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Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii: – PGG 
zapewne rozważy obciążenie 
energetyki karami 
za nieodebrany 
węgiel.

Uroczyste 
zakończenie studiów 
podyplomowych

JSW i Akademia Górniczo- 
-Hutnicza.

strona 3

JSW będzie 
wykorzystywać 
nowoczesne 
technologie
Międzynarodowe Forum Gór-
nicze (International Mining 
Forum) jest źródłem wiedzy dla 
branży górniczej.

strona 4

Polska Grupa 
Górnicza – rozwój 
w wielu branżach
Temat górnictwa węgla kamien-
nego będzie włączany do kampa-
nii politycznych prowadzonych 
w roku wyborczym. 

strona 6–7

Nagrodzono ludzi 
z wielką pasją
WFOŚiGW w Katowicach roz-
strzygnął tegoroczny konkurs 
Zielone Czeki.

strona 8

IMF 2019. Koalicja australijsko-polska 

Ważna konferencja

Ambasador Australii Paul Wojciechowski brał udział w IMF 2019. Mówił między innymi 
o znaczeniu węgla kamiennego w gospodarce, o możliwościach współpracy polsko-australijskiej 

dotyczącej wykorzystania wodoru jako paliwa i o ochronie środowiska naturalnego. Gospodarzem 
międzynarodowej konferencji była Jastrzębska Spółka Węglowa. Ambasador Australii powiedział: 
– W czasie IMF 2019 rozmawialiśmy o nowoczesnych technologiach. To bardzo satysfakcjonujące, 
że JSW jest w czołówce światowych firm górniczych, które planują wdrażanie nowych rozwiązań, 

bardziej przyjaznych dla środowiska. To istotny wkład w ograniczenie negatywnych skutków 
działalności gospodarczej. Australia, tak jak JSW, szuka partnerów, aby pomóc całemu światu 

w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla. Mam na myśli nie tylko produkcję węgla koksowego, koksu 
i stali. Bardzo ważne są nowe rozwiązania służące zmniejszeniu efektu cieplarnianego. Australia 
ma dużo do zaoferowania, ale możemy także uczyć się od JSW, jeżeli chodzi o paliwa wodorowe. 

Polska spółka przygotowała bardzo ciekawe projekty wytwarzania wodoru z gazu koksowego, który 
jest produktem ubocznym wytwarzania koksu. Interesująca jest koncepcja wykorzystania wodoru 

w ogniwach wodorowych zasilających autobusy miejskie.
wIęcej na s. 5
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B E Z  F A J R A N T U

Najłatwiej jest 
likwidować
J est rok wyborczy. Zawsze przy takiej okazji politycy 

przerzucają się górnictwem niczym gorącym 
kartoflem. W tym roku jednak sytuacja jest wyjątkowa. 
Politycy opozycji uznali, że nie należy głowić się nad tym, 
co dobrego zrobić dla branży. Trwa licytacja, kto bardziej 
ograniczy górnictwo. Robert Biedroń, lider partii Wiosna, 
zaproponował ekspresowe tempo zamykania kopalń. Kilka 
dni przed majowymi świętami Grzegorz Schetyna, lider 
Platformy Obywatelskiej i Koalicji Europejskiej startującej 
w eurowyborach, zapowiedział, że Koalicja będzie 
uczestniczyć w wielkich europejskich projektach. „Dzięki 
wsparciu Unii zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako 
paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady” 
– zapowiedział Grzegorz Schetyna. Proponowałbym 
panu Schetynie, aby postawił sobie ambitniejszy cel – 
upowszechnienie w ciągu 10 lat technologii czystego 
spalania węgla i produkcji z węgla czystego paliwa 
do ogrzewania domów i mieszkań. Najłatwiej jest coś 
likwidować. Przypomnę tylko, że w 2015 roku niewiele 
brakowało, a przez serię wielkich zaniechań politycy 
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
byli bliscy likwidacji górnictwa węgla kamiennego. Stracili 
władzę, stracili okazję do likwidacji. Ach, oni nie musieliby 
niczego likwidować. Samo zapadłoby się i zlikwidowało, 
bo do dziś trudno znaleźć w tym gronie osobę, którą można 
byłoby określić mianem gospodarza branży. Faktycznego 
gospodarza, a nie z tytułem nadanym z urzędu.

