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Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA: 
– Pytanie o korzyści z technologii 
IT w górnictwie 
będzie tak 
absurdalne jak 
pytanie o pożytki  
z elektryczności.

Sośnica wartością 
dodaną dla Polskiej 
Grupy Górniczej
To już w zasadzie pewne – kopal-
nia Sośnica zostaje w Polskiej 
Grupie Górniczej. Zostały tylko 
formalności. Wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski 
zapowiedział, że do Komisji 
Europejskiej zostaną skie-
rowane odpowiednie wnio-
ski o wycofanie Sośnicy z listy 
zakładów górniczych przezna-
czonych do przeniesienia 
do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń i do likwidacji. 

strona 3

Australijczycy w JSW
Współpraca w dziedzinie inno-
wacji.

strona 4

Technologie  
zagwarantują rozwój
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wspiera 200 milionami złotych 
modernizację baterii koksowni-
czej w koksowni Przyjaźń. 

strona 5

Operacja Pszczoła
Ochrona owadów zapylających. 

strona 8

Camry wraca do 
Polski
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Polska GruPa Górnicza. Kopalnia w oczach dziecka

Barbórka Tosi

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala na konferencji prasowej nie musiał odpowiadać 
na pytania dziennikarzy. Bohaterkami spotkania były panie Joanna Bulek, autorka tekstu do książki 

„Barbórka Tosi”, i Aleksandra Kuźmicka, autorka ilustracji. Prezes PGG, bardzo zadowolony, 
poinformował o książce, która pokazuje kopalnię węgla kamiennego oczami kilkuletniej dziewczynki, 

i poskarżył się, że miał kłopot ze znalezieniem jej egzemplarza. Chciał pokazać ją znajomym. „Jest 
jakiś egzemplarz, ale to kosztuje 20 złotych” – zażartował jeden z pracowników Biura Zarządu PGG. 

Wkrótce nie będzie kłopotu, ponieważ Polska Grupa Górnicza zamówiła dodruk „Barbórki Tosi”. 
Pierwsze wydanie w nakładzie 10 tys. egzemplarzy było dołączane do magazynu firmowego PGG. 
Rozeszło się błyskawicznie. Pracownicy PGG dostawali je za darmo. Kolejne wydanie będzie także 

darmowe.
więcej na s. 3
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B E Z  F A J R A N T U

Czyste powietrze, 
czysty interes
E kologia może być utrapieniem i hamulcem dla 

gospodarki, jeżeli traktuje się ją jak kajdany 
ograniczające swobodę ruchu. Może także napędzać 
gospodarkę, ale tylko wtedy, jeżeli ma się pomysł, 
jak na niej zarobić. Do tej pory wiele działań 
proekologicznych było traktowanych wyłącznie jako 
kosztowny system zakazów. Czy rządowy program Czyste 
Powietrze może przełamać ten stereotyp? Ma szansę. 
Przeznaczono na niego ponad 103 mld złotych rozłożone 
na 12 lat. Możliwe, że podobna kwota w formie kredytów 
będzie pochodziła z instytucji finansowych.

C elem programu jest walka z niską emisją, która 
odpowiada za zanieczyszczenie powietrza. Chodzi 

także o obniżenie kosztów ogrzewania. Aby je obniżyć, 
potrzebna jest termomodernizacja. Właściciele domów 
jednorodzinnych mogą starać się o finansowe wsparcie 
na ocieplenie domu, na wymianę starego pieca albo 
wymianę okien. 

T o pierwszy program z pokaźnym funduszem, którego 
realizacja ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. 

Wbrew obiegowym opiniom nie energetyka węglowa 
najbardziej zanieczyszcza powietrze w miastach, ale stare 
domowe piece, w których spala się wszystko – odpady 
z tworzyw sztucznych, śmieci i najgorszej jakości węgiel. 
Często jest tak, że domy, w których w starych piecach 
płonie plastik, nie są ocieplone i mają nieszczelne okna. 

Ż aden program rządowy, za wyjątkiem programu 
500 plus, nie ma takiego budżetu. 103 mld złotych 

rozłożone na 12 lat to także szansa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Gigantyczne pieniądze zasilą polską 
gospodarkę. Ktoś będzie wykonywał termomodernizację, 
ktoś będzie produkował styropian. Będą miejsca pracy 
w terenie. To wielka szansa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw – mówił Henryk Kowalczyk, minister 
środowiska, w czasie panelu Polska bez Smogu 
zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. 

Z pieniędzy programu Czyste Powietrze będzie 
sfinansowana instalacja 4 mln nowych źródeł ciepła, 

czyli nowoczesnych kotłów gazowych, pomp ciepła, 
systemów ogrzewania elektrycznego i kotłów na paliwo 
stałe. Docieplonych zostanie 150 mln metrów kw. ścian. 
Zostaną zamontowane nowe okna o łącznej powierzchni 
40 mln metrów kw.

P rogram poprawy jakości powietrza powinien 
być realizowany z takim rozmachem od dawna. 

O problemie tak zwanej niskiej emisji mówi się od lat 
90. XX wieku. Dopiero perspektywa wysokich kar, jakie 
Polska miałaby zapłacić za to, że nie realizuje unijnych 
nakazów ograniczenia smogu, spowodowała, że znalazły 
się pieniądze i zaplanowano konkretne działania. Jeżeli 
działania, które będą trwały przez 12 lat, rozpoczęłyby 
się choćby 10 lat temu, bylibyśmy na finiszu. Byłaby 
z nich także ewidentna korzyść dla górnictwa węgla 
kamiennego. Nikt nie oskarżałby węgla o to, że od jesieni 
do wiosny czasem ciężko jest oddychać. 

O kazuje się, że czyste powietrze może być czystym 
interesem. Dla Śląska i śląskiej gospodarki 

przynajmniej tak samo dobrym interesem mogłoby 
być oczyszczanie regionu z zagrażających środowisku 
pozostałości po kilkuwiekowej działalności górniczej 
i hutniczej. Czy powstanie program Czysty Śląsk? Chyba 
bez większych problemów mógłby być finansowany 
z funduszy unijnych.  l 

Pan poseł Grzegorz Janik w felietonie w poprzednim 
numerze Nowego Górnika trochę lekceważył wzrost 
cen energii elektrycznej. Uspokajał, że nie będzie dra-
matu, że indywidualni odbiorcy nie ucierpią, a rząd 
przygotowuje system rekompensat. Pan poseł ma ra-
cję tylko w jednym punkcie – na razie nie wiadomo, jak 
bardzo zdrożeje energia. Wiadomo jednak, że zdrożeje. 
Zaraz na początku naprawy górnictwa przez rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości napisałem, że branża górnicza 
tak długo nie będzie szturchana przez przeciwników 
górnictwa, jak długo nie zacznie drożeć energia elek-
tryczna. Wiele razy zwracałem także uwagę na prob-
lem smogu. Uważałem i wciąż uważam, że nieod-
powiedzialne spalanie śmieci, tworzyw sztucznych 
i innych odpadów, w tym odpadów z produkcji węgla 
kamiennego, spowoduje, że górnictwo i węgiel będą 
obciążane winą za zanieczyszczenie powietrza. 

N a nasze nieszczęście prognozy podwyżki cen 
energii i sezon grzewczy, w którym w piecach 
spalane są wszelkiego rodzaju śmieci, zbiegły 

się ze sobą. To jest fatalny zbieg okoliczności. Dwa 
tygodnie temu pisałem o możliwych stratach wize-
runkowych w czasie szczytu klimatycznego w Katowi-
cach, jeżeli będziemy mieli bezwietrzną pogodę. Teraz 
chciałbym zatrzymać się przy wzroście cen energii. 

Wzrost odczujemy wszyscy, nawet wtedy, gdy 
rachunki za energię zużywaną w gospodarstwach do-
mowych nie wzrosną. Wystarczy, że więcej za energię 
zapłacą piekarze, właściciele sklepów, drobne zakłady 
usługowe i rzemieślnicze, które są często firmami jed-
noosobowymi. Restauracje, warsztaty samochodowe, 
kolej, chłodnie oraz fabryki soków i mrożonek. Właś-
ciwie wszystkie firmy wokół nas zostaną dotknięte 
podwyżkami. Nawet rachunki samorządów lokalnych, 
które płacą za oświetlenie ulic, szkół, żłobków i wielu 
innych miejsc, będą wyższe. To wszystko zostanie 
wliczone w ostateczną cenę towarów, usług, a nawet 

podatków i my za to zapłacimy. Droższa energia elek-
tryczna to także kłopot dla górnictwa. 

Skoro wiadomo, że energia może znacznie zdro-
żeć, to dlaczego spółki energetyczne zachowują się jak 
bierni obserwatorzy? 

Na łamach Nowego Górnika kilkukrotnie próbo-
wano tłumaczyć zależność między ceną energii a ceną 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Inni tłumaczą 
taki wzrost wzrostem cen węgla. Gdzie są przedsta-
wiciele spółek energetycznych i Ministerstwa Energii? 
Zaczniecie państwo tłumaczyć te zależności wtedy, 
kiedy wszyscy będziemy odczuwać skutki drożyzny? 
A może rzeczywiście doniesienia o wielkich wzro-
stach cen to tylko krakanie przeciwników rządu? Jeżeli 
tak, wystarczy, aby przedstawiciele rządu i zarządów 
spółek energetycznych wydali wspólne oświadczenie, 
że to wszystko to gra opozycji i plotkarzy źle nastawio-
nych do rządu. Jeżeli natomiast jest choć ziarno prawdy 
w tych prognozach, dobrze byłoby przygotowywać 
społeczeństwo na te zmiany. 

Chowanie głowy w piasek nie pomoże. Nie pomoże 
także bagatelizowanie problemu przez media albo jego 
wyolbrzymianie. Skoro media mogą nagłaśniać różne 
zdarzenia z gatunku towarzysko-skandalizujących, 
prowadzić wielodniowe kampanie naśmiewania się z ja-
kiegoś polityka albo ugrupowania politycznego, to tym 
bardziej powinny angażować się w wyjaśnianie zjawisk 
z dziedziny, od której zależy życie nas wszystkich. 

Prognozy są fatalne. W 2019 roku energia zdro-
żeje tak, że nasza gospodarka wyda na nią dodatkowo 
niemal 16 mld złotych, a w 2020 roku 22 mld złotych. 
To oznacza, że górnictwo także zostanie dotknięte 
wzrostem cen energii. Uważam, że w interesie ca-
łej gospodarki jest opracowanie systemu wsparcia 
dla wszystkich – dla odbiorców indywidualnych i dla 
przemysłu. Lepiej być przygotowanym na kłopoty, niż 
później w panice szukać lekarstwa na nie.

 l

Pięścią w stół

Przygotujmy się na kłopoty

Prognozy 
są fatalne. 
W 2019 roku 
energia zdrożeje 
tak, że nasza 
gospodarka wyda 
na nią dodatkowo 
niemal 16 mld 
złotych, a w 2020 
roku 22 mld 
złotych. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Koleżanki i koledzy parlamentarzyści jeszcze nie tak 
dawno drwili ze mnie, kiedy mówiłem o technologiach 
wodorowych. Owszem, po części to moja wina, gdyż 
znaczenie paliwa wodorowego dla transportu, a nawet 
energetyki tłumaczyłem niezgrabnie, jak każdy laik. 
Ponieważ w to tłumaczenie wkładałem sporo emocji, 
zapewne robiłem wrażenie nawiedzonego. 

