka nie mają alternatywy dla węgla, dlatego należy robić wszystko, aby to paliwo wykorzystywać w sposób jak
najbardziej przyjazny dla środowiska.

I nwestować w nowe

kopalnie
Dyskusja o tym, czy węgiel jest potrzebny,
czy też zbędny, przesłania najważniejszy problem. Otóż trzeba inwestować w udostępnianie
nowych pokładów i w budowę nowych kopalń,
bo tylko wtedy polskie górnictwo zaspokoi
zapotrzebowanie energetyki. – Inwestycje
są potrzebne, ale czy administracja państwowa
będzie sprzyjała nowym inwestycjom, w tym
zagranicznym? – pytał Janusz Steinhoff.
Oddzielnym tematem jest górnictwo węgla koksowego. Kraje Unii Europejskiej importują rocznie ok. 40 mln ton tego surowca.
Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, przyznał, że obecna koniunktura
skłania do nowych inwestycji. – Rozmawiamy z Prairie Mining o kopalni Dębieńsko.

Kończymy audyt, kończymy wyceny. Te
procesy powinny się zakończyć w październiku. Kopalnia Dębieńsko została wpisana
do Programu dla Śląska w ramach strategii
odpowiedzialnego rozwoju. Chcemy jak
najszybciej zrealizować ten punkt rządowego przedsięwzięcia – powiedział prezes
Ozon. Kopalnia mogłaby wydobywać rocznie
2,5 mln ton dobrej jakości węgla koksowego.
Na początku wydobycie byłoby prowadzone od strony ruchu Szczygłowice kopalni
Knurów-Szczygłowice. W ten sposób można
wydobywać około 0,5 mln ton węgla rocznie.
Po wybudowaniu szybu w Dębieńsku wydobycie mogłoby wzrosnąć do 2,5 mln ton węgla.
– Popyt jest, więc strategicznie inwestycja ma sens. Trzeba inwestować w momentach koniunktury i dzisiaj ona jest. Kiedy
przyjdzie kryzys, chcemy być przygotowani. Dlatego musimy zagwarantować sobie
REKL A M A

długoterminowe finansowanie – powiedział
Daniel Ozon. – Rozmawiamy z instytucjami
finansowymi, również chińskimi, tak aby zabezpieczyć sobie nawet 12-letnie finansowanie na budowę kopalni – dodał. Prezes JSW
przyznał, że obecnie banki chińskie są jednymi
z nielicznych, które oferują takie możliwości.
Teoretycznie prezydent USA Donald Trump
nie prowadzi polityki antywęglowej i nie
wymusza na amerykańskich bankach blokowania linii kredytowych dla przedsięwzięć
węglowych, jednak warunki kredytowania,
czas i dostępność pieniędzy są wciąż bardzo
ograniczone. Banki europejskie unikają inwestycji węglowych. Przygotowują się nawet
do raportowania, jak bardzo takie inwestycje
ograniczyły i tym samym ochroniły klimat.
Polskie banki nie mają środków, aby udźwignąć długoterminowe finansowanie inwestycji
JSW.l
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Bioróżnorodność

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

Człowiek uważa się za koronę stworzenia, ale
jednocześnie – podobnie jak pozostałe organizmy żywe – jest częścią ekosystemu i od niego
zależy. Nie tylko żyje w różnorodnym biologicznie środowisku, ale sam się z niego składa,
ponieważ organizm ludzki jest zbudowany
ze 100 bln komórek. Tworzą one niezmiernie
skomplikowany system wzajemnych relacji,
dzięki którym możemy żyć i sprawnie funkcjonować. Ludziom tym bardziej więc powinien
leżeć na sercu los zagrożonych gatunków roślin
i zwierząt, a nawet ekosystemów.

Zgodnie z Konwencją o różnorodności
biologicznej różnorodność gatunkowa to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
występujących na Ziemi, między innymi
w ekosystemach lądowych, morskich czy
słodkowodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią.
Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej, jak i tej na poziomie ekosystemów.
Do tej pory naukowcy opisali niecałe
2 mln gatunków roślin i zwierząt. Wydaje się
to ogromną liczbą, podczas gdy to jedynie
20 proc. – na Ziemi żyje ich bowiem około 10 mln. Te liczby obrazują, jak różnorodne, zmienne i niespodziewane formy może
przybierać materia ożywiona. Zróżnicowanie
organizmów żywych wynika z ich adaptacji
do środowiska, w którym żyją. W procesie
ewolucji ciągle wykształcają się osobniki o nowych cechach i ich kombinacjach, co zwiększa
prawdopodobieństwo przetrwania gatunków
w razie zmian w środowisku.

C złowiek częścią

ekosystemu
Sam gatunek ludzki jest elementem różnorodności biologicznej, a bez niej nie byłoby możliwe jego istnienie. Zapewnia mu ona
źródło pożywienia, leki, drewno oraz inne surowce niezbędne do życia. Rośliny produkują
tlen, wchłaniają substancje szkodliwe dla człowieka, spowalniają zmiany klimatyczne oraz
– zwłaszcza duże skupiska drzew – chronią
przed powodziami. Różnorodność biologiczna ma istotne znaczenie dla funkcjonowania
ekosystemów – im jest większa, tym przyroda
sprawniej reguluje klimat, wodę i powietrze.

