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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA:
– Pieniądze, które spółka
wypracowuje i które zostały
przekazane przy
dofinansowaniu, są
przeznaczane
na inwestycje i na
zakupy maszyn
i urządzeń.
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IMF 2019
Jastrzębska Spółka Węglowa
po raz drugi jest gospodarzem
prestiżowej konferencji International Mining Forum. Dwa lata
temu IMF 2017 był przeglądem
pomysłów, idei i rozwiązań, które
pozwolą na skok technologiczny.
Celem IMF 2019 jest pokazanie,
które z tych działań już podjęto.
Konferencja odbędzie się w dniach
11–12 kwietnia 2019 roku. W swoich założeniach IMF 2019 jest platformą wymiany myśli naukowej
i praktycznych, inżynierskich rozwiązań z udziałem przedstawicieli
górniczych krajów z całego świata.
Szczegóły na: www.imf2019.pl
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Giełda ekologicznych
inspiracji
Konsultacje
priorytetowych
przedsięwzięć na 2020 rok.

strona 8

Super Soco –
miejska mobilność
wymyślona na nowo!
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Jastrzębska Spółka Węglowa została laureatem XI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,
organizowanego przez NSZZ Solidarność. Prezes JSW Daniel Ozon podczas uroczystej gali w Pałacu
Prezydenckim odebrał wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, który objął wydarzenie
honorowym patronatem. – Uczciwe warunki pracy i płacy, uczciwe traktowanie pracowników
i pracodawcy przez pracowników ma znaczenie absolutnie fundamentalne. To papierek lakmusowy
nowoczesnej, dobrze rozwijającej się gospodarki, a w efekcie nowoczesnego, dobrze rozwijającego się
i, mam nadzieję, coraz silniejszego państwa – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości
wręczenia wyróżnień w XI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. – Odbierając dziś
z rąk prezydenta ten wyjątkowy certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom, czuję olbrzymią
satysfakcję i radość, że właściwe podejście do spraw pracowniczych, naszego najważniejszego aktywu,
zostało docenione. Wydobycie węgla koksowego jest podstawą naszej działalności, ale priorytetem jest
dobro naszych pracowników, ich bezpieczeństwo, optymalne warunki pracy oraz płacy. Zarząd pod
moim kierownictwem dba o partnerskie relacje z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, które
w mojej ocenie pozostają jednym z najważniejszych podmiotów wpływających pozytywnie na sprawy
pracownicze i socjalne – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.
więcej o

JSW na s . 4–7
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Pięścią w stół

Coś tu nie gra
Polska Grupa Energetyczna odkupiła od francuskiej
grupy energetycznej między innymi elektrownię
Rybnik. W rządowym Programie dla Śląska zapisano, że elektrownia ma być modernizowana. Program
to wspólny wysiłek śląsko-dąbrowskiej Solidarności,
rządu i osobiście premiera Mateusza Morawieckiego.
Czy Program się sypie?

I

ntencją było, aby w Rybniku powstał bardzo sprawny, nowy blok energetyczny spalający węgiel. Miało
to być z pożytkiem dla ekologii i dla górnictwa, ponieważ paliwo dostarczałyby rybnickie kopalnie należące do PGG. Leżą one o rzut kamieniem od elektrowni.
Pomysł wart pochwały, bo kiedy elektrownia należała
do obcego koncernu, kupowała węgiel na przykład
z Bogdanki albo z importu. PGE kupowała tak zwane
aktywa francuskiej grupy EDF pod hasłem repolonizacji między innymi energetyki. Repolonizacja miała
stworzyć bardziej przyjazne warunki dla górnictwa
i ułatwić modernizację energetyki węglowej.
Teraz Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że wybuduje w rybnickiej elektrowni gazowy blok energetyczny o mocy 700 MW. Doszło do sytuacji, że PGE,
w której decydujący głos ma minister energii, ogłosiła
politykę sprzeczną z wcześniejszymi deklaracjami ministra i rządu. Jedną decyzją uczyniono wielki wyłom
w Programie dla Śląska. Ciekawy jestem, czy premier

Komentuje Grzegorz Matusiak

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Uczyniono
wielki wyłom
w Programie dla
Śląska.

Mateusz Morawiecki już wie, że zarząd PGE okroił
Program dla Śląska? Coś tu nie gra, panie premierze.
Wie o tym śląsko-dąbrowska Solidarność, dlatego
wystosowała list protestacyjny do premiera Morawieckiego. Napisano w nim między innymi: „Zarząd
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność był
inicjatorem powstania Programu dla Śląska i wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby wyegzekwować
realizację zapisów tego kluczowego dla przyszłości
naszego regionu dokumentu”.
Zacytowałem fragment listu kolegów z Solidarności, ponieważ od jakiegoś czasu mamy do czynienia
z sytuacją, że jakieś deklaracje, a nawet porozumienia
są zmieniane bez jakiejkolwiek zapowiedzi. Uważam,
że to niedobry obyczaj. Zwraca uwagę na to także
Solidarność.
Władze regionalne tego związku uznały plany
PGE dotyczące elektrowni w Rybniku „za kolejny przykład wspierania przez spółki energetyczne będące pod
kontrolą Ministerstwa Energii importowanego gazu
kosztem węgla produkowanego w polskich kopalniach”.
Diagnoza władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności nie jest optymistyczna. Zawiera się ona w zdaniu:
„Trudno ocenić takie postępowanie inaczej niż jako
celowe działanie na szkodę polskiego interesu gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego naszego
kraju”.l

Kij w mrowisko

Przebić się z sukcesami
Spółki górnicze ogłosiły swoje wyniki. Polska Grupa Górnicza zakończyła rok 2018 zyskiem prawie
500 mln złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa miała
1,7 mld złotych zysku. W dodatku JSW spłaciła wszystkie swoje zobowiązania i jest teraz bez długów. Obie
firmy mają bardzo ambitne plany inwestycyjne. Do budżetu odprowadziły ponad 5 mld złotych podatków.
Stało się to dwa lata po tym, jak obie spółki zaczęły
wychodzić z olbrzymiego kryzysu w branży górniczej.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

R

ynek potwierdził słuszność decyzji o naprawie
górnictwa. Pamiętacie Państwo, jak nieżyczliwi obserwatorzy twierdzili, że naprawa nie
może się udać? Ogłaszali, że wspieranie górnictwa
jest gigantycznym błędem. Alternatywą był upadek
i wielkie straty. Aż trudno uwierzyć, że byli (i nadal
są) zwolennicy doprowadzenia górnictwa do upadku.
Sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa okazała
się skutecznym zabiegiem.
Branża górnicza jest przytłaczana przez pseudostatystykę. Wylicza się, jak szkodliwa jest energetyka
węglowa, jak zabija smog, ile trzeba dopłacać do górnictwa, jak bardzo jesteśmy zacofani technologicznie
i że przed górnictwem marne perspektywy. Co z tego,
że większość tych informacji jest równie prawdziwa jak
opowieści o smokach ziejących ogniem? Jaka pociecha,
że pozostałe są naginaniem faktów do antywęglowych
teorii? Klimat propagandowy jest fatalny. Jest tak fatalny, że z trudem przebijają się informacje o niewątpliwych sukcesach. A one są. Zyski to niejedyny sukces.
PGG wyda na bieżące inwestycje ponad 3 mld złotych,
JSW – prawie 2 mld złotych.
Rola JSW w systemie gospodarczym była wielokrotnie opisywana. Ta spółka przyciąga uwagę, gdyż jest
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza tym w czasie
koniunktury na węgiel koksowy osiąga spektakularne zyski. Dlatego nie uważam, abym był w stanie rywalizować
z profesjonalnymi piewcami sukcesów JSW. Podkreślam
– sukcesów rzeczywistych, godnych szacunku.
Chciałbym natomiast uzmysłowić, że PGG wcale
nie jest ubogim sąsiadem JSW. Ta spółka zatrudnia
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prawie 42 tys. osób. Dzięki niej utrzymuje się w regionie około 200 tys. miejsc pracy. Do budżetu centralnego odprowadziła w ciągu roku 3,1 mld złotych.
Budżety lokalne dostały od niej 171 mln złotych. Z PGG
kooperuje 3,5 tys. firm różnej wielkości. Są wśród nich
giganci notowani na giełdzie i małe firemki. To także płatnicy podatków. Oni żyją z PGG, a my żyjemy
z ich podatków. Uruchommy na chwilę wyobraźnię
i pomyślmy, co by się stało, gdyby dopuszczono do niekontrolowanego upadku dawnej Kompanii Węglowej,
a później Katowickiego Holdingu Węglowego. Sadzę,
że region błyskawicznie straciłby ok. 250 tys. miejsc
pracy. To wszystko przeciwnicy węgla pomijają.
Zastanawiające jest, że także projekty proekologiczne górnictwa są pomijane milczeniem. Jastrzębska
Spółka Węglowa zdołała przebić się ze swoimi projektami produkcji paliwa wodorowego z gazu koksowniczego. W tym przypadku chyba mamy do czynienia
z efektem tajemniczości. Tajemniczość wynika ze skojarzenia: paliwo wodorowe – bomba wodorowa. Oczywiście, z bombą wodorową nie ma to nic wspólnego. PGG
stara się dotrzeć z informacjami o planach zgazowania
węgla i budowie instalacji solarnych do wytwarzania
zielonej energii. Wychwytywanie metanu i wykorzystywanie go do wytwarzania energii jest tematem znanym
wąskiej grupie specjalistów. Koncepcja wstępnego
odmetanowania złóż węgla czasem jest opisywana,
ale bardziej jako ciekawostka niż poważny projekt
służący ochronie klimatu i poprawie bezpieczeństwa
w kopalniach. Metan to poważny problem. Możliwe,
że wkrótce trzeba będzie płacić kary za jego emisję.
Z kopalń węgla w Polsce ulatnia się w ciągu roku prawie
miliard metrów sześc. tego gazu. Zagospodarowuje się
tylko 212 mln metrów sześc.
Projekty JSW w tej dziedzinie są w miarę znane.
PGG zbyt często pomija się milczeniem. Dziennikarze
potrafią zachwycać się małą instalacją solarną na jakimś
budynku użyteczności publicznej, a nie mają czasu
przyjrzeć się planom uruchomienia instalacji fotowoltaicznych na terenach górniczych, między innymi
na hałdach. 
l

poseł RP, członek sejmowej Komisji Skarbu i Energii

Powstanie fundusz
dla sektora
górniczego?