C zynienie w czasie kampanii wyborczej zalety 
z zapędów likwidacyjnych jest tym bardziej 

zaskakujące, że niektórzy politycy partii tworzących KE 
zarzucali Prawu i Sprawiedliwości błędy w naprawie 
górnictwa, a niektórzy nawet mówili, że jest to realizacja 
ich koncepcji, ale w niezbyt skuteczny sposób. Tak, jeżeli 
eliminowanie paliwa węglowego z sektora komunalno- 
-bytowego ma być twórczym rozwinięciem 
wcześniejszych planów polityków opozycji, to boję 
się myśleć, co byłoby, gdyby oni sprawowali władzę 
i rzeczywiście mogliby coś likwidować. 

M am także uwagę natury formalnej. Jak pan 
Schetyna wyobraża sobie likwidację paliwa 

węglowego do pieców gospodarstw domowych, a może 
nawet ciepłowni miejskich? Jest tylko jeden sposób – 
urzędnicze decyzje na poziomie Unii Europejskiej. Co da 
w zamian pan Schetyna? O tym cisza. 

Z anim kandydaci z partii opozycyjnych 
do europarlamentu zabiorą się za likwidację, 

dobrze byłoby, aby ogłosili plan walki z ubóstwem 
energetycznym. 12 proc. Polaków można zaliczyć 
do grupy ubogich energetycznie. To osoby, które mają 
kłopot z opłatami za energię elektryczną, ciepło, za węgiel 
potrzebny do ogrzania domów. W krajach UE około 
50 mln osób jest w takiej sytuacji. Ubóstwo energetyczne 
zmusza część ludzi do spalania w piecach śmieci 
i odpadów z tworzyw sztucznych. 

P olskie górnictwo przetrwało ciężki czas. Wysiłki rządu, 
menedżerów i załóg górniczych przyniosły dobre 

efekty. Teraz, kiedy branża wychodzi na prostą, część 
polityków opozycji funduje nam program likwidowania 
tego, co uratowaliśmy tak olbrzymim wysiłkiem. 
To nieracjonalne. To także niszczenie pieniędzy włożonych 
w górnictwo i próba burzenia na Śląsku bardzo wrażliwych 
powiązań ekonomicznych. Mizerny to polityk, który jak 
już nie wie, co zrobić, to proponuje, aby coś zamknąć albo 
zlikwidować. Doświadczenia minionych lat udowodniły, 
że zamykanie i burzenie jest najłatwiejszym sposobem 
udowodnienia, że coś się zmienia. Czy o to chodzi?  l 

Zaskoczyła mnie informacja, że Jastrzębska Spółka Wę-
glowa w zeszłym roku wydała 300 mln złotych na ener-
gię elektryczną. Możliwe, że w tym, a najpóźniej w przy-
szłym, będzie to 400 mln złotych. Olbrzymie pieniądze. 
To więcej niż miesięczny fundusz płac. Ucieszyła mnie 
zaś informacja, że za kilka lat będziemy energetycznie 
samowystarczalni. Na koncie zostanie rocznie kilkaset 
milionów złotych. Okazuje się, że w Polsce jest wiele 
firm, które chcą inwestować we własne źródła energii, 
ponieważ obawiają się rosnących cen. 

N a nic zdają się zapewnienia Ministerstwa Ener-
gii o tym, że ceny nie powinny rosnąć. Sko-
ro przedsiębiorcy uważają, że ceny wzrosną, 

to zapewne wzrosną. Bardzo dobrze, że zarząd JSW 
ma przygotowaną koncepcję i wie, co zrobić, abyśmy 
nie byli narażeni na dodatkowe koszty. Przy okazji 
będziemy mieli zagwarantowaną niezawodność zasi-
lania. Jest to tym bardziej istotne, że działania rządu 
mające na celu zachowanie niezmienności cen energii 
elektrycznej kiedyś się skończą. Kopalnie bez prądu 
nie mogą działać. 