ARCHIWUM

Topniejąca różnorodność
Ocenia się, że ponad 40 proc. światowej
ekonomii opiera się na biologicznych produktach i procesach. Produkcja żywności
możliwa jest głównie dzięki temu, że mamy
dostęp do żyznej gleby i wody, a pszczoły
zapylają rośliny i drzewa. Chodzimy ubrani
w naturalne tkaniny, jak bawełna, wełna lub
jedwab. Z przyrody czerpiemy też drewno
i inne materiały potrzebne do budowania
domów lub produkcji mebli. Również wiele
leków, na przykład aspiryna, ma naturalne
pochodzenie. Bioróżnorodność jest niezbędna
do utrzymania długofalowego funkcjonowania
takich gałęzi gospodarki jak rolnictwo i rybołówstwo. Stanowi więc gwarancję jakości
naszego życia.

F ilar polskiej gospodarki
Tereny rolnicze zajmują ok. 60 proc.
powierzchni naszego kraju. Polska wieś jest
największym azylem różnorodności biologicznej na kontynencie europejskim. Składają
się na to takie czynniki jak rozdrobnienie
gruntów, zadrzewienia śródpolne, żywopłoty czy oczka wodne. Te zjawiska pozwalają
bardzo wysoko oceniać bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe Polski w skali Europy.
Bioróżnorodność polskiej wsi przynosi też
wymierne korzyści ekonomiczne. Im jest
ona większa, tym szybciej rozwija się region,
a co za tym idzie – polepszają się warunki
życia mieszkańców. Tereny o wysokich walorach przyrodniczych czerpią spore zyski
z turystyki, przyciągając ludzi uciekających
od miejskiego zgiełku.
Ekonomiści obliczyli, że roczne straty
wynikające z utraty zasobów, które za darmo czerpiemy z natury, kosztują gospodarkę
ok. 50 mld euro. Jeżeli nie podejmiemy działań
zaradczych, koszt utraty bioróżnorodności
może do roku 2050 osiągnąć 7 proc. PKB.

R óżnorodność

zagrożona
Każdego dnia z naszej planety, w wyniku
zanieczyszczeń i przekształceń w naturalnym
środowisku, znika co najmniej 20 gatunków
zwierząt, roślin i grzybów. Główną przyczyną
jest utrata przez nie siedlisk, czyli niszczenie
przez człowieka warunków odpowiednich dla

życia danych gatunków. Zagrożenie to dotyczy
ponad połowy gatunków, które obecnie giną.
Na drugim miejscu wymienia się wprowadzanie przez człowieka gatunków pochodzących
z innych rejonów geograficznych, tzw. obcych
gatunków inwazyjnych, wypierających gatunki
rodzime. W Polsce jest nim na przykład żółw
czerwonolicy, który lepiej sobie radzi na wolności niż rodzimy żółw błotny. Trzecie miejsce
na liście zagrożeń dla bioróżnorodności zajmuje rybołówstwo, kłusownictwo, myślistwo
oraz wycinanie drzew.
Od ponad 5 tys. lat działalność człowieka wpływa na różnorodność biologiczną
Europy – od momentu rozprzestrzenienia
się rolnictwa i hodowli zwierząt. Rewolucja
rolna i przemysłowa doprowadziły do przyspieszonych zmian w użytkowaniu gruntów,
intensyfikacji rolnictwa i urbanizacji. Przez
to zaniechano wielu praktyk, jak tradycyjne
metody upraw, które pomagały w utrzymywaniu środowiska różnorodnego biologicznie.
Zmiany w obrębie jednego gatunku zmieniają
cały ekosystem, co można porównać do efektu domina – wymarcie jednych organizmów
wpływa na inne, co powoduje, że z powierzchni Ziemi znikają kolejne rośliny i zwierzęta.
Wyginięcie gatunku jest nieodwracalną stratą,
ponieważ znika także unikalna kombinacja genów w nim zawarta. W związku z tym, że każdy gatunek ma swoje miejsce w ekosystemie,

bez niego ekosystem również staje się mniej
stabilny.

P rzyrodzie na ratunek
W 2010 roku na szczycie Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu rządy państw
członkowskich zobowiązały się do redukcji
spadku bioróżnorodności. Komisja Europejska
już od lat 70. podejmuje działania legislacyjne
dla ratowania różnorodności biologicznej.
Jedna z najnowszych praktyk tego typu pojawiła się w perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020. Zgodnie z nią
w ramach dopłat bezpośrednich przewidziano
obowiązek zazielenienia. Przewiduje ona wyłączenie z produkcji części gruntów i ochronę
obszarów proekologicznych, do których można zaliczyć na przykład żywopłoty, śródpolne
oczka wodne, pasy drzew, obrzeża lasów, rowy
czy miedze. Dzięki temu rolnicy mają większy
wpływ na ochronę środowiska i różnorodności
biologicznej terenów rolnych.
Członkowie Unii Europejskiej na podstawie dyrektyw ptasiej i siedliskowej utworzyli Sieć Natura 2000. Obszary te zajmują
18 proc. powierzchni lądowej Unii i 4 proc.
powierzchni jej wód. Celem powstania Sieci
było zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków, które uważane
są za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
Po kilkunastu latach funkcjonowania tego
rozwiązania badacze zauważają, że Natura
2000 jest skutecznym narzędziem ochrony
gatunków.
Innym pomysłem na uchronienie różnorodności biologicznej jest katalogowanie
wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. W takim celu w 2008 roku powstał między innymi Globalny Bank Nasion,
który znajduje się na norweskim archipelagu
Svalbard. Mieści się w tunelu wydrążonym
w wiecznej zmarzlinie, a ze względu na bardzo
niską temperaturę otoczenia przechowywanie
nasion odbywa się w nim bez wykorzystania
elektryczności. Docelowo zbiór miałby zawierać nasiona wszystkich 300 tys. gatunków
roślin, jakie odkryto na Ziemi. Na całym świecie rozsianych jest do tej pory 1,4 tys. banków
nasion, które jak dotąd zgromadziły zaledwie
0,6 proc. gatunków roślin.
l

