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Ważny temat
Piotr Bojarski, wiceprezes PGG
ds. produkcji: – Nasze plany nie
są związane tylko
z wykorzystaniem
metanu. Planujemy
też inwestycje
w odnawialne
źródła energii.
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Wszyscy dla Miłosza
Miłosz i jego żona kilka lat temu
odpowiedzieli na apel jednego
z chorych na nowotwór krwi.
Zarejestrowali się w bazie dawców szpiku. Teraz Miłosz sam
potrzebuje pomocy. Pospieszyli
z nią fundacja DKMS, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i mieszkańcy regionu jastrzębskiego.
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Dywersyfikacja
receptą na sukces
Sprzedaż jednostkowa na poziomie 2,5 mld złotych, wynik finansowy 113 mln złotych brutto –
tak Węglokoks SA podsumowuje
miniony rok.
strona 4

Sztuka górnicza
i wiedza
Ogólnie wiadomo, co powinien
umieć dobry fachowiec na konkretnym stanowisku pracy w górnictwie. Problem zaczyna się,
kiedy trzeba porównać kompetencje dwóch różnych pracowników na takim samym stanowisku
pracy, z takim samym dyplomem
szkoły albo uczelni technicznej
i identycznym stażem pracy.
strona 5

Samochód
w poszukiwaniu
kierowcy
Carsharing.

strona 8

Nowe diesle
Qashqaia
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Zakończyła się Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Od 25 do 27 lutego w Krakowie obradowali
przedstawiciele branży górniczej. Skutki ustaleń COP24, sytuacja górnictwa węgla kamiennego,
innowacyjne rozwiązania służące poprawie efektywności i bezpieczeństwa pracy – to najważniejsze
tematy obrad. Spotkanie w Krakowie było także okazją do podpisania ważnych porozumień dla branży
górniczej.
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Pięścią w stół

Warto mieć własne paliwo
Nie znalazłem polskiej reakcji na zapowiedzi starcia gospodarczego między USA a Niemcami. Prezydent Donald Trump zagroził, że mogą być nałożone
cła na mercedesy. Niemcy zagrozili, że Unia Europejska może nałożyć cła na gaz skroplony sprowadzany
z USA. Groźbę tę wsparła Komisja Europejska.

N

ajbardziej prawdopodobne jest, że wszystko
rozejdzie się po kościach. Prezydent USA znany
jest ze swej zadziorności. Lubi zaczynać od walnięcia pięścią w stół, aby później spuszczać z tonu.
Jednak cień ryzyka wisi nad nami. Trump w połowie
zeszłego roku chciał się dowiedzieć, czy import samochodów i części samochodowych nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Gdyby tak
było, prezydent USA mógłby nałożyć karne cła na te
towary motoryzacyjne. Raport opracował Departament
Handlu, a jego treść na razie jest tajna.
Nie chciałbym być posądzony o jakieś polityczne
fobie. Moim zdaniem to kolejny, bardzo obiektywny
dowód, że dobrze mieć swoje źródła energii. Nieważne, skąd sprowadzamy paliwa. Ważne, że z kwartału
na kwartał może się okazać, że źródło atrakcyjnych
dostaw zamienia się w źródło trosk i kłopotów. Na razie
skroplony gaz z USA jest naszym zabezpieczeniem
przed szantażem gazowym ze strony Rosji. Zawsze

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Warto mieć
własne paliwo.
Jest nim węgiel.

może się coś stać i dostawy z USA nie będą już atrakcyjne. Paliwa są surowcami strategicznymi, jednak
utrudniając eksporterom dostęp do rynku, można ich
nieźle skubnąć finansowo. Jeżeli w głowach poważnych
polityków stojących na czele krajów, które są sojusznikami, rodzą się takie pomysły, to co dopiero mówić
o politykach, którzy rządzą krajami, z którymi mamy
sprzeczne interesy?
Niemcy mogą dość beztrosko szafować pogróżkami pod adresem amerykańskich eksporterów skroplonego gazu, ponieważ programowo wiążą się z dostawcami z Rosji. Jeszcze jedno mnie zastanawia – Niemcy
łatwo zagrozili cłami na gaz amerykański, ale mimo
sankcji nałożonych na Rosję za jej politykę siły wobec
Ukrainy nikt nie grozi zwiększeniem ceł na surowce
energetyczne eksportowane przez firmy rosyjskie.
Jesteśmy krajem, który w polityce globalnej nie
bierze udziału w koncercie mocarstw. Dlatego nasz
wpływ na relacje między potęgami jest symboliczny.
I to kolejny argument przemawiający za tym, że warto
mieć własne paliwo. Jest nim węgiel. Mam nadzieję,
że po majowych wyborach do europarlamentu będziemy mieć mocną reprezentację, która powalczy o węgiel
na forum unijnym. To byłaby dobra wiadomość dla
branży i dla naszej gospodarki.
l

Kij w mrowisko

Czysty węgiel po japońsku
Słyszałem wiele uszczypliwości po tym, jak Tomasz
Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, poinformował, że jego firma rozważa zaangażowanie się w zgazowanie węgla. Uważam, że jakiekolwiek złośliwości na ten temat należałoby pohamować, ponieważ
ten temat jest w sferze zainteresowania gospodarek
znacznie bardziej rozwiniętych niż nasza. Klasycznym
przykładem jest Japonia. W połowie lutego w Warszawie odbyło się IV Polsko-Japońskie Seminarium
Czystego Węgla.

W

ydarzenie organizowały: Ministerstwo Energii RP, Ministerstwo Handlu i Przemysłu
Japonii oraz Japońskie Centrum Energetyki
Węglowej. Zanim przedstawię kilka podstawowych
założeń tego seminarium, chciałbym zwrócić uwagę
na istotny fakt – w najbardziej innowacyjnej gospodarce świata, w Japonii, działa centrum energetyki
węglowej. To poważna instytucja, która zajmuje się
tym, aby wykorzystanie węgla w energetyce było jak
najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.
Japończycy uruchomili pierwszą komercyjną instalację
do zgazowania węgla. Obecnie Japonia wytwarza z węgla ok. jednej czwartej energii elektrycznej, w całości
importując ten surowiec.
Węgiel w najbliższych dekadach będzie pełnił bardzo ważną rolę w bilansach energetycznych Polski i Japonii. Projekt polityki energetycznej Polski uwzględnia
pełną równowagę między bezpieczeństwem energetycznym, konkurencyjnością gospodarki i ograniczeniem
negatywnego wpływu energetyki na środowisko. Takie
same cele przyświecają japońskim specjalistom pracującym nad innowacyjnymi sposobami korzystania z węgla.
Współpraca przy technologii zgazowania węgla
może przyczynić się do przeciwdziałania zmianom
klimatycznym w skali całego świata. Mam wrażenie,
że w Polsce zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z prostego faktu – od czasu, kiedy świat chroni klimat, wzrasta
zużycie węgla w gospodarce globalnej. W zeszłym roku
spalono przynajmniej 7 mld ton tego paliwa. Nic nie
wskazuje, aby w tym roku miał nastąpić spadek zużycia
węgla. Wręcz przeciwnie, zapewne wzrośnie. Zatem
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Chciałbym
zwrócić uwagę
na istotny fakt
– w najbardziej
innowacyjnej
gospodarce
świata, w Japonii,
działa centrum
energetyki
węglowej.

tylko innowacyjne wykorzystanie tego paliwa może
realnie wpłynąć na ograniczenie jego negatywnego
wpływu na klimat.
Polityka energetyczna Japonii do 2050 roku opiera
się na innowacjach, dywersyfikacji źródeł wytwarzania
energii, dekarbonizacji i wzmocnieniu konkurencyjności przemysłu. Takie są oficjalne informacje. Dekarbonizacja w przypadku japońskim oznacza minimalny
spadek udziału energii wytwarzanej przez energetykę węglową i znaczną poprawę sprawności bloków
energetycznych. Oprócz tego stawia się w tym kraju
na technologię zgazowania węgla. To także sposób
na poprawę efektywności wykorzystania tego paliwa.
Takie jest stanowisko rządu Japonii. Japończycy przewidują znaczące podniesienie sprawności wytwarzania
energii elektrycznej dzięki technologii zgazowania
IGCC, a potem dzięki ogniwom paliwowym używającym jako paliwa produktów zgazowania węgla.
Sprawność tej drugiej technologii ma wynosić
ok. 55 proc., a jej komercyjne wykorzystanie ma nastąpić przed 2030 rokiem. Dzięki nowym rozwiązaniom redukcja emisji ma wynieść 30 proc. w porównaniu z obecnie działającymi instalacjami. Japonia nie
ma kopalń węgla kamiennego ani złóż tego paliwa.
Ma za to zespół naukowców, którzy pracują nad tym,
jak najlepiej wykorzystywać ten surowiec. Ma też
pierwszą komercyjną instalację zgazowania węgla.
To efekt stałej polityki energetycznej tego kraju.
My mamy zasoby, kopalnie, kłopoty z unijnymi
urzędnikami i wciąż nie możemy zrobić zdecydowanego gestu, aby nowocześnie korzystać z węgla. Dlaczego
nie możemy tego zrobić? Ponieważ przez wiele lat nie
było politycznej woli, aby wesprzeć naukowców w tych
działaniach. Mam nadzieję, że decyzje na szczeblu
zarządów spółek węglowych i Ministerstwa Energii
pozwolą dołączyć nam do grona krajów, które chcą
korzystać z węgla w zgodzie z zasadami ekologii. Jeżeli
spojrzymy realnie na wszystkie pomysły wykluczenia
węgla z gospodarki unijnej, to uderza jedno: W żaden
sposób nikt nie chce zagwarantować, że po wyrugowaniu węgla Europa będzie konkurencyjna gospodarczo
i bezpieczna energetycznie. 
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Chmury nad czarną
wyspą z węgla?

J

ak bardzo instytucje finansowe unikają finansowania
górnictwa węgla kamiennego? Tak bardzo, że trudno
zdobyć kredyt nie tylko na inwestycje, ale także
na finansowanie bieżącej działalności. Z niesmakiem
na górnictwo węgla kamiennego zaczynają patrzeć nawet
banki amerykańskie i chińskie. W kręgach finansjery
górnictwo nie ma dobrej opinii, ponieważ jest oskarżane
o niszczenie klimatu i wróży mu się rychły koniec. Nie
ma znaczenia, czy to prawda, czy tylko hejt. Istotne jest,
że ci, którzy decydują o kredytach, nie mają sentymentu
do kopalń. Ich opinia może być nieracjonalna, ale skoro
modne stało się ograniczenie dostępu do kredytów,
to banki idą za tą modą. Coraz mniej odważnych,
którzy chcieliby przeciwstawić się takiemu trendowi.
Poza tym jak się przeciwstawić, skoro inni mogą uznać
kredyty dla branży górnictwa węgla kamiennego
za nadmiernie ryzykowne, a taka informacja podrywa
zaufanie do wierzyciela. Zaufanie w interesie bankowym
jest cenniejsze od kapitału. W Polsce jedynie banki
z udziałem Skarbu Państwa decydują się na udzielanie
kredytów sektorowi górniczemu, jednak ich możliwości
są ograniczone.