R

edakcja Nowego Górnika poprosiła mnie
o komentarz do, na pozór, niemądrego pytania:
Czy biznes legalny, potrzebny i dający szansę na dobrą
stopę zwrotu powinien być bojkotowany przez banki?
Czy powinni być bojkotowani dostawcy i kooperanci
pracujący od lat dla tego biznesu?

M

oim zdaniem jakikolwiek bojkot ogłaszany przez
instytucje finansowe powinien być uznany
za złamanie prawa gospodarczego. Tymczasem mamy
do czynienia z bojkotem branży górniczej, energetyki
węglowej, a nawet firm pracujących dla górnictwa. Polskie
banki starają się udzielać kredytów, ale ich możliwości
są ograniczone. Byłem zaskoczony informacją w Nowym
Górniku, że nawet kopalnia Bogdanka, champion
polskiego górnictwa, ma kłopoty, aby zagwarantować
sobie kredytowanie. Pomyślałem wtedy, że została
przekroczona granica między normalnością a absurdem.

D

oszło do sytuacji, w której do dobrego tonu należy
ogłaszanie: My nie udzielamy kredytów nikomu,
kto produkuje węgiel, wytwarza energię z węgla albo
pracuje dla przemysłu węglowego. Czy następnym
etapem może być hasło: Nie udzielamy kredytu górnikom
i pracownikom elektrowni węglowych?

Z

zainteresowaniem przeczytałem wywiad
z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim
w marcowym numerze Nowego Górnika. Cieszę się
szczególnie z faktu, że redaktor Sławomir Starzyński
zapytał o to, czy nie nadszedł najwyższy czas, aby
stworzyć rozwiązania, by instytucje finansowe z udziałem
Skarbu Państwa zaczęły na zdrowych zasadach
kredytować działalność firm, w których państwo
ma udziały. Przecież bojkot ogłaszany przez kolejne grupy
banków jest bojkotem spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Pozwolimy bankom na wojnę z polskim państwem?
Uważam, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, że stać nas
na to, aby zadbać o firmy, w których państwo ma udziały.

K

ilkanaście dni po wywiadzie dla Nowego
Górnika wiceminister Tobiszowski poinformował,
że rozmawia z instytucjami finansowymi z udziałem
Skarbu Państwa na temat stworzenia funduszu, który
mógłby wesprzeć spółki węglowe i ich otoczenie
w pozyskaniu finansowania inwestycji. Przecież państwo
ma narzędzia, aby chronić swoją gospodarkę przed
dyskryminacją. Nie chodzi przecież o jakiś protekcjonizm
i pomoc publiczną. Chodzi o działanie obliczone na zysk.
Zysk kredytodawcy i kredytobiorcy.

T

o ważna deklaracja, ponieważ bez kredytów nie
może działać żaden sektor gospodarki. Odcięcie
od kredytowania jest bardzo często równoznaczne
ze skazaniem na upadek. Nie po to na początku kadencji
rządu ratowano branżę górniczą, aby teraz spokojnie
patrzeć na jej upadek spowodowany bojkotem
finansowym.

U

biegłoroczne wyniki spółek węglowych
są dowodem, że warto było podjąć trud naprawy
górnictwa. Polska Grupa Górnicza miała prawie 0,5 mld
złotych zysku netto, a Jastrzębska Spółka Węglowa ponad
1,7 mld złotych. Mam nadzieję, że wysiłki wiceministra
Grzegorza Tobiszowskiego zakończą się sukcesem
i powstanie fundusz obsługujący finanse sektora
górniczego.

l
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Polska Grupa Górnicza w 2018 roku miała 493 mln złotych zysku netto. Spółka wydała na
inwestycje 2,418 mld złotych, a w tym roku wyda na nie 3,179 mld złotych. – Pieniądze, które
spółka wypracowuje i które zostały przekazane przy dofinansowaniu, są w całości przeznaczane
na inwestycje i na zakupy maszyn i urządzeń – powiedział T omasz R ogala , prezes PGG SA

NOWY GÓRNIK

Polska Grupa Górnicza okrzepła
W siedzibie PGG odbyła się prezentacja wyników spółki. Przedstawiciele zarządu firmy
i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
informowali nie tylko o wynikach, ale także
o planach. Budowa kopalni Imielin Północ,
budowa instalacji zgazowania węgla, zaangażowanie w fotowoltaikę – to przedsięwzięcia,
które mają wzmocnić spółkę.

– To realne projekty. Rozmawiamy
między innymi z partnerami zagranicznymi na temat współpracy przy ich realizacji
i o zasadach ich finansowania – powiedział
Tomasz Rogala, prezes PGG SA. – Polska
Grupa Górnicza inwestuje w nowoczesne
rozwiązania i jest nowocześnie zarządzana.
To zupełnie inna firma niż dwa–trzy lata
temu. Trzy lata temu zastanawialiśmy się,
czy spółka będzie istnieć. Dwa lata temu
byliśmy zatroskani o nią. Rok 2018 to wyraźny postęp i bardzo dobre efekty długich
wysiłków. Spółka przedstawiła sprawozdanie
za rok 2018. PGG jest stabilna, daje poczucie
bezpieczeństwa energetycznego i jest bardzo dobrze zarządzana – mówił wiceminister
Grzegorz Tobiszowski. – PGG przygotowuje się do uruchomienia zakładu zgazowania
węgla i do inwestycji w fotowoltaikę. Nasze
spółki węglowe nie tylko wydobywają węgiel.
Są także zaangażowane w nowe technologie
– podkreślił wiceminister.

Bez inwestycji
niemożliwe jest osiąganie
satysfakcjonujących
zysków. Polska Grupa
Górnicza w zeszłym roku
zainwestowała 2,418 mld
złotych, a w tym roku
zainwestuje ponad 3 mld
złotych.
Kopalnie PGG wydobyły 29,7 mln ton
węgla. Na każdej sprzedanej tonie spółka
zarobiła 25 złotych. Jeżeli zestawi się zysk
netto 493 mln złotych w 2018 roku z zyskiem
86 mln złotych w 2017 roku i stratą 336 mln
złotych w roku 2016, widać, jaką drogę firma
przeszła od momentu powstania. Przychody
ze sprzedaży węgla w ubiegłym roku wyniosły prawie 9,4 mld złotych, a średnia cena
za sprzedaną tonę wyniosła 311 zł za tonę. Była
wyższa o 12,2 proc. w stosunku do średniej
ceny z 2017 roku. Z kolei jednostkowy koszt
sprzedaży węgla wynosił 286 złotych za tonę
i był wyższy o 5,1 proc.
– Główną przyczyną był wzrost o 7 proc.
średniego wynagrodzenia w spółce. To wynik podpisanego porozumienia ze stroną
społeczną w kwietniu 2018 roku – wyjaśnił Andrzej Paniczek, wiceprezes PGG ds.
finansowych. O 3,9 proc. w przeliczeniu
na tonę wydobytego węgla wzrosły koszty
materiałów i usług. Największy udział w tym
wzroście miały rosnące koszty stali i wzrost
płac w firmach zewnętrznych pracujących
dla PGG.

Kopalnie PGG wydobyły 29,7 mln ton węgla. Na każdej sprzedanej tonie spółka zarobiła 25 złotych. Jeżeli zestawi się zysk netto 493 mln złotych w 2018 roku
z zyskiem 86 mln złotych w 2017 roku i stratą 336 mln złotych w roku 2016, widać, jaką drogę firma przeszła od momentu powstania

S płata zadłużenia
Zgodnie z umowami zawartymi w czasie
tworzenia PGG spółka w tym roku rozpoczęła wykup obligacji. Obligacje wyemitowane
przez Grupę zostały przeznaczone na spłatę
długów po Kompanii Węglowej i Katowickim
Holdingu Węglowym. Ich łączna wartość
to 2,36 mld złotych. Program wykupu obligacji ma zakończyć się w 2027 roku. W tym
roku PGG spłaciła częściowo transzę wartą
25 mln złotych. – W kolejnych latach kwoty
do spłaty będą rosły. Będzie to wyraźny wzrost
– powiedział Andrzej Paniczek, wiceprezes
PGG ds. finansowych.
Górnictwo ma coraz większe kłopoty
z uzyskaniem kredytów na działalność bieżącą
i inwestycje. Polska Grupa Górnicza liczy się
z tym, że banki komercyjne będą bardzo niechętnie je kredytowały. – Bierzemy pod uwagę rozwiązania, które pozwolą nam uzyskać
dostęp do gotówki. Na przykład rozważana
jest możliwość rolowania zadłużenia. Polegałoby ono na tym, że wyemitowalibyśmy nowe
obligacje – powiedział wiceprezes Paniczek.
– Polska Grupa Górnicza zdecydowałaby się
na taką operację w momencie, gdyby okazało
się, że obciążenia finansowe związane z wykupem obligacji będą zbyt duże. Rozmowy
na ten temat można byłoby rozpocząć po 2021
roku – wyjaśnił.
PGG nie stać na szybką spłatę obligacji.
Przy utrudnionym dostępie do finansowania
nie jest istotne, czy spółka ma środki. Skoro
jest problem z finansowaniem, firma musi
polegać przede wszystkim na pieniądzach
wypracowanych przez siebie. Konieczne jest
także bardzo dokładne planowanie przepływów finansowych.
Obecny na konferencji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że niechęć banków komercyjnych do finansowania
górnictwa można odczytać jako próbę zduszenia branży. – Polskie górnictwo ma problemy, a na przykład banki należące do kapitału
niemieckiego bez oporów deklarują chęć finansowania górnictwa w Indiach. Dla mnie

niezrozumiała jest logika głosząca, że finansowanie polskiego górnictwa przyczynia się
do emisji dwutlenku węgla, a finansowanie
górnictwa w Indiach nie ma nic wspólnego
ze zwiększaniem emisji tego gazu. Chciałbym wystąpić z inicjatywą, która pomogłaby rozwiązać problem polskiego górnictwa
– powiedział wiceminister. Kilkanaście dni
później poinformował, że prawdopodobne jest
stworzenie specjalnego funduszu przez instytucje finansowe z udziałem Skarbu Państwa.
Służyłby on finansowaniu branży górniczej
i firm produkujących dla górnictwa.