Nagrody

Ekolaury przyznane
2 października w katowickim kinoteatrze
Rialto odbyła się uroczystość wręczenia nagród Polskiej Izby Ekologii. Ekolaury, które
są przyznawane za efektywne i innowacyjne prace na rzecz ochrony środowiska,
przyznano w tym roku po raz 16. Konkurs
ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany
do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji
pozarządowych i samorządów. W tym roku
wręczono 18 Ekolaurów i siedem wyróżnień.
Trafiły one do przedsiębiorstw działających
w branży komunalnej sektora odpadowego, wodociągowego, zielonych technologii
i ochrony powietrza. Na widowni zasiedli przedstawiciele biznesu, świata nauki
i polityki.

– W Polsce jeszcze zbyt często postrzega się działalność ekologiczną jako
obciążenie dla przedsiębiorstwa. My konsekwentnie upominamy się o społeczną
odpowiedzialność biznesu – mówił Czesław
Śleziak, szef Rady Polskiej Izby Ekologii,
który wspólnie z prezesem Grzegorzem Pasieką odczytywał i honorował tegorocznych
laureatów. W trakcie gali wręczono także
medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. List do uczestników uroczystości skierował minister środowiska Jan
Szyszko, który sprawuje nad konkursem PIE
honorowy patronat razem z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Marszałkiem

Województwa Śląskiego i Prezydentem
Katowic.
Ekolaury i wyróżnienia przyznano
w ośmiu kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powierzchni ziemi –
gospodarka odpadami, ochrona powietrza
i OZE, ekoprodukt – zielone technologie,
edukacja ekologiczna – ochrona przyrody,
energooszczędność i efektywność energetyczna oraz całokształt działalności na rzecz
ochrony środowiska. Osobną kategorię utworzono dla czystszej produkcji – za najciekawsze inwestycje zapobiegające u źródła
powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń
i marnotrawstwu zasobów. Wśród laureatów znalazły się instytucje i firmy ze Śląska.

Za ochronę powierzchni i gospodarkę odpadami Ekolaurami nagrodzono Baterpol
SA w Katowicach, za ochronę powietrza
przyznano je Przedsiębiorstwu Energetyki
Cieplnej PEC w Gliwicach. Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji został nagrodzony
za edukację dla ekorozwoju, a w kategorii
energooszczędność i efektywność energetyczna wyróżnienie przypadło Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – za program modernizacji oświetlenia wewnętrznego i wind
w budynkach. Za całokształt działalności
Ekolaur otrzymało Stowarzyszenie Czystszej
Produkcji w Katowicach.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Seat Tarraco: światowa premiera

Samochód będzie miał adaptacyjne zawieszenie (DCC)
Na początku przyszłego roku ma się pojawić
na rynku największy dotąd SUV w gamie Seata – Tarraco. Wielkością będzie odpowiadał
VW Tiguanowi i będzie wytwarzany w tej samej co Tiguan fabryce w Wolfsburgu.

świateł i Emergency Assist. Dostępne będą
także systemy Emergency Call, Pre-crash Assist i Rollover Detection.
Wszystkie silniki będą miały bezpośredni
wtrysk, turbodoładowanie i system Start &
Stop, oferując moc wyjściową od 150 do 190
KM. Dostępne będą dwa warianty benzynowe.
Pierwszy to czterocylindrowy, półtoralitrowy
silnik TSI o mocy 150 KM, połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów z napędem na przednią oś. Drugi z nich to silnik 2.0
o mocy 190 KM sprzężony z siedmiobiegową
skrzynią DSG z napędem 4Drive. W ofercie pojawią się również dwa silniki 2.0 TDI
o mocy 150 KM lub 190 KM. Wersja 150 KM
będzie dostępna z napędem na przednią oś,
sześciobiegową skrzynią manualną lub z napędem 4Drive i siedmiobiegową DSG. Wersja
o wiekszej mocy będzie oferowana wyłącznie
w wariancie 4Drive/siedmiobiegowa DSG.
W przyszłości pojawią się także inne warianty
jednostek napędowych.

Z modernizowany
O utlander już na rynku
Mitsubishi wprowadziło na rynek Outlandera po modernizacji – nieco zmieniono nie
tylko styl, ale także mechanikę samochodu.
Mitsubishi Outlander w wersji na rok 2019
wyróżnia się nową, górną osłoną chłodnicy,
nowymi elementami stylizacyjnymi na dole

