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Temat na czasie
Daniel Ozon, prezes JSW SA:
– Bez dostępu do nowych
pokładów węgla koksowego
Spółka stanie się
karłowatą firmą
skazaną
na upadek.
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Polska Grupa Górnicza.
strona 3

Nie strzelam focha

– Jeżeli Zjednoczona Prawica
chce bez sprzeciwu prowadzić politykę antywęglową,
bo tak każe Unia Europejska,
to jej przedstawiciele niech nam
to powiedzą. Od razu niech też
powiedzą, skąd Polska weźmie
50 mld euro na utrzymanie dobrego stanu gospodarki
w regionie po likwidacji górnictwa i przemysłu okołogórniczego – mówi Bogusław Hutek, lider
górniczej Solidarności.
strona 4–5

Prąd płynie jak
bitcoin
Rozproszona energetyka.
strona 8

Nadchodzi nowe Clio
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

– Polscy przedsiębiorcy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania indyjskim partnerom. Nasze firmy
są gotowe do realizacji dużych przedsięwzięć przemysłowych, a wzajemna współpraca może przyczynić
się do umocnienia pozycji obu naszych krajów na arenie międzynarodowej – powiedział wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji otwierającej Bengal Global Business Summit.
Wydarzenie odbyło się 7 lutego 2019 roku w Kalkucie w Indiach.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Szukam właściciela tęgiej głowy
Robert Biedroń obiecał, że zrzeknie się mandatu, jeżeli
zostanie wybrany do europarlamentu. Jeśli nie chce tam
zasiadać, niech nie startuje. Obiecał pozamykać kopalnie węgla kamiennego, jeżeli jego partia pod nazwą
Wiosna wygra wybory.

K

opalnie zamknie, żeby nie było smogu. Jeżeli chce
walczyć ze smogiem, dobrze byłoby, aby przeczytał choć jeden fachowy tekst na ten temat.
Dowiedziałby się na przykład, dlaczego w Warszawie
jest smog, chociaż nie ma tam kopalń węgla.
Pan Robert Biedroń nie ma zielonego pojęcia
o górnictwie, energetyce węglowej, zjawisku smogu
i sposobach jego ograniczania. Nie jest pierwszym politykiem, który uważa, że jak jest jakiś problem, to wystarczy coś zamknąć, a problem zostanie rozwiązany.
Hasła lidera partii Wiosna na pewno znajdą zwolenników. Czy aż tylu, żeby Wiosna rządziła? Nie sądzę,
aby można było sięgnąć po władzę, posługując się hasłem: Zamkniemy kopalnie. Tak na marginesie – jestem
bardzo ciekaw, jak nazywa się ekspert, który wymyślił,
że jak w Polsce nie będzie górnictwa, to nie będzie
smogu. Chciałbym poznać właściciela tak tęgiej głowy.
Mam nadzieję, że niemądre hasło o zamykaniu
kopalń stanie się pretekstem do poważniejszej dyskusji
o tym, co zrobić, aby górnictwo nie było traktowane
jak straszydło, które może przerażonych wyborców
skłonić do głosowania na jakąś partię, która w programie wyborczym ma tak mocny akcent antygórniczy.
Jednak nie samo górnictwo jest problemem. Rzeczywisty problem leży gdzie indziej. To, że męczy nas
smog, wynika między innymi z ubóstwa energetycznego.
Poruszałem ten temat już kilkukrotnie, dlatego proszę
mi wybaczyć, jeżeli się powtarzam. Sądzę, że jednak
warto przypomnieć kilka faktów. W ubiegłym roku pisałem o informacjach, jakie dostałem z Izby Gospodarczej
Sprzedawców Polskiego Węgla. Niedawno znalazłem

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Jestem bardzo
ciekaw, jak
nazywa się
ekspert, który
wymyślił,
że jak w Polsce
nie będzie
górnictwa, to nie
będzie smogu.
Chciałbym poznać
właściciela tak
tęgiej głowy.

kilka informacji na ten temat w poważnych mediach,
które swą potęgę wykorzystują do walki z górnictwem
i energetyką węgla. Fajnie, że ukazała się taka informacja,
szkoda, że autorzy nie wyciągają z niej jakichkolwiek
wniosków. W skrócie przedstawię, o co chodzi.
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
opublikowała raport z badania przeprowadzonego
w ubiegłym roku. Zgodnie z nim trzeci Polak mieszka
w budynku ogrzewanym węglem. Polacy, wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw
domowych, wydali w sezonie 2017–2018 na jego zakup średnio 2699 złotych. To o około 7 proc. więcej
niż w poprzednim sezonie. Wydatki na ogrzewanie
pochłonęły ponad 11 proc. dochodów gospodarstw
domowych. Co trzecie gospodarstwo domowe wydało
na zakup węgla co najmniej 10 proc. swoich dochodów.
Według standardów przyjętych przez Unię Europejską takie gospodarstwa są dotknięte ubóstwem
energetycznym. W dodatku ich przybywa. Jest jeszcze
smutniejsza informacja – przynajmniej 10 proc. najuboższych gospodarstw domowych ogrzewających się
węglem wydaje na jego zakup aż 20 proc. domowego
budżetu. W tak fatalnej sytuacji jest ok. 480 tys. polskich gospodarstw domowych.
Przypomnę także, że powyższe dane były przedstawiane w czasie katowickiej konferencji PRE_COP24.
Jaki jest morał z tych informacji, przed którym uciekają
krytycy węgla? Otóż gdy ogrzewanie jest tak drogie,
ludzie palą byle czym, żeby mieć w miarę ciepło. Na nic
im gaz, piece gazowe i ekologia. Ciepło w domu jest tak
samo ważne jak jedzenie i dostęp do leków. Jeżeli chcemy
pozbyć się smogu, trzeba najpierw skończyć z ubóstwem
energetycznym. To najprostsza i najskuteczniejsza droga
prowadząca do czystego powietrza nad Polską.
Zamykanie kopalń jako lek gwarantujący czyste
powietrze jest pomysłem intelektualnie ułomnym.
l

Kij w mrowisko

Komentuje Grzegorz Matusiak
poseł RP, członek sejmowej Komisji Skarbu i Energii

Współpraca
z Indiami to dobra
perspektywa

M

iałem zaszczyt towarzyszyć w zeszłym roku
ministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu
w czasie wizyty w Indiach, między innymi na szczycie
gospodarczym w Bengalu. Na Bengal Global Business
Summit spotykają się najważniejsi przedstawiciele
biznesu z Indii oraz krajów Azji Południowej. Bardzo
mocno są reprezentowane takie branże jak: energetyka,
górnictwo, czyste technologie i hutnictwo.

I

ndie to najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród
krajów G20. Na lata 2018–2022 prognozuje się średni
roczny wzrost PKB tego kraju o 7,3 proc. Indie przed 2030
rokiem staną się trzecią gospodarką na świecie. Warto
więc nawiązywać współpracę, ponieważ wśród ważnych
dziedzin, które Indie chcą rozwijać, jest górnictwo. Rząd
Indii dąży do zwiększenia wydobycia węgla z 708 mln
ton w 2016 roku do miliarda ton rocznie do roku 2020.
W realizacji tego ambitnego projektu mogą pomóc
polskie firmy, które dysponują dużym doświadczeniem.
Indie zainteresowane są m.in. technologiami
podziemnymi i odkrywkowymi w zakresie budowy
obiektów (kopalń i zakładów wzbogacania węgla),
dostawami maszyn i urządzeń górniczych oraz usług
i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego, w tym:
nowoczesnymi, czystymi technologiami wzbogacania
węgla i spalania, technologiami wychwytywania metanu
oraz współpracą naukowo-techniczną w tym zakresie.
Dzięki podpisanym w ubiegłym roku porozumieniom
obustronna współpraca stopniowo rozwija się głównie
z Bengalem Zachodnim, jednak w przyszłości ma szanse
rozszerzyć się również na inne indyjskie stany.

Rekompensaty za deputat

I

Weszła w życie ustawa o wypłacie rekompensat
za utratę prawa do bezpłatnego węgla. Ogłoszenie
ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym pozwala
określić terminarz jej realizacji, czego oczekują osoby do niego uprawnione. Ustawa weszła w życie 22
stycznia. Od tego momentu, przez następnych 90
dni, osoby uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat rozpocznie się 1 czerwca
2019 roku.

P

O

pracowana przez Ministerstwo Energii ustawa
przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia
rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. złotych przez właściwe przedsiębiorstwo. O rekompensatę
będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel
w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym.
Świadczenie to będą mogły otrzymać także osoby,
których nie objęła poprzednia ustawa z 12 października
2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla, czyli m.in. wdowy
i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub
zmarli jako czynni pracownicy kopalń, a także osoby
na świadczeniach przedemerytalnych. Prawa do rekompensaty nie będą pozbawione również wdowy,
które ponownie zawarły związek małżeński.
Z rozwiązań zawartych w ustawie mogą skorzystać
również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w ubiegłym roku oraz te, których wnioski nie
zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Ten problem
można jedynie
rozwiązać
na szczeblu spółek
węglowych.

wypłat poprzedniej ustawy. Szczegółowe informacje
dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym
związanych publikują na stronach internetowych spółki
SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka, a także
Ministerstwo Energii.
Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz
z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla
przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego – przygotowany przez Ministerstwo
Energii – uzupełnia poprzednią tego typu ustawę z października 2017 roku, na podstawie której rekompensaty
w wysokości 10 tys. złotych trafiły do blisko 211,9 tys.
osób, kosztem ponad 2,1 mld złotych. Nowa ustawa
umożliwia wypłatę świadczeń tym osobom, które nie
zostały objęte tamtymi przepisami.
W opinii resortu energii na razie nie ma natomiast
prawnej możliwości objęcia świadczeniem również
grupy ok. 12 tys. górników, którzy w latach 2015–2017
przechodzili na emerytury już bez uprawnienia do deputatu węglowego. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślał wielokrotnie, że sprawa ta ma być
jeszcze dyskutowana. Mamy do czynienia z problemem
czysto prawnym. Otóż zrzekły się one deputatu w czasie, kiedy trwał największy kryzys. Z tego powodu
problem ten można jedynie rozwiązać na szczeblu
spółek węglowych. Po stronie rządu było maksimum
dobrej woli. Czy z biegiem czasu uda się rozwiązać
problem ostatniej grupy osób? Mogę tylko zapewnić,
że wciąż jest to przedmiotem troski parlamentarzystów
i ministrów energii.
l

ndie szukają dostawców węgla koksującego. Do tej
pory ich głównym kontrahentem jest górnictwo
australijskie. Jastrzębska Spółka Węglowa już wysyła część
swojej produkcji do Indii, a perspektywy rozwoju tych
kontaktów są dobre. O takiej współpracy rozmawiano
także w tym roku. Nie miałem okazji towarzyszyć naszej
delegacji na szczycie w Bengalu, dlatego muszę opierać
się na informacjach dostępnych w Ministerstwie Energii.

olska delegacja, już po raz kolejny, uczestniczy
w Bengal Global Business Forum, co jak określił
wiceminister Grzegorz Tobiszowski, staje się już tradycją
i potwierdza zainteresowanie Polski ścisłą współpracą
z Indiami. Przypomniał, że w tym roku Polska otrzymała
także propozycję przyjęcia statusu kraju partnerskiego.
– Pozwoliło to rozszerzyć naszą ofertę i zaprezentować
się w ramach polskiego pawilonu – wyjaśnił wiceminister
Tobiszowski.