T ak, byłem i jestem nawiedzony, ponieważ ule-
głem przemożnemu wpływowi prezesa JSW 
Daniela Ozona, który potrafi opowiadać o pa-

liwach i technologiach wodorowych z wielkim zaan-
gażowaniem. Po minucie trudno oprzeć się wrażeniu, 
że on żyje tą ideą. Jest przekonany, że to przyszłość dla 
ludzkości i najlepszy sposób ochrony czystości powie-
trza. Wyobrażacie sobie państwo sznur samochodów 
napędzanych wodorem, które zamiast spalin wyrzucają 
do atmosfery parę wodną? Kurcze, jakie to byłoby 
fajne w suche i upalne dni. Nawet kurzu byłoby mniej, 
bo przecież odrobina wilgoci zraszałaby pobocza ulic. 
Wystarczy moich laickich refleksji. 

Wszystkim, którzy kpią, polecam informację 
o deklaracji z Tokio w sprawie technologii wodo-
rowych. Ministerstwo Energii poinformowało, że  
23 października 2018 roku w Tokio zostało ogłoszone 
porozumienie w sprawie technologii wodorowych. 
W wydarzeniu wziął udział Szymon Byliński, dyrek-
tor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii 
w Ministerstwie Energii. Pomysłodawcą deklaracji 
podpisanej przez przedstawicieli ponad 30 państw jest 

japońskie Ministerstwo Ekonomii, Handlu i Przemysłu. 
Oprócz Polski współpracę w ramach porozumienia 
zadeklarowały między innymi Katar, RPA, Australia 
i Nowa Zelandia. 

Głównym celem prowadzonych działań będzie 
współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju tech-
nologii magazynowania energii opartych na wodorze, 
wymiana informacji, a także promocja innowacyjnych 
rozwiązań. Polska aktywnie uczestniczy w działaniach 
na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wodorze, 
wykorzystywanym dziś w transporcie i energetyce. 
Według niektórych danych jesteśmy obecnie jednym 
z kluczowych producentów tego surowca na świe-
cie, wprowadzając na rynek około 1 mln ton wodoru 
rocznie.

Jastrzębska Spółka Węglowa zaangażowała się 
w projekt, dzięki któremu możliwa będzie produkcja 
wodoru z gazu koksowniczego. Ma to być bardzo czyste 
paliwo, które będzie mogło być wykorzystywane w og-
niwach wodorowych, czyli (w wielkim uproszczeniu) 
akumulatorach wytwarzających energię z wodoru. 
To coś znacznie lepszego niż klasyczne akumulatory 
napędzające samochody osobowe. Coś, co było jeszcze 
nie tak dawno powodem uszczypliwych komentarzy, 
staje się projektem, w który angażują się potęgi tech-
nologiczne tego świata. Miło mi, że mogę zaliczać się 
do grona propagatorów tej idei, choć robię to w sposób 
nieprofesjonalny. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy 
o postępach JSW w tej dziedzinie. 
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Polecam 
informację 
o deklaracji 
z Tokio w sprawie 
technologii 
wodorowych. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Polska wodorowa

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Najpierw w czasie obrad Zespołu Trójstron-
nego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego 
Górników, a później oficjalnie na konferencji 
prasowej, wiceminister Grzegorz Tobiszowski 
przekazał informację o tym, że Sośnica nie 
będzie likwidowana. 

Historia starań o zachowanie Sośnicy jest 
długa. Kopalni groziła likwidacja. W 2016 roku 
znalazła się na liście zakładów górniczych 
przeznaczonych do likwidacji. Ostatecznie za-
rząd PGG i ministrowie energii podjęli decyzję 
o wdrożeniu planu naprawczego dla kopalni. 
Starali się o to związkowcy, parlamentarzyści 
i załoga. Mało który z analityków wierzył, 
że taki plan uda się zrealizować. Kiedy ważyły 
się losy Sośnicy, strata na tonie sprzedawane-
go węgla wynosiła 124 złote. Wydawało się 
niemożliwe, aby do końca 2018 roku udało 
się osiągnąć wyniki, na podstawie których 
można byłoby przekonać Komisję Europejską, 
że ta kopalnia powinna dalej funkcjonować. 

– W rozmowach z Komisją Europejską nie 
chodzi o wyniki ekonomiczne jednej kopalni, 
która miałaby być wycofana z listy zakładów 
przeznaczonych do likwidacji. Ważna jest kon-
dycja spółki, czyli PGG, oraz to, w jaki spo-
sób działanie konkretnej kopalni wpisuje się 
w jej strategię. Po przeprowadzeniu procesu 
naprawczego Sośnica jest rentowna, ma za-
soby dobrego węgla i jest potrzebna Polskiej 
Grupie Górniczej – tłumaczył wiceminister 
Tobiszowski.

W 2017 i do tej pory w 2018 roku plany 
naprawcze w kopalni zostały zrealizowane. 
Wydobycie węgla utrzymuje się na poziomie 
ok. 7,5–8 tys. ton. Roczna wydajność na pra-
cownika to około 1000 ton. W trakcie realiza-
cji planu naprawczego wydajność zwiększyła 
się o 67 proc. Koszt jednostkowy produkcji 
tony węgla obniżył się o 36 proc. – Wszystko 
wskazuje na to, że w 2018 roku Sośnica będzie 
w grupie najbardziej efektywnych kopalń PGG 
– powiedział wiceminister Tobiszowski. 

Zatrudniająca ok. 2 tys. osób gliwicka ko-
palnia Sośnica przed ponad dwoma laty miała 
najgorsze wyniki wśród wszystkich kopalń 
Polskiej Grupy Górniczej, przynosząc ponad 
124 złotych straty na każdej tonie sprzedanego 
węgla. Od tego czasu zakład zwiększył wydaj-
ność o 67 proc. i obniżył jednostkowy koszt 
produkcji węgla o 36 proc. Tym samym kopal-
nia stała się jedną z najbardziej efektywnych 
w PGG. Sośnica zatrudnia około 2 tys. osób.

Zgoda Komisji Europejskiej będzie 
w tym przypadku formalnością, ponie-
waż w rozmowach z jej przedstawicielami 
polscy negocjatorzy uzyskali zapewnienie, 
że można liczyć na pozytywną decyzję. Taki 
sposób nieformalnego uzyskania akceptacji 
jest przyjęty w rozmowach z KE i pozwala 
uniknąć sytuacji, kiedy notyfikacja pomo-
cy publicznej albo zmian w jej warunkach 
mogłaby być oficjalnie odrzucona. Wicemi-
nister Tobiszowski zapewnił, że oceniany 
był nie tylko bardzo dobry wynik za rok 

2017 i analizowane bardzo dobre wyniki 
w 2018 roku. – Musieliśmy mieć podstawy 
do przekonania, że kopalnia nie stanie się 
obciążeniem dla PGG, bo gdyby okazało 
się, że jednak na przykład w 2020 roku musi 
być zlikwidowana, odbywałoby się to już 
na koszt Polskiej Grupy Górniczej – powie-
dział wiceminister. 

W oficjalnym zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej zmian w planach restruktury-
zacji górnictwa znajdą się także informacje 
o przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń jeszcze w tym roku części ruchu Pie-
kary (część kopalni Bobrek-Piekary należą-
cej do spółki Węglokoks Kraj), części ruchu 
Rydułtowy (część kopalni ROW należącej 
do PGG) oraz wybrany majątek ruchu Wesoła 
(część kopalni Mysłowice-Wesoła należącej 
do PGG). Części ruchów Piekary i Rydułto-
wy zostaną przekazane do SRK, ponieważ 
skończyły się złoża.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

To już w zasadzie pewne – kopalnia Sośnica zostaje w Polskiej Grupie Górniczej. Zostały tylko formalności. Wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że do Komisji Europejskiej zostaną skierowane odpowiednie wnioski 

o wycofanie Sośnicy z listy zakładów górniczych przeznaczonych do przeniesienia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
i do likwidacji. Dwa lata temu Sośnica była najgorszą kopalnią w Polskiej Grupie Górniczej

Sośnica wartością dodaną 
dla Polskiej Grupy Górniczej

„Barbórka Tosi”, czyli opowieść o tym, jak 
mała dziewczynka zwiedza podziemia ko-
palni. Tekst: Joanna Bulek, pracownica za-
kładu przeróbczego kopalni Piast-Ziemowit. 
Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, 
specjalność – eksploatacja złóż surowców mi-
neralnych. Jest także absolwentką Politech-
niki Śląskiej, specjalność – aerologia i ratow-
nictwo górnicze. Ma za sobą rok pracy pod 
ziemią na stanowisku sztygara. Ilustracje: 
Aleksandra Kuźmicka, absolwentka Wydzia-
łu Artystycznego UŚ w Cieszynie. Nie miała 
nigdy nic wspólnego z górnictwem. Głów-
na bohaterka – Tosia, bratanica Joanny Bu-
lek, dziewczynka, która zwiedziła podziemia 
kopalni, poznała górnictwo od podszewki 
i po powrocie do domu zasnęła z kawałkiem 
węgla zabranym na pamiątkę. 

W piątek, 26 października, w siedzibie 
PGG o książce opowiadały autorki oraz 
prezes spółki Tomasz Rogala. – Wydaliśmy 
10 tys. egzemplarzy, które rozeszły się natych-
miast. Dlatego planujemy dodruk kolejnych 
10 tys. Mam nadzieję, że panie będą z nami 
współpracować przy kolejnych edycjach. 
Pierwsza okazała się wielkim sukcesem. 
Ta książka pokazuje, że ludzie górnictwa 
mają pasję nie tylko w swoim zawodzie, ale 
także w innych dziedzinach – powiedział 
prezes Rogala. Poinformował, że jest po lek-
turze książki. To była pierwsza konferencja 
prasowa z udziałem prezesa, na której nie 
musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy. 

Bohaterkami spotkania były panie Joanna 
Bulek, autorka tekstu do książki „Barbór-
ka Tosi”, i Aleksandra Kuźmicka, autorka 
ilustracji. Prezes PGG, bardzo zadowolony, 
poinformował o książce, która pokazuje ko-
palnię węgla kamiennego oczami kilkuletniej 
dziewczynki, i poskarżył się, że miał kłopot 
ze znalezieniem jej egzemplarza. Chciał po-
kazać ją znajomym. „Jest jakiś egzemplarz, 
ale to kosztuje 20 złotych” – zażartował jeden 
z pracowników Biura Zarządu PGG. Będzie 
dodruk. Nie będzie kłopotu. 

Pierwsze wydanie w nakładzie 10 tys. 
egzemplarzy było dołączane do magazynu 
firmowego PGG. Rozeszło się błyskawicznie. 
Pracownicy PGG dostawali je za darmo. Ko-
lejne wydanie będzie także darmowe.

W wydanie książki zaangażowało się wie-
le osób. O tym, że jest tekst opowiadający 
o przygodach Tosi pod ziemią, dowiedział 
się Jan Czypionka, redaktor firmowego mie-
sięcznika PGG. – Robiłem zdjęcia w zakładzie 
przeróbczym, rozmawiałem z panią Joanną 
i dowiedziałem się, że napisała książkę. Dzięki 
wsparciu wielu osób i zaangażowaniu zarządu 
PGG książka się ukazała – powiedział redak-
tor Czypionka. 