zderzaków z przodu i z tyłu oraz 18-calowymi, aluminiowymi obręczami kół o nowym
wzorze, a także reflektorami przednimi, które
od teraz zarówno w przypadku świateł mijania, jak i drogowych są wyposażone w diody
LED. Polepszono precyzję prowadzenia auta
dzięki zmianie charakterystyki przekładni
kierowniczej, a powiększenie średnicy cylindra w tylnych amortyzatorach zwiększyło siłę
tłumienia, podwyższając komfort podróżowania. Wszystkie wersje 4WD CVT wyposażono
w elektryczny hamulec postojowy i tarcze hamulcowe o zwiększonej średnicy. Pozytywne
zmiany objęły także wnętrze pojazdu – poprawiono wyciszenie kabiny pasażerskiej, dodano
srebrne wykończenia przycisków, przyciski
do sterowania szybami są teraz podświetlane
oraz dodano funkcję AUTO, która pozwala
kierowcy na opuszczanie lub podnoszenie szyb
za jednym naciśnięciem przycisku. Zmodyfikowano przednie fotele – krawędzie siedziska
i oparcia zostały lepiej wyprofilowane, co zapewnia lepsze podparcie ciała w zakrętach.
Na liście wyposażenia najbogatszej wersji Instyle Plus CVT 4WD dodano także oświetlenie
ambientowe w boczkach przednich drzwi.
Mitsubishi Outlander 2019 jest oferowane
w sześciu wersjach z napędem na jedną lub
dwie osie i ośmiu kolorach nadwozia. Zgodnie
z tendencją rynkową auto napędza benzynowa, dwulitrowa jednostka o mocy 150 KM,

która jest dostępna w połączeniu z manualną,
pięciobiegową skrzynią biegów i napędem
na jedną oś oraz z bezstopniową automatyczną
przekładnią CVT z napędem na cztery koła.

CEP i K ułatwia życie

kierowcom
Od początku października nie trzeba
już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego
i poświadczenia polisy OC, gdyż policjanci
wszystkie dane sprawdzają w Centralnym
Rejestrze Pojazdów. Jedynym koniecznym
dokumentem pozostało prawo jazdy, a i w tym
przypadku są zapowiedzi zniesienia obowiązku, co ma nastąpić w ciągu nadchodzących
miesięcy. – Chodzi o zniesienie obowiązków,
które kosztują obywatela, a nie są już dziś
potrzebne – podkreślił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie kolejnych zmian i ułatwień. Skoro
wszystkie dane i całą historię samochodu można sprawdzić w rejestrach, to niepotrzebna
będzie karta pojazdu. Niby niewiele, ale zawsze to mniej o jeden dokument i wydatek
75 złotych. Dokument ma zniknąć, ale jeszcze
nie zapowiedziano kiedy. Ministerstwo zapowiada zresztą, że to nie koniec deregulacji
związanych ze zmianami powodowanymi
wprowadzeniem elektronicznych rejestrów.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Samochód oparty na platformie MQB-A
będzie oferowany zarówno w wersjach pięcio-, jak i siedmiomiejscowej. Auto o długości
4735 mm i wysokości 1658 mm gwarantuje
sporą przestrzeń w kabinie. We wnętrzu projektanci wykorzystali poziomą linię na desce
rozdzielczej, aby podkreślić jego szerokość,
wzmacniając poczucie przestronności. Tarraco
korzysta z 10,25-calowego cyfrowego kokpitu,
a także dotykowego ekranu HMI o szerokości
8 cali, służącego do obsługi łączności. Będzie
pierwszym Seatem wyposażonym w funkcję
kontroli gestów (razem z wyposażeniem w ośmiocalowy system Navigation Plus).
Samochód będzie miał adaptacyjne zawieszenie (DCC). Wybierze jeden z dostępnych
trybów jazdy lub skorzysta z automatycznego doboru przez system, dostosowujący się
do nawierzchni i stylu jazdy kierowcy. Nowy
Seat Tarraco będzie miał wiele systemów
wspomagania jazdy. Poza Lane Assist i Front
Assist pojazd wyposażony będzie opcjonalnie w system wykrywania martwego pola,
wykrywania znaków drogowych, asystenta
jazdy w korku, aktywny tempomat, asystenta

Auto o długości 4735 mm i wysokości 1658 mm gwarantuje sporą przestrzeń w kabinie

Wszystkie wersje 4WD CVT wyposażono w elektryczny hamulec postojowy

Mitsubishi Outlander 2019 jest oferowane w sześciu wersjach z napędem na jedną lub dwie osie

R O Z M A I T O Ś C I

Ucieczka z krainy gafy

Rodzice –
szybkiego
reagowania
Zawsze pomocni, nie do zastąpienia, uczynni
i przydatni w każdej sytuacji. Tak chcielibyśmy
być widziani przez swoje dzieci.