I

nformacje o tym, że bankowcy podchodzą z rezerwą
do koncepcji kredytowania projektów węglowych,
nie są żadną nowością. W czasie kryzysu tłumaczono
to fatalną kondycją finansową spółek. Dlaczego
teraz ciężko o kredyt? – To wynika z postrzegania
sektora węglowego w Europie i poza nią. Spojrzenie
instytucji bankowych z USA i Chin jest już podobne.
W finansowaniu węgla zaszła wielka zmiana na gorsze.
Za wyjątkiem banków należących do Skarbu Państwa
większość instytucji mówi „nie” lub zgadza się
na współfinansowanie w bardzo ograniczonych kwotach.
Nie chodzi tu tylko o finansowanie inwestycji, ale też
bieżące finansowanie. Problemy zaczynają mieć także
firmy okołogórnicze. Takie są fakty – mówiła Alina
Wołoszyn, ekspert KPMG, która brała udział w panelu
dyskusyjnym podczas obrad Szkoły Eksploatacji
Podziemnej w Krakowie. Jej zdaniem finansowanie
inwestycji w górnictwie węgla kamiennego będzie
musiało być w znacznej części oparte na środkach
własnych.

J

ak można finansować inwestycje z własnych środków,
skoro możliwe jest osłabienie koniunktury – tego
ekspertka KPMG nie wyjaśniła. Jej zdaniem w Polsce
ze względu na politykę rządu, z jaką mamy obecnie
do czynienia, trzeba na węgiel kamienny patrzeć nieco
inaczej. Trzeba oderwać się od realiów zagranicznych,
gdyż węgiel będzie zawsze ważny dla polskiej energetyki.
– Europa od niego odchodzi, a my stajemy się czarną
wyspą – mówiła Alina Wołoszyn.

C

zarna wyspa da sobie radę bez pieniędzy? Nie
bardzo. Ponieważ sytuacja jest niepewna, Artur
Wasil, prezes LW Bogdanka, poinformował podczas Szkoły
Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, że spółka pracuje
nad aktualizacją strategii, która obowiązuje na lata 2016–
–2025. W najbliższych latach zaplanowano inwestycje
o wartości 4 mld złotych, ale nie spodziewano się tak
wysokiego wzrostu kosztów. Bogdanka wciąż planuje
budowę dwóch szybów. Czy je wybuduje? To zależy
od odpowiedzi na pytanie: Czy warto inwestować
i w którym kierunku iść w sytuacji, kiedy są kłopoty
z uzyskaniem kredytów.

S

koro Bogdanka stoi przed takim dylematem,
to znaczy, że problem jest poważny. Nad czarną wyspą
zbierają się chmury. 
l
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Miłosz i jego żona kilka lat temu odpowiedzieli na apel jednego z chorych na nowotwór krwi. Zarejestrowali się w bazie
dawców szpiku. Teraz Miłosz sam potrzebuje pomocy. Pospieszyli z nią fundacja DKMS, pracownicy Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i mieszkańcy regionu jastrzębskiego. Przez kilka dni zgłaszali się do punktów rejestracji dawców. Trwały
poszukiwania bliźniaka genetycznego, którego komórki macierzyste pomogłyby Miłoszowi wyzdrowieć. Koordynatorem
akcji była Aleksandra Ignacy z biura zarządu JSW

NOWY GÓRNIK

Wszyscy dla Miłosza
Czy dawcy szpiku grozi, że wywiercą mu dziurę w kości, będą nakłuwać kręgosłup, powstaną trudno gojące się rany? To mity! Prawdą
jest poczucie ogromnej radości po informacji,
że udało się komuś uratować życie. Dla takiej
informacji warto zostać dawcą.

U Miłosza, pracownika biura zarządu
JSW, lekarze zdiagnozowali zespół mielodysplastyczny. To rodzaj nowotworu krwi.
Ratunkiem może być znalezienie tak zwanego bliźniaka genetycznego – dawcy szpiku
i komórek macierzystych. Przeszczep szpiku
jest najskuteczniejszą metodą leczenia. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej i w Jastrzębiu-Zdroju w ostatniej dekadzie lutego trwała
akcja rejestracji potencjalnych dawców.
Najbliżsi Miłosza oraz jego koleżanki
i koledzy z pracy zainicjowali akcję rejestracji dawców „Wszyscy dla Miłosza! Zostań potencjalnym Dawcą szpiku!”. Włączyły się w nią zakłady JSW i ich pracownicy.
Kampania informacyjna była prowadzona
w szkołach, urzędach i firmach regionu jastrzębskiego. Jastrzębska Spółka Węglowa
wsparła fundację DKMS kwotą 20 tys. złotych. – Oddanie szpiku to zupełnie bezpieczny i bezbolesny sposób na uratowanie
czyjegoś życia. Szpik kostny jest niezbędny
dla chorych na białaczkę, chłoniaka czy ziarnicę złośliwą – informowała na konferencji prasowej Anna Grad z fundacji DKMS.
Szukanie pomocy dla Miłosza połączono
z wielką akcją informacyjną na temat znaczenia przeszczepów szpiku.

R atują setki

chorych rocznie
W ciągu minionych ośmiu lat liczba
potencjalnych dawców szpiku zarejestrowanych w polskich bazach wzrosła z 40 tys. do
1,2 mln osób, z czego 1,1 mln to dawcy fundacji
DKMS. Warto również zaznaczyć, że przy
30 mln potencjalnych dawców na całym świecie Polacy stanowią silną grupę ponad 4 proc.
wszystkich zarejestrowanych. Powyższe dane
doskonale ilustrują, jak bardzo w ostatnich
latach zwiększyła się świadomość i wiedza
Polaków na temat dawstwa szpiku i komórek
macierzystych. Niestety wciąż wielu pacjentów
czeka na przeszczep i na znalezienie odpowiedniego dawcy.
Rejestracja dawcy trwa bardzo krótko.
Pobierany jest wymaz z wewnętrznej strony
policzka. Trzeba wypełnić kwestionariusz
informacyjny i to wszystko. Później czeka się
na informację o bliźniaku genetycznym potrzebującym pomocy.
Nawet najlepsze opracowania naukowe
nie są tak przekonujące jak rozmowa z dawcami, którzy odebrali telefon z informacją:
Chory czeka na przeszczep. W siedzibie JSW
w Jastrzębiu-Zdroju spotkali się z dziennikarzami mieszkańcy Świerklan – Celina
i Paweł Krótcy (mama i syn). Wiem, że dzięki
mojemu szpikowi żyje siedmiolatek. To niesamowite uczucie, gdy ma się świadomość,
że podarowało się komuś drugie życie.
A samo pobieranie odbywało się w pełnej
narkozie, zabieg trwał godzinę – mówi Paweł Krótki.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Celina Krótki: Oddawałam szpik osiem lat temu,
w klinice w Dreźnie, dla
dziewczynki z Rabki. Cały
proces przypominał oddawanie krwi. Po oddaniu wróciłam do hotelu.
Na drugi dzień wracałam
do domu. Ponieważ dawca dostaje leki, które
wzmacniają wytwarzanie komórek macierzystych, czasem są objawy grypopodobne. Jednak to nieistotna uciążliwość w porównaniu
z satysfakcją, jaką daje myśl, że można było
przyczynić się do uratowania cudzego życia.
Niestety po dwóch latach dziewczynka przegrała walkę z chorobą. Wielu moich znajomych było w szoku. Dziwili się, że zdecydowałam się zostać dawcą. Chciałabym zapewnić:

Nie ma powodów do obaw, nie należy się bać,
za to warto ratować cudze życie.
Paweł Krótki: Zachęcam do rejestrowania się
w bazie dawców szpiku.
To cudowne uczucie,
kiedy dowiadujemy się,
że istnieje nasz genetyczny bliźniak, który potrzebuje pomocy. Okazało
się, że jestem genetycznym bliźniakiem siedmioletniego chłopca.
Z informacji, które do mnie docierają, wiem,
że przeszczep się udał. Chłopiec jest w trakcie leczenia. Mam nadzieję, że wygra walkę
z chorobą. W klinice w Gliwicach pobierano
mi szpik z płata biodrowego. Procedura jest
bezpieczna i bezbolesna. Jeden dzień trwały
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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
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badania. Następnego dnia odbyło się pobranie.
Dzień po nim wracałem do domu samochodem. Czułem się dobrze, nie było żadnych
przykrych objawów.
Artur Dyczko, pełnomocnik prezesa zarządu JSW ds. strategii
i rozwoju: Jestem zarejestrowany jako dawca szpiku od 2015 roku.
Do tej pory nie miałem
telefonu z informacją,
że mój bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy. Oczywiście, jestem w każdej chwili
gotów jej udzielić. Powinniśmy sobie pomagać. Pomoc dla kogoś, kto walczy o życie, jest
czymś wspaniałym. W związku z tym JSW
jako organizacja wspiera Miłosza i akcję przeprowadzoną na jego rzecz. Wierzę, że nasza
pomoc będzie skuteczna i Miłosz szybko
do nas wróci.
Aleksandra Ignacy,
koordynatorka akcji
z ramienia JSW: Mi-

łosz jest bardzo dobrym
i kompetentnym pracownikiem. Wspaniałym
kolegą. Od grudnia jest
poddawany leczeniu.
Czasami łapię się na tym, że chcę chwycić
za telefon i zapytać go o radę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Wierzę,
że zaangażowanie w akcję, którą wspiera JSW,
a prowadzi fundacja DKMS, przyczyni się
do wyleczenia Miłosza. Na pomoc czeka wielu chorych. Organizowaliśmy tę akcję także
z myślą o nich. 
l
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Sprzedaż jednostkowa na poziomie 2,5 mld złotych, wynik finansowy 113 mln złotych brutto –
tak Węglokoks SA podsumowuje miniony rok

Dywersyfikacja receptą na sukces
Dynamika wzrostu przychodów Węglokoksu
rok do roku (2018/2017) przekroczyła poziom
20 proc. i to w warunkach znacznego spadku
eksportu węgla do wolumenu 1,3 mln ton.
Dla przypomnienia – w 2016 roku Węglokoks
wyeksportował 4 mln ton węgla, a w 2017
roku – 2,7 mln ton. Głównymi kierunkami
eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry,
Austria i Niemcy. W 2018 roku całkowity obrót
węglem wyniósł jednak aż 3,8 mln ton (eksport, import, sprzedaż krajowa), planowany
w 2019 roku powinien przekroczyć 4 mln ton.