Joanna Bulek przez rok pracowała jako 
sztygar pod ziemią. Pomysł napisania książ-
ki zrodził się po jej wizycie w przedszkolu. 
Została zaproszona z okazji Barbórki. Dzie-
ci zadawały różne pytania, między innymi 
były ciekawe, czy górnicy pracują w stro-
jach galowych. – Po wizycie w przedszkolu 

sprawdziłam w internecie, czy i kiedy powstała 
jakaś książka dla dzieci, w której byłaby opisa-
na praca górników. Okazało się, że kilkadzie-
siąt lat temu została wydana taka książka, ale 
jej treść była zbliżona charakterem do haseł 
encyklopedycznych. Bohaterami byli chłopcy. 
Moją bohaterką jest bratanica, którą zabra-
łam do kopalni z okazji dnia otwartego orga-
nizowanego dla rodzin górniczych z okazji 
Barbórki – opowiadała dziennikarzom pani 
Joanna Bulek.

Książkę ilustrowała Aleksandra Kuźmicka, 
która nigdy nie była w kopalni. – Ilustracje 
powstały na podstawie zdjęć oraz fragmentów 
tekstu. Współpraca z Asią układała się bardzo 
dobrze. Świetnie się rozumiałyśmy, a efekt 
świadczy o tym, że obie włożyłyśmy wiele 
wysiłku w pracę – powiedziała Aleksandra 
Kuźmicka. Efekt wzbudził wielkie zaintereso-
wanie. Obie panie rozpoczną prace nad kolejną 
książką. Tym razem Tosia będzie wizytować 
zakład przeróbczy. Co zobaczy i co usłyszy, 
ciocia ciekawie opisze.  SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Kopalnia to tajemnicze miejsce dla dziecka. Jak z baśni. Można ją pokazać i opowiedzieć o niej 
tak, aby skomplikowany świat stał się jasny i przyjazny. Mała Tosia z ciocią,  

Joanną Bulek, pracownicą zakładu przeróbczego kopalni Piast-Ziemowit, odkrywała tajemnice 
pracy górniczej. Co widziała, co słyszała, ciocia ciekawie opisała

Barbórka Tosi
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Na zdjęciu: Aleksandra Kuźmicka (z lewej) i Joanna Bulek
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R E K L A M A

Współpraca w dziedzinie innowacji

Australijczycy w JSW
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej przebywa-
li z trzydniową wizytą przedstawiciele austra-
lijskiej agencji badawczej CSIRO. To jedna 
z największych tego typu organizacji na świe-
cie. Wizyta Australijczyków w Spółce to efekt 
porozumienia podpisanego dwa miesiące 
temu podczas misji gospodarczej na cze-
le z prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz 
z udziałem wiceministra energii Grzegorza 
Tobiszowskiego. 

Jastrzębska Spółka Węglowa musi być 
konkurencyjna, dlatego czerpie wiedzę i do-
świadczenie od najlepszych. Spółkę odwie-
dza delegacja z australijskiej agencji rządowej 
CSIRO (Commonwealth Scientific and Indu-
strial Research Organisation). Instytut istnieje 
od ponad 100 lat i jest renomowaną organizacją 
badawczo-naukową. Korzystając z najnowszych 
technologii, tworzy innowacyjne produkty i na-
rzędzia, aby sprostać wyzwaniom związanym 
z branżą wydobywczą. CSIRO stworzył między 
innymi szczegółowe systemy modelowania zło-
ża pod kątem wydajności. 

– Australijczycy są dla nas niezwykle waż-
nym partnerem. Cieszę się, że współpracujemy 
z tak prestiżową i liczącą się na świecie instytucją 
– mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu 
JSW ds. strategii i rozwoju. I dodaje: – Mają 
ogromne doświadczenie w zakresie nowoczes-
nych rozwiązań, są właścicielami patentów, ale 

przede wszystkim ekspertami od najnowocześ-
niejszych rozwiązań i technologii. 

Goście z Australii podczas pierwszego 
dnia pobytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
poznali jej szczegółowy model biznesowy, 
strategię rozwoju oraz plany inwestycyjne. Ko-
lejny dzień spędzili w zakładzie przeróbczym 
kopalni Pniówek w Pawłowicach. Współpraca 

pomiędzy JSW a australijskimi partnerami 
dotyczy między innymi obszarów przeróbki 
mechanicznej węgla, analiz petrograficznych 
składu ziarnowego węgla oraz tematów zwią-
zanych z prognozowaniem jakości. Ponadto 
JSW i CSIRO będą blisko współpracować 
w zakresie automatyzacji eksploatacji ścian 
wydobywczych.

Polsko-australijska współpraca pozwoli 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej wprowadzić 
innowacyjne rozwiązania, które mają popra-
wić jakość produktów. Dzięki temu kopalnie 
JSW mają szansę na podniesienie efektywności 
i dalszy rozwój.

 JSW
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Goście z Australii podczas pierwszego dnia pobytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej poznali jej szczegółowy model biznesowy, strategię rozwoju oraz plany 
inwestycyjne
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� 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

(specjalność: drogowa,

sieć trakcyjna oraz automatyka)

- 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

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

poszukuje osób
z uprawnieniami:

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

R E K L A M A

1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących powierzone im czynności
w ruchu zakładu górniczego oraz poza ruchem zakładu górniczego.

2. Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Szkolenia specjalistyczne oraz kursy podnoszące kwali�kacje zawodowe
pracowników branży górniczej.

4. Kursy obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UDT).

5. Podstawowe oraz ponadpodstawowe kursy spawania.

6. Egzaminy wery�kacyjne spawaczy – odnowienie uprawnień.

7. Sprawdzenie kwali�kacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (URE).

Ośrodek Kształcenia ZWP JSW SA
zaprasza do skorzystania

z oferty organizowanych szkoleń i kursów

KRS: 0000072093, Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23

Kapitał zakładowy JSW SA: 587.057.980,00 zł, Kapitał wpłacony JSW SA: 587.057.980,00 zł

NIP 633-000-51-10, REGON 271747631-00079

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących organizacji szkoleń

prosimy o kontakt:

Kilkuminutowy film z efektami niczym z filmu 
Matrix pozwolił zobaczyć świat bez stali. Sta-
li nie byłoby bez koksu i węgla koksowego. 
Kolejna prezentacja zobrazowała zmiany JSW 
w grupę kapitałową, która wydobywa węgiel 
po to, aby wytwarzać z niego koks, a z produk-
tów ubocznych produkuje paliwo wodorowe 
i włókna węglowe. Pierwszym etapem zmian 
jest inwestycja w koksowni Przyjaźń. 17 paź-
dziernika w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach zostało podpisane porozumie-
nie między JSW Koks a Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o dofinansowaniu 200 milionami złotych 
modernizacji baterii koksowniczej. 

Będzie ona spełniać najwyższe wymaga-
nia ekologiczne obowiązujące od września 
2018 roku. Realizacja inwestycji będzie kosz-
tować 345 mln złotych. JSW Koks otrzyma 
także wsparcie z Banku Ochrony Środowiska 
w kwocie trochę ponad 60 mln złotych. 

– To bardzo dobry przykład działań zmie-
rzających do zmniejszenia negatywnego wpły-
wu koksowni na środowisko naturalne. Ten 
zakład działa na obszarze gęsto zaludnionym. 
Modernizacja pokazuje, że przemysł może 

być akceptowany przez społeczeństwo, jeżeli 
przeprowadzane modernizacje mają na celu 
poprawę efektywności i ochronę środowi-
ska. Ta inwestycja przyczyni się do odbudowy 
polskiego przemysłu – mówił wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski.

Nisko oprocentowana pożyczka na inwe-
stycję w Dąbrowie Górniczej została udzielona 
z funduszy krajowych w ramach programu 
priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć 
w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczęd-
nej gospodarki”.

Choć węgiel koksowy został wpisany 
przez UE na listę surowców o wyjątkowo 
ważnym znaczeniu dla gospodarki unijnej, 
znalezienie banku, który chciałby kredytować 
przedsięwzięcia związane z węglem, nie jest 

łatwe. Znalezienie instytucji finansowej, która 
ubezpieczyłaby kredyt, jest jeszcze trudniej-
sze. Dlatego Grupa Kapitałowa JSW nie tylko 
podejmuje działania ograniczające negatywny 
wpływ na środowisko, ale przygotowuje się 
do wytwarzania paliwa wodorowego z gazu 
koksowego i włókien węglowych ze smoły 
powstającej w trakcie wytwarzania koksu. 

Nowe techNologie
Marża w wytwarzaniu produktów wę-

glopochodnych jest znacznie wyższa niż 
marża ze sprzedaży węgla. JSW współpra-
cuje z niemieckim Instytutem Fraunhofera. 
To placówka, która wspólnie z największymi 
niemieckimi firmami i najlepszymi placów-
kami badawczymi na świecie prowadzi prace 
nad nowoczesnymi technologiami węglowymi. 
Prezes JSW SA Daniel Ozon poinformował 
o perspektywach produkcji włókien węglo-
wych ze smoły koksowniczej dla Airbusa 
i Volkswagena. Produkty ze smoły koksow-
niczej mogą znaleźć zastosowanie w pro-
dukcji anod do akumulatorów stosowanych 
w elektromobilności. 

Paliwo wodorowe i autobusy napędzane 
wodorem to jeden z projektów Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej, który będzie realizowany 
we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolią. Prezentacja projektu odbyła się 
w hotelu Sheraton w Warszawie w czasie 
konferencji poświęconej planom zagospoda-
rowania terenów po kopalni Krupiński. – Je-
żeli chcemy się rozwijać, musimy inwestować 
w technologie węglowe – przekonuje prezes 
Daniel Ozon. 

gra o istNieNie
Jastrzębska Spółka Węglowa zaangażo-

wała się w grę o istnienie. Chce pozbyć się 
etykiety spółki wyłącznie górniczej. Stara się 
o markę firmy pracującej dla innowacyjnego 
przemysłu. Niemcy, którzy spalają najwięcej 
węgla brunatnego na naszej planecie, prze-
konali świat, że są krajem miłującym ekolo-
gię. Nawet plany wycinania starego lasu, aby 
umożliwić wydobycie węgla z nowych złóż, 
nie zmieniły tej opinii. Prezes Daniel Ozon 
niczym nie ustępuje niemieckim pijarowcom. 
Ma szanse udowodnić bankierom, że warto 
inwestować w Spółkę, która wydobywa węgiel 
tylko dlatego, że potrzebuje surowca do eko-
logicznych projektów. 

 SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera 200 milionami złotych modernizację baterii 
koksowniczej w koksowni Przyjaźń

Technologie zagwarantują rozwój
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Górnictwo ma innowacje
w kodzie genetycznym

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Informatyzacja w górni-
ctwie to marketingowy chwyt czy rzeczy-
wistość? Przedstawiciele JSW chwalą się 
spółką informatyczną Advicom. Czy jej zna-
czenie dla Grupy Kapitałowej JSW nie jest 
przereklamowane? 
Artur Dyczko: To już nie Advicom, tylko 
JSW IT Systems, w skrócie JSW ITS. Właśnie 
rejestrujemy nową nazwę naszej spółki infor-
matycznej, nad którą od czerwca mamy pełną 
kontrolę. Jesteśmy stuprocentowym właścicie-
lem spółki informatycznej i kreatorem własnej 
informatyzacji. Czy Advicom był i jest prze-
reklamowany? Nie, ponieważ bez informatyki 
trudno wyobrazić sobie działanie jakiejkolwiek 
firmy. Równie dobrze mógłby pan powiedzieć, 
że przereklamowania jest energia elektrycz-
na. Fakt, dawno temu górnictwo obywało się 
bez niej. Ale czy to argument w XXI wieku? 
Wkrótce pytanie o korzyści z technologii IT 
w górnictwie będzie tak samo absurdalne jak 
pytanie o pożytki z elektryczności w zakładach 
górniczych. 