N

ie możemy liczyć na zrobienie dobrych i wieloletnich
interesów, jeżeli polskie firmy będą startowały
do przetargów pojedynczo. Trzeba tworzyć konsorcja.
Polski sektor górniczy może występować wspólnie.
Nasze firmy oferują najnowsze technologie, mamy także
wielkie doświadczenie w przeciwdziałaniu zagrożeniom
naturalnym. Polskie firmy nie wchodzą na te rynki jako
nowicjusze. Odświeżamy tradycję. Famur, Kopex i wiele
mniejszych firm na tych rynkach (Indie i kilka innych
krajów Azji) było obecnych od wielu lat. Wprowadziliśmy
do wielu krajów mnóstwo rozwiązań, niejednokrotnie
innowacyjnych. W wielu miejscach polskie firmy budowały
koncepcje funkcjonowania całej branży górniczej. Takim
przykładem jest rynek indyjski. Ta współpraca trwała przez
dziesięciolecia i urwała się po 1989 roku, kiedy następowały
zmiany geopolityczne w naszym rejonie Europy. Straciliśmy
czas, który dzisiaj staramy się nadrobić. 
l
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Polska Grupa Górnicza

PGG SA

Tablice poległych górników
– odnowione i poświęcone

Na tablicach zostały umieszczone nazwiska górników, którzy stracili swoje życie w kopalni w latach
1945–2003

Wśród nazwisk górników, którzy stracili życie na posterunku pracy, znajdują się też nazwiska dwóch
górników, którzy zginęli w pierwszym powstaniu śląskim

Uroczyste odczytanie nazwisk poległych górników, msza święta, procesja wokół kościoła
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Bończyku
w Mysłowicach oraz poświęcenie tablic upamiętniających górników, którzy stracili życie
w kopalni – wszystko to odbyło się w niedzielę 10 lutego, w asyście pocztów sztandarowych, mieszkańców, rodzin, górników
i zaproszonych gości z wiceministrem energii
Grzegorzem Tobiszowskim i wiceprezesem
PGG Jerzym Janczewskim na czele. W uroczystościach wzięli także udział parlamentarzyści
oraz dyrekcja kopalni Mysłowice. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Stanisław Puchała.

ofiarodawców, ludzi dobrej woli, dołożyła się
Solidarność, Polska Grupa Górnicza, Spółka
Restrukturyzacji Kopalń. Jest to przecież nasza
historia, historia Śląska – mówił prezes Stowarzyszenia Pamięć, Krzysztof Urban.
Nowa lokalizacja tablic została wybrana
nieprzypadkowo. W kościele na Bończyku
znajdują się już dwie figury św. Barbary przeniesione tam z cechowni Szybu Wschodniego i cechowni kopalni Mysłowice. To w tym
kościele odbywają się miejskie uroczystości
barbórkowe. Również do tego kościoła –
na wniosek NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz KWK Mysłowice-Wesoła

Bogdanka

Rekord wydobycia
LW Bogdanka SA pobiła w styczniu br. miesięczny rekord wydobycia. Górnicy z Bogdanki wydobyli w tym okresie 903,5 tys. ton
węgla handlowego, tym samym poprawiając poprzedni rekord wydobycia, osiągnięty
w grudniu 2014 roku.

Nowy rekord został ustanowiony przy
uwzględnieniu wydobycia węgla ze wszystkich pól: Bogdanki, Stefanowa i Nadrybia. Dla
porównania, średnie miesięczne wydobycie
w 2018 roku wynosiło 750 tys. ton. – Rok 2019
rozpoczęliśmy z nowym rekordem miesięcznego wydobycia węgla. Osiągnięcie go było
możliwe dzięki korzystnemu zaplanowaniu
miksu ścian strugowych i kombajnowych,
na co pozwoliły m.in. ubiegłoroczne, intensywne prace przygotowawcze. Jesteśmy dobrze
przygotowani na realizację zapowiadanej na ten
rok produkcji węgla handlowego na poziomie
ok. 9,4 mln ton. Jednocześnie kontynuujemy
pracę nad poprawą uzysku – powiedział Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka SA.
W styczniu br. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa nagrodziła Bogdankę za innowacyjną technologię drążenia wyrobiska, dzięki
której w czerwcu 2018 roku spółka wykonała
w ciągu jednego miesiąca 820 metrów bieżących chodnika nadścianowego. 
l

Pomnik w formie tablic upamiętniających
górników, którzy zginęli tragicznie w kopalni Mysłowice, został odsłonięty z inicjatywy
Stowarzyszenia Pamięć w sierpniu 2009 roku,
w 90. rocznicę wybuchu pierwszego powstania
śląskiego. Na tablicach zostały umieszczone
nazwiska górników, którzy stracili swoje życie
w kopalni w latach 1945–2003. Tablice stanęły
na terenie kopalni, w pobliżu wyjścia z budynku dawnej dyrekcji. Pod koniec ubiegłego roku
zostały zdemontowane i poddane renowacji.
– Tablice trzeba było odnowić, więc zostały
oddane do zakładu kamieniarskiego. Koszty
oczywiście nie były małe, ale znalazło się wielu
REKL A M A

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki ﬁnansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej beneﬁtów znajdziesz na naszej stronie!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32

721 51 00

– sprowadzone zostały relikwie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Tegoroczną datę ponownego poświęcenia tablic też wybrano nieprzypadkowo
– w tym roku obchodzimy setną rocznicę
wybuchu pierwszego powstania śląskiego.
Na tablicach wśród nazwisk górników, którzy
stracili życie na posterunku pracy, znajdują
się też dwa nazwiska upamiętniające górników, którzy zginęli w pierwszym powstaniu
śląskim.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła górnicza orkiestra dęta kopalni Mysłowice-Wesoła pod batutą Mirosława Kaszuby oraz
trzy połączone mysłowickie chóry. PGG SA

4

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –2 8 L U T E G O 2 019

A K T U A L N O Ś C I

– Jeżeli Zjednoczona Prawica chce bez sprzeciwu prowadzić politykę antywęglową, bo tak każe
Unia Europejska, to jej przedstawiciele niech nam to powiedzą. Od razu niech też powiedzą,
skąd Polska weźmie 50 mld euro na utrzymanie dobrego stanu gospodarki w regionie po
likwidacji górnictwa i przemysłu okołogórniczego – mówi B ogusław H utek , lider górniczej
Solidarności

XXNowy Górnik: Robert Biedroń chce zlikwidować górnictwo w ciągu 15 lat. Sądzi, że to jeden z bardzo dobrych pomysłów na zdobycie głosów w wyborach
parlamentarnych.
Bogusław Hutek: Odpuścił sobie 300–400
tysięcy wyborców ze Śląska, a liczy, że walcząc z górnictwem, zdobędzie więcej głosów
w innych regionach Polski. Doradcy podpowiedzieli Robertowi Biedroniowi, że opłaca
się zaatakować górnictwo węgla kamiennego,
ponieważ można liczyć na poparcie pseudoekologów, którzy uważają, że wydobycie
węgla powoduje zjawisko smogu. Smog powstaje wtedy, kiedy korzystamy z tego paliwa
w zły sposób. Stare piece, spalanie złej jakości
węgla, spalanie tworzyw sztucznych i śmieci –
to są główne przyczyny powstawania smogu
w miastach. Lansując hasło: „Zlikwidujemy
górnictwo, zlikwidujemy smog”, pan Biedroń
udowodnił, że jest ignorantem. W tym haśle
jest tyle racjonalności, co w poradzie: „Stłucz
pan termometr, nie będziesz miał gorączki”.
W programie nowej partii nie ma nawet
jednego zdania o tym, jak ma wyglądać rozwiązanie problemu starych pieców węglowych. Czy lider partii o nazwie Wiosna nie
wie, że nawet jak nie wydobędziemy kilograma
węgla w polskich kopalniach, to będziemy
sprowadzać miliony ton z zagranicy? Czy kiedy już zamknie ostatnią kopalnię, to zakaże
także importu węgla na obszar celny Unii Europejskiej? Robert Biedroń mógł rozwiązać
problem zanieczyszczenia powietrza w Słupsku. Chciałbym się dowiedzieć, co zrobił, aby
w tym mieście były wyłącznie piece węglowe spełniające najostrzejsze normy. A może
w Słupsku nikt nie spala węgla? Może tam nie
ma emisji dwutlenku węgla?
XXDlaczego trzeba było czekać na Biedronia, aby dotarła prosta prawda – na zwalczaniu górnictwa można zbijać kapitał
polityczny?
– Nie trzeba było czekać na Biedronia.
Od przeszło 25 lat różni politycy z różnych
opcji usiłują zbijać kapitał polityczny na zwalczaniu górnictwa i górników. Górnicy są winni
wszystkiemu – upałom, ulewom, powodziom,
smogowi, korkom, a także grypie, anginie i katarowi siennemu.

Problemy górnictwa biorą
się między innymi stąd,
że przez dziesiątki lat nie
wypracowano zasad dzielenia
się zyskiem przez energetykę.
XXDlaczego tak się mówi?