Dla pełniejszego zobrazowania zmian
w działalności biznesowej Węglokoks SA
warto podać informację o istotnych zmianach w strukturze zysku ze sprzedaży: w 2015
roku 70 proc. zysku spółki było generowane
z eksportu węgla, a w minionym roku już tylko
ok. 25 proc.
– Naszym głównym celem w 2018 roku
była przede wszystkim dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmującej się wyłącznie eksportem Węglokoks stał się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach
i w różnych kategoriach produktowych. Jednym z celów strategicznych spółki na najbliższe lata będzie utrzymanie zdolności do zabezpieczania potrzeb energetyki zawodowej
REKL A M A

w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez
interwencyjne zakupy węgla z importu.
W związku z tym zamierzamy uzupełnić
kompetencje w obszarze logistyki, aby móc
oferować kompleksową usługę dla naszych
odbiorców – mówi Sławomir Obidziński, prezes Węglokoks SA.
Nowa aktywność Węglokoksu dotycząca
importu węgla wynika wprost z dokumentu
rządowego „Program dla sektora węgla kamiennego”, przyjętego w styczniu 2018 roku,
gdzie spółka ta została przywołana jako interwencyjny importer węgla na potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa. W 2018 roku
Węglokoks sprzedał spółkom energetycznym
importowany węgiel w ilości około 1,1 mln
ton. – W zeszłym roku eksport stanowił około
30 proc. przychodów, również 30 proc. stanowiła sprzedaż krajowa wraz z importem, około
32 proc. przychodów wygenerowała sprzedaż
dla przemysłu, w tym hutnictwa, pozostałe
8 proc. to usługi, w szczególności logistyka
i sprzedaż usług finansowych – dodaje Tomasz Heryszek, wiceprezes ds. handlowych
Węglokoks SA.
Kolejny dobry rok odnotowała spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię
Bobrek-Piekary.

W 2018 roku wydobyła około 2,5 mln ton,
a wstępnie szacowany zysk brutto powinien
osiągnąć poziom ok. 56 mln złotych.

N owa rola ruchu P iekary
Brak węgla, którego wydobycie byłoby
bezpieczne i finansowo opłacalne – to główne powody przekazania części ruchu Piekary
kopalni Bobrek-Piekary do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wydobycie będzie tam
prowadzone do końca pierwszego kwartału
2020 roku. Nikt nie straci pracy. Część osób
skorzysta z odejścia na emeryturę. Uruchomiony zostanie też proces alokacji pomiędzy
ruchami.
Ponadto spółka Węglokoks Kraj pozostawi
w Piekarach Śląskich bocznicę kolejową, plac
składowy i paczkowalnię. Zakłady przeróbcze
zostaną wykorzystane do wzbogacania węgla
„z zewnątrz” z przeznaczeniem na handel
prowadzony przez Węglokoks SA. Wydobycie
prowadzone będzie w ruchu Bobrek, a spółka
skupi się na produkcji wysokiej jakości węgla
oraz poszerzaniu oferty handlowej.

A ktualizacja S trategii
Węglokoks jesienią ubiegłego roku zaktualizował Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej
Węglokoks na lata 2018–2023. – Nasz model

biznesowy oparliśmy na pięciu segmentach:
handel, górnictwo, hutnictwo, energetyka
i logistyka. Podstawą aktualizacji strategii
oraz wyznaczonych wcześniej celów strategicznych są istotne zmiany na rynku węgla,
stali i energii w ostatnich latach. Wierzymy,
że dzięki współpracy i dzieleniu się wiedzą
pracowników Grupy Kapitałowej zrealizujemy
założenia strategiczne, a nasza Grupa będzie
się rozwijać i stale modernizować – mówi
prezes Sławomir Obidziński.
Strategia rozwoju Grupy zakłada więc
z jednej strony rozwój poszczególnych segmentów, z drugiej – stałe zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami w celu zwiększenia
efektywności i maksymalnego wykorzystania
efektu synergii. Łącznie do 2023 roku spółki
Grupy Kapitałowej Węglokoks planują zainwestować w rozwój ponad miliard złotych.
W 2018 roku spółki Grupy Kapitałowej
Węglokoks osiągnęły przychody ze sprzedaży
na poziomie 5,4 mld złotych, w sumie przeznaczając na wydatki inwestycyjne 235 mln złotych.
W tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 mln złotych.
To w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń, ale i duże
projekty logistyczne. 
PC
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Ogólnie wiadomo, co powinien umieć dobry fachowiec na konkretnym stanowisku pracy w górnictwie. Problem zaczyna
się, kiedy trzeba porównać kompetencje dwóch różnych pracowników na takim samym stanowisku pracy, z takim samym
dyplomem szkoły albo uczelni technicznej i identycznym stażem pracy. Jeszcze większe problemy pojawiają się, kiedy
musimy precyzyjnie określić kompetencje na nowych stanowiskach, które powstają w wyniku rewolucji informatycznej.
Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo rozpoczęła pracę, dzięki której będzie można obiektywnie określić umiejętności
potrzebne na konkretnym stanowisku pracy bez względu na to, w jakiej kopalni i w jakiej spółce węglowej ono istnieje

JSW / SIG

Sztuka górnicza i wiedza
Informatyzacja górnictwa. Inteligentna kopalnia. Górnictwo 4.0. Internet Rzeczy. Innowacje. To tylko kilka bardzo popularnych
haseł, którymi posługujemy się, aby opisać
zmiany, jakie muszą zajść w górnictwie węgla kamiennego, aby utrzymało ono swoją
pozycję w gospodarce.

Te zmiany oznaczają także zmiany w wymaganiach, jakie będą musieli spełnić pracownicy. Na niektórych stanowiskach już muszą
je spełniać. W obecnych czasach górnictwo
oprócz kompetencji określanych mianem sztuki górniczej potrzebuje precyzyjnie określanych umiejętności.

K ształcenie

dla rynku pracy
Pracodawca bardzo rzadko potrzebuje
inżyniera od wszystkiego. Potrzebuje wykształconego fachowca, który z łatwością
zaaklimatyzuje się w firmie, potrafi się uczyć
i jest otwarty na nowe rozwiązania.

R ozwój wymaga wiedzy
Gospodarka rozwija się, jeżeli opiera się
na wiedzy. Już dawno minęły czasy, w których
ukończenie szkoły czy wyższej uczelni uzupełnione praktyką wystarczało, aby dobrze
funkcjonować przez całe życie zawodowe.
W gospodarce XXI wieku wiedza jest najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju ekonomicznym. Aby gospodarka oparta
na wiedzy mogła się rozwijać, należy przede
wszystkim zadbać o dostęp do wiedzy poprzez
szeroko rozumianą edukację. Kluczową rolę
odgrywa idea kształcenia przez całe życie.
Wkracza ona we wszystkie obszary życia zawodowego i wszystkie gałęzie gospodarki,
w tym do górnictwa. Żyjemy w czasach, kiedy
bardzo szybko część wiedzy zdobytej w szkołach i wyższych uczelniach technicznych staje
się historią techniki. Jeżeli celem dużej firmy,
w której technika odgrywa kluczową rolę,
jest utrzymanie pozycji rynkowej i rozwój
działalności, pracownicy każdego szczebla
muszą zdobywać nowe kompetencje.
Podążając za tak jasno sprecyzowanym celem, JSW SiG podjęła współpracę z Akademią
Górniczo-Hutniczą z Krakowa oraz Górniczą
Izbą Przemysłowo-Handlową w celu wykonania pierwszego kroku, jakim jest przystąpienie
do projektu PARP w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Projekt ma na celu przyszłe powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji
w Górnictwie. Na tym etapie trwają prace nad
studium wykonalności dla sektora górnictwa,
niezbędnego, by złożyć projekt.

T rzy interesujące

rozwiązania
Na poziomie rozwiązań międzynarodowych w branży górniczej zidentyfikowano,
jak do tej pory, zaledwie trzy szczególnie
interesujące rozwiązania. Pierwsze z nich
są stosowane w jednym ze stanów Australii (Queensland), gdzie uregulowano, jakie
kompetencje powinni posiadać górnicy. Ich
osiągnięcie jest sprawdzane i potwierdzone
stosownym certyfikatem. Określono także zasady uznawania certyfikatów z innych stanów.
W Kanadzie z kolei wprowadzono krajowe
standardy zawodowe (National Occupational
Standards). Zidentyfikowano siedem standardów związanych z sektorem górnictwa.
W każdym z nich opisane są główne zadania

których wykonywanie wymaga stwierdzenia
posiadania kwalifikacji do wykonywania tych
czynności w drodze świadectwa wydanego
przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego albo prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W zakresie kwalifikacji zawodowych
branży górniczej szczególną uwagę należy poświęcić praktykom zawodowym oraz kursom
specjalistycznym. Podnoszenie kompetencji
pracowników zakładów górniczych odbywa się
również poprzez realizację studiów podyplomowych w tematyce właściwych kwalifikacji
danego stanowiska pracy.

Aldona Urbanek: – Gospodarka rozwija się, jeżeli opiera się na wiedzy
i podzadania zawodowe oraz określone kompetencje niezbędne do ich wykonywania.
Sektor górnictwa w Chile z kolei stworzył
własny system kwalifikacji, przed opracowaniem krajowej ramy kwalifikacji i systemu
nad poziomem krajowym. Określono pięć
poziomów kompetencji. Stworzono poziomy
kwalifikacji i profile zawodowe. Opracowano
także mapy kwalifikacji pokazujące ścieżki
rozwoju kompetencyjno-zawodowego w typowych profesjach sektora górniczego.