 X Co jest złego w nazwie Advicom? Dla-
czego spółka zmienia nazwę? Jaką korzyść 

ze spółki informatycznej będą miały zakła-
dy JSW?

– Gdy stwierdziliśmy z prezesem Danie-
lem Ozonem, że zmieniamy nazwę spółki, 
zastanawialiśmy się, czy i jak mocno logo Ad-
vicomu jest rozpoznawalne na rynku i czy jego 
zmiana niesie za sobą jakieś straty. Po dyskusji 
z zarządem Advicomu uznaliśmy, że najważ-
niejszy jest interes JSW, dlatego ze spokojem 
podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy. Od teraz 
opracowywane przez nas zaawansowane roz-
wiązania teleinformatyczne będą kojarzyły się 
z marką JSW. Chciałbym, aby w przyszłości 
praca w zaawansowanych technologicznie jed-
nostkach organizacyjnych JSW ITS (nowego 
Advicomu) była przyjemnością i nobilitacją 
dla przyszłych pokoleń informatyków naszego 
regionu.

Pyta pan, jaki pożytek przyniesie JSW 
ITS spółce matce? Proszę lepiej zastanowić 
się, jakie straty przyniesie spółce brak dzia-
łań modernizacyjno-rozwojowych w szeroko 
rozumianym obszarze teleinformatycznym. 
Rozwój JSW ITS to podstawa bezpiecznej 
eksploatacji w przyszłości! Rolę spółki JSW 
ITS w Grupie Kapitałowej JSW precyzyjnie 
określiliśmy w naszej strategii. Odpowiada 
ona na zmieniające się warunki sektora wy-
dobywczego. Jesteśmy zmuszeni do przyjęcia 

roli przedsiębiorstwa, które wyznacza kierunki 
rozwoju dla całej branży. Pragnę, aby JSW ITS 
stało się integralną częścią podstawowego 
procesu produkcyjnego zakładów GK JSW. 

 X Tablety nie fedrują węgla. To hasło tych, 
którzy uważają, że IT to tylko gadżet. Czy te 
przysłowiowe tablety w czymś pomagają?

– Przy innych okazjach zadawał pan 
to samo pytanie. Czy dla pana informatyka 
to gadżety? Informatyka w zakładach gór-
niczych to przede wszystkim monitoring, 
sterowanie i kontrola głównych systemów 
produkcyjnych. To także możliwość sterowa-
nia kombajnami, rozdzielniami, wentylacją, 
odstawą, nadzór nad bezpieczeństwem pracy 
ludzi. Nowoczesna kopalnia potrzebuje per-
fekcyjnej łączności, lokalizacji, automatyzacji 
i na końcu informatyki. Nikt nie ma zamiaru 
powierzać młodemu informatykowi sterowa-
nia kombajnem czy siecią rozdzielni. To byłby 
absurd. 

Informatyka jako tło ma być na usłu-
gach naszych wysoko wykwalifikowanych 
górników, geologów, geodetów, elektryków, 
mechaników, przeróbkarzy i koksowników. 
Słowo „usługa” jest kluczem do otwarcia 
drzwi dla rewolucji cyfrowej w JSW. Za po-
mocą usługi informatycznej realizowana 

Zespół spółki Advicom 26 października świętował dwudziestolecie istnienia. Od czerwca tego roku spółka w stu procentach należy do JSW SA. Firma zmienia nazwę na JSW IT Systems. 
Zajmuje pozycję kluczowej firmy, od której zależy rozwój Grupy Kapitałowej JSW. Wkrótce pytanie o korzyści z technologii IT w górnictwie będzie tak samo absurdalne jak pytanie 
o pożytki z elektryczności w zakładach górniczych

JSW IT SySTemS. Spółka informatyczna Advicom 
uroczyście obchodziła dwudziestolecie istnienia. Trwa proces 

zmiany nazwy. Teraz to już JSW IT Systems. Zmienia się nazwa, 
przybywa zadań, ale niezmienne jest strategiczne znaczenie spółki 

informatycznej dla JSW. Informatyka w zakładach górniczych 
to przede wszystkim monitoring, sterowanie i kontrola głównych 

systemów produkcyjnych. To także możliwość sterowania 
kombajnami, rozdzielniami, wentylacją, odstawą, nadzór nad 

bezpieczeństwem pracy ludzi. Nowoczesna kopalnia potrzebuje 
perfekcyjnej łączności, lokalizacji, automatyzacji i na końcu 

informatyki. – Informatyka jako tło ma być na usługach naszych 
wysoko wykwalifikowanych górników, geologów, geodetów, 

elektryków, mechaników, przeróbkarzy i koksowników. Słowo 
„usługa” jest kluczem do otwarcia drzwi dla rewolucji cyfrowej 

w JSW – podkreśla w rozmowie z Nowym Górnikiem  
Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA.

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA: – Życzę pracownikom JSW ITS dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów oraz niegasnącej chęci zmiany

W dotychczasowej historii 
przemysłu nowe technologie 
już trzy razy fundamentalnie 
zmieniały zasady gry. 
Przemysł 1.0 to mechanizacja, 
wynalezienie i wdrożenie 
silnika parowego. Pierwszą 
rewolucję technologiczną 
wywołali górnicy. 
Zawdzięczamy ją górnikowi, 
który wpadł na pomysł, aby 
zamiast koni zaprzężonych 
do kieratu napędzającego 
pompy odwadniające 
kopalnię zastosować 
maszynę parową (1712 
rok). Tak, rewolucję 1.0 
rozpoczął prosty angielski 
górnik (z zawodu kowal) – 
Thomas Newcomen, działając 
wspólnie z Johnem Cowleyem 
(szklarzem). Swoją maszynę 
nazwali „przyjaciel górnika”. 
Górnictwo ma innowacje 
w kodzie genetycznym. 
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będzie szeroka współpraca nowego Advi-
comu ze spółkami Grupy Kapitałowej JSW 
i z kopalniami naszej Spółki. Tablet, z którego 
pan się naśmiewa, nigdy nie będzie gadżetem 
do noszenia i szpanowania. Jeśli okaże się 
niezbędny, będzie takim samym narzędziem 
jak każde inne. 

 XW zasadzie w każdej debacie o informaty-
zacji górnictwa mówi się o barierach. Jedną 
z najważniejszych jest mentalność pracow-
ników. Można przekonać górników do in-
formatyzacji? 

– Pamiętam, jak rozmawiałem na ten te-
mat z jednym z liderów związkowych. Opo-
wiedział mi o tym, jak jako młody pracownik 
dozoru jednej z naszych kopalń w latach 80. 
na ścianie obserwował swoich górników pod-
czas pracy. Miał tam brygady złożone z, jak 
to sam powiedział, najtwardszych wówczas 
górali, którzy w rękach podkowy wyginali. 
Goście byli nie do zastąpienia. Młody wówczas 
sztygar zastanawiał się, co będzie w przyszło-
ści, kiedy tacy górnicy odejdą na emeryturę. 
Wtedy w górnictwie ironizowano, że obo-
wiązuje zasada: Oddam życie za wydobycie. 
Górale przeszli na emeryturę, a wyśrubowane 
plany wydobycia realizowano czasem nawet 
w trudniejszych warunkach. 

Dlaczego kopalnie dały sobie radę bez 
twardzieli z gór? Otóż w latach 80. oko-
ło 70 proc. roboty górniczej w przodkach 
wspomniani górale wykonywali ręcznie. 
Udział techniki stanowił 30 proc. W latach 
90. proporcja ta wyglądała inaczej. Około 
60 proc. prac przodkowych wspierała tech-
nika, a 40 proc. zależało od pracy rąk ludz-
kich. Ta obserwacja w mojej ocenie oddaje 
znaczenie rozwoju techniki i innowacji. Tu jest 
potencjał do wykorzystania. 

 XGdy mowa o informatyzacji, używa się 
haseł: Górnictwo 3.0 i Górnictwo 4.0 Na ja-
kim etapie jest JSW? Celem zapewne jest 
4.0, ale przecież nie da się przejść od ręcz-
nego sterowania od razu do 4.0.

– Mówimy o JSW 4.0, rozumiejąc pod 
tym hasłem integrację inteligentnych ma-
szyn, systemów oraz wprowadzanie zmian 
w procesach produkcyjnych mających na celu 
zwiększanie efektywności prowadzonej przez 
nas działalności gospodarczej. Nawet ważniej-
sze dla mnie jest, aby JSW 4.0 dotyczyło nie 
tylko technologii, ale też nowych systemów 
organizacji pracy i wzrostu znaczenia w niej 
roli pracowników liniowych. 

Przypomnijmy, skąd pojęcie Przemysł 
4.0? Dlaczego mówi się o czwartej rewolucji 

przemysłowej? W dotychczasowej historii 
przemysłu nowe technologie już trzy razy fun-
damentalnie zmieniały zasady gry. Przemysł 
1.0 to mechanizacja, wynalezienie i wdro-
żenie silnika parowego. Pierwszą rewolucję 
technologiczną wywołali górnicy. Zawdzię-
czamy ją górnikowi, który wpadł na pomysł, 
aby zamiast koni zaprzężonych do kieratu 
napędzającego pompy odwadniające kopal-
nię zastosować maszynę parową (1712 rok). 
Tak, rewolucję 1.0 rozpoczął prosty angielski 
górnik (z zawodu kowal) – Thomas Newco-
men, działając wspólnie z Johnem Cowleyem 
(szklarzem). Swoją maszynę nazwali „przyja-
ciel górnika”. Górnictwo ma innowacje w ko-
dzie genetycznym. 

Przemysł 2.0 to elektryfikacja. Przemysł 
3.0 to cyfryzacja. Coraz bardziej wydajne 
komputery i układy przetwarzania danych 
umożliwiły sterowanie maszynami za pomocą 
oprogramowania. No i Przemysł 4.0 to in-
tegracja inteligentnych maszyn i większych 
systemów oraz Internet Rzeczy. 

 XWróćmy do JSW.
– Z punktu widzenia zarządzania no-

woczesną spółką wydobywczą kluczowe dla 
jej funkcjonowania w mojej ocenie będzie 
powołanie do życia i odpowiednie usank-
cjonowanie w pełni decyzyjnego Centrum 
Zaawansowanej Analityki Danych (CZAD), 
w którym istotne informacje z systemów 
monitorowania i wizualizacji produkcji będą 
analizowane i na bieżąco raportowane. Wi-
dzimy to już obecnie, że reagowanie w czasie 
rzeczywistym na ewentualne nieprawidłowo-
ści, podejmowanie szybkich i trafnych decyzji 
wpływa na uzyskanie prawdziwego obrazu 
posiadanych zdolności produkcyjnych oraz 
możliwości poprawy efektywności, nie zabu-
rzając w żaden sposób funkcjonowania stan-
dardowego zarządzania nowoczesną kopalnią.

 X Górnictwo potrafi gromadzić informacje, 
jednak tylko 1 proc. ze zgromadzonych in-
formacji wykorzystuje się w praktyce. Czy 
spółka informatyczna pomoże wykorzy-
stać więcej?