Jeżeli mówi się o energii elektrycznej, to od razu 
pojawia się temat węgla dla energetyki. W 2018 roku 
do Polski sprowadzono prawie 20 mln ton tego paliwa. 
Zdaniem analityków wydaliśmy na import około 7 mld 
złotych. Około 40 proc. zapotrzebowania na węgiel 

dla gospodarstw domowych jest zaspokajane węglem 
z importu, niemal wyłącznie z Rosji. Doszło do sytuacji, 
że importerzy konkurują z Polską Grupą Górniczą, 
chcą sprzedawać znacznie taniej swoje zapasy i odebrać 
PGG rynek. Kontrakty z energetyką są wieloletnie, dla-
tego na razie nie ma problemu. Jednak przykład z im-
portem pokazuje, jak bardzo potrzeba nam węgla i jak 
bardzo utrzymujemy miejsca pracy w zagranicznych 
kopalniach. Choć jeszcze nie ma dramatu, uważam, 
że sytuacja jest poważna. Jeżeli dopuścimy do wojen 
cenowych, przegramy. Polskie górnictwo nie wytrzyma 
presji sprzedawców rosyjskiego węgla. 

Z około 20 mln ton węgla z importu, z samej Ro-
sji sprowadziliśmy około 13 mln ton. Zapłaciliśmy 
za niego prawie 3,5 mld złotych. To paliwo trafiało 
przede wszystkim do tak zwanego sektora komunalno-
-bytowego i indywidualnych odbiorców. 

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapo-
wiada, że w tym roku import będzie mniejszy. Jednak 
to nie zmienia faktu, że na rynku rozgrywa się batalia 
o to, kto będzie głównym dostawcą paliwa węglowe-
go. Najgorsze jest, że jeżeli wygrają importerzy węgla 
z Rosji, zorientujemy się zbyt późno, aby móc zarea-
gować. Reagować trzeba teraz. Czy po to walczymy 
o energetykę węglową i węglowe elektrociepłownie, 
aby wspierać rosyjskie górnictwo? Na razie jesteśmy 
ich sponsorem.  l

Pięścią w stół

Sponsor rosyjskiego górnictwa

Polskie 
górnictwo nie 
wytrzyma presji 
sprzedawców 
rosyjskiego 
węgla.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Zanim któryś z polityków zacznie ogłaszać likwidację 
górnictwa, dobrze byłoby, aby siadł i spokojnie poli-
czył koszty. Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach obliczyli, że aby utrzymać na przyzwoi-
tym poziomie ekonomię regionu śląskiego, trzeba by-
łoby wydać około 50 mld euro. To koszty stworzenia 
nowych miejsc pracy oraz zapobieżenia katastrofie 
ekonomicznej i społecznej. W zaokrągleniu powinni-
śmy dysponować kwotą około ćwierć biliona złotych, 
aby powiedzieć mieszkańcom naszego regionu: Bę-
dziemy likwidować kopalnie, ale w zamian stworzymy 
nowy przemysł. 

J ednak takie stwierdzenie nie rozwiązuje prob-
lemu. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: 
Jaki to ma być przemysł, skąd wziąć fachowców 

do wykonania tego zadania i co zrobić, aby nowe miej-
sca pracy były dobrze płatne, stabilne i korzystne dla 
regionu. My zbyt często zachwycamy się modnymi 
hasłami. Teraz lansuje się modę na likwidację kopalń. 
Chciałbym tylko przypomnieć, że przed laty modne 
było likwidowanie Państwowych Gospodarstw Rol-
nych. Zlikwidowano PGR, a regiony, w których były 
one podstawą bytu dla wielu osób, do tej pory nie mogą 
otrząsnąć się po tej bardzo udanej operacji. Możliwe, 
że trzeba było rozwiązać problem PGR-ów. Możliwe 
też, że trzeba było posunąć się do likwidacji. Jednak 
trzeba było w zamian coś zaproponować ludziom, któ-
rzy nagle stracili możliwość zarabiania. Minęło prawie 
ćwierć wieku od tego „wielkiego sukcesu” i wciąż nie 
ma sensownej propozycji. Dochowaliśmy się kolejne-
go pokolenia, które wegetuje na garnuszku pomocy 
społecznej. 

Na początku XXI wieku sukcesem zakończył się 
program likwidacji kopalń przeprowadzony przez 
rząd Jerzego Buzka. Tempo także było imponujące. 
Po sukcesie ówczesnego rządu do tej pory nie może 
się otrząsnąć wiele miejscowości i dzielnic miast, które 
żyły z górnictwa. Owszem, są spektakularne przykłady 
rewitalizacji pokopalnianych terenów, zrealizowano 
sporo różnego rodzaju programów, ale w większości 

przypadków mamy do czynienia z degradacją. Wy-
starczy zobaczyć, co dzieje się w okolicach zlikwido-
wanych kopalń. 