W gospodarce XXI wieku
wiedza jest najcenniejszym
zasobem, który decyduje
o rozwoju ekonomicznym.
Aby gospodarka oparta
na wiedzy mogła się rozwijać,
należy przede wszystkim
zadbać o dostęp do wiedzy
poprzez szeroko rozumianą
edukację. Kluczową rolę
odgrywa idea kształcenia
przez całe życie.
Z obszaru praktyk europejskich, które
wkroczyły do Polski, strategiczny jawi się
Zintegrowany System Kwalifikacji, który
ma umożliwiać porównywanie kwalifikacji
nadawanych w kraju i w innych krajach Unii
Europejskiej. Odniesie się je do poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a za jej pośrednictwem do poziomów Europejskiej Ramy
Kwalifikacji (ERK). Określenie poziomu PRK
dla kwalifikacji wynika z porównania wymaganych dla niej efektów uczenia się z charakterystykami poziomów w ramie kwalifikacji. Czy
możemy się wycofać z tak obranego kierunku
rozwoju edukacji i swoistego jej usystematyzowania? Tu odpowiedź brzmi: nie. Tym bardziej
że SRK oferuje szereg korzyści:

Czytelny plan budowania i rozwoju
zespołu poprzez uporządkowanie zestawu
kwalifikacji ważnych z punktu widzenia interesariuszy sektora, czyli poszukiwanych przez
pracodawców;
Jednolity i miarodajny sposób oceny
potencjału pracowników – możliwy dzięki
łatwości porównywania kwalifikacji i identyfikowania potrzeb pracodawcy;
Wiarygodną weryfikację kompetencji
kandydatów do pracy i przez to efektywniejszą rekrutację;
Otwarte drzwi do współpracy na rynku
europejskim, dzięki rozpoznawalności kwalifikacji i wiarygodności kompetencyjnej kapitału
ludzkiego firmy;
Pewne planowanie długoterminowych
inwestycji i dróg rozwoju organizacji – dzięki
możliwości identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku oraz realnemu wpływowi
na zmiany w programach kształcenia;
Skuteczną odpowiedź na deregulację
w branży – Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)
umożliwia sporządzanie rekomendacji czy standardów dotyczących zatrudnienia osób na poszczególnych stanowiskach w przedsiębiorstwie,
bez potrzeby tworzenia nowych regulacji.

P recyzyjny system
W sektorze górnictwa w Polsce nie podejmowano do tej pory kompleksowych działań
mających na celu powołanie podobnej inicjatywy. Brak jest jednolitego systemu kształtowania
kompetencji zawodowych do realnych potrzeb
sektora górniczego. W związku z tym należy budować spójny system oceny, certyfikacji
i walidacji ścieżek edukacyjnych pracowników
na różnym szczeblu kariery zawodowej i ich
kompetencji. Kompetencje zawodowe objęte
systemem kształcenia formalnego na poziomie
szkoły średniej są kształtowane zgodnie z podstawami programowymi. Z kolei absolwent
uczelni wyższej kierunku górnictwo może,
spełniając założenia Prawa geologicznego
i górniczego, uzyskać dodatkowe uprawnienia.
Ustawodawca, w art. 58 ust. 1 i 2 Prawo
geologiczne i górnicze, określił czynności,

To pracodawcy
są nieocenionym źródłem
wiedzy o tym, co warto
zmienić w systemie edukacji,
aby ten odpowiadał
na aktualne potrzeby rynku
pracy.
Główną ideą przyjętą przy opracowaniu
ram sektorowych jest tworzenie ich przez
branżę dla branży. Obecnie w Polsce działa
już siedem wybranych rad, które umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi
edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie
szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. System edukacyjny jest często niedostosowany
do potrzeb systemu gospodarczego, w wyniku czego przedsiębiorcy nie znajdują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym
oraz sposobem zarządzania organizacjami,
jak i zmianą pokoleniową. Ważne jest, aby te
procesy były stale monitorowane. Nie tylko
badania wskazują na obszary, które należy
wzmocnić i poprawić. To pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto
zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy.
Katalizatorem tych wszystkich posunięć
są Sektorowe Rady ds. Kompetencji, odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami
i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian. W tym kontekście
szczególnego znaczenia nabiorą, żywimy taką
nadzieję, opracowana w najbliższej przyszłości
Sektorowa Rama Kompetencji dla Górnictwa,
gdzie budowę sektora będzie można oprzeć
na wiedzy z wykorzystaniem kapitału zasobów
ludzkich, oraz Rada ds. Kompetencji w Górnictwie, która zainicjuje strategiczne zmiany
w systemie.
DR ALDONA URBANEK

Kierownik Działu Szkoleń i Adaptacji JSW Szkolenie
i Górnictwo Sp. z o.o.
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S zkoła E ksploatacji P odziemnej . Polska Grupa

Górnicza i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały
umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla
kamiennego. Uroczystość odbyła się w Krakowie, w czasie XXVIII
Szkoły Eksploatacji Podziemnej. „Umowa pomiędzy PGNiG
i PGG przewiduje wykonanie systemu otworów składającego
się z odwiertu pionowego i połączonego z nim intersekcyjnie
odwiertu horyzontalnego. Po odwierceniu otworów i wykonaniu
kompletu badań geofizycznych i badań laboratoryjnych w otworze
horyzontalnym przeprowadzony zostanie zabieg intensyfikacyjny,
którego celem będzie stymulacja przypływu metanu do otworu”
– poinformowały obie spółki w oficjalnym komunikacie.
Po zakończeniu pierwszego etapu prac PGNiG przeprowadzi testy
produkcyjne, aby ustalić potencjał odmetanowania pokładów
węgla przewidzianych do eksploatacji. „Prace będą prowadzone
na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Ruda, ruch Bielszowice,
w obrębie zachodniej części złoża węgla kamiennego Zabrze-Bielszowice. PGG planuje rozpocząć eksploatację ścian w tej partii
złoża po 2026 roku” – poinformowała Polska Grupa Górnicza.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Czy trzeba będzie płacić za emisję metanu,
tak jak płaci się za emisję dwutlenku węgla?
To bardzo prawdopodobne. Metan jest gazem
cieplarnianym. W przeliczeniu na jednostkę objętości wchłania 25 razy więcej ciepła
niż dwutlenek węgla. To oznacza, że metr
sześcienny metanu jest bardziej szkodliwy
dla klimatu niż metr sześcienny dwutlenku
węgla. W górnictwie metan jest śmiertelnie
niebezpiecznym gazem.

Wybuchy i pożary metanu były przyczynami największych katastrof w polskim
i światowym górnictwie. Zagrożenie metanem było jedną z przyczyn upadku górnictwa
w rejonie wałbrzyskim. Profilaktyka była zbyt
droga, aby tamtejsze górnictwo wytrzymało
konkurencję rynkową. Jednym ze sposobów
poprawy bezpieczeństwa w kopalniach może
być eksploatacja metanu ze złóż węgla, które
będą udostępniane do wydobycia.

Polska Grupa Górnicza i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu me
poważnym problemem dla spółek górniczych.
Metan uwalniający się w trakcie prac górniczych stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo
dla załóg pracujących pod ziemią. To z kolei
spowalnia tempo prac górniczych, podnosi
koszty i wymaga zachowania ostrych reżimów
bezpieczeństwa. Mimo że polskie górnictwo
ma doświadczenie w profilaktyce metanowej,
nigdy nie ma pewności, że nie nastąpi niespo-

potem węgiel
Współpraca PGG i PGNiG odbywa się
w ramach programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów
węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w styczniu ubiegłego roku. Sygnatariuszami są również Tauron Polska Energia
SA i Jastrzębska Spółka Węglowa.
Niezależnie od planowanej współpracy
z PGG, PGNiG prowadzi obecnie testowe wydobycie metanu z pokładów węgla na koncesji
Międzyrzecze w województwie śląskim. W rejonie miejscowości Gilowice, gmina Miedźna,
spółka przeprowadziła do tej pory prace wiertnicze w pięciu otworach (dwóch pionowych,
dwóch poziomych i jednym kierunkowym).
Na terenie koncesji wykonano również zdjęcie
sejsmiczne 3D. Testy produkcyjne przyniosły
pozytywne rezultaty – od czerwca do listopada 2017 roku z lokalnych pokładów węgla
wydobyto blisko 900 tys. metrów sześc. gazu
ziemnego wysokometanowego. Po zakończonym teście produkcyjnym rozpoczęto prace
związane z zagospodarowaniem. Dalsze prace
na tym terenie PGNiG zaplanowało na 2019
rok.
Szacuje się, że w pokładach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym znajduje się
około 170 mld metrów sześc. metanu. Gaz jest
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którego celem jest
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podpisały w tej sprawie
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Wykorzystanie metanu
do celów energetycznych jest
jednym z projektów służących
zwiększeniu udziału PGG
w wytwarzaniu zielonej
energii. Zmniejsza się w ten
sposób wpływ górnictwa
na efekt cieplarniany.
dziewany wyciek albo wyrzut metanu. Do tej
pory większość gazu ulatnia się do atmosfery.
PGNiG i PGG liczą, że ujęcie metanu przed
rozpoczęciem wydobycia węgla pozwoli zminimalizować zagrożenie dla górników i dla
środowiska naturalnego.

E nergia z M etanu

Piotr Bojarski, wiceprezes PGG ds. produkcji:
– Nasze plany nie są związane tylko
z wykorzystaniem metanu. Planujemy też
inwestycje w odnawialne źródła energii

Wykorzystanie metanu z pokładów węgla nie jest czymś nowym. W kopalniach
PGG i JSW pracują agregaty spalające metan
i wytwarzające z niego energię elektryczną,
cieplną i chłód. Są zasilane przede wszystkim
gazem wychwytywanym z atmosfery kopalnianej. W ubiegłym roku Polska Grupa Górnicza zwiększyła wykorzystanie pozyskanego

w swoich kopalniach metanu o blisko 18 proc.,
a zużycie tego gazu w agregatach prądotwórczych wzrosło prawie o jedną trzecią. Spółka
planuje kolejne inwestycje, służące produkcji
energii elektrycznej i cieplnej z metanu.
– Wykorzystanie metanu do celów energetycznych jest jednym z projektów służących
zwiększeniu naszego udziału w wytwarzaniu
zielonej energii. Zmniejszamy w ten sposób wpływ górnictwa na efekt cieplarniany.
W 2018 roku w agregatach kogeneracyjnych
zasilanych gazem z odmetanowania wyprodukowano łącznie 57 gigawatogodzin energii
elektrycznej oraz ponad 143,5 tys. gigadżuli
ciepła – mówił Piotr Bojarski, wiceprezes
PGG ds. produkcji w czasie XXVIII edycji
Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.
Agregaty pracujące w PGG mają łączną moc
11 megawatów energii elektrycznej i tyle samo
mocy energii cieplnej.

O chrona klimatu
W 2018 roku PGG wykorzystała 55,8 mln
metrów sześc. metanu. Rok wcześniej – 47,3
mln metrów sześc. – Zwiększając wykorzystanie metanu, udzielamy konkretnej odpowiedzi
na pytanie: Jak chcemy sprostać wyzwaniom
szczytu klimatycznego COP24, który odbył się
w 2018 roku w Katowicach. Nasze plany nie
są związane tylko z wykorzystaniem metanu.
Planujemy też inwestycje w odnawialne źródła
energii. Analizujemy uruchamianie instalacji
fotowoltaicznych na hałdach. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii pozwoli zredukować nam emisję gazów cieplarnianych.
Ograniczymy także ilość kupowanej energii
– podkreśla wiceprezes Piotr Bojarski. Polska
Grupa Górnicza zwiększa także dostawy ekogroszków i ekomiałów. Są to paliwa węglowe
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pokładów węgla
LW Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź

Górniczy sojusz po
nowoczesność
LW Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz KGHM Polska Miedź nawiązały
współpracę. 26 lutego w Krakowie, podczas
XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, spółki
podpisały list intencyjny o współpracy przy
wprowadzaniu do procesu produkcji najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych. To pierwsze tego typu trójstronne
porozumienie w historii polskiego górnictwa.