Polska Grupa Górnicza
inwestuje w nowoczesne
rozwiązania i jest
nowocześnie zarządzana.
To zupełnie inna firma niż
dwa–trzy lata temu.
Trudności w dostępie do finansowania
obawia się nie tylko PGG. Podobne kłopoty
może mieć nawet Bogdanka, która ma opinię
championa górniczego w Polsce.

W ażne inwestycje
Bez inwestycji niemożliwe jest osiąganie
satysfakcjonujących zysków. Polska Grupa
Górnicza w zeszłym roku zainwestowała
2,418 mld złotych, a w tym roku zainwestuje
ponad 3 mld złotych. W co spółka najwięcej
inwestowała? Ponad połowa pieniędzy (1,274
mld złotych) została wydana na budowę
52 nowych ścian. Wydrążono także ponad
105 km wyrobisk ruchowych. Na zakup maszyn i urządzeń PGG w 2018 roku wydała
641 mln złotych. Kupiono między innymi 997
sekcji obudów zmechanizowanych, 32 przenośniki zgrzebłowe i 50 ciągników
W tym roku na inwestycje spółka przeznaczy prawie 3,2 mld złotych. Kupi między

innymi 5 tys. sekcji obudów zmechanizowanych i uzbroi 45 ścian. Dzięki dotychczasowym inwestycjom w kopalniach PGG nowy
sprzęt stanowi 28 proc. wyposażenia. To zakupy poczynione w latach 2016–2018. Po wykonaniu zaplanowanych zakupów w tym roku
i w roku 2020 nowy sprzęt będzie stanowił
ponad 70 proc. wyposażenia. – Przez lata
kryzysu nie inwestowaliśmy w nowy sprzęt.
Teraz odrabiamy zaległości – powiedział Piotr
Bojarski, wiceprezes zarządu ds. produkcji.
Polska Grupa Górnicza chce uniezależnić
się od zewnętrznych dostawców przenośników
zgrzebłowych, dlatego inwestuje w rozwój oddziału Zakładu Remontowo-Produkcyjnego.
PGG kupiła trzy hale, które są modernizowane i przygotowywane do zainstalowania
linii produkcji przenośników zgrzebłowych.

Z aplanowany rozwój
W ciągu najbliższych kilku lat PGG chce
inwestować w budowę kopalni Imielin Północ.
W przyszłości zapewne będzie ona trzecim
ruchem kopalni Piast-Ziemowit. Inwestycja,
obejmująca również rozbudowę ruchów Ziemowit i Piast, pozwoli wydłużyć żywotność
kopalni do 2068 roku. Inwestycje PGG w fotowoltaikę i zgazowanie węgla pozwolą mieć
w przyszłości dodatkowe źródło dochodów.
Instalacja zgazowania węgla to projekt realizowany wspólnie z Głównym Instytutem
Górnictwa, który przeszedł już wstępną fazę
badań. Koszt realizacji to około 2 mld złotych. Po zakończeniu inwestycji w instalacji
rocznie będzie produkowane 619 tys. ton.
Metanol jest poszukiwanym surowcem dla
przemysłu chemicznego. Po zrealizowaniu tej
inwestycji karbochemia będzie ważną częścią
biznesu PGG.
W 2019 roku jedna z najważniejszych inwestycji to także zwiększenie wykorzystania
metanu do wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej oraz sprężonego powietrza. Spółka
uzbroi 45 ścian i wydrąży 140 km nowych
wyrobisk.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Uroczystość w Pałacu Prezydenckim

IGOR SMIRNOW /KPRP

JSW przyjazna pracownikom
Jastrzębska Spółka Węglowa została laureatem XI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanego przez
NSZZ Solidarność. Prezes JSW Daniel Ozon
podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim odebrał wyróżnienie z rąk prezydenta
Andrzeja Dudy, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

Prestiżowy tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom otrzymały w tym roku
22 firmy i instytucje z całej Polski, wśród nich
JSW, największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Jastrzębska Spółka
Węglowa otrzymała certyfikat za odbudowę
swojej wiarygodności, za przestrzeganie zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy,
uregulowanie spraw płacowych, dbałość o pracowników, bezpieczeństwo inwestycyjne oraz
tworzenie nowych miejsc pracy. Doceniono
również wzorowe relacje z przedstawicielami
pracowników, zwiększanie nakładów na bezpieczeństwo pracy, a w chwili katastrofy górniczej w 2018 roku – mądrość oraz „ojcowską”
opiekę nad poszkodowanymi i ich rodzinami.
– Uczciwe warunki pracy i płacy, uczciwe traktowanie pracowników i pracodawcy
przez pracowników ma znaczenie absolutnie
fundamentalne. To papierek lakmusowy nowoczesnej, dobrze rozwijającej się gospodarki,
a w efekcie nowoczesnego, dobrze rozwijającego się i, mam nadzieję, coraz silniejszego
państwa – mówił prezydent Andrzej Duda
podczas uroczystości wręczenia wyróżnień
w XI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom.
Przedsięwzięcie organizowane przez
NSZZ Solidarność promuje pracodawców,
którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych
praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez

IMF 2019

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył prezesowi JSW SA Danielowi Ozonowi certyfikat przyznania Spółce tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom
stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
do zrzeszania się w związki zawodowe.
– Odbierając dziś z rąk prezydenta ten
wyjątkowy certyfikat Pracodawca Przyjazny
Pracownikom, czuję olbrzymią satysfakcję
i radość, że właściwe podejście do spraw pracowniczych, naszego najważniejszego aktywu,
zostało docenione. Wydobycie węgla koksowego jest podstawą naszej działalności, ale

priorytetem jest dobro naszych pracowników,
ich bezpieczeństwo, optymalne warunki pracy
oraz płacy. Zarząd pod moim kierownictwem
dba o partnerskie relacje z reprezentowanymi
związkami zawodowymi, które w mojej ocenie pozostają jednym z najważniejszych podmiotów wpływających pozytywnie na sprawy
pracownicze i socjalne – powiedział Daniel
Ozon, prezes zarządu JSW.

REKL A M A

Zapraszamy do udziału w kolejnej, 15. już
edycji International Mining Forum. Forum
organizowane jest w dniach 11–12 kwietnia
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach oraz w salach wykładowych
kopalń JSW.

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wiodącym tematem konferencji będzie
prezentacja przemian w polskim i światowym
górnictwie na przełomie stuleci, ale też wyzwań, jakie stoją przed branżą w XXI wieku.
Dotyczy to w szczególności wdrożenia oraz
wykorzystania w kopalniach nowoczesnych
rozwiązań technicznych i informatycznych,
szerokiej analizy gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania.
Głównym organizatorem konferencji
jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa, oddział Rybnik. Partnerem merytorycznym, podobnie jak w 2017 roku, będą
JSW Innowacje, a gospodarzem Jastrzębska
Spółka Węglowa.
Szczegóły na: www.imf2019.pl

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

Kandydatów do konkursu zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności.
Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Firmy, które otrzymały certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom, mogą się nim
posługiwać przez okres trzech lat od daty jego
przyznania.
JSW
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JSW SiG

Młodzi adepci górniczego fachu przeszli
pierwsze szkolenie bezpieczeństwa w kopalni… na powierzchni. Jest to możliwe dzięki
pracowni Wirtualnej Rzeczywistości, działającej w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo
przy ruchu Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uczniowie pierwszej klasy górnictwa podziemnego z jastrzębskiego Zespołu Szkół
nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, w goglach
na głowach i z kontrolerami w rękach, wykonywali skomplikowane zadania, reagując na wyświetlane przed ich oczami dane
o zagrożeniach.

Pracownia VR przy JSW Szkolenie i Górnictwo ma pomagać zarówno w podnoszeniu
bezpieczeństwa górników, jak i ich kwalifikacji
zawodowych. Dzięki aplikacji można jednak
przygotować właściwie każdy poziom szkolenia – i dla doświadczonych pracowników,
i dla dopiero przygotowujących się do zawodu
uczniów. Dla młodych ludzi nowe technologie
– smartfony, tablety, laptopy – są naturalnym
środowiskiem, więc ten sposób nauki jest dla
nich intuicyjny. I chociaż warunki w symulacji
nie odpowiadają oczywiście tym pod ziemią,
pewne ich elementy są wspólne, a zadania
wymagały równie szybkiego decydowania
i reagowania na bodźce.

Uczniowie poznali wycinek pracy w kopalni, przyswajali też zasady sztuki górniczej
– otrzymywali polecenia i musieli wykonywać
zadania we właściwej kolejności. Czerwone
strzałki, jak w grach komputerowych, wskazywały miejsce wykonania danej czynności,
do której wykorzystywali kontrolery.
Aplikacja oddziałuje na wszystkie zmysły, nic więc dziwnego, że podczas ćwiczeń
uczniom udzieliły się emocje niczym na turnieju gier komputerowych. Aldona Urbanek,
kierownik działu szkoleń i adaptacji JSW SIG,
zapewnia nas: – To na pewno nie jest tylko
gra. Mamy nadzieję, że emocje w trakcie pracy
w aplikacji pobudzą pamięć. Uczniowie mają
tego wszystkiego doświadczyć, podejmować
decyzje, a więc uczą się i zapamiętują.
Ćwiczenia w wirtualnej rzeczywistości
mogą pomóc uczniom wypracować dobre nawyki jeszcze przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Powinni zapamiętać, że zawsze trzeba
nosić okulary i kask, a bezpieczeństwo pod ziemią jest bardzo ważne. Prezes JSW SiG Gabriel
Cyrulik dodaje, że uczestnik szkolenia jest całkowicie zanurzony w przedstawionym świecie,
bez szans na rozproszenie czymkolwiek z zewnątrz, co w erze informacyjnej jest zasobem
na miarę złota. Aplikacja ponadto, co równie
istotne, umożliwia obserwację zachowań osób

NOWY GÓRNIK

Wirtualny symulator kopalni

szkolonych w sytuacji stresowej, co w efekcie
przekłada się na poprawę bezpieczeństwa.
Według badań poziom zapamiętywania
szkolenia z użyciem VR wynosi aż 70 proc.,
a na tradycyjnym wykładzie – tylko 10 proc.
Oczywiście nic nie zastąpi umiejętności praktycznych, ale szkolenie pokazuje, z czym można mieć do czynienia podczas pracy.
Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości w JSW SiG jest wyposażona w 13 stanowisk. Podczas szkoleń dla nowo przyjętych

pracowników i tych z dłuższym stażem realizuje różne scenariusze, np. dotyczące reakcji
na zagrożenie. Uczestnicy muszą wtedy wskazać, gdzie jest sprzęt gaśniczy, co i jak trzeba
zrobić. Rywalizują też między sobą o punkty
i miejsca w rankingu, co zwiększa ich motywację. Dzięki wirtualnej rzeczywistości pracownicy mogą doświadczyć sytuacji, z którymi
nie mają do czynienia na co dzień. Po takim
szkoleniu, gdy staną przed prawdziwym wyzwaniem, będą na nie przygotowani.
l

Węgiel koksowy

Czy to się opłaca?
W odległości do 500 km od kopalń i koksowni JSW funkcjonuje większość europejskich
hut wykorzystujących proces wielkopiecowy
z użyciem koksu. Unia Europejska importuje
rocznie około 40 mln ton węgla koksowego.
Jest on na unijnej liście surowców o strategicznym znaczeniu.

JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Zdaniem
ekspertów w ciągu najbliższych 25–30 lat nie
zastąpi się koksu w procesie wytopu surówki
w wielkich piecach. Rynek na ten surowiec

będzie się zwiększał, ponieważ będzie rosło
zapotrzebowanie na stal. To oznacza wzrost zapotrzebowania na węgiel koksowy. Aby wyprodukować tonę surówki hutniczej, trzeba zużyć
ok. 350 kg koksu. Na wyprodukowanie 350 kg
koksu potrzeba 490 kg węgla koksującego.
Kilka lat temu ekolodzy zachwycali się
wielkim wiatrakiem przy autostradzie A2. Jego
160-metrowa wieża waży 350 ton. Ciężkie są także trzy śmigła – każde waży 18 ton. Aby zbudować jeden duży wiatrak, potrzeba ponad 400 ton
stali. Aby ją wytopić, zużyto około 140 ton koksu. Aby wyprodukować tyle koksu, potrzebne

Samowystarczalność energetyczna JSW

było ok. 200 ton węgla koksowego. Bez stali nie
ma współczesnej cywilizacji i tysięcy produktów wytwarzanych z tego metalu. Nie byłoby
nawet farm wiatrowych na lądach i morzach
wytwarzających tak zwaną czystą energię. Stal
jest wykorzystywana w budowie samochodów
elektrycznych i w wielu innych produktach powszechnie uznawanych za ekologiczne.
Bez stali nie byłoby proekologicznych
inwestycji. Nawet biorąc pod uwagę częste
kryzysy na rynku węgla koksowego, ostatecznie opłaca się inwestować w jego wydobycie.

ST
NEKROLO G

Dla klimatu i dla kieszeni
W ciągu najbliższych trzech–czterech lat JSW
chce osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Mają to umożliwić między innymi
inwestycje w nową elektrociepłownię w Radlinie i w silniki zasilane metanem. Powstaną one między innymi w kopalniach Budryk
i Knurów-Szczygłowice.

W 2019 roku JSW wyda ok. 400 mln złotych na energię elektryczną. Jeżeli Spółka będzie samowystarczalna, rocznie będzie oszczędzać przynajmniej 400 mln złotych. Ponieważ
do wytwarzania energii będą używane odpady
produkcyjne (gaz koksowy i metan), wniesie
to wymierny wkład w ochronę środowiska
naturalnego. Oszczędności w wysokości ok.
400 mln złotych rocznie są bardzo

orientacyjne, oparte na prognozach zużycia
energii w tym roku i na tegorocznych cenach.
Energia będzie drożała, można bez ryzyka popełnienia błędu szacować, że po zakończeniu
inwestycji roczne oszczędności będą rzędu
przynajmniej 0,5 mld złotych.
Na szczeblu Unii Europejskiej trwają przymiarki do zastosowania wobec emisji metanu
podobnego mechanizmu jak w przypadku emisji dwutlenku węgla. Metan jest gazem cieplarnianym. Skoro UE chce za wszelką cenę
minimalizować emisję gazów cieplarnianych,
najpewniej zdecyduje się na politykę ograniczania emisji metanu. – Każda inwestycja JSW
i każde innowacyjne rozwiązanie jest także
wkładem w rozwój regionu i ochronę środowiska – mówi prezes Daniel Ozon.
ST

Łącząc się w bólu z Rodziną tragicznie zmarłego Pracownika
KWK „Pniówek”

ŚP. SEBASTIANA NOGŁY

żegnamy naszego Kolegę, który odszedł na wieczną szychtę.
W tym trudnym momencie Rodzinie i Najbliższym przekazujemy
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy.
Pracownicy, Zarząd i Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
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J astrzębska S półka W ęglowa . Wkład Jastrzębskiej

Spółki Węglowej w rozwój regionu nie podlega dyskusji.
W tym roku JSW na płace wyda 3,5 mld złotych. Każde miejsce
pracy w górnictwie utrzymuje trzy–cztery miejsca pracy
w otoczeniu. Do 2030 roku Spółka wyda na inwestycje prawie
19 mld złotych. To oznacza korzyści dla firm lokalnych, które
kooperują z górnictwem. Od JSW w znacznym stopniu zależy
powodzenie Programu dla Śląska ogłoszonego przez premiera
Mateusza Morawieckiego. Powodzenie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej to powodzenie dla regionu. Informacje o wynikach
JSW przedstawione w czasie warszawskiej konferencji wynikowej
świadczą, że zarząd konsekwentnie realizuje politykę określoną
w strategii do 2030 roku. W 2018 roku JSW osiągnęła 1,76
mld złotych zysku netto. Przychody ze sprzedaży były wyższe
o 10,5 proc. w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosły 9,8 mld
złotych. To był dobry rok. W Grupie Kapitałowej JSW o 63 proc.
wzrosły nakłady na inwestycje w porównaniu z rokiem 2017.
W 2018 roku GK JSW wydała na inwestycje 1,67 mld złotych,
z czego 1,4 mld złotych w samym segmencie węglowym.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Skupiamy się na poszerzaniu naszej bazy
zasobowej i zabezpieczamy produkcję na kolejne lata. Kontynuujemy inwestycje związane
z modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Modernizujemy koksownie.
Realizujemy też wiele projektów ekologicznych i innowacyjnych, także tych dla nas
szczególnie istotnych związanych z regionem oraz lokalnymi społecznościami – wylicza Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA.

P ieniądze dla regionu
Firma, którą stać na realizację kosztownych inwestycji i na wysokie wynagrodzenia
dla pracowników, jest liczącym się źródłem
pieniędzy dla regionu. Roczny fundusz płac
JSW to około 3,5 mld złotych. Większość tych
pieniędzy zostaje w Jastrzębiu-Zdroju i okolicy.
W tym roku Spółka wyda na inwestycje około
2 mld złotych. Większość, ok. 75 proc., także
zostanie na Śląsku w miejscu, gdzie znajdują
się zakłady Spółki. To oznacza, że tylko w 2019
roku około 4 mld złotych (po odliczeniu podatków) trafi do obiegu gospodarczego w Jastrzębiu-Zdroju i bliskiej okolicy wliczając w to
podatki lokalne, płatności dla firm usługowo-produkcyjnych, które wykonują prace niezbędne dla bieżącego funkcjonowania kopalń.
– Jestem wielkim zwolennikiem społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jastrzębska Spółka Węglowa angażuje się w akcje społeczne,
wspiera placówki oświatowe i opiekuńcze,
sponsoruje kluby sportowe – mówi Daniel
Ozon, prezes JSW.
Tylko w 2018 roku Spółka odprowadziła 1,3 mld złotych podatków do budżetu centralnego i budżetów gmin. W 2018
roku JSW wydała na ochronę środowiska
prawie 164 mln złotych. Na rekultywację
terenów i naprawę szkód górniczych – 76,8
mln złotych. 44,5 mln złotych przeznaczono na inwestycje proekologiczne (wykorzystanie gospodarcze metanu oraz uzdatnianie i odsalanie wód). Na ochronę wód
przed zasoleniem wydano 26,1 mln złotych.
16,4 mln złotych wydano na opłaty za korzystanie ze środowiska. Do 30 dni skrócono
czas wypłat za szkody górnicze.
– W interesie regionu jest, aby JSW,
społeczności lokalne i samorządy współpracowały. Bez symbiozy z nimi stracimy wiele

Powodz
pożyte

Ciekawa liczba

4 mld
ZŁOTYCH

trafi do obiegu gospodarczego w Jastrzębiu-Zdroju i bliskiej okolicy dzięki JSW

atutów potrzebnych, aby umacniać na rynkach
światowych pozycję JSW. Dlatego wkładamy
wiele wysiłku, aby rekompensować społecznościom lokalnym sąsiedztwo z kopalniami
– mówi Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu
ds. strategii i rozwoju.

I nwestować , żeby żyć
Powodzenie JSW zależy od inwestycji.
Spółka do 2030 roku wyda na nie prawie
19 mld złotych. W strategii założono wzrost
produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku
do 18,2 mln ton w 2030 roku. Produkcja
i sprzedaż koksu będzie wynosić 3,4 mln
ton. Efektywne wydobycie węgla, modernizacja koksowni i samowystarczalność energetyczna – to najważniejsze cele dla całej
Grupy Kapitałowej JSW. Nie można osiągnąć
tych celów bez wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań. – Jeżeli nie wymyślimy nowych
rozwiązań i ich nie wdrożymy, to za 10 lat
możemy mieć problem z utrzymaniem firmy
na rynku, bo nie rozwiążemy podstawowego problemu: Jak efektywnie i bezpiecznie
wydobywać węgiel zalegający głębiej niż
kilometr pod ziemią? – tłumaczy Artur
Dyczko, pełnomocnik zarządu do spraw
strategii i rozwoju.
To są fakty, których nie można lekceważyć. Na nic zda się myślenie „Jakoś to będzie,
bo zawsze jakoś było”. Nawet najdzielniejszy
górnik nie wytrzyma na poziomie na przykład
1100 metrów bez wsparcia klimatyzacji, automatyzacji pracy i informatyzacji procesów
wydobywczych.
– Nie damy rady utrzymać koksowni, jeżeli nie ograniczymy ich negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego nie mamy wyjścia,
musimy iść w zielone technologie. Bez nich
Spółkę zrujnują opłaty za emisję szkodliwych substancji, aż w końcu coraz ostrzejsze
normy emisji zanieczyszczeń spowodują,