– Budujemy na kopalniach sieć połączeń 
pomiędzy naszymi urządzeniami a centrum 
dowodzenia, opracowaliśmy własny standard 
komunikacji (taki język JSW) do porozumie-
wania się między sobą urządzeń pracujących 
w naszych zakładach. Składamy komponenty 
systemu archiwizacji i budujemy własną lo-
gikę przetwarzania i analizy. Głęboko wie-
rzę, że w przyszłości drążenie tych danych 
i ich analiza będzie się robiła automatycznie 
na podstawie opracowanych przez nas algo-
rytmów przetwarzania. 

Wierzę głęboko, że niebawem urucho-
mimy wspólnie z JSW ITS platformę infor-
matyczną do gromadzenia i przetwarzania 
gromadzonej w naszych systemach wiedzy. 
W mojej ocenie to przyszłość naszej analityki. 
Dlatego idąc naprzeciw ogólnemu zapotrzebo-
waniu, staramy się rozwijać również zaawan-
sowane systemy informatyczne, usprawniające 

już niebawem również proces zarządzania 
wiedzą w JSW. Opracowywana przez nas 
aktualnie koncepcja zarządzania wiedzą kła-
dzie nacisk przede wszystkim na konstruo-
wanie warunków do efektywnej współpracy 
zespołów specjalistów budowanych wokół 
analizowanych strategicznych projektów in-
westycyjnych. W jej wyniku tworzona jest 
nowa wiedza i lepiej realizowane są główne 
cele GK JSW. Technologia jest tworzona dla 
ludzi, a nie dla samej siebie. Nasza koncep-
cja zarządzania wiedzą w JSW zdecydowanie 
to podkreśla i dostrzega. 

 l

Górnictwo ma innowacje
w kodzie genetycznym

Zespół spółki Advicom 26 października świętował dwudziestolecie istnienia. Od czerwca tego roku spółka w stu procentach należy do JSW SA. Firma zmienia nazwę na JSW IT Systems. 
Zajmuje pozycję kluczowej firmy, od której zależy rozwój Grupy Kapitałowej JSW. Wkrótce pytanie o korzyści z technologii IT w górnictwie będzie tak samo absurdalne jak pytanie 
o pożytki z elektryczności w zakładach górniczych

Spółka JSW IT Systems ma kluczową rolę w re-
alizacji programów związanych z poprawą 
efektywności i jakości produkcji, lepszym 
zarządzaniem oraz bezpieczeństwem pra-
cy. Są to:

–  Modelowanie złoża i planowanie produkcji;
–  System bezpieczeństwa załóg górniczych;
–  System łączności bezprzewodowej dla pra-

cowników przebywających pod ziemią;
–  Wdrożenie systemu pomagającego nam 

w optymalnym zarządzaniu naszym par-
kiem maszynowym (RCM);

–  Zbudowanie hurtowni danych, w tym dla 
obszaru automatyki przemysłowej;

–  System optymalizujący pracę i wymianę da-
nych pomiędzy naszym laboratorium CLPB 
a zakładami Grupy;

–  System Elektronicznego Obiegu Dokumen-
tów;

–  System ciągłego monitorowania jakości 
produkcji;

– Monitoring wizyjny ciągów technologicz-
nych.

Te projekty są kluczowe w wielu obsza-
rach. Z jednej strony bezpieczeństwo, które 
jest najważniejsze. Z drugiej strony złoże i ja-
kość produkcji, która zwłaszcza w przypadku 
węgla koksowego ma kapitalne znaczenie. Do-
datkowo szereg inicjatyw, które mają poprawić 
pozycję kosztową GK JSW. Pokazuje to wielki 
wpływ strategii IT na realizację wyznaczonych 
celów biznesowych Grupy.  l

Konkretne korzyści z pracy JSW 
IT Systems dla zakładów Grupy 

Kapitałowej JSW

Informatyka jako tło ma być 
na usługach naszych wysoko 
wykwalifikowanych górników, 
geologów, geodetów, 
elektryków, mechaników, 
przeróbkarzy i koksowników. 
Słowo „usługa” jest kluczem 
do otwarcia drzwi dla 
rewolucji cyfrowej w JSW.
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Z I E L O N A  S T R E F A

Ochrona owadów zapylających

Operacja Pszczoła
„Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozo-
staną tylko cztery lata życia” – te słowa słynne-
go fizyka Alberta Einsteina zyskują na aktual-
ności. Owady zapylające od zawsze są jedną 
z najważniejszych części ekosystemu, a także 
wskaźnikiem jakości środowiska. Bez ich cięż-
kiej pracy nasze menu byłoby dużo uboższe, 
a żywność kosztowałaby o wiele więcej. Nie-
stety w ostatnich latach pszczołom zagraża 
wiele zjawisk – choroby, pasożyty, pestycydy 
i zmiany klimatu. Zapylanie roślin przez te 
owady to jedyny sposób na zachowanie bio-
różnorodności. Z myślą o przyszłości pszczół 
w naszym kraju i – co za tym idzie – naszej 
opracowano Narodową Strategię Ochrony 
Owadów Zapylających. Dokument powstał 
we współpracy organizacji pozarządowych, 
naukowców i pszczelarzy i przedstawia spój-
ną wizję długofalowych działań na rzecz tych 
pożytecznych owadów. 

Pszczoły są głównymi owadami zapylają-
cymi na świecie. Bez ich pracy jedna trzecia 
roślin uprawnych musiałaby być zapylana 
w inny sposób. Gdyby zniknęły, produkcja 
żywności znacząco by zmalała, a wydajność 
produkcji roślinnej spadłaby nawet o 75 proc. 
W światowym rolnictwie mamy do czynie-
nia z dwoma niepokojącymi zjawiskami 
– populacja owadów zapylających maleje, 
ale jednocześnie rośnie liczba upraw roślin 
od nich zależnych. Na niektórych obszarach, 
np. w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, sa-
downicy i rolnicy odczuwają już skutki spadku 
liczebności pszczół, sprowadzają więc je z da-
lekich rejonów, co zwiększa koszty produkcji 
żywności. Szacunki wskazują, że wartość za-
pylania na świecie sięga rocznie 265 mld euro, 
w tym w Europie 22 mld euro. Jednak nie tylko 
rolnictwo jest uzależnione od pszczół, ponie-
waż również ok. 90 proc. dziko rosnących 
roślin wymaga udziału owadów w procesie 
zapylania.

Polska Pasieka
W naszym kraju żyje 470 gatunków 

owadów z rodziny pszczołowatych, z czego 
większość to pszczoły samotnice, które także 
mają bardzo ważny udział w zapylaniu ro-
ślin. Do pszczołowatych należą m.in. włochate 
trzmiele, żyjące w pustych łodygach roślin mu-
rarki czy kopiące podziemne gniazda lepiarki. 
W Polsce to właśnie pszczoły miodne i dziko 
żyjące odpowiadają za zapylanie. 

Największymi zagrożeniami dla bzyczą-
cych zapylaczy są głównie środki ochrony 
roślin, degradacja środowiska, zmniejszanie 

się powierzchni siedlisk bogatych w rośliny 
żywicielskie oraz liczne choroby i pasożyty. 
Naukowcy przestrzegają, że jeśli liczba owa-
dów zapylających zostanie poważnie ograni-
czona, to straty w gospodarce i przyrodzie 
będą nieodwracalne, a koszty tego zjawiska 
okażą się bardzo wysokie. 

Na szczęście sytuacja pszczół w Polsce 
jest lepsza niż na przykład w Stanach Zjedno-
czonych (straty rodzin pszczelich sięgają tam 
44 proc.) czy na zachodzie Europy. Nie znaczy 
to jednak, że polscy pszczelarze nie napotykają 
trudności. Dużą rolę w wymieraniu populacji 
rodzin pszczelich odgrywają masowo stosowane 
chemiczne środki owadobójcze, zwłaszcza pe-
stycydy z grupy neonikotynoidów, które zmniej-
szają ich odporność na choroby i pasożyty.

Pszczoła narodowym 
zasobem
Do tej pory tylko kilka europejskich kra-

jów stworzyło długofalowy plan, jak chronić 
owady zapylające – Norwegia, Wielka Bryta-
nia, Irlandia. Do tego grona dołącza Polska, 
która opracowała Narodową Strategię Ochro-
ny Owadów Zapylających. Jej treść powstała 
po licznych konsultacjach, w których wzięli 
udział między innymi naukowcy, pszczelarze, 
organizacje społeczne, doradcy rolniczy, ale 
też zwykli obywatele. Programowi patronują 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministerstwo Środowiska. Powstała zatem 
szeroka koalicja, która chce wcielić w życie 
zawarte w strategii propozycje, by Polska stała 
się krajem przyjaznym pszczołom. 

Strategia wysuwa postulat, że z uwagi 
na nasze bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
konieczność zachowania rodzimych ekosy-
stemów owady zapylające muszą być trakto-
wane jako strategiczny zasób przyrodniczy 
i w związku z tym należycie chronione. Au-
torzy zwracają też uwagę na to, że ogromną 
większość dziko żyjących pszczół stanowią 
tzw. pszczoły samotne, które nie żyją w wiel-
kich rodzinach. Mimo że samotne pszczoły 
stanowią większość z ponad 470 gatunków 
pszczół w naszym kraju, są one mniej znane. 
Są jednak często o wiele efektywniejsze niż 
hodowlane pszczoły miodne, dlatego również 
je należy poddać ochronie. 

Najważniejsze zalecenie w dokumencie 
jest skierowane do rolników, od których za-
leży poprawa bazy pokarmowej zapylaczy. 
Należy ją prowadzić z poszanowaniem zasad 
dobrych praktyk w ogrodnictwie, nie wpro-
wadzać do uprawy gatunków inwazyjnych lub 
potencjalnie inwazyjnych, tak, by chroniąc 

owady zapylające, chronić również rodzime 
gatunki roślin.

Unia idzie w sUkUrs
Narodowa Strategia Ochrony Owadów 

Zapylających zawiera wiele innych propozy-
cji istotnych zmian w prawodawstwie, które 
mają pomóc w ochronie wszystkich owadów 
zapylających. Jest w niej między innymi mowa 
o tym, że państwa unijne powinny wspierać ta-
kie kształtowanie krajobrazu rolniczego, które 
zapewni owadom pożywienie i schronienie. 
Unia Europejska powoli to robi, np. w tym 
roku większość krajów unijnych poparła 
całkowity zakaz stosowania szkodliwych dla 
pszczół neonikotynoidów. Przedstawiciele  
16 krajów UE głosowało w Brukseli za wyco-
faniem tiametoksamu, imidakloprydu i klotia-
nidyny – związków chemicznych stosowanych 
do zwalczania insektów. Już wcześniej kilka 
z tych środków zostało zakazanych w niektó-
rych państwach, ponieważ udowodniono ich 
związek z masowym wymieraniem pszczół. 