Tak jak są zapędy, aby likwidować kopalnie, tak 
są też koncepcje, aby likwidować energetykę węglową. 
Podobno wystarczy słońce i wiatr, aby mieć energię 
elektryczną. Przestrzegam przed próbą realizacji tych 
pomysłów. Taki eksperyment skończy się ogólnopol-
skim dramatem. Najgorsze jest, że w roku wyborczym 
politycy opozycji głowią się, co powiedzieć, aby zwrócić 
na siebie uwagę, i mówią rzeczy bardzo niemądre. 
Na przykład uważają, że skoro Komisja Europejska 
obiecała pieniądze na transformację regionów gór-
niczych, to problem rozwiązany. Na razie to ma być 
5 mld euro dla wszystkich regionów górniczych w Unii 
Europejskiej. A przypomnę, że zastąpienie kopalń 
PGG innym przemysłem to wydatek 50 mld euro. 
Mówił o tym wielokrotnie prezes PGG Tomasz Rogala. 
Pozwolę sobie zacytować fragment jego wypowiedzi 
z konferencji Energy24 towarzyszącej szczytowi kli-
matycznemu w Katowicach. 

„To pokazuje, jak na wielu różnych biegunach jeste-
śmy w zakresie rozumienia sprawiedliwej transformacji 
energetycznej. W ten sposób na Komisji Europejskiej 
został postawiony duży problem dla wszystkich prze-
ciwników węgla, bo dzisiaj muszą pokazywać w sto-
sunku do tych jednostek trochę inne kwoty niż 5 mld 
euro, które zaprezentowano na początku. Tym bardziej 
ma to znaczenie, że w ten sposób obnażyliśmy fakt, 
że nie chodzi o transformację, tylko likwidację. Bo 
5 mld euro to kwota na likwidację w górnictwie i w jego 
otoczeniu stanowisk pracy, zakładów, wyczyszczenie 
i przywrócenie im pierwotnego charakteru sprzed 
200 lat. Tak na marginesie wydaje się, że sporo z PRE_
COP24 i naszej pracy skorzystali Niemcy, ponieważ jak 
usiedli do swojego okrągłego stołu górniczego, to tam 
też pojawiła się kwota kilkudziesięciu miliardów euro, 
której spółki i samorządy zażądały od Berlina za za-
mknięcie górnictwa węgla brunatnego” – powiedział 
prezes PGG. 

l

Przypomnę, 
że zastąpienie 
kopalń PGG innym 
przemysłem 
to wydatek  
50 mld euro. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Mamy do wydania 50 mld euro?

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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JSW i Akademia Górniczo-Hutnicza

Uroczyste zakończenie 
studiów podyplomowych

Zakończyła się pierwsza edycja dwóch seme-
stralnych studiów podyplomowych: Węgiel 
koksowy i koks, współczesne rozwiązania 
technologiczne i rynkowe. Program studiów 
został przygotowany przez naukowców z AGH 
i specjalistów z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
27 kwietnia w AGH studenci odebrali dyplomy 
ukończenia studiów. – Nasza Spółka realizuje 
wiele innowacyjnych projektów. Potrzebuje-
my specjalistów, którzy będą liderami zespo-
łów realizujących te projekty bądź będą prze-
kazywać swoją wiedzę innym pracownikom 
JSW. Ponieważ jakość i efektywność są pod-
stawą funkcjonowania Grupy Kapitałowej 
JSW, program studiów kładł nacisk na wiedzę, 
dzięki której będziemy osiągać jak najlepsze 
efekty pracy – mówi Artur Dyczko, pełnomoc-
nik zarządu JSW do spraw strategii i rozwoju.

W kwietniu 2018 roku ruszyła I edycja 
dwusemestralnych studiów podyplomowych. 
W pierwszej edycji studiów wzięło udział 47 
pracowników GK JSW. Są to osoby pracujące 
na stanowiskach menedżerskich oraz kierow-
niczych we wszystkich kopalniach, w kok-
sowniach należących do JSW Koks i w biurze 
zarządu. W Grupie Kapitałowej odpowiadają 
za przygotowanie produkcji, roboty przygo-
towawcze, eksploatację, przeróbkę węgla 
i wytwarzanie koksu. Zajęcia trwały łącznie 
150 godzin. 