Ciekawa liczba

170 mld
METRÓW SZEŚC.

metanu znajduje się w pokładach węgla na Górnym Śląsku

Podpisany list intencyjny zakłada, że spółki będą dzielić się swoimi doświadczeniami,
w szczególności z wykorzystania robotów
w procesie produkcji i podczas prowadzenia
akcji ratowniczych, a także dotyczącymi poprawy metod zarządzania przedsiębiorstwem
opartych na rozwiązaniach IT czy wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego.
Ponadto górnicze spółki będą się wspierać
w zakresie pozyskiwania współfinansowania
zewnętrznego dla innowacyjnych rozwiązań
w górnictwie. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnych umowach.

Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA:
Polskie górnictwo uchodzi na świecie za jedno

określane mianem ekologicznych. W ciągu
czterech lat ich produkcja została potrojona, z 215 tys. ton w roku 2015 do 647 tys. ton
w roku 2018. PGG wycofała ze sprzedaży
wysokoemisyjne i niskoenergetyczne paliwa.

P rojekt karbochemia
Proekologicznym działaniem mają być
również projekty związane z rozwojem tzw.
czystych technologii węglowych – chodzi
o uzyskanie energii przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko
produktów powstałych podczas procesu spalania węgla. – Rozważamy projekt karbochemiczny. Analizujemy możliwość uruchomienia
instalacji zgazowania węgla. Z powstałego
syngazu byłby produkowany metanol. W takiej
instalacji przetwarzalibyśmy rocznie około
1,2 mln ton węgla. Można byłoby także przetwarzać odpady po produkcji węgla energetycznego, których nie można spalać ze względów ekologicznych – powiedział wiceprezes
PGG Piotr Bojarski.
l

z najnowocześniejszych,
a sojusz trzech spółek
górniczych jest gwarantem jego dalszego rozwoju. Tylko rozwój pozwoli
nam utrzymać pozycję
liderów na naszych rynkach zbytu.
Marcin Chludziński, prezes KGHM SA:
Nie mam wątpliwości, że nasze wyjątkowe doświadczenia i wiedza zgromadzone w KGHM
to prawdziwy kapitał spółki. Pozycję giganta
polskiej i światowej gospodarki budujemy,
opierając się na tych zasobach. Zgodnie z nową
strategią już teraz znacznie zwiększamy nakłady
na innowacje. Współpraca w tym obszarze
i wymiana doświadczeń
pozwoli zintensyfikować
nasze działania.
NOWY GÓRNIK

etanu z pokładów węgla kamiennego

Artur Wasil, prezes
zarządu LW Bogdanka
SA: Za każdą z firm podpisujących dzisiejszy list
intencyjny stoją dekady
doświadczeń w obszarze
wydobycia. Uznaliśmy,
że podzielenie się tą wiedzą może przynieść wymierne efekty w zakresie efektywności produkcji i – co niezwykle
ważne – bezpieczeństwa pracy pod ziemią.
Kładziemy bardzo duży nacisk na nowoczesne
technologie. Realizujemy program Kopalnia
Inteligentnych Rozwiązań, od lat współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym z Polską
Akademią Nauk i Akademią Górniczo-Hutniczą. Zależy nam na tym, by być w czołówce
nowoczesnych i nowatorskich firm na świecie.
Łącząc nasze siły, możemy szybciej osiągnąć
te ambitne cele.

LW Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz KGHM Polska Miedź nawiązały współpracę
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Carsharing

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

Gdy uruchamiano pierwszą w Polsce wypożyczalnię rowerów publicznych, mało kto wierzył, że ten pomysł wypali – komu będzie się
chciało jeździć nie swoim rowerem, rejestrować się i jeszcze płacić za tę przyjemność. Okazało się jednak, że koncepcja ta spotkała się
z entuzjazmem i dziś rowerzystów mknących
na wypożyczonych jednośladach widać nie
tylko w metropoliach, ale też w mniejszych
miejscowościach. W ostatnich latach na Zachodzie zdobywa popularność idea carsharingu, czyli współdzielenia aut, działająca na podobnej zasadzie. W przypadku aut dochodzi
ważny aspekt ekologiczny, ponieważ w skali kraju transport samochodowy odpowiada
za 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń, czyli tyle
samo co przemysł. Prywatne auta, które jeżdżą
po polskich drogach, należą do najstarszych
w Unii Europejskiej. Ich silniki w wielu przypadkach nie spełniają podstawowych norm zanieczyszczeń, czyli normy Euro 1, która obowiązywała od 1993 do 1996 roku. Badania wskazują,
że jeden pojazd carsharingowy zastępuje nawet
19 samochodów prywatnych, co oznacza dla
miasta i mieszkańców rozładowanie korków
i znacznie mniejsze zanieczyszczenie powietrza.

System carsharingu polega na krótkoterminowym wynajmie aut. Od tradycyjnych
wypożyczalni różni się w trzech aspektach:
formalności sprowadzają się do zarejestrowania się w systemie (wystarczy aplikacja mobilna na smartfona), auto wypożycza się raczej
na godziny niż dni, a samochód wypożyczony
w jednej dzielnicy można zwrócić w śródmieściu. Carsharing zapewnia swobodny dostęp
do sieci aut, z której można korzystać zgodnie
z indywidualnymi preferencjami. Samochody
są zlokalizowane w okolicy, gdzie mieszkają lub pracują ich potencjalni użytkownicy
i są dostępne przez 24 godziny na dobę.
Zainteresowane tym sposobem transportu
powinny być głównie osoby, które wykorzystują
swój samochód wyłącznie w drodze do pracy
i z powrotem, ale z różnych względów nie chcą
lub nie mogą przesiąść się na rower czy korzystać z komunikacji miejskiej. Carsharing opłaca
się finansowo z punktu widzenia kierowcy,
który rocznie pokonuje maksymalnie 15 tys.
kilometrów. Samochód wypożycza się wówczas, gdy jest potrzebny, i płaci za przejechane
kilometry. Odpadają wtedy wydatki związane

z posiadaniem auta, gdzie do ceny benzyny
trzeba doliczyć koszty ubezpieczenia, parkingu,
przeglądy, opony i ich wymianę. Właściciele
samochodu muszą być również przygotowani
na koszty awarii lub napraw.
Dla operatorów systemów współdzielenia aut ważnym zagadnieniem jest ekologia.
W miastach to głównie samochody odpowiadają za smog, emitując 40 proc. przenikających do płuc pyłów PM10 i 15 proc. rakotwórczego benzopirenu. Sytuację pogarsza ciągły
wzrost liczby aut oraz ich zły stan techniczny.
W Krakowie stężenie pyłów PM10, spowodowane m.in. ruchem samochodów, wynosi
średnio 196 mikrograma na metr sześcienny,
co jest zatrważającym wynikiem. W odpowiedzi na to większość operatorów carsharingu
w Polsce oferuje samochody elektryczne lub
pełniące funkcję przejściową hybrydowe, które
pozwalają znacznie zredukować emisję CO2
i są zdecydowanie cichsze niż auta spalinowe.

Historia dzielenia
Pierwsze firmy zajmujące się udostępnianiem współdzielonych samochodów pojawiły się na rynku w 2000 roku. W USA były
to Flexcar i Zipcar, a w Wielkiej Brytanii –
w Londynie i Edynburgu – City Car Club.
Jednak dużą popularność usługi carsharingowe zaczęły zdobywać dopiero w obecnej
dekadzie. Na jej początku, w 2012 roku, usługi
wypożyczania aut na minuty miały 1,7 mln
użytkowników, z czego połowa żyła w Stanach
Zjednoczonych. Obecnie w Europie z usługi
carsharingu korzysta ok. 3 mln użytkowników,
w Polsce to na razie kilkadziesiąt tysięcy osób,
ale ich liczba szybko rośnie.

Poznańskie hybrydy
W 2017 roku na ulice stolicy Wielkopolski wyjechało 200 hybrydowych samochodów
floty Easyshare, dla których stworzono specjalne miejsca postojowe. Auta wypożycza się
za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie.
Zanim chętni kierowcy wsiądą do samochodu,
muszą pobrać aplikację mobilną i zarejestrować się, wpisując swoje podstawowe dane, potwierdzić uprawnienia do kierowania zdjęciem
prawa jazdy oraz w ostatnim kroku aktywować
płatności bezgotówkowe przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej. Po pomyślnej rejestracji
aplikacja pokaże najbliższe miejsce, gdzie czeka

ARCHIWUM

Samochód
w poszukiwaniu kierowcy

na nich wolny samochód, i umożliwi jazdę.
Opłaty nie wydają się wygórowane – każdy rozpoczęty kilometr kosztuje 80 groszy, a minuta
jazdy 50 groszy. Po zakończonym przejeździe
zamykamy samochód, a jeśli chcemy do niego
wrócić, za postój zapłacimy 10 groszy.

Połączone Trójmiasto
W tym samym roku usługa carsharingu
stała się dostępna również na Wybrzeżu. Firma Traficar udostępniła mieszkańcom aglomeracji 200 nowych pojazdów, które spełniają
normę Euro 6. W Gdańsku można wypożyczać samochody w dzielnicach Osowa, Matarnia, Żabianka, Przymorze, Brzeźno, Zaspa,
Wrzeszcz, Piecki-Migowo, Siedlce, Śródmieście, Jasień, Ujeścisko, Kowale i Orunia Górna,
w Gdyni – Obłuże, Chylonia, Śródmieście,
Redłowo, Karwiny, Dąbrowa i Mały Kack
oraz praktycznie w całym Sopocie. Stawki
za przejazdy i postój są tej samej wysokości
co w Poznaniu. Docelowo usługa carsharingu
obejmie całą aglomerację trójmiejską.

Zrównoważony Lublin
Władze Lublina od lat rozbudowują
transport miejski ukierunkowany na elektromobilność oraz niskoemisyjność. Usługa
carsharingu wpisuje się w tę politykę tak jak
miejski rower czy elektryczne autobusy. Lublinianie za pomocą aplikacji mobilnej Panek
CS mogą wynająć jeden ze stu hybrydowych
samochodów toyota yaris na minuty, godziny lub dni. Na przygotowanie się do jazdy
użytkownik ma trzy darmowe minuty, potem

licznik zaczyna bić – 50 groszy za minutę i 65
groszy za każdy kilometr jazdy. Wypożyczenie
auta na dobę wyniesie 90 złotych, do których
trzeba dodać przejechane kilometry, za które
obowiązuje stawka 65 groszy.