– Ponieważ tak zwany hejt jest atrakcyjniejszy niż na przykład zastanawianie się nad
danymi ekonomicznymi, nad wykresami i nad
funkcjonowaniem gospodarki. Jest wykres,
który obrazuje różnicę cen węgla w portach
ARA i polskiego węgla. Zawsze nasz węgiel jest tańszy dla energetyki. To oznacza,

NOWY GÓRNIK

Nie strzelam focha

Bogusław Hutek: – Jestem oskarżany, że jestem przeciw rządowi. Nie jestem przeciw rządowi. Zostałem wybrany, abym walczył o interesy górników. Robię to
że gdyby elektrownie importowały 100 proc.
potrzebnego paliwa, energia elektryczna byłaby jeszcze droższa. Problemy górnictwa biorą
się między innymi stąd, że przez dziesiątki lat
nie wypracowano zasad dzielenia się zyskiem
przez energetykę. Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz
opracował algorytm, według którego miałby
następować podział zysków. Ta inicjatywa nie
spotkała się z odzewem.
W ciągu ostatnich lat zaostrzyła się polityka antywęglowa Unii Europejskiej. Możliwe, że nasz rząd nie potrafi przeciwstawić
się unijnym zakusom i nie może obronić ani
górnictwa, ani energetyki węglowej. Jeżeli
tak jest, chciałbym, aby ktoś to powiedział
oficjalnie. Siadajmy do stołu i rozmawiajmy,
co zrobić. Zastanówmy się, jak nasz region
będzie przekształcany i jaki będzie kalendarz.
Niemcy tak zrobili kilkadziesiąt lat temu,
kiedy uznali, że ich złoża węgla kamiennego
się wyczerpują. Teraz tak zrobiła kanclerz
Angela Merkel, kiedy politycy niemieccy ogłosili, że Niemcy planują zrezygnować z węgla
brunatnego. Będą trwały konsultacje na ten
temat. W obu przypadkach oprócz konsultacji
są także w miarę precyzyjne informacje, ile
to będzie kosztować, jak duża część gospodarki będzie musiała zostać przestawiona
na inne dziedziny działalności i ile pieniędzy
potrzeba na tę operację. W przypadku rezygnacji z węgla brunatnego Niemcy będą musieli
dodatkowo wydać około 60 mld euro.
Gdybyśmy chcieli zrezygnować z węgla
kamiennego, czemu rzecz jasna jestem przeciwny, to potrzebowalibyśmy na taką operację 44 mld euro. Nie obliczyły tego agencje

rządowe, lecz specjaliści z katowickiej Akademii Ekonomicznej na zlecenie Tomasza Rogali,
prezesa Polskiej Grupy Górniczej. Wykazali
jasno, że trzeba wydać blisko 200 mld złotych,
by po Polskiej Grupie Górniczej nie została
czarna dziura ekonomiczna i społeczna. Czy
my mamy takie pieniądze? Czy takie pieniądze
dostaniemy z Unii Europejskiej? Nie. Nikt
do tej pory nie policzył kosztów rezygnacji
z energetyki węglowej i zastąpienia jej na przykład energią odnawialną i energią jądrową.

Górnicza Solidarność
chce wiedzieć, jaka jest
prawda. Czy rację mają ci
przedstawiciele rządu, którzy
mówią, że węgiel i energetyka
węglowa mają perspektywę
jeszcze kilkudziesięciu lat,
czy ci, którzy mówią, że już
za kilkanaście lat będzie liczył
się wyłącznie atom, wiatraki
i instalacje wykorzystujące
energię słoneczną.
XXUważa pan, że niemożliwa jest likwidacja
górnictwa, bo nas na to nie stać?
– Wszystko jest możliwe. Jeżeli polski rząd
ma taki plan, jego przedstawiciele powinni
to powiedzieć oficjalnie. Na razie mamy tylko

takie przypuszczenia, analizując wypowiedzi
części ministrów i premiera.
XXPodejrzewa pan, że rząd, który zaangażował się trzy lata temu w naprawę górnictwa, ma tajny plan jego likwidacji?
– Mam pretensje do rządu, że nie traktuje nas po partnersku. Jeżeli w programie
energetycznym na użytek krajowy mówi się,
że w wariancie referencyjnym zapotrzebowanie na węgiel utrzyma się na obecnym poziomie, a w dokumentach przedstawianych na forach UE informuje się o tym, że węgla będzie
coraz mniej, to która wersja jest prawdziwa?

Ciekawa liczba

44
mld
EURO

czyli prawie 200 mld złotych, kosztowałaby decyzja o rezygnacji z wykorzystania węgla kamiennego w polskiej gospodarce. Tyle trzeba byłoby
wydać, aby po Polskiej Grupie Górniczej nie została
czarna dziura ekonomiczna i społeczna.
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Czy mamy likwidować kopalnie po to, aby
importować węgiel? To żadna propozycja dla
branży górniczej.
Skoro solą w oku jest węgiel i energetyka
węglowa, to niech ktoś określi, w jakiej perspektywie czasowej powinno nastąpić odejście
od węgla energetycznego i energetyki węglowej. Chcemy z odpowiednim wyprzedzeniem
wiedzieć, jaki inwestor wchodzi w to miejsce,
jakie stworzy miejsca pracy i czy będą one
finansowo atrakcyjne. Nikt nie upiera się,
że musimy bezterminowo fedrować. My tylko uparcie upominamy się o plany, programy
i fundusze na ich realizację.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od pomysłu
Roberta Biedronia, który chce, aby za 15 lat nie
było kopalń. Czy za 15 lat nie będzie też elektrowni węglowych? Wicepremier Jarosław Gowin
i minister Jadwiga Emilewicz ogłosili program
Energia Plus, w którym stawiają na fotowoltaikę.
Mamy masowo instalować panele słoneczne,
wytwarzać energię, dzięki czemu Polska stanie
się wolna od smogu. Brawo. Panele będziemy
kupować w Chinach, trochę kupimy w kilku krajach Unii Europejskiej. W Polsce produkujemy
je drogo i mało. Czy stać nas, aby utrzymywać
miejsca pracy w innych krajach?
Górnicza Solidarność chce wiedzieć, jaka
jest prawda. Czy rację mają ci przedstawiciele
rządu, którzy mówią, że węgiel i energetyka węglowa mają perspektywę jeszcze kilkudziesięciu
lat, czy ci, którzy mówią, że już za kilkanaście
lat będzie liczył się wyłącznie atom, wiatraki
i instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
XXMamy kopalnie, mamy elektrownie węglowe i notujemy kolejne rekordy importu
węgla. O co chodzi?
– Też pytam, o co chodzi. Energetyka
przez swoje spółki zależne sprowadza węgiel.
REKL A M A

My tracimy rynek. Energetyka ma udziały
w Polskiej Grupie Górniczej. Czy to rozsądne,
aby udziałowiec działał wbrew interesom firmy, która jest także jego biznesem? Ja w tym
nie widzę logiki. Import z Rosji ma wpływ
nie tylko na rynek węgla energetycznego.
Z transportów ze Wschodu jest odzyskiwany
węgiel dla sektora komunalnego i bytowego.
Jest wytwarzany ekogroszek. To powoduje,
że każde przedsięwzięcie PGG skoncentrowane na produkcji grubych sortymentów
węgla i na produkcji ekogroszku staje się
mało opłacalne, ponieważ jesteśmy wypierani z rynku.

Solidarność nie strzela
focha ani ja nie strzelam
focha. Mamy problemy
i rozwiązujmy je.
XXPo wyborach były prawie trzy miodowe lata związków i rządu. Teraz nagle słychać hasła, że minister Tchórzewski utracił
zaufanie, jest akcja informacyjna skierowana do posłów większości parlamentarnej. Solidarność uległa gorączce roku
wyborczego?
– Z tymi miodowymi latami to pan stanowczo przesadza, ale trzeba powiedzieć,
że doceniamy wysiłki Ministerstwa Energii
i rządu, które doprowadziły do uratowania
JSW i utworzenia Polskiej Grupy Górniczej
ze spółek KW i KHW. To była wielka praca.
Teraz apelujemy, żeby wysiłek minionych
trzech lat nie został zmarnowany. To nie jest
wojna z rządem. To jest zwracanie uwagi
na problemy.

Powstał Program dla Górnictwa i Program dla Śląska. Wiele mówiło się o innowacyjnych technologiach węglowych. Na razie
nie ma efektów. Prezes Tomasz Rogala mówi
o wytwarzaniu gazu z węgla. Nie idą za tym
decyzje na szczeblu rządowym. Miały być
realizowane projekty związane z elektromobilnością, między innymi na terenach po kopalni Krupiński. Nie ma decyzji. Elektrownie
Rybnik i Łaziska miały być modernizowane.
Jest to zapisane w Programie dla Śląska. Nie
ma decyzji, nie ma funduszy. Co z kopalnią
Bolesław Śmiały, jeżeli zostanie zamknięta elektrownia w Łaziskach? Mamy za sobą
dobre rozmowy i konsultacje z przedstawicielami rządu. Jednak co dalej? Kiedy efekty?
XXCo dalej, panie przewodniczący?

– Na te tematy chcemy rozmawiać nie
tylko z kierownictwem resortu energii, ale
też z przedstawicielami całego rządu, w tym
z premierem Mateuszem Morawieckim. Nie
możemy przespać momentu, kiedy rząd zacznie wkraczać na ścieżkę likwidacji górnictwa. Jestem oskarżany, że jestem przeciw rządowi. Nie jestem przeciw rządowi. Zostałem
wybrany, abym walczył o interesy górników.
Robię to. Zwracam uwagę, że część Programu
dla Śląska dotycząca energetyki i górnictwa nie
jest realizowana. Moja żona pochodzi z Wałbrzycha. Gdy odwiedzamy tam rodzinę, widzę
miasto, w którym nie ma młodych ludzi. Pouciekali, wyjechali szukać pracy i szans na lepsze życie. Nie chcę, aby na Śląsku zapanowały
wałbrzyskie klimaty. Tam górnictwo zostało
zlikwidowane i przez kilkadziesiąt lat region
nie może stanąć na nogach.
Czytam o czystym powietrzu w Europie.
Mam komunikat UE pod nazwą „Konkurencyjna gospodarka zeroemisyjna”. To będzie
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dyskutowane w Unii Europejskiej. Dokument
ma 380 stron. Według tez w nim zawartych
w 2030 roku nie będzie węgla w unijnej gospodarce. W 2050 roku nie będzie gazu i ropy.
Co na to nasz rząd?
Traktaty gwarantują nam swobodę
w ustalaniu miksu energetycznego. Globalne porozumienie paryskie też to gwarantuje.
Unia powołując się na porozumienie paryskie, informuje, że za 10 lat koniec z węglem,
a za 30 lat z innymi paliwami kopalnymi.
Pan w tym widzi jakąś logikę poza logiką
zamykania kopalń i elektrowni węglowych?
Świat spala rocznie ponad 7 mld ton węgla. My zgodnie ze wszystkimi ustaleniami
międzynarodowymi też mamy prawo spalać węgiel, ale nie będziemy mogli z niego
korzystać, bo urzędnicy unijni mają inną
koncepcję. Po wypowiedziach niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy podejrzewam,
że oni chcą iść drogą wytyczoną przez Unię
Europejską. Sądzę, że Solidarność zechce zorganizować spotkanie z parlamentarzystami
rządzącej koalicji z naszego regionu jeszcze
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i do polskiego parlamentu.
XXŻeby ich rozliczyć?