Ale one muszą kiedyś dorosnąć i prędzej
czy później upomną się o swoją integralność.
A co z nami, rodzicami, którzy ugrzęźli w kieracie brygady szybkiego reagowania?
Moja znajoma co rusz jest zaskakiwana przez swoją córkę niespodziewanymi
wizytami z wnuczętami. Zdarza się, że gdy
po pracy wysiada z auta pod swoim blokiem,
natychmiast na głowę zwala się jej ukochana
rodzina. Młoda oznajmia: popilnujesz dzieci,
bo my musimy coś załatwić. I nim zdąży cokolwiek odpowiedzieć, znika. Kobieta czuje się
wykorzystywana i lekceważona. Nigdy jednak
nie wystawiła wnucząt za drzwi, bo kocha
je nad swoją wolność. No i czeka godzinami
na powrót ich rodziców, którzy nie przywykli
mówić, o której przyjadą ani odbierać telefonów od darmowej opiekunki. Zdarza się,
że dzieciaki zasypiają w ubraniach na kanapie, bo mama odbiera je po północy i wiezie
40 minut rozespane do innego miasta, gdyż
nie mieszkają w pobliżu.
– Nie wiem, jak uniknąć takich sytuacji.
Bywało, że musiałam odwoływać zaplanowane
na popołudnie spotkania lub nie dałam rady
iść do lekarza, bo przecież nie zabiorę dzieci
do kina na film dla dorosłych czy do przychodni. Jak uniknąć tyranii własnej córki i nie
stracić dobrych kontaktów z nią, zięciem
i wnuczętami? – zastanawia się młoda babcia.
Gdy trzydziesto- lub czterdziestolatki bezpardonowo traktują rodziców jak brygadę
szybkiego reagowania na ich problemy czy
kłopociki, to nie jest kwestia savoir-vivre’u.
Każdy chce być kochany i pomocny, ale czy
zasługujemy na poważne traktowanie, jeśli
sami siebie ustawiamy w drugim szeregu?
Nie pamiętam, żebym powiedziała swojemu
dziecku: kochanie, jak zamierzasz to załatwić,
bo ja nie mam w tym tygodniu czasu ci pomóc. A jestem szczęściarą, bo moja latorośl
mieszka za granicą, więc nie napada mnie
swoimi sprawami każdego dnia, nie wyciąga
pieniędzy z mojego portfela z rozkosznym
uśmiechem, nie podrzuca dzieci na weekend.
A zatem próby mojej asertywności nie było,
choć moje dziecko zawsze pyta, czy mogę
pomóc i dziękuje za wsparcie. Być może liczy
się z tym, że mogę odmówić.
Nic tak nie psuje relacji rodzinnych jak
hodowanie poczucia krzywdy i wykorzystywania latami. Bańka milczenia kiedyś pęknie.
Odmawiania bycia pomocnym na zawołanie
trzeba się uczyć metodą małych kroków. Wtedy widzi się postępy, które dodają skrzydeł
naszej niezależności i jednocześnie szansę
naszym dzieciom na branie odpowiedzialności
za ich życie.
Znajomej zirytowanej nachalnością córki poradziłam, żeby przy kolejnym nalocie
nie pozwoliła podrzucić sobie wnucząt bez
wcześniejszego uzgodnienia. Chamstwem nie
warto odpowiadać na chamstwo, bo spirala się
nakręca. Dlatego twardą odmowę może osłodzić wyjaśnienie typu: dziś mam inne plany,
ale chętnie popilnuję wam dzieci za tydzień,
zadzwoń do mnie w czwartek o dwunastej,
to powiem ci, o której możecie je do mnie
przywieźć. 
JOLANTA TALARCZYK

Peryferia

Sąsiedzi
Czasem jest tak, że jedno małe, niepozorne zdarzenie powoduje reakcję łańcuchową
i pociąga za sobą wiele innych, na pierwszy
rzut oka ze sobą niezwiązanych. Tak właśnie
było pewnego wrześniowego poranka, ni
to latem, ni to jesienią, ale na pewno nie zimą.
Pani Zofia jak co rano wstała zdecydowanie
wcześniej niż reszta mieszkańców jej bloku
i mimo swoich 65 lat dziarsko wymaszerowała
przed dom. Nie zwróciła uwagi, że pierwszy
przymrozek skuł w nocy niewielką kałużę,
i spektakularnie wywinęła orła. Świadkiem
zdarzenia był Maciek, który od razu podbiegł
jej pomóc. Było to o tyle dziwne, że mimo
że mieszkali obok siebie przez ostatnie kilka
lat, to był to ich pierwszy bezpośredni kontakt
wybiegający poza grzecznościowe powitania.

Wygląd Maćka zresztą nie za bardzo przekonywał panią Zofię. Chłopak wydawał się jej
dość specyficzny. Zakapturzony mruk, który
w czasie odbywających się w okolicach meczów zmieniał się w głośnego i śmierdzącego
alkoholem ziomka, żeby kolejnego dnia znowu
być cichym chłopcem z sąsiedztwa. I mimo
że pani Zofia w sumie niczego przesadnie
się nie bała – on ją czasem mocno niepokoił. I tym bardziej zdziwiła ją jego wylewna
pomoc po jej małym porannym wypadku.
Pozbierała się jednak szybciutko i już bardziej
ze swojej wrodzonej, nieokiełznanej ciekawości zaprosiła Maćka na śniadanie. I tak cały

poniedziałkowy poranek, który zapowiadał
się raczej do bani, zaowocował dość nieoczekiwaną przyjaźnią.
Pani Zofia zresztą dość szybko rozgryzła
bolączki Maćka i zaczęła wprowadzać w życie
swój bardziej skomplikowany plan. Odkryła
bowiem, że chłopak nieszczęśliwie wzdycha
do jej sąsiadki, młodziutkiej osiedlowej fryzjerki. Problemem, który jednak musiała przemyśleć, był fakt, że fryzjerka miała męża. Był
jednak mało ważny, bo kto jak kto, ale pani
Zofia sąsiadująca z nimi przez ścianę wiedziała, jak beznadziejnym mężem był jej sąsiad
i jak bardzo nieszczęśliwa była dziewczyna.
Mniej więcej w tym samym czasie Maciek
odkrył inną sąsiedzką tajemnicę poliszynela – czyli że w jego nowej dobrej znajomej
od lat bardzo mocno durzy się pan Sławomir.
Tu problem był jednak zgoła inny, bo pani
Zofia znała swojego cichego wielbiciela nie
od wczoraj i miała o nim jak najgorsze zdanie.
Nie mówiła o nim inaczej niż „sąsiad gbur”.
Sąsiedzkie swatanie nieudolnie trwałoby
całą jesień, gdyby nie mała lokalna katastrofa.
Otóż mąż fryzjerki wrócił pewnego dnia tak
bardzo upojony alkoholem, że jego stan nie
pozwolił mu nawet dojść do drzwi własnego
mieszkania. Sęk w tym, że trzymany w jego
ustach papieros upadł niedaleko i w ten sposób
zajęła się drapowana poliestrowa zasłona powieszona w oknie klatki schodowej. Pożar ugaszono, ale dla bezpieczeństwa ewakuowano