Wykładowcami byli przedstawiciele świa-
ta nauki: AGH, Politechniki Śląskiej, Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Instytutu Gospodar-
ki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
Głównego Instytutu Górnictwa, a także firmy 
FAMUR, UNIVERSE-IBS oraz JSW SA, którzy 
swoje doświadczenia zdobywali w różnych 

kopalniach w Polsce i na świecie. Program stu-
diów obejmował zagadnienia związane z rolą 
i znaczeniem węgla kamiennego, zwłaszcza 
koksowego, jego jakości i technik eksploatacji. 

Studenci pozyskali wiedzę o procesach 
technologicznych realizowanych od etapu roz-
poznania geologicznego, poprzez metody sza-
cowania wartości złoża, techniki eksploatacji 
i przeróbki węgla, problematykę sektora kok-
sochemicznego, w kontekście strategii, moż-
liwości rozwoju i perspektyw w określonych 
uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Studenci zdobyli kompetencje zawo-
dowe i społeczne umożliwiające aktywny 
udział w efektywnym zarządzaniu przed-
siębiorstwem, na różnych szczeblach ka-
riery zawodowej, zwłaszcza stanowiskach 
menedżerskich.

Niebagatelne znaczenie w całości studiów 
miała  wymiana doświadczeń pomiędzy śred-
nią kadrą kierowniczą reprezentującą w trak-
cie studiów różne zakłady górnicze. 
Ireneusz OsadzIn, 
bIurO zarządu, ze-
spół zaawansOwanej 
analItykI danych: 
Większość uczestników 
pierwszej edycji studiów 
podyplomowych to pra-
cownicy kopalń albo oso-
by pośrednio związane 
z produkcją węgla koksowego. Pracuję w ze-
spole analityki danych. Dzięki zajęciom w cza-
sie studiów mogłem zyskać szersze spojrzenie 
na ciąg technologiczny, poczynając od prac 
przygotowawczych, kończąc na produkcji 
koksu. Okazuje się, że aby osiągnąć jak naj-
lepsze efekty, nie wystarczy wydobycie węgla. 

Rozpoznanie jakości węgla w złożu, sposób 
planowania rozcinki, ścisła współpraca części 
górniczej kopalni z zakładem przeróbki, a nie 
tylko tony wydobytego węgla - to wszystko 
decyduje o jakości surowca dostarczanego 
do koksowni. 

Dla mnie ważnym doświadczeniem była 
wizyta w koksowni w Radlinie. Poznanie za-
gadnień koksownictwa spowodowało, że teraz 
wiem, co decyduje o sukcesie całej GK JSW. 
Wiem także, jakie informacje są istotne, aby 
zapewnić koksowniom jak najlepszy surowiec 
i jak poprawić efektywność. Sądzę, że wszyscy 
uczestnicy studiów przekonali się, że dla dobra 
firmy trzeba łączyć świat górniczy ze światem 
koksowniczym. 
paweł nIeradzIk, kwk 
budryk, nadsztygar 
mechanIczny pOd zIe-
mIą: Dzięki studiom 
podyplomowym posze-
rzyłem wiedzę na temat 
górnictwa, koksowni-
ctwa i ekonomii. Byłem 
jedynym mechanikiem w grupie studentów. 
Uczestniczę w projekcie wprowadzenia obu-
dowy kotwowej w kopalni Budryk. Studia po-
zwoliły poszerzyć wiedzę na tematy związane 
z nowymi projektami przygotowanymi do re-
alizacji. W zasadzie żaden z tych projektów 
nie ogranicza się do wąskiej dziedziny. Są one 
obliczone na poprawę efektywności całej Gru-
py Kapitałowej. 