BlaBlaCar liderem

carpoolingu
Jeszcze innym rozwiązaniem niż współdzielenie samochodów jest carpooling, który polega na wspólnych przejazdach jednym samochodem przez jego właściciela
i pasażerów-klientów zmierzających w tym
samym kierunku. Potentatem na tym rynku
jest BlaBlaCar, który działa w Polsce od 2010
roku i łączy ze sobą właścicieli aut i towarzyszy podróży. Ze względu na niższą cenę jest
zdecydowanie popularniejszy od carsharingu,
ale trudno porównywać te dwa rozwiązania,
ponieważ carpooling jest wykorzystywany
głównie na dłuższych trasach, rzadko w obrębie jednego miasta. Właściciel, który chce
udostępniać miejsca w swoim aucie, musi
stworzyć własny profil online ze zdjęciem
oraz informacją o sobie i pojeździe. Użytkownicy mogą go oceniać, krytykować albo
też rekomendować jego usługi innym. Potencjalni pasażerowie również muszą się zarejestrować. Zasadą wspólnych przejazdów jest
dzielenie się kosztami podczas zaplanowanej
podróży. Oznacza to, że kierowca nie może
żądać od pasażerów opłat wyższych niż koszty
przejazdu. Maksymalna wysokość opłaty jest
odgórnie ustalona przez BlaBlaCar i nie pozwala właścicielowi auta osiągać zysku. l

WFOŚiGW w Katowicach

Śląska Straż Pożarna bogatsza w sprzęt
26 lutego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
województwa śląskiego. Przed siedzibą muzeum zaprezentowano pojazdy pożarnicze oraz
sprzęt ratowniczy zakupiony w 2018 roku.
Zakupy sfinansowano między innymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ubiegłym roku, dzięki współpracy
NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Katowicach, wdrożono pierwszy wspólny, priorytetowy Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Fundusz przekazał
na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych
z regionu śląskiego dotacje w wysokości
5 475 554,75 złotych (w tym 3 412 290,62 zł
pochodzące ze środków NFOŚiGW). Państwowa Straż Pożarna uzyskała wsparcie

w czterech zadaniach na łączną kwotę
2,75 mln złotych.
W 2018 roku do jednostek PSP województwa śląskiego trafiło 30 nowych samochodów
o wartości 91 mln złotych. Komenda Miejska
w Katowicach wzbogaciła się o lekki rozpoznawczo-ratowniczy samochód wyposażony
w specjalistycznego robota, dzięki któremu
można wykonywać niebezpieczne działania bez
udziału i narażania ratowników. Modernizacja

objęła również jednostki ochotnicze – 30-letnie
wozy zostały zastąpione nowoczesnymi pojazdami. Do jednostek OSP trafiło 45 samochodów o wartości 28 mln złotych. 227 jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej doposażono łączną kwotą dotacji 1 626 008,97 złotych. W ramach zadania dofinansowano również zakup
aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp i środków
ochrony indywidualnej.
l
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Nowe diesle Qashqaia

Nowy diesel 1.7 dostępny jest w trzech wariantach zespołów napędowych i pięciu wersjach wyposażenia

Najwyższa wersja wyposażenia to Tekna+, której ceny zaczynają się od 144 290 złotych

Nissan wprowadza w swoim flagowym cross-overze zupełnie nowy silnik 1.7 dCi, który
ma 150 KM mocy oraz 340 Nm momentu obrotowego. W porównaniu do udoskonalonego ostatnio silnika 1.5 dCi nowa jednostka
generuje wyższą o 35 KM moc i większy o 80
Nm moment obrotowy. Nowa gama napędów
Diesla wyróżnia się niskim poziomem emisji
CO2 i spełnia najnowszą normę emisji spalin
Euro 6d-Temp.

inteligentny aktywny tempomat (IACC), układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LDA), system rozpoznawania znaków
drogowych (RSA), system automatycznego
przełączania między światłami mijania i drogowymi (AHB) oraz asystenta pasa ruchu
(LTA).
Platforma GA-C z serii TNGA, na której jest oparty samochód, daje projektantom
większą niż dotychczas swobodę, dlatego
różnice w designie Corolli Sedan, Hatchback
i Touring Sports są większe, niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszych modeli dostępnych z kilkoma rodzajami nadwozia.

C orolla wjeżdża na rynek
Toyota zaczyna wprowadzać na rynek
nową Corollę. W Polsce hatchback kosztuje
od 75 900 złotych wzwyż, sedan jest droższy od hatchbacka o 2000 złotych, a kombi
o 3000 złotych. W przypadku hatchbacka
i kombi podstawowym silnikiem jest 1,2T
o mocy 116 KM, a dla sedana wolnossący 1,6
o mocy 132 KM. Ceny są wyższe od poprzedniej wersji, ale Toyota podkreśla lepsze wyposażenie i wyższy poziom bezpieczeństwa
nowej rodziny Corolli.
W wyposażeniu są m.in. pakiet Toyota
Safety Sense drugiej generacji. Obejmuje on
rozbudowaną wersję systemu zapobiegania
zderzeniom z poprzedzającym samochodem (PCS), z funkcją wykrywania pieszych
(w dzień i w nocy) oraz rowerzystów (w dzień),

E lektryki z dopłatą
Rząd postanowił ruszyć w stronę obiecanego przez premiera Mateusza Morawieckiego miliona elektrycznych aut. Na razie
jako jeden z nielicznych krajów w Europie,
który do zakupu tego typu aut nie dopłaca,
wlekliśmy się w ogonie statystyk sprzedaży. Teraz rząd chce rzucić na rynek spore
środki – ma zamiar dopłacać 30 proc. kosztów do każdego elektrycznego samochodu,
o ile nie będzie to więcej niż 36 tys. złotych.
W praktyce więc będzie to 36 tys. złotych,
bo samochody elektryczne są tak drogie,
że zaledwie w kilku przypadkach ich cena jest
niższa od 120 tys. złotych, a tyle musiałoby

kosztować auto, żeby 30 proc. wynosiło mniej
niż 36 tys. złotych. I w tym wypadku sprawa tak ładnie już nie wygląda. Kompaktowy
Nissan Leaf po odliczeniu 36 tys. złotych
będzie kosztował 119,5 tys. złotych. Drogo
jak na kompakt spoza segmentu premium.
W przypadku elektrycznego Volkswagena
Golfa jest jeszcze gorzej. Po dopłacie będzie
kosztował 133,5 tys. złotych, niemal dwa razy
tyle co podstawowa wersja spalinowa. Blisko
granicy znalazł się Renault Zoe, który kosztuje 133,5 tys. złotych. Po dopłatach spadnie
więc nieco poniżej setki, ale to mniejsze auto,
mieszczące się raczej w segmencie B. Od odpowiadającego mu wielkością spalinowego
Clio będzie ponad dwukrotnie droższy.
Firmy samochodowe są zadowolone
z tych planów rządu – subsydia w każdym
kraju mniej lub bardziej rozruszały sprzedaż
tego typu samochodów. Jedynym niezadowolonym jest Toyota, która postawiła na hybrydy
plug-in, a te są poza systemem dopłat, choć
na obecnym etapie to jedyne sensowne rozwiązanie – w mieście jeżdżą jak elektryczne,
mogąc doładowywać akumulatory z sieci,
a poza miastem, jeżeli wyczerpie się energia,
mogą jechać dalej na silniku spalinowym, nie
musząc się martwić brakiem szybkich ładowarek przy trasie.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy diesel 1.7 dostępny jest w trzech
wariantach zespołów napędowych i pięciu
wersjach wyposażenia. Może być łączony
z sześciostopniową przekładnią manualną
i napędem na jedną lub obie osie oraz –
po raz pierwszy w modelu Qashqai – w konfiguracji z przekładnią Xtronic i napędem
4WD.
Ceny Nissana Qashqai w wersji Visia z silnikiem 1.7 dCi rozpoczynają się od
102 990 złotych (z napędem 4WD – od
110 690 złotych, zaś dodatkowo z przekładnią
Xtronic – od 119 090 złotych). Bazowa wersja została wyposażona m.in. w inteligentny
system wspomagania hamowania, sześć poduszek powietrznych, system wspomagania
ruszania pod górę z funkcją Auto Hold, system aktywnej kontroli zawieszenia, klimatyzację, system audio z czterema głośnikami,

elektrycznie regulowane szyby i lusterka oraz
tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Najwyższa wersja wyposażenia to Tekna+,
której ceny zaczynają się od 144 290 złotych.
Prócz elementów i technologii oferowanych
w tańszych wersjach ma w standardzie m.in.
system audio Premium BOSE z ośmioma
głośnikami, tapicerkę skórzaną Nappa, panoramiczne okno dachowe oraz elektrycznie
regulowane fotele przednie z pamięcią ustawień dla fotela kierowcy.

W Polsce hatchback kosztuje od 75 900 złotych wzwyż

Rząd postanowił ruszyć w stronę obiecanego przez premiera Mateusza Morawieckiego miliona
elektrycznych aut
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Przeproś
lub przytul
Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się
na zdjęciach. W codziennym byciu razem iskrzy, aż ma się ochotę schować w mysią dziurę.
Nie zawsze słyszymy i widzimy to, co zostało
zakomunikowane. Bywa, że domowa wojna
wynika z naszego błędu. Ja swego czasu pokłóciłam się z mamą o to, że czepia się mojego
męża i chce zarządzać moim życiem. Przestałam z nią rozmawiać i odbierać od niej telefony.
Odreagowałam złość, a ona zrozumiała, że jest
na prostej drodze do zerwania relacji. Nie przeprosiła, ale przestała komentować moje sprawy.