– Żeby dowiedzieć się, co zrobili i co mogą
jeszcze zrobić. Niech powiedzą, co ze Śląskiem
i z górnictwem. Uważam, że powinni tym
pytaniem zainteresować kierownictwo PiS
z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
Ja dbam o ludzi, których reprezentuję. Nie
prowadzę żadnej wojny. Doceniam wszystkie
działania, oczekuję kolejnych. Tyle. W tym nie
ma nic z polityki. Solidarność nie strzela focha
ani ja nie strzelam focha. Mamy problemy
i rozwiązujmy je.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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J astrzębska S półka W ęglowa . Zarząd Jastrzębskiej
Spółki Węglowej podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur
kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni
Bzie-Dębina. Decyzję zarządu zaakceptowała rada nadzorcza
Spółki. Obecnie w polu Bzie trwają prace badawcze związane
z zagęszczeniem siatki otworów dla pełniejszego rozpoznania
złoża (pięć otworów), a także prowadzone są roboty korytarzowe
udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów
technologicznych konieczne jest również wyposażenie szybu
zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia.
Z kolei aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb
wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni
za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z nowej
kopalni trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki w ruchu
Zofiówka.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z większamy szanse

rynkowe
O pozycji Jastrzębskiej Spółki Węglowej
decydują dwa podstawowe atuty: bardzo dobra załoga i dostęp do złóż bardzo dobrego
węgla koksowego. – Mamy świetnych pracowników. Teraz koncentrujemy swoje wysiłki
na poszerzeniu bazy zasobowej. Rozpoczęliśmy budowę kopalni Bzie-Dębina. To historyczna inwestycja dla naszej firmy i dla
polskiego górnictwa. Po raz pierwszy po 1989
roku budujemy w Polsce nową kopalnię węgla kamiennego – mówi Daniel Ozon, prezes
JSW SA.
Budowa kopalni jest droga. W związku
z tym, że będą w nią zaangażowane przede
wszystkim firmy z regionu śląskiego, większość pieniędzy zasili lokalną gospodarkę.
– By patrzeć optymistycznie w przyszłość,
wykonujemy zaplanowane w strategii rozwoju
Spółki prace umożliwiające dostęp do nowych
pokładów węgla. Inwestycje w bazę zasobową
zapewnią JSW systematyczny rozwój i produkowanie większej ilości węgla koksowego i koksu. Przypomnę, że strategia zakłada
stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln
ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku
– przekonuje prezes Daniel Ozon.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii
Europejskiej. Po zaprzestaniu wydobycia
w czeskich kopalniach będzie jego jedynym
producentem. Węgiel koksowy jest na liście
surowców strategicznych dla unijnej gospodarki. Decyzja o budowie kopalni Bzie-Dębina
zwiększa szanse rynkowe JSW.
– Musimy zwiększać swoją bazę zasobową. To jeden z naszych najważniejszych celów. Bez dostępu do nowych pokładów węgla
koksowego JSW stanie się karłowatą firmą
skazaną na upadek – dodaje prezes Ozon.

I ntensywniejsze prace
Projekt udostępnienia złóż w polu Bzie-Dębina rozpoczął się 15 lat temu. Na początku
2010 roku przystąpiono do fazy wstępnej prac
przy głębieniu szybu. Pierwotnie planowano,
że górnicy dotrą do pokładów węgla od strony
kopalni Zofiówka, a budowa szybu miała być
etapem rozbudowy tej kopalni, który obejmował udostępnienie i zagospodarowanie złoża
Bzie-Dębina 1-Zachód. Już wtedy mówiono,
że będzie to największa inwestycja w polskim
górnictwie od ponad 20 lat.
Od 2010 roku zaszło wiele zmian organizacyjnych w kopalni Zofiówka. Po przyłączeniu do niej kopalni Borynia, a później
Jas-Mos, udostępnianie nowego złoża odbywało się znacznie wolniej, niż pierwotnie

Bzie-Dę

wro

planowano. Kopalnia zespolona musiała
koncentrować się na utrzymaniu wydobycia,
ponieważ z tego była rozliczana. Dwa kryzysy na rynku węgla koksowego także miały
wpływ na spowolnienie prac. Utworzenie
nowego zakładu zintensyfikuje i przyśpieszy
prace w nowym złożu.

W trosce

o bezpieczeństwo
Podjęcie decyzji o utworzeniu kopalni
Bzie-Dębina zwiększy bezpieczeństwo załogi
pracującej zarówno w obszarach macierzystych kopalń, jak i w obszarze złoża Bzie-Dębina. Zarządzanie kopalnią czteroruchową,
w której w każdym rejonie napotyka się innego
rodzaju ryzyka i problemy, jest utrudnione.
Budowa kopalni Bzie-Dębina będzie
angażować coraz liczniejszą załogę i będzie
prowadzona w bardzo trudnych warunkach
geologiczno-górniczych, na dużej głębokości
i przy skojarzonych zagrożeniach naturalnych.

Bez dostępu do nowych
pokładów węgla koksowego
JSW stanie się karłowatą
firmą skazaną na upadek.
W związku z tym od samego początku dla
zachowania bezpieczeństwa pracy i właściwej
jej organizacji zostały obsadzone podstawowe stanowiska: dyrektora kopalni, dyrektora
technicznego i dyrektora ekonomiczno-finansowego, który jest także dyrektorem do spraw
pracowniczych. Tworzone są podstawowe
działy zakładu górniczego, tj. dział górniczy,
energomaszynowy, przygotowania produkcji
oraz dział techniki strzałowej. Kopalnia Bzie-Dębina w budowie będzie współpracowała z kopalnią Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Potrzebne będzie jej wsparcie działów technicznych kopalni zespolonej, które w budowanej kopalni będą tworzone w następnych
okresach.
W celu udostępnienia złoża Bzie-Dębina
2-Zachód oraz Bzie-Dębina 1-Zachód (w zakresie którego trwa procedura związana z uzyskaniem koncesji) niezbędnych jest jeszcze
szereg dużych inwestycji. Trzeba wykonać
zbrojenie szybu 1 Bzie wraz z budową wieży
wyciągowej i górniczego wyciągu szybowego.
Niezbędna jest budowa szybu wentylacyjnego 2 Bzie wraz z infrastrukturą techniczną.
W celu udostępnienia węgla zalegającego
w złożu należy wydrążyć wyrobiska. Kopalnia musi mieć także stację odmetanowania,
system klimatyzacji, zabudowane silniki gazowe, system odwadniania i zasilania w energię
elektryczną.

Budowa kopalni jest droga. W związku z tym, że będą w nią zaangażowane przede wszystkim firmy z regionu śląskiego,

C enny węgiel typu 35
Według wstępnych badań w złożu Bzie-Dębina zdecydowanie dominują węgle typu
35. Zostało to potwierdzone przez Polską
Akademię Nauk, która na podstawie dotychczasowych otworów badawczych opracowała
cyfrowy geologiczny model złoża dla obszarów Bzie-Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina
2-Zachód. Prace wykonano w 2017 roku przez
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z KPMG Advisory. Zostały one zlecone
podczas opracowywania strategii Grupy Kapitałowej JSW do 2030 roku.
– Przeprowadzono wtedy analizę posiadanych przez JSW aktywów geologiczno-górniczych. Szukano możliwości zwiększenia wydobycia węgla koksowego. Wskazano, że złoże
Bzie-Dębina ma potencjał. Jego wykorzystanie
pozwoli zwiększyć wydobycie węgla koksowego.
Nowa kopalnia jest dla nas wrotami do przyszłości – mówi Artur Dyczko, pełnomocnik
zarządu do spraw strategii i rozwoju, który
z upoważnienia zarządu sprawuje nadzór nad
inwestycją.
U prościliśmy sytuację
Obecnie kopalnia Borynia-Zofiówka-Jastrzębie to bardzo duży i skomplikowany

zakład górniczy, prowadzony w ramach trzech
ruchów. Ruch Borynia prowadzi swoją działalność na obszarze górniczym o powierzchni
17,4 km2, ruch Jastrzębie – 8,3 km2, zaś ruch
Zofiówka na obszarze górniczym 16,4 km2
(złoże Zofiówka) i na obszarze górniczym Bzie
Dębina 2-Zachód. Łącznie te trzy ruchy zatrudniają ponad 8 tys. pracowników. W skład
zakładu górniczego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wchodzą m.in.: dwa zakłady przeróbcze, 15 szybów o różnym przeznaczeniu, pięć
poziomów wydobywczych i pięć poziomów
wentylacyjnych, kilkaset kilometrów wyrobisk
górniczych, skomplikowana sieć wentylacyjna,
układy transportu, odstawy i inne.
– Mamy jasną sytuację. Budujemy nową
kopalnię, stopniowo tworzymy jej załogę,
precyzyjnie rozliczamy postęp prac. Bzie-Dębina nie jest już jednym z przedsięwzięć
dużej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Jest inwestycją pod bezpośrednią kontrolą
zarządu – mówi Artur Dyczko, który sprawuje nadzór nad inwestycją. Koszty i nakłady
inwestycyjne związane z procesem udostępnienia złoża Bzie-Dębina do tej pory obciążały ruch Zofiówka. Po wydzieleniu kopalni
w budowie projekt Bzie-Dębina będzie miał
swój budżet.
l
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Jedno pytanie

Dlaczego warto inwestować
w nową kopalnię?
Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Inwestując w poszerzenie bazy
zasobowej, inwestujemy w przyszłość. Węgiel
koksowy jest na unijnej liście surowców krytycznych. Unia Europejska importuje obecnie prawie
40 mln ton tego surowca, głównie z USA, Kanady i Australii. To oznacza, że jest duży rynek,
na którym możemy znaleźć miejsce. W związku
z tym stawiamy na udostępnianie nowych złóż.
Produkcja dodatkowych kilku milionów ton
węgla koksowego na pewno zostanie wchłonięta
przez głównych producentów koksu i koncerny hutnicze w Europie. JSW dąży do tego, aby
zwiększyć udział produkcji węgla koksowego
w produkcji ogółem do poziomu 85 proc. To jeden z naszych najważniejszych celów zapisanych
w strategii Grupy Kapitałowej JSW. Budowa
nowej kopalni Bzie-Dębina jest wśród projektów
umożliwiających realizację tego zadania.
Prowadzimy także rozmowy z firmą
Prairie Mining Limited, która ma koncesję
na złoże Dębieńsko. Sądzę, że możliwe jest
rozwiązanie, dzięki któremu JSW uzyska dostęp do zalegającego tam węgla. Rozważamy

DAWID LACH / JSW SA

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

ota do przyszłości

też zasadność zaangażowania się w projekt australijskiej firmy pod nazwą kopalnia Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Trwają
analizy, zastanawiamy się nad rozwiązaniami

biznesowymi. Aby zapewnić sobie realizację
planów dotarcia do nowych zasobów, kontynuujemy rozmowy na temat zakupu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
l

Historyczne wydarzenie

Dyrekcja kopalni w budowie
Wyłączenie kopalni Bzie-Dębina ze struktur
kopalni zespolonej przyspieszy wydobycie
węgla koksowego z pola Bzie-Dębina. Budowa nowej kopalni jest historycznym wydarzeniem. To pierwsze takie przedsięwzięcie
po 1989 roku. Redakcja Nowego Górnika zapytała przedstawicieli dyrekcji kopalni w budowie o najważniejsze problemy, które trzeba
rozwiązać, aby sprawnie rozpocząć pracę.