Uważam, że po dwóch semestrach bardzo 
ciekawych zajęć będę mógł dzielić się wiedzą 
ze swoimi współpracownikami. Bardzo ważna 
jest jakość węgla. Dzięki studiom poznałem 
na przykład nowe sposoby wykorzystania 

maszyn i eksploatacji niskich pokładów, właś-
nie pod kątem uzyskiwania jak najlepszego 
i najbardziej czystego węgla. Może się wydawać, 
że przecież to wszystko powinniśmy wiedzieć. 
Jednak wiedza górnicza rozwija się, nadąża 
za postępem i my musimy dostosować się 
do zmieniających się realiów.
mIchał mOńka, nad-
sztygar, kIerOwnIk 
OddzIału rObót przy-
gOtOwawczych kwk 
knurów-szczygłO-
wIce, ruch knurów: 
Większość z nas jest 
absolwentami kierunku 
górniczego Politechniki 
Śląskiej. Uważam, że jesteśmy dobrze przy-
gotowani do pracy górniczej. Jednak zasady 
ekonomii, wiedza koksownicza czy najnow-
sze rozwiązania w górnictwie – to dziedziny, 
które szybko się rozwijają. W czasie studiów 
górniczych nie miałem okazji zdobyć wiedzy 
o koksownictwie. Teoretycznie może się wy-
dawać, że nie jest ona potrzebna górnikowi. 
Jednak osoba, która pracuje w ruchu kopalni, 
ma wpływ na jakość wydobywanego węgla. 
Bez węgla dobrej jakości nie ma dobrego kok-
su. Jeżeli pracę pod ziemią od samego począt-
ku organizuje się tak, aby spełnić oczekiwa-
nia zakładu przeróbczego i koksowni, wtedy 
efekty ekonomiczne pracy górnika są lepsze. 
Studia podyplomowe były świetną okazją 
do zapoznania się z najnowszymi osiągnię-
ciami w organizacji pracy i z wymaganiami 
koksowni. Wielką zaletą studiów było to, 
że mogliśmy poznać nowe technologie, które 
możemy wdrażać od zaraz.

IRENEUSZ OSADZIN, ST 

W kwietniu 2018 roku ruszyła I edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych. Wzięło w niej udział 47 pracowników GK JSW. Absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów 27 kwietnia. Uroczystość odbyła się w 
AGH w Krakowie
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Cyfryzacja, ekologia, efektywność, bezpie-
czeństwo pracy pod ziemią – to tematy naj- 
istotniejsze dla górnictwa węgla kamienne-
go. Bez wymiany doświadczeń w gronie mię-
dzynarodowych ekspertów niemożliwy jest 
postęp. Górnictwo musi rozwijać współpracę 
z ośrodkami naukowymi, z firmami informa-
tycznymi i specjalistami od usuwania nega-
tywnych skutków działalności przemysłowej. 
Dlatego obrady w czasie trwania International 
Mining Forum były źródłem wiedzy dla całej 
branży górniczej.

Jednym z najważniejszych punktów IMF 
2019 było podpisanie porozumień o współ-
pracy między Grupą Kapitałową JSW a po-
tentatami branży informatycznej – firmami 
Microsoft, IBM i SAP Polska. 

– Przemysł 4.0 to kierunek, w którym 
nieuchronnie zmierzamy – powiedział prof.  
Artur Kozłowski, dyrektor Instytutu Tech-
nik Innowacyjnych EMAG. – Automatyzacja, 
dane cyfrowe i cyfrowa łączność to kierunek, 
który jest już wyznaczony w przemyśle i po-
krywa się z kierunkiem rozwoju Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej – powiedział Daniel Ozon, 
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

W zakładach JSW wygłoszono serię pre-
lekcji związanych m.in. z automatyzacją pro-
dukcji i optymalizacją energetyczną kopalń. 
Istotna była dyskusja o usuwaniu negatywnych 
skutków działalności przemysłowej. W sesji 
w Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym w Katowicach uczestniczyli naukowcy 
z kilku krajów europejskich. – Czerpanie z do-
świadczeń krajów, które muszą rozwiązywać 
podobne problemy, jest dla nas niezwykle 
ważne, bardzo doceniamy wszelkie informacje 
w zakresie usuwania skutków działalności 
przemysłowej. Zaangażowanie w rekultywację 
terenów poprzemysłowych to nasze etyczne 
zobowiązanie – powiedział Daniel Ozon, pre-
zes zarządu JSW. W tej sprawie Jastrzębska 
Spółka Węglowa zaprosiła do współpracy 
ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. W podpisaniu listu intencyjnego 
wzięła udział także uniwersytecka spółka 
celowa SPIN-US. – Projekt skoncentrowany 
będzie na wykorzystaniu wiedzy, którą mają 
naukowcy Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Śląskiego, w celu podniesienia wartości te-
renów, które zostały zdegradowane czy też 
zniszczone wskutek działalności górniczej – 
mówiła Katarzyna Papież-Pawełczak, prezes 
zarządu SPIN-US.