Stworzenie Narodowej Strategii Ochrony 
Owadów Zapylających poprzedziły działania 
Komisji Europejskiej, która w grudniu 2017 
roku opublikowała plan działania na rzecz 
inicjatywy UE w zakresie zapylaczy. Cele 
szczegółowe tej inicjatywy to wzbogacenie 
wiedzy społeczeństwa na temat zapylaczy, 
zwalczanie przyczyn wymierania owadów za-
pylających oraz podnoszenie świadomości, 

poprawa współpracy i dzielenie się wiedzą. 
W związku z kryzysem w liczebności popu-
lacji pszczół Organizacja Narodów Zjedno-
czonych ogłosiła 20 maja Światowym Dniem 
Pszczoły, aby podkreślić znaczenie owadów 
zapylających dla całej ludzkości oraz potrzebę 
podjęcia konkretnych działań ograniczających 
zagrożenia dla tych pożytecznych zwierząt.

adoPtUj Pszczołę
NSOOZ jest jednym z elementów idei Pol-

ski Przyjaznej Pszczołom realizowanej w ra-
mach akcji Adoptuj Pszczołę, którą od sześciu 
lat prowadzi organizacja Greenpeace Polska. 
Adopcja jednej pszczoły przez internet to koszt 
zaledwie 2 złotych, można jej dokonać poprzez 
stronę adoptujpszczole.pl. Zebrane w ten spo-
sób środki organizacja przeznacza między inny-
mi na ochronę naturalnych habitatów polskich 
pszczół miodnych oraz dziko żyjących przed 
toksycznymi pestycydami, monitorowanie ko-
lejnych zagrożeń oraz sprawdzanie, w jakich 
miejscach pszczelarze mogą bezpiecznie nakar-
mić swój rój. W ramach akcji Adoptuj Pszczołę 
Greenpeece stara się również przekonywać 
polityków, by podejmowali decyzje korzyst-
ne dla zapylaczy. Jednak aby sytuacja pszczół 
trwale się poprawiła, potrzebne są systemowe 
zmiany, których pierwszym elementem jest 
właśnie Narodowa Strategia Ochrony Owadów 
Zapylających.

 l

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

A
RC

H
IW

U
M

„Polska bez smogu” to tytuł panelu, który 
odbył się w trakcie Europejskiego Kongre-
su Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ka-
towicach. Problem smogu w polskich mia-
stach to efekt przede wszystkim tak zwanej 
niskiej emisji. Wciąż w domowych piecach 
często są spalane śmieci, odpady z tworzyw 
sztucznych i złej jakości węgiel. Stare piece 
mają bardzo niską sprawność energetycz-

ną, a nieocieplone domy potrzebują dużo 
energii do ogrzania. 

Jednym z najważniejszych narzędzi do wal-
ki z niską emisją jest rządowy program Czyste 
Powietrze. Żaden program rządowy, za wyjąt-
kiem programu 500 plus, nie jest tak ogromny. 
W ciągu 12 lat na jego realizację zostaną prze-
znaczone 103 mld złotych. Z tych pieniędzy 

będą dofinansowywane wymiany starych pie-
ców na najnowocześniejsze jednostki grzewcze, 
ocieplanie budynków i wymiana okien.

– Jest rozdźwięk między tym, co świat 
nauki mówi o sytuacji powietrza i środowiska 
w Polsce, a tym, co robią politycy. Naukowcy 
nie potrafią przekonać obywateli i polityków, 
że jest bardzo źle. Trzeba szybciej działać – 
apelowała część panelistów. 

– To, że mamy zły stan powietrza, to wie-
my, ale nie mogę się zgodzić z tezą, że program 
jest zły. W 16 lat, jako fundusz, wsparliśmy wy-
mianę ok. 32 tys. źródeł ciepła. Natomiast w ra-
mach programu Czyste Powietrze planujemy 
w ciągu 11 lat na terenie województwa śląskiego 
objąć nim 560 tys. źródeł ciepła. To nieporów-
nywalna skala – twierdził Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach. ST 

Katowice

O programie Czyste Powietrze
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Po 14 latach powraca do Polski model Camry. 
Będzie to już ósma generacja popularnego 
niegdyś w Polsce sedana. W ciągu 36 lat obec-
ności na rynku poprzednich siedem generacji 
trafiło do nabywców w ponad 100 krajach, 
a ich dotychczasowa łączna sprzedaż prze-
kroczyła 19 mln egzemplarzy.

W najnowszej generacji oferowana będzie 
tylko jedna wersja napędu – hybryda łącząca 
benzynową jednostkę o pojemności 2,5 litra 
z silnikiem elektrycznym w układ o mocy  
281 KM. Pięciometrowy sedan do setki rozpę-
dza się w 8,3 sekundy. Camry Hybrid utrzymu-
je emisję CO2 na poziomie od 98 g/km, a śred-
nie zużycie paliwa wynosi od 4,2 l/100 km 
(dane wstępne, przed homologacją).

Platforma GA-K została zaprojektowana 
w technologii Toyota New Global Archi-
tecture (TNGA) z myślą o niskim położe-
niu środka ciężkości, który przekłada się 
na większą przyjemność z jazdy i precyzję 
prowadzenia. W efekcie zmniejszono cał-
kowitą wysokość auta oraz wysokość maski, 
a podłoga kabiny pasażerskiej została obni-
żona. Lekka karoseria ma o 30 proc. większą 
sztywność skrętną w stosunku do poprzed-
niego modelu. 

Produkcja nowej Toyoty Camry rozpo-
cznie się w lutym 2019 roku, a pierwsze eg-

zemplarze trafią do swoich nowych właścicieli 
w drugim kwartale roku. Przedsprzedażowa 
cena to 139,9 tys. złotych za wersję Comfort, 
wyposażoną m.in. w: pakiet bezpieczeństwa 
Toyota Safety Sense z aktywnym tempoma-
tem, reflektory w technologii bi-LED, 17-ca-
lowe felgi aluminiowe, system multimedialny 
z siedmiocalowym ekranem i kamerą cofania, 
systemem „inteligentny kluczyk” oraz czujni-
kami parkowania z przodu i z tyłu.

NowoczesNa wersja 
klasyki
Podczas salonu samochodowego w Paryżu 

Peugeot pokazał prototyp sportowego samo-
chodu łączący klasykę designu z najnowszymi 
technologiami. 

Nadwozie ma długość 4650 mm, szero-
kość 1930 mm i wysokość 1370 mm. Rozstaw 
osi to 2690 mm. Stylizacja samochodu jest 
wzorowana na modelu 504 coupe z lat 60. 
Nawiązanie widać zwłaszcza w proporcjach 
nadwozia i nachyleniu przedniego pasa. 
Przednie lampy przypominają klasyczny 
układ, ale są wykonane w technologii LED. 
Kolejne nawiązanie to drewno wykorzystane 
w wystroju wnętrza. W tej klasycznie ele-
ganckiej formie zawarto jednak bardzo dużo 
nowoczesnych technologii. Najważniejszy 
jest oczywiście w pełni elektryczny napęd. 

Elektryczny silnik dysponuje mocą 340 kW 
i maksymalnym momentem obrotowym 800 
Nm. Prototyp ma napęd na wszystkie koła. 
Rozwija maksymalną prędkość 220 km/h, 
a pierwsze 100 km/h e-Legend osiąga już 
w 4 sekundy. 

Samochód ma baterie o pojemności  
100 kWh, co pozwala na przejechanie 600 km. 
Szybka ładowarka jest w stanie w 25 minut 
załadować energię na przejechanie 500 km. 

We wnętrzu auta jest w sumie 16 ekranów 
o różnych wielkościach. Największy na desce 
rozdzielczej ma 49 cali, a jego przedłużeniem 
są dwunastocalowe ekrany na drzwiach. 

Naszpikowany elektroniką samochód 
ma też oczywiście tryb autonomicznej jaz-
dy. Elektroniczny system jest aktywowany 
głosem i potrafi „rozmawiać” w 17 językach. 
W żadnym jednak nie zdradza, jakie są plany 
Peugeota – czy szykuje innowacyjny powrót 
legendy, czy tylko wykorzystał sprawdzony 
design do opakowania na targi nowoczesnych 
technik napędu i cyfrowej rozrywki. 

Nowy gracz Na ryNku 
elektryczNych aut
Ustawa o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych zobowiązuje naczelne i cen-
tralne organy administracji państwowej oraz 
jednostki samorządu terytorialnego do wpro-

wadzania pojazdów z napędem elektrycznym 
do swoich flot. 

Niektórzy już zaczynają – Lasy Państwo-
we już kupiły 15 elektrycznych samochodów 
BMW i3. Wkrótce jednak na rynek wejdzie 
znacznie tańszy model. To przypominający 
wielkością Smarta chiński maluch ZD D2S. 
Niespełna trzymetrowy samochód mieści dwie 
osoby i ma zasięg do 150 kilometrów. Łado-
wanie z gniazdka w domu zajmie 6–8 godzin, 
więc nocy wystarczy z zapasem.

Samochód ma kosztować mniej niż 
45 tys. złotych netto, co powoduje, że będzie 
chyba najtańszym „elektrykiem” na rynku. 
Poza tym można go prowadzić już w wieku 
16 lat.

Zacznie go sprowadzać firma Electric 
Vehicles Poland, stworzona przez Holding 1, 
właściciela m.in. Polskiej Grupy Dealerów. 

Pierwszym obszarem zainteresowania 
importera są firmy potrzebujące samochodu 
do poruszania się po mieście, np. świadczenia 
usług związanych z dostawą posiłków, dorę-
czaniem dokumentów czy poruszaniem się 
pracowników. Kolejnym będzie sektor pub-
liczny, którego pracownikom do wykonywania 
ich zadań wystarczy samochód dwumiejsco-
wy. Ostatnią grupą odbiorców będą osoby 
prywatne. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Camry wraca do Polski

W najnowszej generacji oferowana będzie tylko jedna wersja napędu – hybrydowa

W Paryżu Peugeot pokazał prototyp sportowego samochodu

Przedsprzedażowa cena to 139,9 tys. złotych za wersję Comfort

Mały elektryk ma kosztować mniej niż 45 tys. złotych netto
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Peryferia

Ewa

Zdrowie

Nie siać jęczmienia
Medyczna nazwa hordeolum znaczy 
po łacinie „małe ziarnko jęczmienia”, co traf-
nie oddaje wygląd ropnia, który pojawia się 
na brzegach powiek. Jęczmień na oku jest 
najczęstszym ostrym schorzeniem dotyczą-
cym powieki. Nie tylko źle wygląda, ale jest 
również bolesny. Najpierw na brzegu powieki 
pojawia się zaczerwienienie, które lekko boli 
i swędzi. Później się zwiększa i przemienia 
w wypełnioną ropą krostę. Jeśli jęczmienie 
pojawiają się często w dużej liczbie, mogą 
wskazywać na problemy cukrzycowe.

Czy jęCzmień jest 
niebezpieCzny dla oCzu?

Jęczmień jako taki nie jest zagrożeniem 
dla wzroku. Nieleczony może jednak prowa-
dzić do niebezpiecznych powikłań, to zna-
czy ropowicy oczodołu lub zakrzepowego 
zapalenia zatoki jamistej, któremu towarzyszą 
wysoka gorączka, ból oka i głowy. Rozprze-
strzenianie się zakażenia może w dłuższej 
perspektywie doprowadzić do zapalenia opon 
mózgowych, ropni mózgu, a nawet do zgonu.

Co jest przyCzyną 
powstawania jęCzmienia?
Ropień ten występuje równie często u ko-

biet, jak i u mężczyzn w każdym wieku. Ryzyko 
zwiększa się u osób cierpiących na trądzik różo-
waty i łojotokowe zapalenia skóry. Najczęściej 
wywołują go bakterie gronkowca (Staphylococ-
cus aureus). Mówi się, że jęczmień to choroba 
brudnych rąk, ponieważ ryzyko jego pojawienia 

się zwiększa dotykanie i tarcie oczu niemytymi 
dłońmi. Kobiety ryzykują jęczmień, niedokład-
nie zmywając makijaż. Prawdopodobieństwo 
infekcji wzrasta też, jeśli długo przebywamy 
w zadymionych pomieszczeniach lub mamy 
kontakt z oparami substancji chemicznych lub 
dymem tytoniowym.