Marian

Z ma r z ły ,
dyrektor , kierow nik ruchu zakładu :

Pierwszym i aktualnie
najważniejszym zadaniem
jest stworzenie pełnej dokumentacji pozwalającej
na funkcjonowanie nowego zakładu górniczego JSW SA pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego Bzie-Dębina w budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia
wielu rozmów i konsultacji z organami nadzoru górniczego, jednostką ratownictwa górniczego oraz władzami samorządowymi przy akceptacji zarządu Spółki w celu wypracowania
właściwego modelu funkcjonowania budowanej kopalni. Tworząc struktury nowej kopalni, staramy się zebrać grupę kompetentnych
ludzi w poszczególnych działach technicznych, gdyż budowa stanowi duże wyzwanie,
a głównymi priorytetami są dla nas intensyfikacja robót górniczych oraz przeprowadzenie
wielu inwestycji w celu
zrealizowania zgodnie
z harmonogramem tego
strategicznego zadania
nałożonego na nas przez
zarząd JSW SA.
Wojciech Badaj, dyrektor techniczny ,

zastępca kierownika ruchu zakła du górniczego : Kluczowym zadaniem

w przygotowaniu do działalności kopalni
Bzie-Dębina w budowie jest jak najszybsze
zatwierdzenie planu ruchu, dalsze prace
nad rozcinką złoża oraz wdrażanie w życie procedur wymaganych prawem do prawidłowego funkcjonowania kopalni. Dla
usprawnienia procesów technologicznych
konieczne jest również wyposażenie szybu
zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Z kolei aby poprawić
wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę
kopalni za wyjątkiem zakładu przeróbczego,
ponieważ urobek z Bzia trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki Zofiówki.
Regina Jaskierska, dyrektor ekonomiczno-pracowniczy: Odpowiadam za finanse i sprawy pracownicze. Najpilniejszym

zadaniem jest opracowanie budżetu nowo
tworzonego podmiotu
na rok 2019 oraz na następne lata. Muszę jak
najszybciej zbudować
zasady polityki kadrowo-płacowej dla kopalni Bzie-Dębina w budowie. Muszą być
one spójne z polityką zarządu JSW SA. Jest
to absolutnie konieczne z punktu widzenia
przyjmowania pracowników. Budowa kopalni Bzie-Dębina, zwłaszcza w początkowym
okresie, oparta będzie na infrastrukturze
kopalni zespolonej. Z tego powodu należy
ustalić zasady współpracy z kopalnią Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz podpisać
porozumienia rzeczowo-finansowe w zakresie obsługi nowo tworzonej kopalni przez
kopalnię zespoloną.
l
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Rozproszona energetyka

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

Najnowsze technologie śmiało wkraczają
do wszystkich gałęzi gospodarki. Informatyzacja, cyfryzacja, komunikacja bezprzewodowa czy operowanie na wielkich zbiorach
danych zadomowiły się już w tak – wydawałoby się – konserwatywnych branżach jak
górnictwo, hutnictwo czy rolnictwo. Jednym
z najgłośniejszych trendów ostatnich lat jest
cyfrowa waluta, bitcoin, oparta na technologii blockchain. Okazuje się jednak, że można
na niej również zbudować rozwiązania, które jeśli nie zrewolucjonizują, to na pewno
na trwałe zmienią rynek energetyczny. Wiele
firm na polskim rynku energii zaczyna już eksperymentować z zastosowaniem technologii
blockchain w energetyce.

Technologia blockchain, nazywana też
technologią rejestrów rozproszonych, jest
uważana za najbezpieczniejszy sposób zapisu i przechowywania danych, oparty na algorytmach matematycznych i kryptografii.
Za jej pomocą rejestruje się informacje o zdarzeniach gospodarczych lub transakcjach finansowych dokonywanych pomiędzy użytkownikami. Informacje o nich są powielane
na komputerach wszystkich uczestników
transakcji, a jakakolwiek zmiana informacji
wymaga uzgodnienia z pozostałymi bazami
danych systemu.
Podstawowym składnikiem blockchainu
jest blok danych, który zawiera pakiet zaszyfrowanych informacji o przeprowadzanych
transakcjach. Wszystkie bloki są ze sobą połączone i tworzą nierozerwalny łańcuch. Informacje są w nich zapisane nieodwracalnie,
nie można ich też zmienić bez autoryzacji,
ponieważ zamiast jednego bloku należałoby
zmienić cały łańcuch. Przykładowo zmiana
transakcji w jednym bloku pociąga za sobą
konieczność zmiany wszystkich bloków, które
po nim nastąpiły. Dzięki temu nawet włamanie
się do jednego komputera nie zagraża całemu
systemowi, ponieważ nie ma w nim jednego
centralnego punktu, szczególnie narażonego
na ataki.

Bloki energetyczne
W większości krajów dystrybucja energii
elektrycznej jest scentralizowana, a w tym
procesie uczestniczy wiele ogniw pośrednich:

producenci energii, operatorzy sieci przesyłowych, sprzedawcy, a także banki obsługujące płatności. Na tej zasadzie współpracują
ze sobą wszystkie urządzenia na różnych etapach – podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii. Jednak
powoli nadchodzi nowe, gdyż coraz częściej
także indywidualni odbiorcy są producentami
energii, na przykład generując energię z paneli
fotowoltaicznych.
Jednym z perspektywicznych zastosowań
technologii blockchain jest rozliczanie transakcji na rynku energetycznym. Wykorzystanie
jej umożliwiłoby ominięcie pośredników i bezpośrednie nawiązywanie kontaktów pomiędzy
dwoma końcowymi podmiotami na rynku,
czyli producentem i klientem. Dzięki niej
odbiorcy mogliby zarządzać umowami oraz
określać warunki poboru i zużycia energii
elektrycznej. Zapewniłaby też, na tej samej
zasadzie co przy transakcjach walutowych,
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz dopasowanie podaży do popytu. Nowy system rozliczeń, tak jak w przypadku waluty bitcoin,
byłby również rozproszony i nie działałyby
w nim centralne jednostki nadzorujące realizowane transakcje.
Bezpośrednia, szybka sprzedaż energii
pozwoliłaby również na obniżkę cen, na czym
skorzystaliby odbiorcy końcowi. Blockchain
zapewniłby członkom danej wspólnoty energetycznej natychmiastowy dostęp do informacji. Mając do niej dostęp, indywidualni użytkownicy, posiadający ogniwa fotowoltaiczne,
mogliby udostępniać nadmiar wytworzonej
energii do pobliskiego bloku. W śmiałych
wizjach entuzjastów technologia blockchain
umożliwiłaby więc ustanowienie zdecentralizowanego systemu dystrybucji energii, o wiele
tańszego i wydajniejszego niż tradycyjny.
W technologii blockchain wykorzystywane byłyby tzw. inteligentne umowy, które zapewniają zdecentralizowane przechowywanie
danych, dokonywanie płatności i weryfikacji
transakcji. Gwarantowałyby też, że odpowiednia ilość energii zostanie dostarczona do odbiorcy lub magazynu w określonym czasie.
Umożliwia to stworzenie zautomatyzowanych
narzędzi dla sektora energetycznego – od platform obsługi klienta indywidualnego po budowę struktur całego systemu, np. giełd energii.

ARCHIWUM

Prąd płynie jak bitcoin

Klient stałby się wtedy jednym z węzłów sieci,
która ani do produkcji, ani dystrybucji i sprzedaży nie potrzebuje pośredników.

Rozproszone eksperymenty
W 2017 roku europejskie koncerny energetyczne E.ON i Enel przeprowadziły pierwszą
udaną transakcję na rynku energetycznym
z wykorzystaniem technologii blockchain.
E.ON testował zdecentralizowany model
sprzedaży energii w ramach platformy E.ON
Future Lab. Pierwsze próby zdecentralizowanego handlu energią podjął też koncern
energetyczny Vattenfall, który uruchomił
w Holandii projekt, pozwalający małym producentom energii na dzielenie się nią z innymi uczestnikami rynku. Z kolei niemiecki
koncern innogy pracuje nad zastosowaniem
blockchaina w rozliczeniach za ładowanie samochodów elektrycznych – każde auto będzie
wyposażone w oprogramowanie umożliwiające zdalne rozliczanie się za sesje ładowania.
Polski sektor publiczny, czyli jednostki
rządowe i instytucje naukowe (np. Polski Akcelerator Technologii Blockchain), prowadzi
badania nad potencjalnymi zastosowaniami
technologii blockchain – od tworzenia rejestru
ksiąg wieczystych po usługi notarialne czy
logistykę. Rodzimi producenci energii, między
innymi Tauron i Energa, również trzymają
rękę na pulsie i zastanawiają się nad wykorzystaniem blockchaina w swoich systemach rozliczeniowych. Pierwsza widzi duży potencjał
w zarządzaniu tzw. inteligentnymi sieciami
– bilansowaniu mocy, śledzeniu pochodzenia surowców energetycznych w łańcuchu
dostaw czy elektromobilności. Druga firma

przymierza się do uproszczenia w ten sposób
transakcji na rynku energii elektrycznej. Inny
potentat na rynku, PGNiG, stworzył inkubator
nowych technologii InnVento, który zachęca
pracujące w nim start-upy do wdrażania technologii blockchain.
Jedną z tych małych, ale prężnych firm
jest Billon, który zaproponował wykorzystanie
blockchaina do wysyłania klientom umów
cyfrowych zamiast papierowych oraz tzw. tokenizacji energii. W ramach tego rozwiązania
jednostki energii elektrycznej przelicza się
na jednostki umowne – tokeny, które następnie się wycenia. Pozwoliłoby to na sprzedaż
energii na zasadzie przedpłaty, jak w prepaidowych kartach do telefonów komórkowych.
Właściciele tokenów mogliby też, w przypadku ich nadwyżki, sprzedać je tym, którzy
mają deficyt energii. Do przeprowadzania tych
transakcji miałaby powstać nowa platforma
obrotu, swoista giełda energii.

Prawo nie nadąża
Wprowadzenie technologii blockchain do energetyki hamują na razie w wielu
obszarach obowiązujące przepisy prawa –
na przykład gospodarstwa domowe nie mogą
kupować prądu u wytwórców z pominięciem
dostawców energii. Na razie jest to prawnie
niedopuszczalne, ponieważ nie są do tego
przygotowani ani operatorzy, ani dostawcy
energii elektrycznej, takie transakcje odbywałyby się też poza ich kontrolą. Biorąc
jednak pod uwagę, jak ważne podmioty
na rynku eksperymentują z tą technologią,
nowe uregulowania prawne wydają się kwestią czasu.
l

WFOŚiGW w Katowicach

Wznowiono program Czyste Powietrze
21 stycznia br., po trzytygodniowej przerwie,
wznowiony został nabór wniosków do ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze.
Prowadzą go jak w minionym roku wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których w kraju
funkcjonuje 16.

17 stycznia podczas konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk
powiedział, że przerwa w naborze wniosków miała charakter techniczny. Wynikała
z wejścia w życie ustawy wprowadzającej
termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz
z konieczności dostosowania do tego nowej
regulacji systemu informatycznego programu
Czyste Powietrze.