mieszkańców, a gdy było już po wszystkim,
pani Zofia zaprosiła do siebie na herbatę szlochającą z przejęcia fryzjerkę i Maćka. Zanim
jednak chłopak przyszedł, przebrany w coś
innego niż w piżamę z misiami, w której i tak
wszyscy go już widzieli, to pani Zofia wzięła
młodą fryzjerkę na ich pierwszą poważną rozmowę. Opowiedziała jej o swoim pierwszym
nieudanym małżeństwie, zaaranżowanym „dla
jej dobra”, i o jeszcze gorszym drugim, w które
wpakowała się już całkiem sama. Powiedziała
dziewczynie prosto z mostu, że doskonale
przecież słyszy, co dzieje się u niej w domu
i że tak być nie może. Ta tylko chlipała i przyznawała jej rację. Pozew rozwodowy miała
gotowy od dawna, ale brakowało jej odwagi
– no bo gdzie ona, sama przecież nie da rady.
Pani Zofia poklepała ją po ramieniu
ze zrozumieniem i pewnością, że „na pewno da radę, tylko jej się tak wydaje, a poza
tym…” i na to wszedł Maciek. Wyjątkowo
był nie w bluzie z kapturem, ale w koszuli,
która wyglądała tak, jakby ktoś chciał ją nieudolnie wyprasować, z butelką nalewki jego
babci (bo i tak nikt przecież teraz nie zaśnie).
Za Maćkiem przyczłapał, prawie siłą przez
niego przyciągnięty, „sąsiad gbur”, na widok którego pani Zofia żachnęła się tylko,
ale w końcu nic nie powiedziała. I tak, małe
zdarzenia, pozornie wcale niefortunne, miały
całkowicie odmienić życie czwórki sąsiadów.
l

Zdrowie

Uprzedzić atak czkawki
Czkawka lubi pojawiać się w najmniej oczekiwanym momencie – gdy przemawiamy
do większej grupy ludzi, podczas ważnej rozmowy czy podczas uroczystości ślubnej. Przychodzi nagle i jest bardzo męcząca, ponieważ
utrudnia oddychanie i mówienie. Zazwyczaj
czkawka jest niegroźnym, choć kłopotliwym
objawem fizjologicznym wywołanym przez
podrażnienie nerwu przeponowego. Powoduje on nieregularne i gwałtowne skurcze
przepony i mięśni oddechowych. Kiedy przepona zaczyna intensywnie pracować, przestajemy mieć kontrolę nad równomiernym oddychaniem, co objawia się charakterystycznym
dźwiękiem. Zdarza się jednak, że czkawka jest
też objawem poważniejszych chorób.

J akie są najczęstsze
przyczyny czkawki ?
Zazwyczaj czkawka trwa do godziny,
a w trakcie jej trwania skurcze przepony występują co 30 sekund. Przeważnie jest ona
wynikiem naszego pośpiechu. Pojawia się,
gdy jemy bez popijania, zbyt dużymi kęsami
(łykamy wtedy sporo powietrza, które wypełnia żołądek, co nasila skurcze przepony).
Czynnikami ryzyka jest także zbyt zimne, zbyt
gorące lub zbyt ostre jedzenie, które drażni
nerwy przeponowe. Ta przypadłość szczególnie często występuje po spożyciu alkoholu,
stąd powiedzenie „pijacka czkawka”. Alkohol
rozluźnia bowiem mięśnie przepony.
Podobne działanie mają także napoje gazowane. Bardzo często czkawka jest wynikiem
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przejedzenia. Kiedy szybko spożywamy dużą
liczbę pokarmów, żołądek rozciąga się i naciska na przeponę, czego skutkiem jest jej
gwałtowny skurcz i czkawka.

O bjawem jakich chorób
może być czkawka ?
Jeśli czkawka dręczy nas regularnie albo
trwa dłużej – powyżej 8 godzin – należy iść
do lekarza, by znalazł jej przyczynę. Często
winne są stres i nerwica. Jeśli te choroby zostaną wykluczone, konieczne są dokładniejsze
badania. Czkawka często jest objawem chorób
układu pokarmowego – zaburzenia przemiany
materii objawiają się osłabieniem i napadami
głodu, który chorzy zaspokajają łapczywym
jedzeniem. Przyczyną czkawki mogą być schorzenia ośrodkowego układu nerwowego lub
choroby powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego, np. przewlekła niewydolność
nerek i cukrzyca. Czkawka może być również
objawem zapalenia otrzewnej, niedrożności
jelit i zapalenia wątroby. Będzie też męczyć
osoby cierpiące przez guzy w klatce piersiowej,
okolicach szyi, ale także mające powiększone
wole czy ostry stan zapalny klatki piersiowej.
Jeśli czkawce towarzyszą kaszel, duszności
i gorączka, może to wskazywać na zapalenie
płuc lub zapalenie opłucnej.