Czy jęCzmień zawsze 
wygląda tak samo?
Chorobę tę dzielimy na dwa rodzaje – 

jęczmień zewnętrzny to zapalenie gruczołów 
powiekowych przyrzęsowych, gdzie wydzie-
lina ropna sama spływa wzdłuż rzęs. W tym 
przypadku częściej konieczna jest interwen-
cja chirurgiczna. Drugi rodzaj, jęczmień we-
wnętrzny, to grudkowy ropień jednego lub 
kilku gruczołów, których ujście znajduje się 
na brzegach powiek. Po kilku dniach pęka 
i częściowo sam się oczyszcza. Należy wtedy 
starannie wycisnąć resztki ropy oraz zwilżo-
nym płatkiem kosmetycznym usunąć strupki, 
które mogły się utworzyć wokół ropnia.

jakie są objawy 
jęCzmienia?
Jęczmień rozpoznamy po obrzęku, bólu 

i zaczerwienieniu brzegu powieki. Pojawia się 
wydzielina ropna, która wydostaje się na ze-
wnątrz (jęczmień zewnętrzny), ale czasem 
do wewnątrz, pod powiekę (wewnętrzny). 
Objawami towarzyszącymi są często łzawienie 
i światłowstręt. Gdy pojawia się jęczmień, 
często towarzyszy mu efekt suchego oka, po-
nieważ mimo wydzielania łzy nie spełniają 

swojej funkcji. W rezultacie odnosimy wra-
żenie, że mamy suchą gałkę oczną. 

jakie są domowe sposoby 
na jęCzmień?
Metod jest kilka. Po pierwsze jednak – nie 

wolno wyciskać jęczmienia na oku oraz przy-
kładać do oka mokrych i zimnych okładów, 
gdyż może to spowodować poszerzenie się 
infekcji. Pomogą ciepłe okłady na powiekę, 
np. z ciepłego jajka ugotowanego na twardo, 
zawiniętego bez obierania w chusteczkę, albo 
z odsączonej saszetki po zaparzeniu zielonej 
herbaty. Wiele osób poleca ciepłe kompresy 
z naparów ziołowych – z natki pietruszki, 
kwiatu nagietka lub rumianku, liści malin lub 
ziela świetlika. Poleca się także picie dwa razy 
dziennie naparu z mniszka lekarskiego, ponie-
waż pomaga on usunąć z organizmu bakterie 
ropne, które wywołują jęczmień. Wsypujemy 
do szklanki łyżeczkę ziół i parzymy 5 minut 
pod przykryciem. 

jak przebiega leCzenie?
Jeśli domowe sposoby nie pomagają, należy 

udać się do lekarza. Do leczenia miejscowego 
przepisywane są maści i krople z antybiotykami. 
Przy jęczmieniach mnogich podaje się doustne 
antybiotyki. Czasami jęczmień pod powieką 
wymaga nacięcia pod znieczuleniem.  l
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Ewa nie zaznała w życiu zbyt wiele miłości. 
Urodziła się jako jedyne i późne dziecko do-
brze sytuowanej, mieszczańskiej pary. Jej 
rodzice uznali, że choć nie lubili dzieci, to do-
brze jest mieć kogoś, kto poda im szklankę 
herbaty na starość. Rodzina zbudowana na ta-
kich podstawach nie mogła dobrze funkcjo-
nować. Ewa także nie musiała im na starość 
robić żadnej herbaty, bo rodzice dość wcześ-
nie zmarli, a ona została całkiem sama. Już 
wtedy trudno było stwierdzić, czy coś czuła.

Przeszywający chłód pasował do jej wy-
glądu i wielu jej życiowych wyborów. Zawsze 
nosiła jedną fryzurę – obcięte na prosto, jak 
od garnka, włosy opadały mizerną grzywką 
na potężne czoło. Nosiła nudne okulary, nigdy 
się nie malowała. Wszystkie jej ubrania miały 
naturalne kolory – więc zazwyczaj wyglądała 
jak krępa, brązowo-żółtawa plama.

Ewa od razu po studiach zaczęła pracę 
w liceum i w tej samej szkole miała już zostać 
aż do emerytury. Uczyła chemii, najczęściej 
w klasach humanistycznych, zainteresowa-
nych jej lekcjami równie mocno jak prognozą 
pogody w południowym Chile. Zresztą – na-
wet gdyby kogoś faktycznie zainteresował 
przedmiot wykładany przez Ewę, ona by mu 
go i tak dostatecznie obrzydziła. Nie cierpiała 
swojej pracy, ale też nigdy przez myśl jej nie 
przyszło, że mogłaby ją zmienić. Codzien-
nie jadła to samo – owsiankę z cynamonem 

na śniadanie, ryż z gotowanym kurczakiem 
i groszkiem na obiad, jabłko na deser i dwie 
kanapki na kolację, każda z jednym plaster-
kiem sera i jednym plasterkiem szynki. W wa-
kacje, które z racji jej pracy miała dość długie, 
wyjeżdżała na tydzień do małej, uzdrowisko-
wej mieściny. Zawsze tej samej, zawsze do tego 
samego hotelu. A i tak te wyjazdy traktowała 
jako zbytnią ekstrawagancję. Święta, weeken-
dy, wszystkie popołudnia, wieczory czy dni 
wolne od pracy spędzała sama.

Nie miała przyjaciół, nigdy się nie zako-
chała. Ale także nie rozpaczała z tego powodu. 
Bo czy można tęsknić za czymś, czego istnie-
nie trudno sobie wyobrazić? Właściwie tak 
mogłoby się skończyć życie Ewy. Nikt by za nią 
nie tęsknił, na pogrzeb może grzecznościo-
wo przyszliby inni nauczyciele ze szkoły (ko-
rzystając przy okazji z dnia wolnego), nikt 
by po niej nie odziedziczył ciułanych przez 
lata pieniędzy.

Stało się jednak inaczej. W trakcie jednej 
z tych ekstrawaganckich eskapad do sanato-
rium Ewa znalazła małego kotka. Był mniejszy, 
niż powinien, miał zaklejone jedno oko, gdzie-
niegdzie przerzedzoną sierść. Leżał za ławką. 
Patrzyła na niego i nie za bardzo wiedziała, 
co powinna zrobić. Nie było jej go żal, nie 
czuła właściwie nic. Jej skupiony wzrok złapał 
jednak mężczyzna czytający gazetę na ławce 
nieopodal. Gdy dojrzał przedmiot jej zain-
teresowania, złożył gazetę i podszedł bliżej 

się przyjrzeć. Niewiele myśląc, zdjął swoją 
zamszową kurtkę i ułożył na niej kotka, który 
wyczerpany poddał się mu bez protestów. 
Mężczyzna zapytał jeszcze, czy Ewa dołączy 
do niego i razem pojadą do weterynarza, a ona 
zaskoczona pytaniem przytaknęła.

Mężczyzna miał na imię Ignacy, był dok-
torem filozofii, podróżnikiem i zapalonym 
kajakarzem. Prawdopodobnie był pierwszą 
osobą w życiu Ewy, która była jej autentycz-
nie ciekawa. Co prawda wynikało to głównie 
z tego, że był ciekawy wszystkiego, ale wystar-
czyło to, żeby ona poczuła się tak wyjątkowo 
jak nigdy wcześniej. Czy się wtedy zakochała? 
Raczej nie, ale na pewno doszło do rozłamu 
skorupy, którą miała od dziecka.

Ignacy opowiadał jej dużo o Australii, 
którą kochał, o żeglowaniu, waranach z Ko-
modo i zorzy polarnej. Żartował, podrzucał jej 
książki i wyciągał na jedzenie, o którego spró-
bowaniu ona nigdy wcześniej nawet nie pomy-
ślała. Ewa na to się godziła, choć sama pewnie 
do końca nie rozumiała dlaczego. Zbudowali 
coś na kształt dziwacznej przyjaźni – jednej 
z mnóstwa relacji dla Ignacego, a pierwszej 
prawdziwej i głębokiej dla Ewy. Nawet gdy 
Ignacy wyjechał na stałe do swojej ukochanej 
Australii, utrzymywali stały kontakt, regular-
nie pisząc i często dzwoniąc.

A kot? Kot wyzdrowiał i Ewa pokochała 
go najmocniej, jak umiała.

 l

Ucieczka z krainy gafy

Język 
soczysty 
do bólu
Co dajesz, to dostajesz. Ta reguła sprawdza 
się w różnych sytuacjach, również komunika-
cyjnych. Na co dzień nie zwracamy uwagi, jak 
mówimy. Przy oficjalnych spotkaniach to inna 
bajka – ważymy słowa, intonacja przestaje być 
obca, zastanawiamy się nad logiką i gramaty-
ką wypowiedzi. Język potoczny jest brutalny. 
I przestaje nas to dziwić, ale czy na pewno?

Pięcioletni chłopiec grymaszący na pocz-
cie przy wyborze kartki imieninowej dla babci 
usłyszał od swojej mamy: ty ch… je…, długo 
jeszcze będziemy tu sterczeć? Miało być miło. 
Dziecko zostało włączone w rodzinne wyda-
rzenie. Powierzono mu zadanie wymagające 
decyzji. Trudnej dla malca, widzącego kilka-
dziesiąt kolorowych obrazków. A szukał dla 
babci najpiękniejszej kartki. Zniecierpliwiona 
matka sama wybrała pocztówkę i odepchnęła 
synka od lady. Powodów do wylania obelży-
wych słów na dziecko zapewne miała mnóstwo. 
Chłopiec się rozpłakał. Ona złapała go za rękę 
i pospiesznie wyciągnęła go za rączkę z budyn-
ku. Zawstydziła się być może i dlatego dała dyla. 
Miała widownię, kilka osób załatwiających swoje 
sprawy przy czterech pocztowych okienkach 
i panie obsługi. Wszyscy wpatrzeni w nią jak 
w sztandar chamstwa. 

Dyrektorka dużej szkoły podstawowej w re-
jonie Rybnika została poproszona o rozmowę 
z rodzicami pierwszoklasisty. Wychowawczyni 
postanowiła interweniować, ponieważ sied-
miolatek przeklinał tak bardzo, że uszy więdły. 
Koleżanki były dla niego c…, koledzy ch…, 
nauczycielki pi… gnidami. Na pytania odpo-
wiadał ze swadą; a ch… ci do tego. Na rozmo-
wę interwencyjną przyszedł ojciec. Wysłuchał 
opowieści o niecenzuralnym słownictwie syna 
i jego werbalnej agresji wobec innych dzieci 
i nauczycieli. Strapiony tata zareagował spon-
tanicznie: Jak ch… wróci do domu, to mu taki 
wpi… spuszczę, że mu się odechce przeklinać. 
Ciekawe, po kim ten ch… to ma? A po tych 
słowach mężczyzna chyba pierwszy raz sam 
siebie usłyszał. Zerwał się z krzesła i wybiegł 
z gabinetu. Wyszło szydło z worka.