Jak informował podczas tego samego spotkania prezes zarządu NFOŚiGW, do 31 grudnia ub.r. WFOŚiGW przyjęły łącznie w całym
kraju ponad 25 tys. wniosków, które podlegają
merytorycznemu sprawdzaniu i weryfikacji.
Pierwsze umowy z beneficjentami zostały już
podpisane. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące
współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego. W przypadku gdy budynek jest
we współwłasności kilku osób, dofinansowanie
przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem
wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. O wsparcie mogą się też
ubiegać osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie został on jeszcze przekazany
lub zgłoszony do użytkowania. Pożyczka jest
udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat, dotacja
i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia.
Największe zainteresowanie programem
jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys.
wniosków. Do 17 stycznia 2019 roku podpisano
przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln
złotych dofinansowania. Celem programu
jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza poprzez likwidację nieefektywnych
i przestarzałych źródeł ciepła oraz poprawę
efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Przez jednorodzinny
budynek mieszkalny należy rozumieć budynek

wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej
niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30 proc. powierzchni całkowitej budynku.
Łączna wartość dziesięcioletniej realizacji
programu Czyste Powietrze to 103 mld złotych.
Szacuje się, że termomodernizacji zostanie
poddanych ok. 4 mln domów. Wnioski można
składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do 30 czerwca 2027 roku albo na stronie
https://portal.wfosigw.katowice.pl/.l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nadchodzi nowe Clio

Clio piątej generacji, zaprojektowane zgodnie z zasadą Evolution and Revolution

Nadwozie ma podobne linie, ale skrócenie o 14 mm i obniżenie dachu o 30 mm

Clio to dla Renault bardzo ważny model, który
jest bestsellerem w swoim segmencie i drugim najlepiej sprzedającym się samochodem
w Europie. Firma właśnie zapowiedziała kolejną generację tego auta. Wygląda trochę jak
poprzednie, ale Renault zapewnia, że powstało w 100 proc. z nowych części. Przede wszystkim na nowej platformie CMF-B, która w tym
modelu została zastosowana po raz pierwszy.

Grupa Renault planuje wprowadzić na rynek
15 modeli wyposażonych w technologię jazdy
autonomicznej. Pod tym względem Nowe
Clio będzie pionierem i sprawi, że systemy
wspomagania kierowcy w jeździe autonomicznej staną się szeroko dostępne w samochodach miejskich.

Clio piątej generacji, zaprojektowane
zgodnie z zasadą Evolution and Revolution,
sylwetką przypomina poprzednika i to jest
element ewolucji, za to we wnętrzu znajdziemy rewolucję. Nadwozie ma podobne
linie, ale skrócenie o 14 mm i obniżenie dachu
o 30 mm miało nadać mu bardziej sportowego
charakteru.
Wygląd wnętrza, a także wykorzystane
technologie miały przywodzić na myśl samochody wyższej klasy. Firma postarała się
o większą funkcjonalność i łatwość w obsłudze
elementów wyposażenia. – Clio jest ikoną,
a najnowsza generacja łączy najlepsze cechy
swoich poprzedników. Zewnętrzna stylistyka
Clio IV zjednała sobie naszych klientów i nadal
zdobywa kolejnych. Dlatego postanowiliśmy
pozostać przy DNA marki, dodając nowemu
modelowi elegancji i nowoczesnego stylu.
Wnętrze zostało poddane prawdziwej rewolucji. Osiągnęliśmy znaczną poprawę jakości
i wyrafinowania zastosowanych technologii
– powiedział Laurens van den Acker, dyrektor
ds. designu Grupy Renault.
Nowe Clio jest filarem planu strategicznego Grupy Renault – Drive the Future (2017–
–2022). Plan, który został ogłoszony jesienią
2017 roku, ma trzy główne założenia. Pierwszym są samochody elektryczne – do 2022
roku Grupa Renault będzie oferować gamę
12 zelektryfikowanych samochodów. Nowe
Clio będzie pierwszym modelem z silnikiem
hybrydowym E-Tech w technologii opracowanej przez Renault.
Drugi to samochody inteligentne – również do 2022 roku celem firmy będzie oferowanie na kluczowych rynkach aut w 100 proc.
inteligentnych. Nowe Clio idealnie wpisuje się
w ten kierunek zmian, oferując zupełnie nowy
system multimedialny opracowany przez
Alians, zapewniający dostęp do usług online.
Ostatnim założeniem planu
są samochody autonomiczne – do 2022 roku

W Genewie Volkswagen pokaże ósmą
generację Passata, który ze sprzedażą na poziomie 30 mln aut jest najpopularniejszym
modelem klasy średniej na świecie. Sprzedaż
ruszy we wrześniu.
W nowym Passacie zostanie po raz pierwszy zastosowany system Travel Assist, który
umożliwia częściowo automatyczną jazdę
z prędkością do 210 km/h. Również jako
pierwszy model marki pojawi się na rynku
z kierownicą pojemnościową. Rejestruje ona
dotyk, rozpoznaje, kiedy kierowca chwycił
kierownicę, dzięki czemu tworzy interaktywny
interfejs dla takich systemów jak Travel Assist. Kolejna nowość w Passacie to Emergency
Steering Assist.
W nowym Passacie debiutuje modułowy system multimedialny trzeciej generacji
(MIB3). App Connect – interfejs pozwalający na korzystanie z aplikacji dostępnych
na smartfonie – umożliwia po raz pierwszy

w Volkswagenie na bezprzewodowe połączenie z samochodem. Dzięki zastosowaniu
MIB3 nowy Passat może być stale połączony z internetem, co pozwala na korzystanie
z nowych technologii i usług, jak na przykład
ze streamingu muzyki, radia internetowego,
naturalnej obsługi głosowej, z łatwego dostępu do usług internetowych skupionych
w Volkswagen We, a w przyszłości pozwoli
także na pobieranie danych z chmury.
System MIB3 ma także cyfrowe połączenie z nowym zestawem wskaźników Digital Cockpit. W porównaniu z poprzednim
rozwiązaniem (Active Info Display) cyfrowe
wskaźniki nowego urządzenia są jeszcze bardziej zaawansowane. Ich grafika jest prosta
i elegancka, a ekran, na którym są wyświetlane,
zapewnia większy kontrast. System ma także
więcej funkcji. Trzy różne konfiguracje zegarów można teraz zmieniać i uruchamiać tylko
jednym przyciskiem znajdującym się na nowej,
wielofunkcyjnej kierownicy.
Bardziej zaawansowane są również
jednostki napędowe nowego Passata. I tak
np. Passat GTE, czyli hybryda typu plug-in,
podczas jazdy w trybie elektrycznym uzyskuje
teraz znacznie większy zasięg. W nowym cyklu WLTP wynosi on około 55 km; odpowiada
to około 70 km według cyklu NEDC. Jednocześnie Passat GTE, wyposażony w silnik elektryczny i oszczędny turbobenzynowy (moc

V olkswagen przekonuje ,

MATERIAŁY PRASOWE

J esienią na drogi wyjedzie
P assat ósmej generacji

systemowa: 160 kW/218 KM), ma wszelkie zalety wygodnej limuzyny przeznaczonej do pokonywania dużych odległości. Silniki TSI oraz
TDI spełniają normę Euro 6d-TEMP. Każdy
Passat – zarówno z silnikiem benzynowym,
jak i z wysokoprężnym – jest wyposażany
w filtr cząstek stałych.

W nowym Passacie zostanie po raz pierwszy zastosowany system Travel Assist, który umożliwia częściowo
automatyczną jazdę

że diesle mają się lepiej
Volkswagen poinformował, że w 2018
roku udział zamówień na auta z najnowocześniejszymi turbodieslami pod maską wzrósł
do 43 proc. Rok wcześniej wyniósł 39 proc.
Popyt na samochody z silnikami o zapłonie
samoczynnym był szczególnie duży wśród
klientów prywatnych i niemal się podwoił –
z 15 proc. w 2017 roku do 27 proc. w ubiegłym
roku.
– W Niemczech debata na temat silników
wysokoprężnych jest obciążona emocjonalnie
i często odbiega od faktów. Biorąc pod uwagę
wysoką wydajność silników Diesla i świetne
osiągi aut napędzanych wysokoprężnymi jednostkami napędowymi, jeszcze przez długie
lata pozostaną one ważną technologią szczególnie dla tych, którzy podróżują na długich
dystansach. Mimo zmian klimatycznych – powiedział Jürgen Stackmann, członek zarządu
Volkswagena ds. sprzedaży.
Volkswagen zapewnia, że silniki Diesla
pomagają producentom aut w osiągnięciu
progów emisji gazów cieplarnianych. Spalanie
w dieslu jest wydajniejsze, a wysokoprężne
jednostki napędowe emitują do 15 proc. mniej
dwutlenku węgla niż porównywalne silniki
benzynowe. Korzyści w związku z emisją
CO2 są jeszcze większe w przypadku dużych
samochodów. Najnowsza generacja silników
wysokoprężnych Grupy Volkswagen (EA288
evo) osiąga niższe poziomy emisji i emituje
o nawet 10 gramów mniej dwutlenku węgla
na kilometr w porównaniu z silnikami poprzedniej generacji (według NEDC).
W przeciwieństwie do wyników Volkswagena statystyki sprzedaży w Europie
wskazują na dalszy spadek sprzedaży diesli.
Według firmy JATO Dynamics w ubiegłym
roku udział diesli w kompletnej rejestracji
wyniósł 36 proc., co stanowiło spadek o 8 proc.
w porównaniu z 2017 rokiem i o 19 proc. w zestawieniu z rokiem 2011.

PIOTR MYSZOR
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Buty
w garnku
Pieniądze – przedmiot marzeń, kość niezgody,
instrument władzy, fundament bezpieczeństwa i niezależności. Czymkolwiek by dla nas
były, zawsze niosą jakieś kłopoty. A to jest ich
zbyt mało na zaspokajanie potrzeb życiowych,
albo w ich nadmiarze ginie wartość człowieka
jako takiego, siejąc niepokój, ile jesteśmy warci dla innych bez naszego portfela. Niejeden
dramat ma w tle dyskretny szelest banknotów.