J akie są niezawodne

sposoby na usunięcie
czkawki ?
Jedyną potwierdzoną naukowo metodą
powstrzymania czkawki jest zwiększenie

we wdychanym powietrzu stężenia dwutlenku węgla. Skuteczne będą zatem wszystkie
sposoby, które są związane ze wstrzymywaniem oddechu. W jednym z nich nabieramy
jak najwięcej powietrza do płuc, a następnie
trzymamy je tak długo, jak potrafimy, w międzyczasie przełykając ślinę. Jeszcze szybciej
osiągniemy ten sam efekt, robiąc dwa-trzy
wdechy i wydechy do papierowej torebki.
Bardzo skutecznym sposobem jest też
wypicie szklanki wody na jednym wdechu, kilkoma rytmicznymi łykami. W tym przypadku
oprócz tego, że wstrzymujemy oddech i zwiększamy stężenie dwutlenku węgla, zmuszamy
organizm do skupienia się na przełknięciu
wody. Zamiast wody możemy też zaabsorbować nasz organizm zjedzeniem łyżeczki
cukru. Przepona wraca wówczas do normalnego rytmu pracy, ponieważ zmienia się
rytm oddechów. Bardzo dobre rezultaty daje
również picie ziołowych naparów, które działają rozluźniająco i uspokajająco. Jeśli często
dopada nas czkawka, zmieńmy także sposób
odżywiania – przerzućmy się na lekkostrawną
dietę.l
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Krzyżówka panoramiczna nr 20
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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: „Na jesieni świat się mieni”.
Nagrodę wylosowała: Ilona Hajok z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Browary Warszawskie, odsłona druga
W stolicy powstaje wielka inwestycja – nieczynny, XIX-wieczny kompleks piwowarski
na Woli zyska nowe oblicze. Przez długie lata
o świetności tego miejsca przypominały jedynie zrujnowane budynki oraz niedostępne
piwnice. Teraz obiekt zostanie zrewitalizowany i powstanie w nim klimatyczny, wielki
i otwarty dla wszystkich kompleks gastronomiczny. Na przełomie 2018 i 2019 roku
do Browarów Warszawskich powrócą ludzie,
a w dawnej warzelni znowu popłynie piwo.

Znane zakłady warzące piwo przy ulicy
Krochmalnej działały od połowy XIX wieku. Wtedy browar nosił nazwę Haberbusch
i Schiele. Po drugiej wojnie światowej upaństwowiono go i nazwano Browarami Warszawskimi, które miały w logo charakterystycznego sfinksa. Produkowano w nim m.in.
piwo Królewskie, z kolumną Zygmunta na etykiecie. Z zakładem połączone były piwnice,
które pełniły rolę magazynów i chłodni piwa.
Były wielokrotnie rozbudowywane i pogłębiane, do dziś zachowała się piękna czerwona
cegła ceramiczna ze słynnej Cegielni Włochy.
Od 2004 roku, gdy ostatnie trunki wyjechały
z zakładu, browar stał pusty, a jego zabudowania stopniowo wyburzano.

F eniks z popiołów
Czteroipółhektarowy teren dawnych Browarów Warszawskich zakupiła firma Echo
Investment, która buduje tu wielofunkcyjny
kompleks biurowo-mieszkaniowy. Obejmie on
teren między ulicami Grzybowską, Wronią,

Chłodną i Krochmalną. Stworzą go cztery
biurowce, pięć budynków mieszkalnych oraz
przestrzeń przeznaczona na usługi, restauracje i sklepy. Część publiczna ma być przez
całą dobę dostępna dla wszystkich. Przyjazne przestrzenie wspólne – kameralne place,
miejskie ogrody i urokliwe dziedzińce – będą
przyciągać mieszkańców i przechodniów. Sercem kompleksu mają być zabytkowe obiekty
– Willa Schiele, Piwnice Czasu i Warzelnia.
Piwniczne mury przez lata przesiąkły wilgocią i grzybem, a ich cegły zmurszały. Jednak
inwestorom we współpracy z konserwatorem
udało się uratować to miejsce. Krok po kroku,
cegła po cegle, odsłonili kolejne fragmenty
piwnic. Osuszyli je, odgrzybili i skuli ze ścian
kafelki położone w latach 50. Po konserwacji
cegły zostaną odsłonięte, by dodawały klimatu piwnicom. Po zakończeniu prac Piwnice
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Czasu będą w pełni zintegrowane z okolicznymi budynkami Browarów Warszawskich.

S tołeczny browar
Stare piwnice, które służyły jako magazyn
piwa, zostaną zaadaptowane na halę gastronomiczną, taką jak Koszyki czy Gwardia. Wyeksponowane w nich będą między innymi ocalałe
podstawy pod beczki, w których leżakowało
piwo. Inwestorzy chcą, by za dwa lata Piwnice
Czasu stały się charakterystycznym miejscem
na kulinarnej mapie Warszawy. Na powierzchni 1,7 tys. metrów kwadratowych na gości będzie czekało kilkanaście restauracji, kawiarni
i pubów. Piwnice będą w części odsłonięte
– na obu ich krańcach powstaną zagłębione
place, przez które będzie można wejść pod
ceglane, przeszklone arkady.
Warzelni przywrócono jej pierwotną rolę
– w jej głównym budynku, którego korpus
powstał w latach 80. XIX wieku, ma powstać
minibrowar. W jej szacowne mury powróci zatem szlachetna tradycja warzenia piwa
rzemieślniczego. Inwestorzy szukają już mistrzów piwowarstwa, którzy mogliby wytwarzać tu swój trunek. Zapewniają, że nie będzie
to tylko restauracja z piwem, tylko produkcja
na większą skalę. Warzelnia wspólnie z Piwnicami Czasu stworzy szczególną przestrzeń,
gdzie tradycja spotka się z nowoczesnością
w towarzystwie wybornych, kraftowych piw.
Do browaru będzie można przejść z Piwnic
Czasu albo prosto z Rynku Warzelni, czyli
z jednego z placów miejskich w Browarach
Warszawskich.
MAREK KOWALIK