Taka karma, pomyślałam, gdy też nie przeprosiłam swojej córki za nieprzekazanie ważnej
dla niej informacji. Były ciche dni, a przytulić
nie mogłam ze względu na odległość. Udawanie, że nic się nie stało, to nie jest dobre
wyjście z trudnej sytuacji. To polityka strusia
owocująca zadrą, która z biegiem lat rośnie jak
kula śnieżna i zbiera coraz więcej żalu.
Moja koleżanka wygarnia córce, że jej mąż
jeździ na narty, a ona siedzi w domu. On sobie
kupił drogie buty, to ona też powinna wydać
tyle samo na swoje zachcianki. Dobre rady kobiety nieustannie krytykującej zięcia są wodą
na młyn niezgody młodego małżeństwa.
Co ma zrobić córka: być mediatorem pomiędzy
mamą i mężem; stanąć po stronie mamy czy
ukochanego? Przejrzyj na oczy – krzyczy na nią
matka. Niech ona się wreszcie od nas odczepi,
wybieraj, kim chcesz być: żoną czy mamusiną
córeczką – domaga się mąż. Co ma zrobić moja
rozżalona koleżanka, martwiąca się o przyszłość córki? Pytam ją zatem wprost: a czego
chcesz, doprowadzić do rozwodu młodych, czy
zrobić sobie wroga z córki, bo ona, wciąż pod
ścianą, nie zniesie takiej sytuacji. Zwłaszcza
że przecież ma jeszcze problemy z maleńkimi
dziećmi i pracą zawodową.
Zachęciłam koleżankę, żeby poszła
do domu młodych i przeprosiła za przykre
uwagi pod ich adresem. Możesz powiedzieć,
że źle oceniłaś sytuację, że jest ci przykro, ale
bardzo zależy ci na ich szczęściu – zachęcałam. I przestań zarządzać ich życiem, to oni
muszą poukładać swoje sprawy, ponieważ
twoja córka ma już własną rodzinę, za którą
odpowiada. Czy skorzysta z mojej podpowiedzi, tego nie wiem. Może tylko chciała się
podzielić swoim niepokojem, wygadać, uzyskać milczące wsparcie dla swoich poczynań.
Trudno utrzymać język na wodzy, zwłaszcza gdy tajemnica parzy jak rozżarzone żelazko.
Pewien znajomy nie zachował dla siebie zwierzeń siostry, która wyjawiła mu, iż podejrzewa
męża o romans. Bawił się w dochodzenie i rozpytywał krewnych, czy coś wiedzą o niecnych
poczynaniach szwagra. No i bańka tajemnicy
pękła. Siostra poczuła się podwójnie zdradzona,
przez męża i brata. Z tym pierwszym została,
a drugiemu nie wybaczyła. Niesprawiedliwa?!
Nie nam oceniać, bo nikt nas nie powołał
na sędziów w tej sprawie. Znajomy nawalił. Nie
udźwignął ciężaru tajemnicy. Miał dobre chęci,
starał się ustalić fakty. Może szukał wsparcia
u innych, ponieważ nie potrafił poradzić sobie
z sytuacją. On nie potrafi logicznie wyjaśnić,
dlaczego rozplotkował sekrety siostry. A bardzo
mu na niej zależy. Nie ma własnej rodziny,
a ona jest jego jedyną, najbliższą krewną. Może
szukać pojednania, prosząc ją o wybaczenie.
Prawdopodobnie stanie wtedy oko w oko z jej
żalem. Ona ma prawo wyrazić swoją złość. Gdy
ją z siebie wyrzuci, to będzie szansa na zgodę.
Gwarancji nie ma.
JOLANTA TALARCZYK

Żona
To była tragedia, która wstrząsnęła całą
miejscowością.

Późnym latem, gdy mimo zbliżającego się
nowego roku szkolnego było nadal upalnie,
większość miejscowych dzieci bawiła się w okolicy jedynego zbiornika wodnego. Niewielkie
jezioro było czyste, ale otoczone wysokimi skałkami, co powodowało, że co najmniej kilka razy
w ostatnich latach dochodziło tu do tragicznych
w skutkach wypadków. Mówiło się też o jakichś
gangsterkich egzekucjach, ale tego nigdy nie dowiedziono. Tamtego spokojnego, sierpniowego popołudnia tuż przy opuszczonym brzegu
jedno z dzieci znalazło zwłoki kobiety. Prawdopodobnie zaczepione o podwodne konary,
wypłynęło dopiero teraz. Odkrycie zakłóciło
niedzielne popołudnie i stało się miejscowym
tematem numer jeden.
Policyjni śledczy szybko ustalili, że ciało
należało do zaginionej przed wakacjami Beaty.
Kobieta mieszkała w okolicy razem z mężem
i sporych rozmiarów kotem rasy maine coon.
Sprawa była wszystkim znana i mocno komentowana – kobieta z dnia na dzień po prostu
zniknęła. Nie zabrała jednak kota. Zostawiła
go pod opieką męża, ale nieliczne osoby, które
ich odwiedzały, wiedziały, że ów kot szczerze
nienawidził Franka, którego Beata poślubiła
wczesną wiosną, kilka miesięcy wcześniej.
Był to zresztą dość zaskakujący ślub.
Znali się niedługo, bo może z trzy tygodnie,

zanim doszło do zaręczyn. Beata pojawiła się
właściwie znikąd, przeprowadziła się podobno z Warszawy, żeby w spokoju pisać albo
zająć się jakimiś badaniami – nikt nie znał
szczegółów, a ona także niechętnie dzieliła
się jakimikolwiek informacjami. I tak Franek,
od lat sam, choć po rozwodzie z dziewczyną,
którą poślubił jeszcze za studenckich czasów,
całkiem zwariował. Nosiłby swoją Beatę na rękach, dawał jej wszystko, czego pragnęła albo
potencjalnie mogła nawet pragnąć. Ale jej
było mało, tak jakby z jednej strony przywykła
do życia na całkiem innym poziomie, mimo
że przeprowadzając się, miała bardzo niewiele.
Równo pięć dni po ślubie zaczął się jednak
horror. Franek został mocno pobity, skopany
i poturbowany. Tej samej nocy z pobliskiego
sklepu zniknęło sporo cennych przedmiotów,
ale sprawcy nigdy nie ujęto. I tak zaczęła się
zaplatać seria dziwnych wydarzeń – zazwyczaj
wesołkowaty i mający zawsze dobre słowo dla
wszystkich Franek stawał się z dnia na dzień
bardziej markotny, miał też liczne starsze
i nowsze ślady pobicia. Tłumaczył je różnie
– nową pasją jazdy konnej, która jednak nie
do końca mu wychodziła, dziwną chorobą,
która objawiała się zasinieniami, jeszcze niezbyt zdiagnozowaną, a w końcu – swoim gapiostwem. Razem z nowymi urazami Franka
pojawiały się w okolicznych miasteczkach
kolejne nietypowe napady i rozboje, a w większości z nich sprawców nigdy nie ujęto.

I może ta sytuacja, opisana w ten sposób, wydaje się być już jasna – wtedy, dla
okolicznych mieszkańców, nie była. Nikt nie
wpadł nawet na pomysł, że rosły, wesołkowaty,
przyjazny dla każdego Franek, który stracił
głowę dla kobiety, która pojawiła się znikąd,
był regularnie prany. Bity, okładany, ciągnięty
za włosy i katowany. Nie skarżył się – bo niby
jak? Że drobna kobieta, którą z własnej woli
poślubił, codziennie okłada go pogrzebaczem?
Pewnego wiosennego dnia, gdy kolejny
raz próbował się porozumieć z żoną, stało
się jednak coś, czego nie planował. Beata
wyśmiała jego prośby, co akurat nie było niczym nowym, chwilę później przedstawiła
mu jednak plan kolejnego rozboju. Franek
zorientował się, że nic jej nie powstrzyma,
a z czasem będzie tylko gorzej. Gdy powiedział, że odchodzi, kobieta rzuciła się na niego,
wyciągając z kieszeni niewielki nóż i raniąc go
kilka razy. On przydusił ją swoim ciężarem,
tak długo, aż przestała oddychać. Przerażony
tym, co się wydarzyło, ciało wrzucił do wody,
a traf chciał, że zaczepione o konary miało
wypłynąć dopiero za jakiś czas.
Policyjni śledczy po przebadaniu śladów zamknęli sprawę. Stwierdzono, że był
to nieszczęśliwy wypadek, a kobieta musiała potknąć się i sama wpaść do wody, jak
to zresztą wielokrotnie się już w tych okolicach zdarzyło.
l

Zdrowie

Po dziurki w nosie
Katar, kręcenie w nosie czy kichanie – te
problemy z naszym organem powonienia
znamy wszyscy. Mniej osób wie, że kłopoty
ze słuchem, chrapanie, zapalenie gardła czy
bóle głowy też mogą mieć źródło w naszych
nozdrzach, a ściślej w oddzielającej je przegrodzie. Ta 2–3-milimetrowa tkanka chrzęstno-kostna u mało kogo jest idealnie prosta,
jednak niewielkie skrzywienie przegrody nosowej nie wpływa negatywnie na wygląd,
oddychanie czy zdrowie. Jego główną przyczyną jest deformacja wrodzona, powstaje
także w wyniku urazu – upadku, uderzenia
czy przygniecenia. Dopiero zaobserwowanie
u siebie niepokojących objawów oraz diagnoza lekarza odpowiedzą nam na pytanie, czy
nasze skrzywienie należy leczyć.

J akie

są objawy wskazujące
na skrzywienie ?
Jednym z objawów jest ciągłe uczucie
zatkanego nosa, po jednej lub po obu stronach. Osoby ze skrzywioną przegrodą nosową często cierpią z powodu infekcji górnych
dróg oddechowych, które powstają wskutek
zalegania wydzieliny. Chorują wtedy na zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego oraz
stany zapalne zatok przynosowych. Często też
chrapią i mogą również odczuwać bóle głowy.
Czasem poznamy ich też po oddychaniu przez
usta i charakterystycznej, nosowej mowie.
Niektórzy skarżą się także na słabszy węch
i zatykanie uszu, które jest spowodowane
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gorszym wyrównywaniem ciśnień w uchu
środkowym.

C zy można samemu się
zdiagnozować ?
Sami przed lustrem nie dostrzeżemy, czy
nasza przegroda jest prosta. Nawet jeśli mamy
przekrzywiony nos, np. po złamaniu, nie oznacza to automatycznie, że przegroda powoduje
jego niedrożność. Istnieje jednak inny sposób
na autodiagnozę – możemy przyłożyć pod
nos małe lusterko i wydmuchać powietrze.
Jeśli ślad z obu dziurek nie będzie jednakowy,
można podejrzewać, że przegroda jest krzywa.
Następnie należy udać się do laryngologa,
ponieważ tylko on za pomocą specjalistycznej
aparatury może to potwierdzić.

J akie są powikłania ?
Chorzy ze skrzywioną przegrodą mogą
cierpieć z powodu bezdechu sennego, który
doprowadza do niedotlenienia organizmu
i gwałtownych wybudzeń. Wskutek tego czują się senni i zmęczeni w ciągu całego dnia.
Niedotlenienie jest ogromnym obciążeniem
dla serca i może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego, arytmii, a nawet do zawału.