Powodzenie JSW zależy od inwestycji
że zakłady trzeba będzie zamknąć. Innowacje są sposobem na przetrwanie – wskazuje
Artur Dyczko.
Wśród priorytetowych przedsięwzięć jest
między innymi zakończenie modernizacji zakładów przeróbczych w kopalniach Budryk
i Knurów-Szczygłowice. Budowa kopalni
Bzie-Dębina pozwoli na powiększenie bazy
zasobowej. W tym roku Spółka przeznaczy
na jej budowę 140–150 mln złotych. Wydobycie węgla ma się tam rozpocząć w 2022 roku.
Zarząd chciałby do końca kwietnia porozumieć się z firmą Prairie Mining w sprawie
warunków transakcji (tzw. term-sheet) przejęcia przez JSW kontroli nad tą spółką. Jeżeli
transakcja doszłaby do skutku, JSW miałaby
dostęp do złoża dawnej kopalni Dębieńsko
i do złoża lubelskiego planowanej kopalni Jan
Karski. Do węgla w Dębieńsku można dość
łatwo dostać się od strony Knurowa-Szczygłowic. Wtedy roczne wydobycie wyniosłoby
około 0,5 mln ton. Po wybudowaniu szybu
wzrosłoby do 2,5 mln ton bardzo dobrego
węgla koksowego. Na Lubelszczyźnie jest węgiel typu 34. Jest on potrzebny do mieszanek
dostarczanych do koksowni. 
l

JSW spłaciła wszystki
Wykorzystuje koniunktu

Spółka bez dłu
W przypadku górnictwa węgla kamiennego banki (oprócz banków polskich, których
możliwości są ograniczone) realizują politykę nieżyczliwej neutralności. Starają się nie
wchodzić w jakiekolwiek interesy ze spółkami
górniczymi. W związku z tym coraz trudniej
zdobywać nie tylko kredyty inwestycyjne, ale
także kredyty na bieżącą działalność. W przypadku firmy, która ma rocznie kilkanaście miliardów złotych obrotu, to dziwna sytuacja.

Jednak wiele banków o znaczeniu globalnym doszło do wniosku, że finansowanie
górnictwa i sektorów przemysłu z nim związanych jest nieetyczne. Dlaczego? Ponieważ
to przyczynianie się do pogłębienia zmian
klimatycznych.
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MAREK LOCHER

zenie JSW,
ek dla regionu
Prestiż, pieniądze
i ekologia
XXNowy Górnik: Często mówi pan o innowacyjnych projektach. Czy będą się one
opłacały i dlaczego spółka węglowa ma inwestować na przykład w produkcję paliwa wodorowego albo przetwórstwo smoły
powstającej w czasie wytwarzania koksu?
Daniel Ozon: Chcemy z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu
stalowego przekształcić się w nowoczesną
grupę przemysłową, która także rozwija innowacyjne, efektywne i przyjazne środowisku
technologie. Mamy własne surowce. Z gazu
koksowniczego można wytwarzać wodór.
Ze smoły – produkować anody do baterii
niezbędnych przy rozwoju elektromobilności
albo poszukiwane na rynku włókna węglowe,
których coraz bardziej potrzebują koncerny
samochodowe i lotnicze. Szukają one lżejszych
i wytrzymalszych materiałów.
Przetworzone produkty węglopochodne
dają wysoką marżę. Ceny są niezależne od cyklicznych wahań koniunktury na węgiel. Bardzo istotny jest efekt ekologiczny. Przetwarzając to, co było traktowane jak odpad, chronimy
środowisko. Do produkcji paliw wodorowych
i włókien węglowych stosuje się nowoczesne
technologie. Uważam, że JSW ma potencjał,
aby współpracować z najlepszymi firmami

ie zobowiązania zaciągnięte w czasie kryzysu.
urę, aby uzyskać finansowanie na następne lata

globalnymi jak równy z równym. Tylko w ten
sposób możemy umacniać swoją pozycję
rynkową.
Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła
do Hydrogen Europe – Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.
Ta prestiżowa i wpływowa organizacja skupia
ponad 100 firm, 68 organizacji badawczych
oraz 13 stowarzyszeń krajowych, które aktywnie działają na rzecz rozwoju przyjaznych
środowisku technologii wodorowych. To potentaci inwestujący w wodór, który jest przyjaznym środowisku źródłem energii. JSW prowadzi intensywne prace nad uruchomieniem
pierwszej instalacji separacji wodoru z gazu
koksowego, który jest produktem ubocznym
w procesie produkcji koksu. Wodór wyprodukowany na terenie koksowni Przyjaźń może
zasilić setki bezemisyjnych autobusów, które
mogłyby obsługiwać ponad 2,5 mln mieszkańców aglomeracji śląskiej. Nasze plany wpisują
się idealnie w Strategię Odpowiedzialnego
Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego
i w Program dla Śląska. Spółka chce stać się
głównym dostawcą tego paliwa w regionie
i w ten sposób przyczynić się do osiągnięcia
celów polityki środowiskowej na Śląsku.
ST

NOWY GÓRNIK

ugów
Jastrzębska Spółka Węglowa odniosła
sukces – udało jej się pozyskać finansowanie
dłużne. Firma spłaciła wszystkie zobowiązania zaciągnięte w czasie kryzysu. – Jesteśmy
spółką bez długu. Nowe finansowanie, które
będzie podpisane w kwietniu, przewiduje kilka
transz: obrotowe, inwestycyjne oraz jedną
100-milionową transzę na zakup PBSz. Mając
zagwarantowane to finansowanie, finansowanie z EBI oraz pożyczki z funduszy ochrony
środowiska, aktualnie nasze potrzeby finansowe są zabezpieczone – mówi prezes JSW
Daniel Ozon.
Konsorcjum banków ma udostępnić
JSW ok. 750 mln złotych w ciągu siedmiu
lat. Ponadto Spółka pozyskuje ok. 250 mln
złotych (na osiem lat) z Europejskiego Banku

Jedno pytanie do Daniela Ozona, prezesa JSW SA

Inwestycyjnego na inwestycje proekologiczne
i prace badawcze. JSW otrzymała również
200 mln złotych preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na modernizację baterii
w koksowni Przyjaźń oraz 130 mln złotych
na inwestycję w elektrociepłownię Radlin.
W maju zostaną rozstrzygnięte przetargi
na realizację tych przedsięwzięć.
– Ponieważ jest koniunktura, mamy
wskaźniki, dzięki którym możemy ubiegać
się o długoterminowe finansowanie. Z doświadczenia choćby ostatniego kryzysu wiemy, że nie będziemy mieli na nie szans, jeżeli
sytuacja rynkowa się pogorszy – mówi Daniel
Ozon.
ST

Daniel Ozon: – Promujemy paliwo wodorowe. Uczestnicy szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach
mieli do dyspozycji autobus napędzany przez ogniwa wodorowe. Przy siedzibie spółki JSW Innowacje była
wodorowa stacja tankowania
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konsultacje priorytetowych przedsięwzięć na 2020 rok

NOWY GÓRNIK

Giełda ekologicznych inspiracji
W wyjątkowym miejscu i niezwykłym audytorium odbyło się 28 marca spotkanie konsultacyjne dotyczące „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na 2020 rok”. Elegancka Sala Sejmu Śląskiego
była wypełniona po brzegi, łącznie z balkonem.
Wśród uczestników spotkania znalazła się liczna
grupa parlamentarzystów oraz przedstawicieli
władz wojewódzkich i samorządowych.

Tomasz Bednarek, prezes zarządu
WFOŚiGW w Katowicach, rozpoczynając
spotkanie, zaprosił wszystkich uczestników
do zgłaszania opinii i własnych propozycji
zadań, które warto dopisać do zaproponowanej listy przedsięwzięć. Jak zapewniał,
pozwoli to opracować program skutecznego, proekologicznego działania na terenie
województwa śląskiego. Czwartkowe zgromadzenie konsultacyjne było dwuczęściowe.
Po merytorycznym przedstawieniu propozycji
Funduszu na 2020 rok oraz zasad finansowania zadań z jego środków rozpoczęły się
konsultacje indywidualne przy siedmiu eksperckich stolikach w holu Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego.
Marcowe spotkania konsultacyjne przedsięwzięć planowanych na kolejny rok kalendarzowy są wpisane w kalendarium funkcjonowania Funduszu już od wielu lat. Ekologiczne
zamierzenia WFOŚiGW powstają z dużym
wyprzedzeniem przy aktywnym udziale dotychczasowych beneficjentów oraz zainteresowanych uzyskaniem wsparcia po raz pierwszy.
To ostatni dzwonek na zgłaszanie propozycji.
Po zatwierdzeniu listy przedsięwzięć przez
Radę Funduszu (w czerwcu) nie ma już szans
na dopisanie nowych zadań do finansowania.
W związku z tym przedsiębiorcy, reprezentanci spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
przedstawiciele władz gminnych i organizacji
pozarządowych trzymają rękę na pulsie Funduszu i tłumnie uczestniczą w konsultacyjnym
wydarzeniu. W tym roku zostało ono przygotowane przez WFOŚiGW przy współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz
Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego.
– Ochrona środowiska jest jednym z priorytetów województwa śląskiego, a najważniejszym filarem realizacji proekologicznych działań jest ich finansowanie przez WFOŚiGW.
Współdziałanie przy opracowywaniu listy
przedsięwzięć jest ważne, ponieważ chodzi
o jak najlepsze wykorzystanie tych środków
– podkreślał Jakub Chełstowski, marszałek
województwa śląskiego.
Lista zadań na 2020 rok będzie się składała z projektów oczekiwanych przez samorządy
i mieszkańców naszego regionu. Taką nadzieję
wyraził Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. – W historii Polski nigdy nie było takich
środków finansowych na poprawę jakości
powietrza i ochronę środowiska. Uczestnikami dzisiejszego spotkania są wszyscy, którzy
powinni rozmawiać na ten temat ze strony
rządowej, samorządowej, parlamentarnej,
przedsiębiorców i kierownictwa WFOŚiGW.
Tylko przy takiej współpracy będziemy mogli
osiągać zadowalające efekty, decydujące o jakości naszego życia – podkreślał.
O stałe zacieśnianie współdziałania
Funduszu z władzami gmin apelowała poseł Izabela Kloc. Podkreślała, że mieszkańcy