Polska będzie w tym roku liderem wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej,
prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW w raporcie ocenia, że w tym roku
gospodarka Polski zyska 4,4 proc. W przyszłym roku wzrost spowolni do 3,5 proc. Inflacja będzie na poziomie 2 proc. na koniec roku.
To najlepszy wynik we Wspólnocie. Gospodarka niemiecka zyska 1,4 proc., hiszpańska
2,8 proc., włoska 1,4 proc., a brytyjska 1,1 proc.
PKB krajów strefy euro zyska 2 proc., pozytywnie wyróżnią się tu republiki nadbałtyckie.
PKB Estonii i Łotwy powiększą się o 3,7 proc.,
a gospodarka Litwy zyska w tym roku 3,5 proc.
Dobre prognozy są dla USA. Amerykański
PKB powiększy się o 3,2 proc. Kraje rozwijające się pójdą do przodu o średnio 6,5 proc., przy
czym największy przyrost zanotują gospodarki
Indii i Bangladeszu – po 7,3 proc. wzrostu.
Chiński PKB zyska 6,6 proc.
Jaja – blisko 24 proc., masło – prawie
10 proc., warzywa – 8,6 proc. – o tyle,
według danych GUS, wzrosły ceny
w ostatnim roku. W tym czasie potaniał
cukier o 32 proc. i owoce o 5 proc. Jednak
w najbliższym czasie musimy liczyć się z kolejnymi podwyżkami. W górę idą ceny paliw, gazu
i prądu. Prognozy mówią, że niebawem nawet
o 30 proc. może podrożeć mięso. Dynamicznie
rosną ceny ropy naftowej. Odbije się to na cenie
benzyny. Rok temu litr Pb 95 kosztował ok.
4,5 złotego, dziś to przeciętnie ok. 5,10 złotych.
Zapewne cena ta jeszcze wzrośnie.
Wartość kredytów mieszkaniowych należy do najwyższych od dekady – wynika
z danych Biura Informacji Kredytowej.
Między styczniem a czerwcem br. imponująco
rosła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wzrost był zarówno liczbowy
(7,8 proc.), jak i wartościowy (16,7 proc.). Jeżeli
utrzyma się tendencja z pierwszego półrocza,
to wartość umów na kredyty mieszkaniowe
może sięgnąć 56 mld złotych, co byłoby najlepszym wynikiem od 10 lat.
Coraz mniej Polaków uczestniczy w nabożeństwach – wynika z badań przeprowadzonych przez amerykański ośrodek badawczy
Pew Research Center. Z sondaży przeprowadzonych wśród obywateli 108 państw to właśnie u nas współczynnik spadku uczestnictwa
w nabożeństwach postępuje najszybciej.
Obecnie 26 proc. obywateli poniżej 40. roku
życia chodzi do kościoła co niedzielę. Wśród
Polaków powyżej 40. roku życia odsetek ten
wynosi 55 proc. Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego SAC poinformował, że w 1980
roku 51 proc. katolików uczestniczyło w niedzielnym nabożeństwie. W 2016 roku liczba
ta spadła do 36,7 proc.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O

R edaktor naczelny : Sławomir Starzyński
Redaguje zespół
W ydawca : Hanna Krzyżowska
Oficyna Wydawnicza „Górnik”,
40-749 Katowice, ul. Bł. ks. St. Kubisty 47,
tel. 32 352 03 09; tel. 500 27 88 66.
e - mail : gornik1@wp.pl;
strona internetowa www.nowygornik.pl
D ruk : POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy niezamówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publikowanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów opublikowanych
na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

12

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –31 PA Ź DZ I E R N I K A 2018

A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębska Spółka Węglowa

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Autobus
dla Caritasu
Zasilany energią elektryczną autobus – dzięki Jastrzębskiej
Spółce Węglowej – trafi do Caritas Polska. Autobus będzie
pełnił funkcję mobilnej ambasady służącej proekologicznej
działalności tej organizacji charytatywnej.

Prezes zarządu JSW Daniel Ozon przekazał symboliczny
akt własności elektrycznego autobusu 7 października w Toruniu. Akt darowizny odebrał ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska. Sama uroczystość była częścią Niedzieli Świętego
Franciszka – Konferencji Ekologicznej pt. „Przebudzenie ekologiczne. Krok pierwszy – nie marnuję żywności”. W ramach
imprezy w czterech miastach w Polsce – m.in. w Toruniu
– odbywały się konferencje połączone z warsztatami kulinarnymi food waste oraz kiermaszem zdrowej żywności, których
celem jest zmiana postaw społecznych wobec środowiska
naturalnego. „Mobilna ambasada”, czyli użyczony przez JSW
autobus Mercedes Benz/Automet, ma być wykorzystywana
w kampaniach promujących taką postawę.
W niemal czterotonowym pojeździe jest 11 miejsc siedzących, trzy miejsca stojące oraz miejsce na wózek inwalidzki.
Autobus wyprodukowany przez firmę Automet Group z Sanoka
na podzespołach Mercedesa-Benza jest wyposażony w silnik
elektryczny Brusa o mocy 74 kW i baterie litowo-jonowe,
które po pełnym naładowaniu pozwalają na przejechanie
200 kilometrów.
JSW SA
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

7 października w Toruniu prezes zarządu JSW SA Daniel Ozon przekazał symboliczny akt własności elektrycznego autobusu