Jeden roztropny biznesmen ugotował wodę
w dużym garnku wody. Usadził dzieci i żonę
przy kuchennym stole, po czym złapał pudełko z eleganckimi bucikami, świeżo zakupionymi przez panią domu, i wrzucił zawartość
do wrzątku. Osłupiałej widowni oznajmił: gotujemy kolacje, śniadania i obiady na najbliższy
miesiąc, ponieważ na nic innego nie ma w domu
pieniędzy. To miał być spektakl pod tytułem:
Poskromienie rozrzutnej gospodyni. Uważał,
że żona trwoni na bzdurne zakupy ciężko zarabiane przez niego pieniądze. Wcześniej dostała
żółtą kartkę – teściowa wręczyła jej w prezencie
urodzinowym kalkulator, żeby nauczyła się liczyć wydatki domowe. Czy to były gafy, czy już
raczej spirala przemocy ekonomicznej?
Można się wściec z powodu zakupu bucików za tysiąc złotych, gdy się spłaca pożyczkę
bankową i brakuje pieniędzy na wypłaty pensji
dla pracowników. Dzieci i żona są łatwymi
obiektami rozładowania frustracji. Siedmioletnia córka i dziewięcioletni syn zapewne poczuli się winni finansowym tarapatom rodziny.
Chcieli podarować tacie wszystkie pieniążki
ze swoich skarbonek. Ich matka została upokorzona i obsadzona w roli bezrozumnego
inwentarza domowego. Lekcja była traumatyczna. Skutecznie jednak oczyściła atmosferę.
Po burzliwej awanturze między małżonkami i cichych dniach zaświeciło słońce zgody.
Żona zaczęła poważnie traktować utyskiwania
męża na kłopoty finansowe jego firmy. On pod
groźbą rozwodu powierzył jej resort finansów
domowych, przelewając na jej konto co miesiąc
konkretną kwotę (wystarczającą) na utrzymanie
rodzinny i koszykowe, jak to się mawiało w międzywojennej Polsce o napiwkach dla służącej
robiącej codzienne zakupy dla swoich pryncypałów. Większe wydatki, związane na przykład
z wakacjami, zaczęli planować i uzgadniać. Biznesmen wydoroślał i przestał biegać do swojej
mamy ze skargami na małżonkę.
Gotowanie butów mogło jednak zakończyć
się bez happy endu, gdyby rozrzutna kobieta
okazała się osobą pokorną i słabą psychicznie,
a on tyranem na wczesnym etapie domowej
dyktatury. Wtedy powędrowaliby w przeciwnych kierunkach: ona w depresję, on na szczyt
piramidy władzy. W takich związkach dzieci
wyrastają na bardzo pokaleczonych dorosłych.
Pieniądze w rodzinnych waśniach to przeważnie temat zastępczy. Zapalnik, który inicjuje wybuch złych emocji towarzyszących
codziennym problemom i niedomówieniom,
zamiatanym latami pod dywan. Warto dokopać
się w partnerskiej rozmowie do istoty konfliktu.
Może żona wydaje za dużo pieniędzy na zakupy
niepotrzebnych rzeczy, ponieważ w ten sposób
kompensuje brak poczucia własnej wartości.
Może mąż nie chce być bankomatem i oczekuje
od rodziny wsparcia. W niesnaskach finansowych stawka jest przeważnie bardzo wysoka.
Chodzi o zranioną godność lub odrzucenie
i samotność w związku. Pieniądze, podobnie
jak jedzenie, są narzędziem wyrażania miłości.

JOLANTA TALARCZYK

Zbigniew
Zbigniew był w swoim przekonaniu porządnym człowiekiem. Starał się być uczciwy i pomocny, ale jednocześnie nierzadko w swojej
świętości posuwał się do dziwnych kroków.
Bo bycie uroczym i ciepłym sąsiadem, dbającym o innych i zainteresowanym światem
wokół siebie to jedno, ale Zgorzkniały Zbyszek, jak go często nazywano, był tym rodzajem człowieka, którego nikt nie chce mieć
w sąsiedztwie. Wścibski i tropiący wymyślone
machloje, wtrącający się w nieswoje sprawy
i szukający zwady wszędzie, gdzie się dało.

Choć trudno w to uwierzyć – Zbigniew
przed laty poślubił swoje przeciwieństwo,
uroczą i autentycznie dobrą Marysię. To był
prawdopodobnie jedyny powód, dlaczego
jego obecność była jednak akceptowana, a on
sam czasem zapraszany na imprezy i kolacje.
Nie zmieniało to faktu, że towarzystwo Zbigniewa było zawsze ciężkie i krępujące – jak
przy odwiedzinach ciotki, która zbiera haki
na wszystkich, żeby w odpowiednim momencie zaatakować. Sam Zbigniew oczywiście
robił wszystko, żeby uchodzić za kryształowo
czystego i brudy prał tylko w swoich ścianach,
nie dopuszczając, żeby nawet takie informacje
jak przetrzymana książka z biblioteki wyszły
na światło dzienne.
Miało to znamiona lekkiej paranoi,
bo nikt nie był przesadnie zainteresowany jego życiem i ludzie stronili od jego

towarzystwa. I zapewne nikt nie przejąłby
się specjalnie tym, co się wydarzyło, gdyby nie spirala wydarzeń, która nakręciła się
pewnego zwyczajnego styczniowego wtorku.
Zaczęło się niewinnie – Zbigniew wstał
nieco wcześniej niż zwykle, tego dnia miał
udać się na spotkanie z szefem i zależało mu,
żeby być jak najszybciej w pracy (choć i tak
zazwyczaj przychodził jako pierwszy). Spakował do nesesera swoje kanapki i udał się
do swojej mazdy, która mimo że była już dość
mocno wysłużona, to i tak uważał ją za najlepszy możliwy samochód. Samochód, którego
jednak tego dnia nie było w tym miejscu, gdzie
zwykle parkował. Choć początkowo koncepcja tego, że ktoś ukradł jego czternastoletnie
auto, trochę go zdziwiła, to jednak postanowił
się tym zająć już po rozmowie z szefem. Był
to jednak dopiero początek dnia.
Zdenerwowany kupił bilet i wsiadł do autobusu. Szybko okazało się, że w swoim zamyśleniu nie skasował biletu i podczas kontroli
zaczął się gęsto tłumaczyć – że to pierwszy
raz i on nigdy… Bezskutecznie. Zły wyrwał
wypisany mandat i wyszedł z autobusu.
Miał jeszcze sporo czasu, więc dla własnej
higieny przed rozmową z szefem postanowił
resztę drogi pokonać pieszo. Chwilę później
wywalił się jak długi, potykając się o obluzowaną płytę chodnikową i brudząc swoje
szare, najlepsze spodnie i marynarkę. Nie
miał wyboru – postanowił, że mimo to jakoś

wytłumaczy się szefowi, przecież ewidentnie
było to odstępstwo od jego codziennego,
nienagannego stylu.
Śmiało wszedł do budynku firmy i pognał
do łazienki, żeby możliwie jak najlepiej usunąć ślady dotychczasowych katastrof z ubrań.
I tak, pół godziny później, z mokrymi śladami
na spodniach, w zniszczonej marynarce, dowiedział się, że szefostwo ma dosyć ciągłych
skarg na niego o to, że gnębi swoich współpracowników, że jest nieznośny i trudny,
że nie da się z nim dogadać, bo choć w swoim
przekonaniu był najlepszym zatrudnionym,
to faktycznie nie do końca tak było. Został
wysłany na długi zaległy urlop, po którym już
jednak miał poszukać „nowych możliwości”.
Wracając do domu, zmiażdżony jak nigdy
w życiu, zastanawiał się, co jeszcze może mu się
tego dnia przytrafić? Miał ochotę usiąść w kącie
i się rozpłakać, ale przecież nie wypadało się
na nic skarżyć, bo co powiedzieliby ludzie?
Wieści o samochodzie i o utracie pracy jednak
szybko się rozniosły i ku jego zdziwieniu nikt
nie miał ochoty z niego drwić i mu docinać,
szybko za to posypały się słowa wsparcia i otuchy. W domu zastał niezastąpioną Marysię,
która przez lata nie narzekała i się nie skarżyła,
choć nieraz powinna. Pomyślał, że w sumie nie
wydarzyło się jednak najgorsze i mógłby jeszcze
stracić o wiele więcej. I to właściwie był koniec
Zgorzkniałego Zbyszka.
l

Zdrowie

Pierzchaj, zajadzie
Suche, popękane usta i zajady, czyli pęknięcia
skóry w ich kącikach, dokuczają nam przede
wszystkim zimą. Skóra warg jest bardzo delikatna, kilkakrotnie cieńsza od skóry twarzy,
nie ma również chroniących ją gruczołów
łojowych i potowych. Surowe zjawiska atmosferyczne, jak wiatr, mróz czy ostre słońce, prowadzą więc do pogorszenia jej stanu.
Naszą naturalną reakcją jest oblizywanie ust,
co tylko pogarsza sprawę. Pękające usta mogą
również wskazywać na niedobór witamin
(głównie z grupy B), zbyt częste stosowanie
wysuszających pomadek lub odwodnienie
organizmu. Jako takie nie są stanem chorobowym, ale powodują duży dyskomfort,
ponieważ pieką i szczypią, z kolei nieleczone
zajady mogą utrzymywać się nawet przez
kilka tygodni.

J ak zapobiegać

pierzchnięciu ust ?
Zimą usta powinny być odpowiednio nawilżone i natłuszczone. Panie powinny unikać kosmetyków zawierających wysuszający
i podrażniający skórę alkohol. Jesienią i zimą
zarówno panie, jak i panowie mogą używać
kremów ochronnych i natłuszczających, opartych na wazelinie i wosku pszczelim. Działają
intensywnie, a jednocześnie są bezzapachowe.
Starajmy się również w miarę możliwości nie
przebywać zbyt długo w suchych pomieszczeniach lub na zimnie. Ograniczmy też spożywanie pikantnych i słonych potraw, pijmy
za to dużo wody.

J akie są domowe sposoby
na suche usta ?
W walce ze spierzchniętymi ustami bardzo pomaga miód, który zarówno nawilża
skórę, jak również działa antybakteryjnie. Wystarczy nakładać go na wargi dwa lub trzy
razy dziennie na 15 minut, by już po kilku
dniach poczuć różnicę. Brakujące witaminy
i minerały dostarczy aloes, który zawiera także
substancje nawilżające, przyspieszające odnowę komórkową skóry. Wystarczy przykładać
jego liść do spękanych ust. Równie dobrym,
ale wymagającym więcej wysiłków sposobem
na suche usta jest maseczka z awokado. Należy
rozgnieść owoc, zmieszać z odrobiną oleju
roślinnego i powstałą masę nanieść na wargi
na 20 minut.