Brutalizacja języka idzie z góry. Ileż to już 
się nadziwiliśmy, słuchając naszych elit z trybu-
ny sejmowej, dziennikarzy objawiających swoje 
opinie, słynnych nagrań z Sowy establishmentu 
polityczno-gospodarczego. Nie każdy musi 
być salonowcem, ale agresja werbalna nikomu 
korzyści nie przynosi. Każda forma agresji jest 
zaraźliwa, udziela się otoczeniu. Na obelżywe 
słownictwo podświadomie reagujemy tym sa-
mym, bo chcemy być dobrze zrozumiani, nada-
wać na tej samej fali. Dla własnego dobra warto 
zatrzymać taki życzeniowy sposób myślenia, 
racjonalizacji obelg i samousprawiedliwiania. 
Przypomnijmy sobie dla kontrastu wielodniowe 
milczenie po jakimś występku męża, żony czy 
dziecka. Takie intencjonalne milczenie także 
jest przemocą, niczego nie załatwia ani nie 
uczy. Utopiony w milczeniu hoduje w ciszy 
urazy, które jak szambo kiedyś się wyleją. 

Dawno temu poczułam się zdruzgotana, 
gdy na moje brzydkie wyrazy kolega zarea-
gował spokojnie: chciałaś powiedzieć, że nie 
zgadzasz się z szefem, jesteś na niego zła i po-
ruszysz tę sprawę na zebraniu. No właśnie 
to chciałam powiedzieć, a skoro chciałam, 
to znaczy, że mogłam użyć innych środków 
wyrazu.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Śpieszmy się kochać piwo

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska na 21. miejscu wśród krajów 
ue w rankingu finansów Publicznych. 
Według danych Eurostatu aż 13 krajów UE 
miało w 2017 roku nadwyżkę w finansach 
publicznych. Polska – deficyt. Był niższy niż 
w poprzednich latach, ale według ekonomi-
stów to nie jest dobry wynik w szczycie ko-
niunktury. Najwyższą nadwyżkę miała Malta – 
3,5 proc. PKB, za nią były m.in. Cypr, Szwecja, 
Czechy, Luksemburg, Holandia, Bułgaria i Da-
nia. Polska osiągnęła wynik gorszy od średniej 
dla całej UE (1,4 proc. PKB deficytu).

sPadek temPa wzrostu Płac został już 
Potwierdzony. Opublikowane przez NBP 
wyniki ankietowanych badań wśród przedsię-
biorców jednoznacznie wskazują na niewielkie 
spowolnienie wzrostu wynagrodzeń. Odsetek 
przedsiębiorstw planujących podwyżki płac 
wyniósł 22,3 proc. Z kolei odsetek przedsię-
biorstw, które dostrzegają nasilającą się presję 
płacową, zmalał do 15,9 proc. Jeszcze niedawno 
ten wskaźnik sięgał 23 proc. NBP podkreśla, 
że dynamika płac, nawet jeśli będzie spadała, 
pozostanie wysoka. We wrześniu przeciętne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
zwiększyło się o 6,7 proc. rok do roku. 

Przesyłki z chin będą objęte cłami. Nie-
bawem w Lublinie ruszy nowy oddział celny, 
który zajmie się szczegółowymi kontrolami 
przesyłek ze sklepów internetowych z Da-
lekiego Wschodu. Do całej Europy napływa 
masa chińskich towarów. To w dużej mierze 
zakupy robione przez internautów w chiń-
skich sklepach. Od większości zamówień nie 
są płacone żadne podatki, co zwiększa ich 
konkurencyjność w porównaniu do ofert legal-
nie działających firm. Ministerstwo Finansów 
zapowiedziało prace nad uszczelnieniem sy-
stemu. W Lublinie powstanie nowy pocztowy 
oddział celny, który zajmie się bardziej szcze-
gółowymi kontrolami zamówień.  

majątki miliarderów z całego świata wy-
noszą 8,9 bln dolarów – mówi raPort 
Przygotowany Przez bank ubs i firmę 
Pwc. Zgodnie z wyliczeniami analityków 
tych instytucji to najszybsze roczne tempo 
przyrostu majątków najbogatszych od ponad 
100 lat. Według wyliczeń UBS i PwC na całym 
świecie żyło w zeszłym roku 2158 miliarderów 
(z czego 11 proc. stanowiły kobiety). Najwięcej 
z nich zamieszkiwało region Azji i Pacyfiku – 
aż 814, z czego 475 mieszka w tzw. Wielkich 
Chinach i 35 w Japonii. W obu Amerykach 
żyło 715 dolarowych miliarderów, w tym 585 
mieszkało w USA. W Europie Zachodniej było 
ich 414 (z czego 54 w Wielkiej Brytanii, 123 
w Niemczech, 40 we Francji, 43 we Włoszech 
i 36 w Szwajcarii), na Bliskim Wschodzie 52, 
a w Europie Środkowo-Wschodniej 163.

Krzyżówka panoramiczna nr 21

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „słoty jesienne”. 
Nagrodę wylosowała: bożena cincio z rybnika.

Puszka popularnego lagera po 5 złotych? 
Piwo jako towar luksusowy? Oktoberfest tylko 
we wspomnieniach dziadków? Miliony ludzi 
na świecie nieznające smaku złotego napoju? 
Te czarne wizje mogą się ziścić już w połowie 
wieku, a wszystko za sprawą globalnego ocie-
plenia. Jęczmień, główny składnik piwa, z któ-
rego uzyskuje się słód, jest bowiem bardzo 
wrażliwy na wysokie temperatury. Oczywiście 
zmiany klimatyczne niosą za sobą groźniejsze 
zjawiska, jak wyższy poziom wód w morzach 
i oceanach, fale upałów, huragany i liczne 
pożary, ale pożegnanie z piwem codziennie 
przypominałoby nam, co straciliśmy.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego 
w Irvine i innych ośrodków naukowych w Chi-
nach, Meksyku oraz Wielkiej Brytanii skupili 
się na wpływie zmieniających się warunków 
klimatycznych na uprawy jęczmienia. Wskutek 
zmian klimatu i emisji gazów cieplarnianych 
zbiory tego zboża, które uprawia się głównie 
w USA, Europie, Rosji, Australii i Kanadzie, 
mogą spaść do rekordowo niskich stanów. Jeśli 
poziom emitowanych do atmosfery gazów 
się nie zmniejszy, a susze i upały wciąż będą 
dotykać rejony uprawne, to w ciągu kilkudzie-
sięciu lat uprawy jeczmienia zmniejszą się  
o 17 procent. W następnych wiekach mogą 
nawet całkowicie zaniknąć. Oznaczałoby 
to koniec kultury warzenia piwa, którą jako 
cywilizacja wytworzyliśmy 6 tys. lat temu.

Szacuje się, że ok. 17 proc. świato-
wej produkcji jęczmienia wykorzystuje się 
do warzenia piwa, pozostała część idzie na pa-

sze dla zwierząt. Przy wzroście ocieplenia 
na potrzeby piwowarstwa będzie przeznaczać 
się tylko 3 proc. W konsekwencji konsump-
cja piwa w najbliższym czasie może zmaleć 
o 4 proc., a jego cena urosnąć o 15 proc. Bada-
cze z Kalifornii wskazują, że już teraz rolnicy 
szukają bardziej dogodnych miejsc na uprawy 
jęczmienia. 

u nas najdrożej
Niedobór jęczmienia wpłynie na pod-

niesienie jego ceny, co z kolei spowoduje 
wyższe koszty produkcji piwa. Nadchodzącą 
podwyżkę cen piwa najmocniej odczują kra-
je, w którym jego sprzedaż jest najwyższa, 
w tym Polska. Jeżeli prognozy się sprawdzą, 
to za półlitrową puszkę zapłacimy nawet 
o 2 złote więcej. Wzrost cen uderzy też w Cze-
chy (o 143 proc.), Kanadę (o 133 proc.) i Rosję 
(o 30 proc.). Badacze zapowiadają, że spadek 

upraw jęczmienia odbije się również na ilości 
warzonego piwa. Będzie się go produkować 
o 16 proc. mniej niż obecnie, co odpowiada 
ilości piwa konsumowanego na terenie całych 
Stanów Zjednoczonych.

Piwu na ratunek
Zatrzymanie niekorzystnych zmian kli-

matycznych zależy głównie od rządów państw 
i organizacji międzynarodowych, które w cią-
gu najbliższych dekad powinny znacznie zre-
dukować emisję gazów. Mimo to największe 
koncerny piwowarskie już teraz starają się 
zaradzić tym zmianom. Próbują wykorzysty-
wać do produkcji piwa nieużywane odmiany 
jęczmienia albo inne rośliny, jak ryż czy kuku-
rydzę. Na razie co prawda nie są one jeszcze 
tak wydajne, ale są o wiele bardziej odporne 
na suszę i powodzie. Średnie zbiory tych roślin 
mogą być tej samej wielkości bez względu 
na czynniki pogodowe.

Polska winem Płynąca?
Coś się kończy, coś zaczyna. Możliwe, 

że za kilkadziesiąt lat naszym narodowym 
trunkiem stanie się kojarzone dotąd z ciepłym 
Południem wino. W połowie wieku w euro-
pejskich stolicach wina, jak Bordeaux i dolina 
Rodanu we Francji czy Toskania we Włoszech, 
uprawa winorośli stanie się trudna. Zależnie 
od poziomu ocieplenia tereny nadające się pod 
winogrona mają się skurczyć o 19–73 proc. 
Uprawa winorośli ma się za to przesunąć 
na północ Europy, między innymi do Polski. 
Santé!  MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Bzie-Dębina 2-Zachód

Rozpoczęły się kolejne 
odwieRty

W obszarze górniczym Bzie-Dębina 2-Zachód rozpoczęto 
wiercenie nowych powierzchniowych otworów badawczych. 
W ten sposób Jastrzębska Spółka Węglowa poszerza zakres 
prac zmierzających do zabezpieczenia dostępu do zasobów 
węgla koksowego w kolejnych latach. 

Informacje geologiczne uzyskane podczas drążenia wyro-
bisk dołowych oraz pogłębiania szybu 1 Bzie pozwoliły bardziej 
szczegółowo poznać strukturę nowego złoża. Wiążą się z nim 
poważne plany, złoże zostało bowiem ujęte w nowej strategii 
JSW. By złoże Bzie-Dębina 2-Zachód mogło służyć rozwo-
jowi Spółki, trzeba jednak zdobyć dokładne dane dotyczące 
miąższości zalegających w nim pokładów węgla oraz jego 
jakości. – Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych 
złóż węgla koksowego. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa 
decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak 
ważne jest jej ciągłe poszerzanie – wyjaśnia Daniel Ozon, 
prezes zarządu JSW.

W czerwcu tego roku zarząd JSW podjął decyzję o wy-
konaniu pięciu otworów badawczych z powierzchni – każdy 
o głębokości 1300 metrów. – Aby potwierdzić bardzo dobrą 
jakość węgla przed dotarciem do parcel eksploatacyjnych 
przez wyrobiska dołowe, konieczne jest odwiercenie po-
wierzchniowych otworów badawczych. Wyniki pomogą nam 
zinterpretować budowę złoża, a także ułatwią weryfikację 

wytyczonych obecnie kierunków przyszłej eksploatacji – 
tłumaczy Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. 
strategii i rozwoju. 

I dodaje: – Korzystamy z najlepszych narzędzi, aby mieć 
pewność co do jakości i parametrów złoża. 

W tym tygodniu rozpoczęto wiercenia pierwszych trzech 
otworów. Według harmonogramu w listopadzie prace wiert-
nicze prowadzone będą na wszystkich pięciu otworach. Wier-
cenia – zgodnie z planem – mają zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2019 roku.  JSW SA
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