N a czym polega leczenie ?
Skrzywienie przegrody nosowej usuwa się
operacyjnie. Na zabieg kierowani są tylko ci
pacjenci, u których skrzywienie daje bardzo
uciążliwe objawy, uniemożliwiające codzienne
funkcjonowanie. Nie zaleca się prostowania
przegrody, zanim pacjent nie skończy 25 lat,

gdyż tkanki nie są jeszcze wtedy ukształtowane. Najczęściej przeprowadzanym zabiegiem
jest podśluzówkowa resekcja przegrody nosowej, która nie pozostawia żadnych śladów.
Poprzez nacięcie w śluzówce usuwana jest
skrzywiona część przegrody nosowej, chrzęści
i kości. Czasem usuniętą strukturę prostuje
się w specjalnej prasie i ponownie wszczepia
na miejsce. Zabieg jest bardzo bezpieczny,
trwa krótko i przebiega sprawnie. Nie wymaga długiej rekonwalescencji i nie trzeba
go powtarzać.
U osób ze skrzywionym nosem zewnętrznym wykonuje się septoplastykę, często łączoną z operacją plastyczną nosa. Można ją zrobić
w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.
Polega ona na usunięciu wypukłości, ostróg
i ponownym ustawieniu szkieletu przegrody.
Szwy usuwa się do tygodnia lub rozpuszczają
się samoistnie, a nos jest stabilizowany wewnątrz płytkami teflonowymi. Pacjent powinien spędzić w szpitalu przynajmniej dobę,
a potem przez kilka dni nosić usztywniający
opatrunek w nosie.
l
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Krzyżówka panoramiczna nr 5
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Smog stop”.
Nagrodę wylosowała: Monika Wagner z Ornontowic.

Piwo przez wieki

Na powierzchni blisko 300 m. kw. Centrum Ursa Maior zainstalowano 175 modułów
fotowoltaicznych. Prąd z generatora o mocy
50 kW zasila urządzenia do produkcji piwa
w browarze i budynek centrum. Dzięki tej
inwestycji firma nie wyemituje w ciągu roku 30
ton dwutlenku węgla. 20 paneli słonecznych
podgrzewa jednorazowo 4 tys. litrów wody
używanej do warzenia piwa i przez gości Ursa
Maior, co zapewnia 80 proc. zapotrzebowania na gorącą wodę. Około 500 tys. litrów
wody do produkcji piwa i innych celów jest
czerpane z własnego odwiertu przy budynku. Specjalne procedury stosowane przy produkcji piwa pozwalają rocznie zaoszczędzić
do 50 proc. prądu, wody i gazu w porównaniu
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Niedźwiedzie piwo warzą
Od sześciu lat w Uhercach Mineralnych, przy
drodze Lesko–Ustrzyki Dolne, działa Centrum
Ursa Maior. Po polsku znaczy Wielka Niedźwiedzica i jest hołdem złożonym Bieszczadom
– ich naturze, historii i ożywiającym jej mitom.
W ramach centrum funkcjonuje Bieszczadzka
Wytwórnia Piw Rzemieślniczych, sklep z produktami regionalnymi Esencja Karpat oraz
trzypoziomowa sala Ursa Maior Gallery z Domem Aukcyjnym – salą koncertową, kinową
i galerią sztuki. Etykiety warzonych tu piw
eksponują regionalne motywy: bieszczadzką
kolejkę, sylwetkę Beniowej, Wielką Niedźwiedzicę i Filipa – jelenia z Połoniny Wetlińskiej.
Właściciele browaru dbają o goszczącą ich
ziemię także w inny sposób – jako pierwsi
w Polsce do warzenia piwa używają energii
w 100 proc. uzyskanej ze słońca.

piwa. Zwiedzanie browaru może trwać od 30
do 90 minut, a cena jest uzależniona od długości spotkania i liczebności grupy.

W egańskie ale

do standardowego zużycia w przemyśle. Nadmiar energii ma być sprzedawany do sieci,
a zwrot tej inwestycji ma nastąpić w ciągu
sześciu lat.

D rzwi otwarte
Każdy gość Centrum Ursa Maior może
na żywo obserwować proces warzenia piwa
i przekonać się na własne oczy, jak ekologicznie on przebiega. W głównej części browaru,
przy barze, znajduje się monitor, na którym
można śledzić statystyki – produkcję prądu
ze słońca, redukcję dwutlenku węgla oraz
przychody ze sprzedaży prądu do lokalnej
sieci dystrybucyjnej. Podczas zwiedzania browaru można dokładnie obejrzeć jego wnętrze
i posłuchać opowieści o produkcji piwa – jakich surowców się używa do jego warzenia
oraz na czym polegają kolejne etapy tworzenia
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Bieszczadzka Wytwórnia Piwa specjalizuje się w trunkach typu ale, czyli piwach
górnej fermentacji, niepasteryzowanych i niefiltrowanych. Wszystkie piwa URSA powstają z naturalnych składników – ziaren słodu,
chmielu, drożdży i wody, są też całkowicie
wegańskie, gdyż do ich warzenia nie stosuje
się składników pochodzenia zwierzęcego, jak
miodu, laktozy czy żelatyny. Najchętniej kupowana Wataha wzięła swą nazwę od żyjących
w Bieszczadach wilków i serialu HBO pod tym
samym tytułem, opowiadającym o strażnikach
granicznych w Bieszczadach. Do produkcji
tego piwa użyto siedmiu różnych odmian
chmielu, słodu pale ale i monachijskiego,
dzięki czemu uzyskano aromat z wyraźnymi
akcentami dojrzałych pomarańczy i słodkich
gruszek. W Rejwachu, lekkim piwie w stylu
Belgian Summer Ale, znajdziemy sosnowo-żywiczny posmak jagód jałowca złamany goryczką właściwą dla piw belgijskich. Mocniejsze Dwa Misie, przedstawiciel stylu Belgian
Strong Pale Ale, nawiązują do belgijskich piw
klasztornych. Głęboki aromat zawdzięczają
belgijskim szczepom drożdży, które sprawiają, że dominująca w nim owocowa słodycz
jest równoważona przez przyprawowy finisz.
Wszystkie piwa bieszczadzkiego browaru
można kupić na stronie sklep.ursamaior.pl.

MAREK KOWALIK

Statystycznie najdłużej żyją mieszkańcy
wschodniej Polski. Jednak w całym kraju
długość życia się wydłuża. Mężczyźni z województwa łódzkiego żyją najkrócej i umierają
przeciętnie 3,7 roku wcześniej niż ich rówieśnicy zamieszkujący Małopolskę i Podkarpacie.
Mieszkanki Łódzkiego nie wyróżniają się na tle
innych regionów Polski – żyją porównywalnie
długo co Ślązaczki, ale kobiety z Podkarpacia
przeżywają je średnio o 2,2 lata. Przeciętnie
najdłużej żyją mieszkańcy największych miast.
Wpływ na długość życia Polaków ma poziom
ich wykształcenia. Jak wynika z szacunków Eurostatu, trzydziestolatkowie z wykształceniem
wyższym mogą oczekiwać, że przeżyją średnio
5,6 lat więcej niż ich rówieśnicy z wykształceniem średnim (do grupy tej włączono wykształcenie zasadnicze zawodowe) i ok. 12 lat
dłużej niż ci z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym. Wśród kobiet różnice te są niższe
i wynoszą odpowiednio 2,6 i 5,1 roku. Polscy
mężczyźni żyją krócej od Polek, a także panów
w pozostałych krajach UE. Długość ich życia
jest o 4,5 roku krótsza od średniej europejskiej
i o 6,8 roku krótsza od średniej we Włoszech,
gdzie mężczyźni są najbardziej długowieczni.
Największym zaufaniem wśród polityków cieszy się Andrzej Duda (63 proc.).
Kolejne miejsca zajmują premier Mateusz
Morawiecki (55 proc.) i Paweł Kukiz (45 proc.)
– wynika z lutowego sondażu CBOS. Zaufanie do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry deklaruje
44 proc. ankietowanych, podobnie do wicepremier Beaty Szydło. Największą nieufnością
respondenci obdarzyli Grzegorza Schetynę
(49 proc.), Ryszarda Petru (45 proc.) i Jarosława Kaczyńskiego (43 proc.).
W 2018 roku liczba kradzieży aut spadła poniżej 10 tysięcy. To o 1,1 tys. mniej
niż przed rokiem. Jednak miesięcznie zostaje
skradzionych 900 aut. Najczęściej giną auta
ze stołecznych ulic i parkingów. Najwięcej
znika w marcu, najmniej w grudniu. Jednym
z powodów zmniejszającej się liczby kradzieży aut jest coraz mniejsza opłacalność.
Najbardziej luksusowe samochody są coraz
lepiej zabezpieczone. Ekskluzywne marki
zwracają uwagę innych i trudno je sprzedać.
Gorsze samochody mają niewielką wartość
i czasami nie opłaca się dla nich ryzykować.
Część kradzieży aut odbywa się na zamówienie. Najwięcej skradzionych aut odnotowuje
się w województwie mazowieckim, śląskim
i wielkopolskim, a najmniej w podkarpackim.
Statystyki wskazują na niewielką skuteczność
policji w wykrywaniu tych przestępstw, która
wynosi około 22 proc. W Katowicach najczęściej kradzione są Audi A4 i A6 oraz BMW
(modele 1, 3 i 5).
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A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębska Spółka Węglowa

Gwarancje zatrudnienia
TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

dla absolwentów

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała kolejne porozumienie
dotyczące kształcenia przyszłych górników oraz gwarancji
zatrudnienia w swoich kopalniach.

Porozumienie zostało zawarte z dyrekcją Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i dotyczy współpracy
w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz zatrudnienia w JSW absolwentów branżowej szkoły I stopnia
(odpowiednik szkoły zawodowej).
Podpisane porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie automatyk, a od roku szkolnego 2020/2021 w zawodzie ślusarz.
To już drugie porozumienie podpisane pomiędzy stronami.
Wcześniej zawarto porozumienie dotyczące uczniów klas górniczych, którzy rozpoczęli naukę od roku szkolnego 2017/2018
w technikum, jak i branżowej szkole I stopnia.
Na poziomie technikum chodzi o uczniów kształcących
się w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik
górnictwa podziemnego, a także w zawodach: elektryk i górnik
eksploatacji podziemnej na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Szansę na zatrudnienie będą mieli jedynie ci absolwenci,
którzy podczas egzaminów potwierdzą wszystkie kwalifikacje
w danym zawodzie. W zależności od potrzeb kadrowych JSW
zatrudni absolwentów pozostałych zawodów i specjalności
górniczych.
– Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby
mieć właściwie przygotowanych pracowników. Podpisana
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

JSW podpisała kolejne porozumienie dotyczące kształcenia przyszłych górników oraz gwarancji zatrudnienia w kopalniach Spółki
umowa jest sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników – powiedział tuż po podpisaniu porozumienia
Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki
społecznej.

Praktyki zawodowe mają się odbywać w kopalni Budryk
w Ornontowicach, z którą szkoła od wielu lat współpracuje.
Pod porozumieniem podpisali się Artur Wojtków oraz Teresa
Stasik-Szyszka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach. 
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