C zy mróz jest jedyną
przyczyną zajadów ?
Główną, lecz nie jedyną. Owrzodzenie
kącików ust może też wskazywać na obniżoną
odporność, którą mają chorzy na cukrzycę
czy anemię. Z zajadami często borykają się
też osoby, które się odchudzają (co powoduje
niedobór witaminy B2, C i żelaza) oraz przemęczone, zmagające się ze stresem. Zajady
mogą być również efektem ubocznym antybiotykoterapii, ponieważ leki te wyjaławiają układ
pokarmowy z wszystkich, także pożytecznych
bakterii, które biorą udział w powstawaniu
potrzebnych witamin, m.in. tych z grupy B.
Z tego powodu w trakcie leczenia antybiotykami zaleca się przyjmować probiotyki.
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J ak radzić sobie
z zajadami ?
Skutecznie zwalczymy zajady, smarując
je oliwą z oliwek, w której składzie są witaminy A, D, E i K. Oliwa ma też właściwości
natłuszczające i łagodzące, przyspieszające
regenerację skóry. Do zajadów można także
przykładać plasterki świeżego ogórka, który
przynosi ukojenie podrażnionej skóry. W tym
czasie należy ograniczyć kawę, która wypłukuje z organizmu składniki mineralne, oraz
usunąć z diety alkohol i ostre potrawy, podrażniające owrzodzenia kącików ust.
Jeśli domowe sposoby nie pomogą, w aptece kupimy bez recepty wiele leków na zajady.
Witaminę B2 jest sprzedawana jako samodzielny preparat, jako składnik suplementów
diety albo w formie maści. Skuteczne są preparaty zawierające klotrimazol, zwłaszcza wtedy, gdy zajady trudno się goją. Na zapalenie
kącików ust pomoże też zwykła aspiryna albo
polopiryna – wystarczy pokruszyć jedną tabletkę, zmieszać z kilkoma kroplami wody i tak
przygotowaną masę nakładać na zajady przed
udaniem się na spoczynek.
l
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Krzyżówka panoramiczna nr 4
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Neutralność klimatyczna”.
Nagrodę wylosowała: Jarosław Korbecki z Żor.

Piwo przez wieki

– Produkcja w Browarze Lwówek to dla
nas zaszczyt, wyzwanie i wielki krok naprzód
pod wieloma względami. To zwiększenie
potencjału, uniezależnienie od produkcji
kontraktowej, ale przede wszystkim wyższa
kontrola nad procesami i jakością produkcji – powiedział po zawarciu umowy prezes
Doctor Brew, Łukasz Lis. Jego firma działa
od 2013 roku, ma w stałej ofercie ponad 10
piw, które są dostępne zarówno w sklepach
specjalistycznych, jak i w sieciach handlowych.
Przez pięć lat warzono w niej piwa w browarach kontraktowych. To rozwiązanie miało jednak swoje minusy – nie można było
w ten sposób zagwarantować stałej jakości
produktów ani w pełni kontrolować procesu
produkcji. Właściciele zaczęli więc myśleć

ARCHIWUM

Doctor Lwówek
Zmiana warty na polskim rynku piwnym czy
tylko transakcja biznesowa jakich wiele?
To się dopiero okaże, ale wydarzenie ma wymiar symboliczny – najstarszy polski browar, Lwówek, mający swoje korzenie w XIII
wieku, został wydzierżawiony przez młode
wilczki z rzemieślniczego browaru Doctor
Brew. Starość i młodość nie będą ze sobą wojować, ponieważ obie strony umowy ustaliły,
że w murach starego, acz zmodernizowanego
browaru będą warzone piwa obu marek. Dotychczasowemu właścicielowi Lwówka, Markowi Jakubiakowi, zależało na tym, by browar
trafił w ręce polskich pasjonatów piwowarstwa. By zdobyć potrzebne fundusze, szefowie Doctor Brew uruchomili publiczną zbiórkę
w internecie.

o następnym kroku, czyli warzeniu we własnym browarze, rozpoczęli więc rozmowy
z Browarem Lwówek.
Doctor Brew pozyskał środki na dzierżawę browaru poprzez crowdfunding, czyli
zbiórkę w internecie. Wspierający w ciągu
miesiąca wpłacili 3,24 mln złotych, co aż o 1,24
mln złotych przebiło deklarowany cel zbiórki. W zamian darczyńcy otrzymali udziały
w spółce i pakiety benefitów. Własna siedziba
browaru pozwoli na zwiększenie skali działalności – moce produkcyjne mają wzrosnąć
z 2 tys. do 4 tys. hektolitrów miesięcznie.
Przedtem jednak trzeba jeszcze przeprowadzić dodatkową modernizację warzelni i zainwestować w jej wyposażenie, co pokryje
nadwyżka ze zbiórki. Do końca października
2020 roku Doctor Brew ma wyłączne prawo
do zakupu zakładu. Właściciele zapewniają,
że traktują dzierżawę Lwówka jako inwestycję

żane jest za największe zagrożenie dla
świata przez mieszkańców 13 krajów. Tak

wynika z badania przeprowadzonego przez Pew
Research Center w 26 państwach. W ośmiu krajach jako najpoważniejsze zagrożenie wskazano
działalność dżihadystów z Daesh, a w czterech
– cyberataki. W Polsce ankietowani najbardziej
obawiają się działania Rosji (65 proc.), ataków
dżihadystów z Daesh (59 proc.), a na trzecim
– zmian klimatycznych (55 proc.).
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długoterminową. Dzięki ofercie piw z obu
marek będą działać zarówno na rynku kraftowym, jak i regionalnym.

T ylko we L wówku
Pierwsze wzmianki o cechu piwowarów
w Lwówku Śląskim sięgają 1209 roku, data
ta jest też umieszczona na etykietach produkowanych w nim piw. W latach 90., jak
wiele browarów po upadku komuny, znalazł
się w stanie upadłości. Drugie życie dała mu
Grupa Browary Regionalne Jakubiak, która po jego modernizacji w 2010 roku znów
zaczęła warzyć w nim piwo. W tym czasie
Lwówek stał się największym browarem województwa dolnośląskiego. Nowy dzierżawca
i docelowo właściciel, Doctor Brew, będzie
kontynuował produkcję sześciu znanych i lubianych piw tej marki. Najbardziej znany,
Lwówek Książęce, to jasne piwo, fermentujące w otwartych kadziach. Ma złocisto-słomkową barwę, delikatny aromat i wyraźną chmielową goryczkę. W ciemnym,
mocnym Lwówku Porterze odnajdziemy zaś
moc słodów i wędzone, palone nuty. Dzięki
zimnej fermentacji i długiemu leżakowaniu
ma treściwy, głęboki aromat. Po złoto-bursztynowym odcieniu poznamy piwo Lwówek
Ratuszowe – jasny, mocny lager (6,2 proc.).
Z kolei Lwówek Jankes to polska wariacja
na temat stylu ale, do uwarzenia tego niefiltrowanego piwa wykorzystano pięć odmian
chmieli. Swój ciemny kolor zawdzięcza słodowi melanoidowemu i karmelowemu.

MAREK KOWALIK

W 2018 roku wynagrodzenia w całej
gospodarce wzrosły realnie o 5,1 proc.
w porównaniu z 2017 rokiem. W sektorze
przedsiębiorstw w tym czasie – o 5,4 proc.,
a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w 2018 roku wyniosło 4585,03 złotych – podał GUS. Dane te obejmują nie tylko
firmy, ale również sferę budżetową. W przedsiębiorstwach wynagrodzenia są nieco wyższe
i szybciej rosną. W 2018 roku przeciętna płaca
sięgnęła 4852,29 złotych miesięcznie brutto.
Oznacza to realny wzrost o 5,4 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.
Planujesz zawrzeć nową umowę –
sprawdź kontrahenta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru
Finansowego na swoich stronach internetowych
publikują ostrzeżenia konsumenckie, które pozwolą uniknąć szkód i strat finansowych. Najczęściej są to ostrzeżenia przed nieuczciwym
działaniem pośredników kredytowych oraz firm
kłamliwie reklamujących produkty lub usługi
bez podania ich rzeczywistych kosztów.
Polacy nie zachowują należytej ostrożności przy podawaniu danych osobowych. 80,8 proc. z nas nie ma problemów
z podawaniem informacji o swojej płci,
76 proc. – adresu mailowego, blisko 60 proc.
podaje swoje zainteresowania, a ponad
46 proc. datę urodzin – wynika z badania
konsumenckiego SMSAPI przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Biostat. Mimo
częstego przypominania o potrzebie ochrony
prywatności w sieci numer telefonu ujawnia
35,4 proc., a więcej niż jedna czwarta internautów podaje swój adres zamieszkania.
Najpopularniejsze imiona męskie to:
Piotr, Krzysztof, Andrzej – wynika z zestawienia Ministerstwa Cyfryzacji, które opublikowało statystykę pierwszych i drugich imion
osób urodzonych przed 1 stycznia 2019 roku.
Bardzo popularne są również Tomasz, Jan,
Paweł, Michał, Marcin, Stanisław oraz Jakub.
Wśród imion kobiecych zaś wygrywa Anna
przed Marią i Katarzyną. Kolejne miejsca zajęły: Małgorzata, Agnieszka, Barbara, Ewa,
Krystyna, Elżbieta oraz Magdalena.
D W U T Y G O D N I K

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

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Msza za górników
i Przegląd Filmów Religijnych
Msza święta w jastrzębskim kościele „na górce” i koncert muzyki sakralnej w intencji górników, którzy odeszli na wieczną
szychtę, były centralnym punktem I Jastrzębskiego Przeglądu Filmów Religijnych Dedykowanych Papieżowi Janowi Pawłowi II „Szukałem Was”. W uroczystej mszy świętej
uczestniczyli wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
oraz Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Wydarzenie, którego patronem była Jastrzębska Spółka
Węglowa, trwało trzy dni.

Przegląd Filmów Religijnych zorganizowano dla wszystkich
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic. Rozpoczął się już
w piątek – od dwóch projekcji dla szkół. Młodsi uczniowie
obejrzeli film pt. „Karol, który został świętym” z 2014 roku
w reżyserii Grzegorza Sadurskiego, a starsi „Apartament”
z 2015 roku w reżyserii Macieja Czajkowskiego i Przemysława
Hausera.
W drugim dniu przeglądu ks. prałat Bernard Czernecki
odprawił uroczystą mszę świętą w intencji górników, którzy
odeszli na wieczną szychtę. Po niej odbył się niezwykły koncert muzyki sakralnej: „Veni Creator” Wojciecha Kilara oraz
„I Litania Ostrobramska” Stanisława Moniuszki w wykonaniu
solistów i chóru Filharmonii Śląskiej, a także orkiestry Aukso
pod batutą Marka Mosia. Po koncercie – podczas pokazu
zamkniętego – wyświetlono w kinie Centrum film biograficzny pt. „Świadectwo” z 2008 roku, na podstawie książki
kard. Stanisława Dziwisza w reżyserii Pawła Pitery.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Msza święta w jastrzębskim kościele „na górce” i koncert muzyki sakralnej w intencji górników, którzy odeszli na wieczną szychtę, były
centralnym punktem I Jastrzębskiego Przeglądu Filmów Religijnych Dedykowanych Papieżowi Janowi Pawłowi II „Szukałem Was”
Sporym zainteresowaniem cieszył się wieczór autorski
z Krzysztofem Zanussim, który miał miejsce w Domu Zdrojowym. Jego film fabularny pt. „Brat naszego Boga” z 1997
roku według dramatu Karola Wojtyły wyświetlono ostatniego

dnia Przeglądu. Bezpłatne bilety na film rozeszły się w ciągu
kilku godzin.
I Jastrzębski Przegląd Filmów Religijnych odbył się pod
patronatem medialnym TVP3 Katowice oraz TVP3 Kraków.l