Marcowe spotkania konsultacyjne przedsięwzięć planowanych na kolejny rok kalendarzowy są wpisane w kalendarium funkcjonowania Funduszu już od wielu lat
odległych od Katowic miejscowości potrzebują
terenowych agend Funduszu w pobliżu ich
miejsca zamieszkania i ekologicznych doradców w gminach. Podobne przekonanie wyraził także poseł Grzegorz Puda, który chwalił
uruchomienie zamiejscowego punktu konsultacyjnego do obsługi programu Czyste Powietrze w Bielsku-Białej. To ułatwia ludziom
korzystanie z tego programu, a w kotlinach
górskich smog nie chce zniknąć, gdyż inne
jest przewietrzanie. Podobne, stałe punkty
konsultacyjne działają również w Częstochowie i Katowicach.
Zaprezentowana w czwartek oferta
najważniejszych zadań proekologicznych
na 2020 rok zawiera m.in. sztandarowy
program ostatnich miesięcy – Czyste Powietrze. Jak informował Tomasz Bednarek,
w województwie śląskim zgłoszono do niego
już 5 tys. wniosków na łączną kwotę dotacji ok. 80 mln złotych. Do tego warto doliczyć aplikujących o pożyczki o sumarycznej
wartości 30 mln złotych. W poprzednich
latach na zwalczanie smogu i niskiej emisji
przeznaczano w naszym regionie ok. 10 mln
złotych rocznie.
Projekt priorytetowych zadań Funduszu nie ogranicza się tylko do tego programu. Jest znacznie szerszy. Ujęto w nim
przedsięwzięcia dotyczące m.in.: zasobów
wodnych, gospodarki odpadami, ochrony
atmosfery oraz różnorodności biologicznej,
edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Zmniejszenie
Emisyjności Gospodarki). Fundusz już rozpoczął szkolenia doradców ekologicznych
dla gmin, rekomendowanych przez władze
lokalne. Pełna lista planowanych przedsięwzięć jest dostępna na stronie internetowej
https://www.wfosigw.katowice.pl

Zasady finansowania ekologicznych zadań, udzielania dotacji, korzystania z pożyczek
oraz ich umorzeń przedstawił uczestnikom
spotkania Łukasz Frydel, ekspert WFOŚiGW
w Katowicach.
– O ile lista zadań, po jej akceptacji przez
Radę WFOŚiGW w Katowicach, jest zamknięta i nie można do niej nic dopisywać, o tyle
zasady finansowania są bardziej elastyczne.
Można skorzystać z kilku instrumentów: dotacji, pożyczek, w tym częściowo umarzanych, bankowych linii kredytowych. Warto
się dobrze zastanowić, co dla konkretnego
beneficjenta i zadania okaże się najbardziej
korzystne. Na usuwanie azbestu z budynków
mieszkalnych można uzyskać 100-procentową
refundację poniesionych kosztów – zapewniał
Łukasz Frydel.
JOLANTA TALARCZYK

Mówią uczestnicy
konsultacji:
S iedlisko nietoperzy

w edukacji ekologicznej
A n e ta
Mędrek
z O środka P romo cji , Kultury i S por tu G miny B renna :
– Mamy nową atrakcję
turystyczną, unikatowe
w kraju Obserwatorium
Nietoperzy. Dwa gatunki tych zwierząt, znajdujące się pod ścisłą
ochroną, zadomowiły się na strychu gimnazjum w Brennej. Chcielibyśmy, wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpocząć program
edukacyjny o nietoperzach, adresowany nie

tylko do dzieci i młodzieży, ale także do osób
dorosłych. W planach mamy filmy, broszury,
ulotki tworzone na bazie funkcjonującego już
obserwatorium. Przyjechałam na konsultacje
WFOŚiGW, żeby poznać możliwości sfinansowania naszego projektu. Od ekspertów dowiedziałam się, że nasz ośrodek nie może być
beneficjentem Funduszu. Musimy nasz wniosek przygotować przy zaangażowaniu urzędu
gminy. To ważna wskazówka do opracowania
aplikacyjnej dokumentacji.

Z abezpieczenie pożyczek

na termomodernizację
Tomasz Sęk, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Wola w gminie
Miedźna: – Mamy wątpliwości dotyczące zabezpieczania pożyczek
na termomodernizację
bloków, ponieważ nie
jesteśmy ich jedynym właścicielem. Część
mieszkań została wykupiona i mamy wspólnoty mieszkaniowe. A chcielibyśmy skorzystać
z preferencyjnych kredytów, żeby stworzyć
program atrakcyjny dla wszystkich mieszkańców naszych zasobów i uzyskać ich akceptację. Przy sieciowym systemie ogrzewania
oszczędności na rachunkach za CO nie będą
wielkie. Istotne są natomiast walory estetyczne
i zabezpieczenie budynków przed zawilgoceniem, pleśnią i grzybami. W osiedlach z lat
80., w budynkach z wielkiej płyty są złącza,
przez które woda przecieka do mieszkań. Termomodernizacja rozwiąże ten problem. Ponadto musimy usunąć płyty azbestowe, które
są na ostatnich kondygnacjach, bo jak tego nie
zrobimy w ustawowym terminie, to grożą nam
kary odbijające się na finansach spółdzielni.
l
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Super Soco – miejska mobilność
wymyślona na nowo!

Jednoślady elektryczne Super Soco są obecne w ponad 50 krajach

Twórcami elektrycznych motocykli Super Soco jest grupa byłych pracowników Hondy

Obecne w ponad 50 krajach na niemal wszystkich kontynentach, teraz dostępne także
w Polsce! Jednoślady elektryczne Super Soco,
wyposażone w 100 proc. elektryczny silnik,
to nie tylko ważny krok w stronę ekologicznego transportu, ale też ulga dla kieszeni.
100 kilometrów jazdy kosztuje mniej niż
2 złote!

elektryczny został też wyposażony w dedykowane opony zaprojektowane z myślą o jeździe
po torach wyścigowych.
Po Mediolanie i Paryżu to Warszawa została trzecim miastem w Europie, gdzie fani
jednośladów mogli zapoznać się z najnowszymi modelami szanghajskiego producenta.
Podczas marcowych targów Warsaw Motocycle Show Karbon 2, wyłączny importer Super
Soco w Polsce, zaprezentował CU-xa, TS-a,
TC-a oraz TC-maxa.
Wejście marki na polski rynek nie umknęło też uwadze mediów. O Super Soco pisał m.in. NaTemat.pl, doceniając ekologiczny,
100-proc. elektryczny sposób zasilania, a ekipa
portalu Ścigacz.pl stwierdza wprost:
„Super Soco to nazwa, którą warto zapamiętać. Świetnie wyglądające i bardzo nowoczesne skutery i motorowery elektryczne”
– ocenia w relacji z targów Warsaw Motocycle
Show dziennikarz Ścigacza.pl.
W czasach coraz większej świadomości
wpływu spalin na środowisko skuter, motorower lub motocykl elektryczny mogą być
świetną alternatywą w dotarciu do pracy,
szkoły czy uczelni. Niezależny od rozkładów

Moc, osiągi, nowoczesny design i najwyższa jakość wykonania to najważniejsze atuty ekologicznych
skuterów

jazdy, designerski i naszpikowany technologią
Super Soco pozwala ominąć korki i zaoszczędzić na paliwie. Wszystko to bez zdobywania
dodatkowych uprawnień, ponieważ dorosłym
do jazdy CU-xem, TC i TS-em wystarczy dowód osobisty.
Jak podkreślają założyciele firmy Super
Soco, ich głównym celem jest dostarczanie
ludziom najnowocześniejszych technologii,
jednocześnie będące „cool & fun”. Takie też
są pojazdy TC, TS czy CU-x. Ich łatwość
prowadzenia, nietuzinkowy wygląd oraz
ekologiczność sprawiają, że jednośladowego
bakcyla połykają także ci, którzy z klasycznymi
motocyklami nie mieli jeszcze do czynienia.
Wyłącznym importerem marki Super
Soco w Polsce jest firma Karbon 2 Sp. z o.o.
Spółka już od ponad 20 lat stawia na pojazdy
zasilane energią elektryczną, rozwijając własne
Centra Pojazdów Elektrycznych w Zabrzu
oraz Gdańsku. W ofercie katowickiej firmy
znajdują się m.in. czterokołowce uznanych
marek, takich jak: Yamaha, Eagle czy Marshall. Rozbudowaną sieć dealerską uzupełniają
punkty serwisowe na terenie całego kraju.

PATRYK MATANIAK
MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

– W czasach zakorkowanych miast Super Soco to miejska mobilność wymyślona
na nowo – mówi Michał Dubiel, pełnomocnik
zarządu ds. organizacji i inwestycji Karbon 2,
wyłącznego importera marki Super Soco w Polsce. – Odważny, nowoczesny design, najwyższa
jakość wykonania, a przede wszystkim moc
i osiągi klasycznych skuterów przy ekologicznym, 100-proc. elektrycznym zasilaniu – to powody, dla których postanowiliśmy przedstawić
tę znaną już w świecie markę Polakom.
Twórcami elektrycznych motocykli Super
Soco jest grupa byłych pracowników Hondy,
którzy poświęcili się pasji i dzięki crowdfundingowi stworzyli pierwsze w 100 proc. zasilane
litowymi bateriami motocykle wyposażone
w wysokowydajny silnik Boscha, gwarantujący

dużą moc wyjściową i przyspieszenie odpowiadające spalinowym motocyklom klasy 50 cc.
Ogniwa akumulatorów technologicznych
gigantów, takich jak Samsung, LG, ATL czy
Panasonic, mieszczący dwie baterie schowek
oraz wykorzystanie aluminiowych elementów
konstrukcji pozwalają na przejechanie nawet
160 kilometrów bez ładowania. Ponadto, dzięki możliwości wyjmowania baterii, łatwo można ją zabrać ze sobą do ładowania np. w domu
czy w pracy.
Pierwszy model Super Soco – TS1200R
– pojawił się w 2016 roku, z miejsca zyskując
uznanie nie tylko w branży pojazdów elektrycznych, ale też na całym rynku motoryzacyjnym. Jego entuzjastyczne przyjęcie sprawiło, że już rok później zadebiutował Cafe
Racer TC. W 2018 roku zaprezentowano
skuter CU-x oraz motocykl TC-max.
Podczas Motor Bike Expo w Weronie
szanghajska firma pokazała swój najnowszy
produkt, wyścigowego EBC (E-naked Bike
Championship). Wersja wyścigowa rożni się
od klasycznego TC-maxa opływowym przodem motoru oraz siedzeniem, nadającą modelowi bardziej sportowy wygląd. Motocykl

Przejazd 100 kilometrów kosztuje mniej niż 2 złote
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Ucieczka z krainy gafy

Wyjazdy świąteczne są coraz popularniejsze.
Ludzie chcą cieszyć się wiosną w plenerze.
Pobyć razem w innym miejscu niż w domu.
Za tymi zachciankami kryją się niekiedy
mniejsze lub większe konflikty rodzinne i dylematy moralne.