W Katowicach zaprezentowano też nowy 
pomysł spółki JSW Innowacje, która w Grupie 
Kapitałowej JSW zajmuje się wdrażaniem no-
wych rozwiązań technicznych w kopalniach, 
koksowniach, a także w dziedzinie ochrony 
środowiska. Wkrótce ma ruszyć portal inter-
netowy nowylevel.pl, przeznaczony dla osób 
i firm z nowatorskimi pomysłami, zwłaszcza 
dotyczącymi przemysłu i branży karboche-
micznej. – Najważniejsze w tym projekcie 
jest wyjście poza schemat myślenia „to się nie 
da” – tłumaczył Jacek Srokowski, wiceprezes 
spółki JSW Innowacje.

Wiele uwagi poświęcono też trady-
cyjnym aspektom górniczej działalności 

– na przykład z zakresu technologii głębienia 
szybów. O czwartej rewolucji przemysłowej 
dyskutowano w katowickiej siedzibie spółki 
JSW Innowacje, gdzie spotkali się naukow-
cy, inżynierowie i specjaliści od wierceń, 
a także eksperci budowy nowych kopalni 
oraz pogłębiania szybów. Wśród nich byli 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów, które jest jedną z dwóch polskich 
firm specjalizujących się w wykonywaniu 
tych wyjątkowo trudnych prac. JSW przej-
muje tę spółkę. – Dwa lata temu nikt nie 

myślał, że Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 
będzie w strukturach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ 
przejęcie PBSz to przede wszystkim zapew-
nienie bezpieczeństwa JSW w kontekście 
zabezpieczenia dostępu do nowych zasobów 
węgla koksowego, a w efekcie zwiększenie 
wydobycia i sprzedaży do poziomu powyżej 
18 mln ton węgla. Ze strony JSW to jest bar-
dzo przemyślana strategia – powiedział Artur 
Dyczko, pełnomocnik zarządu ds. strategii 
i rozwoju JSW. 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 
to firma z 70-letnią tradycją, stale się rozwija 
i ma wiele do zaoferowania Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej. – PBSz wielokrotnie zmieniało 
właścicieli. Mam nadzieję, że z JSW wiążemy 
się na wiele lat. Współpracujemy z wieloma 
uczelniami. Dzięki wsparciu ośrodków nauko-
wych jesteśmy przygotowani do pracy w naj-
trudniejszych warunkach. Wykonujemy nasze 
zadania w sposób efektywny i bezpieczny – 
powiedział Marcin Mieszczak, wiceprezes 
zarządu PBSz.  l

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny i Twoich finansów.

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl 
lub zadzwoń: 32 721 51 00

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! 

Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE. 
Poszukujemy 170 nowych pracowników. 
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy 
i operatorów obróbki skrawaniem.

R E K L A M A

Międzynarodowe Forum Górnicze (International Mining Forum) 
jest źródłem wiedzy dla branży górniczej 

JSW będzie wykorzystywać 
nowoczesne technologie
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 XnOwy górnIk: Górnictwo węgla kamien-
nego nie ma dobrej opinii. Czy Australia pla-
nuje ograniczenie jego znaczenia?
paul wOjcIechOwskI: 
Górnictwo węgla kamien-
nego jest bardzo ważną 
branżą dla gospodarki 
Australii. Na pewno nie 
zaginie. Z przemysłu wy-
dobywczego pochodzi 
około 6 proc. produktu 
krajowego brutto. Węgiel 
jest ważnym towarem eksportowym. Uwa-
żam, że kraje, dla których górnictwo węgla 
kamiennego ma istotne znaczenie, powinny 
stworzyć koalicję. Jestem przekonany, że Au-
stralia i Polska mogą ją stworzyć. 

Zdaję sobie sprawę z wyzwań, jakie sto-
ją przed górnictwem. Musimy ograniczać 
negatywny wpływ paliw kopalnych na kli-
mat. Wiele na ten temat mówiono w czasie 
szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. 
Uważam, że nowoczesne technologie ułatwią 
korzystanie z węgla w sposób przyjazny dla 
środowiska. Przykładem jest Jastrzębska Spół-
ka Węglowa, która wydobywa węgiel koksowy, 
a w swoich koksowniach produkuje koks. 