Jak powiedzieć mamie, że wyjeżdżamy
z dziećmi na wczasy i nie będziemy na świątecznym śniadaniu? Takie pytanie zadał mi kolega, który ma dwoje nastoletnich dzieci i ponad 40 lat w życiorysie. Czy da się grzecznie
zakomunikować, że nie będziemy świętowali tak, jak to zawsze u nas bywało? Można
erudycyjnie tłumaczyć, ale to i tak seniorkę
zaboli. Możemy opowiadać, że nasze dzieci
nie chcą szukania zajączkowych prezentów
ukrywanych w ogrodzie. Zamiast słodyczy
wolą pieniążek w kopercie. Nie dają się namówić na spacerowanie od kościoła do kościoła,
żeby porównywać Groby Pańskie. Nie chcą
malować pisanek ani nosić koszyczka do poświęcenia w kościele. Źle je wychowaliśmy?
Niekoniecznie. One po prostu wchodzą w etap
samostanowienia i stosowane kiedyś metody
wymuszania posłuszeństwa zawodzą.
Ludzie w średnim wieku są często między
młotem a kowadłem. Chcą uszanować przywiązanie rodziców do pokoleniowych rytuałów. Z tyłu głowy mają wspomnienie swoich
naburmuszonych małolatów spędzających
święta z nosami zanurzonymi w smartfonach.
A do tego jeszcze świadomość wyższości
Świąt Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem, ich duchowości i głębi religijnego
przeżycia. A to wszystko okraszane opowieściami celebrytów o ich miłości do tradycji
chrześcijańskiej, kulinarnej i gromadnego
biesiadowania.
Wracając do dylematu, jak powiedzieć
mamie o świątecznych planach, warto sobie
powiedzieć: jestem dorosły. A dorosły ponosi konsekwencje własnych wyborów. Trzeba
w sposób grzeczny wyjawić rodzicom swoje
zamiary. Dla osłody można zaproponować
wspólny wyjazd, licząc się jednak z tym, że odmówią i że będzie im przykro.
Gdy moja córka pierwszy raz oznajmiła
nam, że nie przyjedzie do domu na święta,
ponieważ spędzi urlop w Afryce, zdecydowaliśmy z mężem, że musimy zaakceptować
zmianę. Wyjechaliśmy na Sri Lankę i to była
dla nas dobra odmiana, bo nie celebrowaliśmy odrzucenia naszej wielopokoleniowej
tradycji. Decyzja naszej córki, na zasadzie
przewracanych kostek domina, sięgnęła seniorów naszych rodów. Nie było wszak świątecznych odwiedzin i rodzinnego biesiadowania
z naszym udziałem.
Poznana niedawno w autobusie pani po 80
opowiadała mi o swoich planach świątecznych
w Zakopanem. Do syna, mieszkającego w Bawarii, jeździ raz w roku, w maju, bo wtedy tam
jest najpiękniej. Kilkakrotnie spędzała święta
w domach przyjaciół, ale uznała, że nie chce
zaburzać ich przyzwyczajeń. Od wielu już lat,
po śmierci męża i wyjeździe jedynaka do Niemiec, mieszka sama. Jej pomysłem na święta
radosne i zgodne z polską tradycją to tydzień
w ulubionym pensjonacie w Tatrach. Akceptacja zmian w naszym życiu jest alternatywą
dla rodzinnej wojny o władzę.

JOLANTA TALARCZYK

Wolność
Z trudem byłoby szukać bardziej zgodnego
i zgranego małżeństwa niż to, jakim przez niemal czterdzieści lat byli Anna i Filip. Anna była
pierwszą dziewczyną Filipa i jego pierwszą miłością. Poznali się tuż po tym, jak jego rodzice
przeprowadzili się do miasta. Była dwa lata
starsza i śmiała się z jego krzywych nóg w krótkich spodenkach, które potęgowały wrażenie,
że jest od niej dużo młodszy. W swoim roztrzepaniu Filip jednak całkowicie nie dostrzegał
(albo nie chciał dostrzegać), że Anna ze wszystkich sił go unikała i ignorowała, gdy już się pojawiał. A pojawiał się bardzo często – po pierwsze
dlatego, że ogrody domów, w których mieszkali, do siebie przylegały, a po drugie, bo błyskawicznie zaprzyjaźnił się z jej młodszym bratem
i prawie codziennie przychodził na podwieczorek, zjadał dwie porcje budyniu lub galaretki,
a później zostawał pograć w kulki.

w niewielkim białym domku z niskim płotkiem. Doczekali się trójki dzieci, piątki wnucząt
i białego psa w brązowe ciapki. On pracował,
ona w trakcie dnia zajmowała się domem, ale
gdy wracał, dzielili się wieloma obowiązkami
po równo i wtedy ona zajmowała się tłumaczeniem książek i pisaniem. Gdy dzieci dorosły,
skupiała się już głównie na tym, uczestnicząc też
w kilku wieczorowych kursach i bez przerwy
się douczając. Była zadowolona ze swojego życia, może nie tak wystrzałowego i obfitującego
w zwroty akcji, jak kiedyś marzyła, ale poukładanego i pełnego spokoju i miłości. Do czasu.
To nie tak, że wcześniej nie zauważyła
dziwnego zachowania Filipa. Sądziła jednak, że przygotowuje coś specjalnego na ich
czterdziestą rocznicę, którą mieli obchodzić
za kilka tygodni. Gdy więc wracając z lekcji
hiszpańskiego, dostrzegła męża i zarazem
swojego najlepszego przyjaciela obejmującego
dłonie i wpatrzonego w inną, sporo młodszą
kobietę, jej świat zatrząsł się w posadach. Zawsze była charakterna i potrafiła zrobić nie
lada awanturę, ale w tym przypadku chciała
zachować honor. Wypytała męża o szczegóły,
zacisnęła zęby i wystawiła bez słowa jego walizki za drzwi. Zatrzymywanie go wydało jej
się żałosne, tym bardziej że od razu przyznał,
że ogromnie się zakochał. „Jak nigdy w życiu”.
Te słowa zabolały najbardziej.
Annie wszystko przewróciło się do góry
nogami, ale postanowiła, że nie pozwoli, żeby

Wokół Anny zawsze kręciło się wielu adoratorów, ale żaden nigdy nie był tak uparty
jak Filip ani żaden nie potrafił jej tak jak on
rozśmieszyć do łez, nawet gdy wcale nie było
jej do śmiechu. Przeżyli razem wiele ciężkich i wystawiających ich przyjaźń na próbę
chwil, zanim Anna pojęła, że faktycznie wyrósł już ze swoich krótkich spodenek i nie
ma obdartych kolan, a ona może go traktować
poważnie.
Wzięli skromny ślub, zamieszkali
w tym samym miasteczku, w którym dorastali,

te zmiany ją choć trochę zniszczyły. Ku zdziwieniu przerażonych dzieci, które nie mogły
pojąć zachowania ojca, nie wpadła jednak
w otchłań rozpaczy, ale zaczęła żyć, jakby sama
była zakochana. Nie była, jeszcze nie, ale postanowiła, że potraktuje to, co się wydarzyło,
jako szansę, a nie przegraną. Zapisała się na tai
chi, założyła konto na portalu randkowym,
zaczęła się uczyć stepować i kaligrafować.
Zaplanowała dłuższe wakacje, a że chciała jechać sama i z plecakiem, to zaczęła trenować,
żeby poprawić kondycję, i przeszła na dietę,
żeby lepiej się czuć w bikini. Wyglądała, jakby
z każdym dniem młodniała.
Filip wręcz przeciwnie. Podczas kolacji
w restauracji kelnerka przyniosła jego nowej wybrance sałatkę z zielonymi oliwkami,
których ta nie znosiła. Kobieta zrobiła tak
karczemną awanturę, jakiej Filip nigdy nie widział. Podczas tamtych żenujących dziesięciu
minut zrozumiał, że stracił głowę dla kobiety,
która tylko udawała uroczą i kochającą.
Kupił największy bukiet herbacianych
róż, jaki zdołał znaleźć, i był gotowy klęczeć
na deszczu przed domem, aż Anna mu wybaczy. Nie musiał – ona zamiast tego zaprosiła
go do domu na gorącą czekoladę, a gdy zobaczyła, że zaczyna płakać – dolała mu do niej
jeszcze whisky. Nie chciała już jednak jego
powrotu, wskazała spakowany plecak i powiedziała, że teraz ona potrzebuje wolności.
l

Zdrowie

Prątek, świątek, gruźlica
J ak dochodzi

24 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Gruźlicy. Kiedyś nazywano ją chorobą biedaków,
przez ostatnich 200 lat zabiła około miliarda
ludzi. W XXI wieku wydawało się, że w Europie
– dzięki szczepieniom i postępom w leczeniu
– została pokonana. Od kilku lat notuje się jednak wzrost zapadalności na gruźlicę – obecnie
w Polsce umiera na nią około 1000 osób rocznie.

do zakażenia gruźlicą ?
Chorobę wywołują gram-dodatnie bakterie, zwane pałeczkami lub prątkami Kocha.
Nie imają się ich antybiotyki, kwasy ani zasady. W wilgotnych warunkach, bez dostępu
światła, mogą przetrwać w glebie lub kurzu
nawet kilka lat. Giną pod wpływem promieni
słonecznych, a przy 75°C stają się nieszkodliwe
po 10 sekundach.
Największe zagrożenie dla innych stanowią chorzy prątkujący, czyli wydychający bakterie z powietrzem podczas kaszlu, kichania
czy mówienia. Gruźlica rzadziej przenosi się
drogą pokarmową lub przez dotyk. Głównym źródłem zakażenia drogą pokarmową
są produkty mleczne, które pochodzą od bydła
chorego na gruźlicę, lub niepasteryzowane
mleko. Od momentu przeniknięcia bakterii
do organizmu ryzyko zachorowania utrzymuje
się przez całe życie, największe jest w pierwszym i drugim roku od zakażenia.

W Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia co godzinę wykrywa się
30 przypadków tej choroby. Gruźlica rozwija
się u 10 proc. zakażonych, w naszym kraju
większość jej przypadków to gruźlica płuc.

P o czym poznać gruźlicę ?
Najbardziej charakterystycznym objawem
choroby jest długi, trwający ponad trzy tygodnie kaszel. Chory najpierw kaszle sucho,
potem z odkrztuszaniem plwociny. Odczuwa
słabienie, senność, ma nawracające stany podgorączkowe. Zaalarmować powinien nas także
niezwiązany z dietą czy ćwiczeniami spadek
wagi oraz bóle w klatce piersiowej. W ostrym
stadium gruźlicy chory pluje krwią.

K to jest najbardziej
narażony ?
ARCHIWUM

Święta
w domu czy
na wczasach

Peryferia

Najbardziej podatne na atak gruźlicy
są dzieci pomiędzy 10. a 15. rokiem życia,
osoby w podeszłym wieku, niedożywione,
cierpiący na wrzody żołądka i dwunastnicy.
W grupie ryzyka są również palacze, a także
osoby nadużywające alkoholu oraz narkomani.
Ryzyko zachorowania na gruźlicę podnoszą
złe warunki mieszkaniowe, brak właściwej
higieny życia oraz złe warunki sanitarne.

J ak przebiega leczenie
gruźlicy ?
Terapia gruźlicy musi trwać co najmniej
pół roku. Prątkujący chorzy przebywając
w szpitalu, są odizolowani od otoczenia.
Po dwóch tygodniach przestają rozsiewać
bakterie, ale powinni zostać w szpitalu jeszcze ok. dwa–cztery tygodnie. Podczas tej fazy
leczenia, zwanej intensywną, celem jest zabicie jak największej ilości prątków gruźlicy.
Na etapie prątkowania choremu podaje się
jednocześnie trzy lub cztery leki – hydrazyd,
streptomycynę, rifampicynę i pirazynamid.
W fazie kontynuacji, po wyjściu ze szpitala,
stosuje się mniejszą ilość leków. Celem leczenia w tym stadium jest pozbycie się prątków,
które przeżyły fazę intensywną.
Od roku 2000 przed śmiercią z powodu gruźlicy udało się uratować 54 mln osób,
a śmiertelność z jej powodu zmniejszyła się
o 42 proc. Leczenie gruźlicy jest bezpłatne,
od 1999 roku refundacją kosztów terapii objęte
są również wszystkie osoby nieubezpieczone.

C zy można się uchronić
przed tą chorobą ?
Najlepszą profilaktyką przeciwko gruźlicy
są szczepienia. W Polsce są one wykonywane
od 1955 roku. Obowiązkowo szczepi się wszystkie noworodki oraz ponownie dzieci w drugim,
szóstym i 12. roku życia. Istnieje obowiązek
jednorazowego szczepienia szczepionką BCG,
dzięki któremu zostaje zminimalizowane ryzyko wystąpienia ciężkich postaci gruźlicy.  l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wiosna radosna”.
Nagrodę wylosowała: Danuta Karmańska z Czerwionki.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Syrop na gardło
Piwo to napój o wielowiekowej historii i niezmiennym od setek lat składzie. W europejskiej tradycji piwowarskiej wciąż żywe
są wskazania bawarskiego Prawa Czystości
Piwa z XVI wieku, które zakładało wykorzystanie przy warzeniu tylko czterech składników
– wody, słodu, chmielu i drożdży. Nic jednak
nie trwa wiecznie. 13 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok
w precedensowej sprawie dotyczącej jednego z ważnych składników piwa. Stroną w tym
historycznym procesie był browar z… Polski.
A chodziło oczywiście o pieniądze.

Małe polskie browary od kilku lat często zastępują słód tańszymi zamiennikami,
na przykład syropem glukozowo-fruktuzowym, maltozowym czy grysem kukurydzianym. Ich zdaniem uwarzony w ten sposób
trunek nie różni się smakiem od piw „słodowych”. Ale nie tylko niższa cena skłania
małych producentów do sięgania po syrop –
sprawia on również, że piwo jest przeważnie
mocniejsze i intensywniejsze w smaku.
Ich zdania nie podzielały jednak polskie
sądy i fiskus. Uznały one, że piwa na bazie
syropu glukozowego nie są piwami, tylko
alkoholami fermentowanymi. Orzekły więc,
że na trunki tego typu powinna być nałożona
wyższa akcyza. Od napojów fermentowanych
(jak wino czy wermut) wynosi ona 158 złotych
za hektolitr wyrobu, a od piwa 7,79 złotych
za hektolitr. Małe browary musiały się więc
liczyć z 20-krotnie większym obciążeniem
podatkowym.

T rybunał stawia warunek
Jeden polski browar, w którego piwach
słód stanowił zaledwie 7 proc. zawartości,
a przeważającą większość syrop, nie godził
się jednak z rozstrzygnięciami sądów krajowych. W Polsce został oskarżony o naruszenie
dwóch przepisów kodeksu karnego skarbowego, a sam powoływał się na wiążącą we Francji
informację taryfową. Postanowił więc odwołać
się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w Luksemburgu. Unijny sąd
wydał korzystny dla niego wyrok, orzekając,
że producenci piwa mogą zastąpić słód syropem glukozowym. Zdaniem sędziów smak
piwa jest ważniejszy od jego składu. Niektóre
polskie browary warzące piwo na bazie syropu
zyskały teraz poważny argument, by starać się
o wznowienie prawomocnie zakończonego
postępowania w ich sprawach i odzyskanie
nadpłaconej akcyzy.
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Zdaniem wielu prawników wyrok unijnego trybunału może wywołać nieprzewidziane
skutki uboczne. Skoro skład piwa jest drugorzędny, a ważniejsze jest to, by produkowany
napój nadal zachowywał właściwości piwa,
takie jak smak, zapach, kolor czy białą pianę,
to kto ma to ustalać? Eksperci Ministerstwa Finansów uważają, że w każdej dyskusyjnej sprawie to sędziowie będą musieli sprawdzić, czy
napój przejawia wszystkie cechy i właściwości,
by móc uznać go za piwo. A jak będą mogli
to zrobić? Wyłącznie organoleptycznie, czyli
za pomocą zmysłów węchu i smaku. Oznacza
to więc, że biegli sądowi będą musieli przejść
przyspieszony kurs piwowarstwa, by wydawać
sprawiedliwe oceny.

P rzystań w P arku Ś ląskim

otwarta
Od 14 marca znowu działa legendarna
chorzowska restauracja. Od lat 50. była kultowym miejscem dla kilku pokoleń Ślązaków. Opustoszała w 1989 roku, gdy zmarł jej
ostatni właściciel. Na parterze wyremontowanej Przystani znajdują się bar, kawiarnia,
część restauracyjna i taras widokowy, a nad
restauracją są kameralne pomieszczenia,
w których można organizować przyjęcia
okolicznościowe. Zachowano dwie łódeczki
zdobiące antresolę i filary z lat 50. Kuchnia
ma być tradycyjna, ale europejska, a miejsce
dla każdego i na każdą kieszeń. Z Przystani
mają wypływać gondole, w planach jest też
budowa mola.

MAREK KOWALIK

Tegoroczny majowy weekend może trwać
nawet dziewięć dni, wystarczy wziąć trzy
dni urlopu. W biurach podróży duży ruch,
gdyż liczba ofert na wyjazdy w tym terminie
szybko maleje. Trudno więc liczyć na oferty last
minute. Jak wynika z badania rezerwacji z początku marca, najpopularniejszym kierunkiem
majówkowego urlopu stała się Turcja, gdzie
wybiera się co czwarty klient biura podróży i jest
to o 19 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Kolejne popularne kierunki to Grecja, Hiszpania,
Egipt i Cypr. Polacy coraz chętniej podwyższają
jakość wypoczynku, stawiając na hotele pięciogwiazdkowe, które stanowią już taki sam procent rezerwacji jak obiekty o klasie o gwiazdkę
niższej. Aż 80 proc. rezerwacji to wyjazdy all
inclusive, czyli wszystko w cenie. W tym roku
średnia cena tygodniowego wyjazdu do czterogwiazdkowego hotelu w formule AI wynosi 2050
złotych, a do pięciu gwiazdek, gdzie odsetek AI
to 90 proc. – 2620 złotych. Najtańszy wyjazd
zagraniczny oferuje Bułgaria. Majówkowa rezerwacja w tym kraju to wydatek 1535 złotych.
Polacy powyżej 65. roku życia stanowią
17 proc. społeczeństwa naszego kraju.
Jesteśmy szóstym co do wielkości społeczeństwem UE i stanowimy 7,4 proc. ogółu jej
ludności. Od ponad 30 lat zmienia się struktura naszego społeczeństwa – starzejemy
się. Zmniejsza się udział dzieci i młodzieży
poniżej 20 lat, a zwiększa się odsetek osób
starszych. Jednak mimo to jesteśmy jednym
z młodszych społeczeństw w UE, gdzie seniorzy stanowią ponad 19 proc. Młodsze
od naszego są społeczeństwa Cypru, Irlandii, Luksemburga i Słowacji. Jednak zgodnie
z prognozami Eurostatu korzystna dla Polski
różnica będzie się zmniejszać i w 2050 roku
odsetek seniorów będzie w Polsce wyższy
niż w pozostałych krajach UE, a najbardziej
wzrośnie już w następnej dekadzie. Dziś więcej
starszych osób żyje w miastach – 18,5 proc.
w stosunku do 14,7 proc. na wsiach. Przeciętna
mieszkanka miasta ma 43,8, a wsi – 39,9 roku.
Z kolei Polak miastowy ma średnio 39,7 roku,
a na wsi o dwa lata mniej – 37,7.
Tylko 37 proc. Polaków przeczytało
w ubiegłym roku przynajmniej jedną
książkę. To nie jest dobra wiadomość, gdyż

zainteresowanie książkami nie rośnie, a liczba
księgarń wciąż spada (w 2009 roku było ich
ponad 7 tys., obecnie jest poniżej 4 tys.), spada
również sprzedaż książek. Za małe zainteresowanie czytelnictwem zapewne odpowiedzialny
jest styl życia, sposoby spędzania wolnego czasu, spopularyzowanie rozrywki cyfrowej i fakt,
że za sprawą przemian w dziedzinie technologii
komunikowania się ludzi książki nie są dziś
jedynym źródłem wiedzy i informacji.
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