W czasie IMF 2019 rozmawialiśmy mię-
dzy innymi o nowoczesnych technologiach. 
To bardzo satysfakcjonujące, że JSW jest 
w czołówce światowych firm górniczych, które 
planują wdrażanie nowych rozwiązań, bar-
dziej przyjaznych dla środowiska. To istotny 
wkład w ograniczenie negatywnych skutków 
działalności gospodarczej. Australia, tak jak 
JSW, szuka partnerów, aby pomóc całemu 
światu  w ograniczeniu emisji dwutlenku wę-
gla. Mam na myśli nie tylko produkcję wę-
gla koksowego, koksu i stali. Bardzo ważne 
są nowe rozwiązania służące zmniejszeniu 
efektu cieplarnianego. Australia ma dużo 
do zaoferowania, ale możemy także uczyć 

się od JSW, jeżeli chodzi o paliwa wodoro-
we. Polska spółka przygotowała bardzo cie-
kawe projekty wytwarzania wodoru z gazu 
koksowego, który jest produktem ubocznym 
wytwarzania koksu. Interesująca jest kon-
cepcja wykorzystania wodoru w ogniwach 
wodorowych zasilających autobusy miejskie. 
W Australii są prowadzone badania, dzięki 
którym będzie można wytwarzać tak zwany 
zielony wodór, wykorzystując do tego energię 
ze źródeł odnawialnych. Firmy australijskie 
są gotowe do współpracy z polskimi firma-
mi produkującymi maszyny i urządzenia dla 
górnictwa. Jeżeli będziemy wspólnie działać, 
możemy mieć sukcesy w wielu dziedzinach. 

 X Firmy australijskie są gotowe do współ-
pracy. Czy polskie spółki mają szansę zdo-
być w Australii dobre kontrakty? 

– Oczywiście. Jesteśmy wielkim rynkiem 
górniczym. Organizujemy bardzo duże targi 
branżowe. Jest kilka polskich firm produku-
jących maszyny i urządzenia, które są znane 
w Australii. Jesteśmy otwarci na współpracę, 
czekamy na ciekawe rozwiązania techniczne. 
Trwają negocjacje na temat traktatu handlo-
wego między Australią a Unią Europejską. Za-
warcie tego traktatu przyczyni się do większe-
go otwarcia rynku australijskiego na maszyny 
i usługi dla górnictwa. Australia kupuje od Pol-
ski dwa razy tyle co Polska od niej. Bardzo ceni-
my polskie maszyny i samochody. Po zawarciu 
tego traktatu i zmniejszeniu ceł handel będzie 
jeszcze bardziej się rozwijał. Obecnie eksport 
z Polski do Australii jest dwa razy większy niż 
import naszych towarów i usług do Polski. Nie 
gniewamy się z tego powodu. Wymiana han-
dlowa ma duże możliwości rozwoju.

 X Australijskie kopalnie mają bardzo wy-
sokie wymagania. Polski producent łań-
cuchów górniczych, firma FASING, planuje 

zwiększyć swoją obecność na australijskim 
rynku górniczym. Czy pana zdaniem FASING 
ma szansę zdobyć kontrahentów?

– Oczywiście. Polskie maszyny i urządzenia 
mają dobrą opinię w Australii. Znanymi marka-
mi są na przykład Famur i Conbelts. Na rynku 
australijskim rządzi podstawowa zasada: Pro-
dukt musi być najwyższej jakości, a producent 
powinien zapewnić bardzo dobry serwis. Jeżeli 
te warunki są spełnione, nie powinno być prob-
lemu ze znalezieniem kontrahentów. 

 X Co pana zdaniem ułatwi polskim firmom 
znalezienie kontrahentów? 

– Zapraszam do Australii, aby poznać 
naszą specyfikę i ludzi. To bardzo duży kraj, 
zajmuje cały kontynent. Nie da się nawiązać 
kontaktów w kilka dni. Firmy z całego świata 
walczą o kontrakty, dlatego trzeba promować 
siebie i swoją produkcję. W ubiegłym roku 
w Sydney zostało otwarte przedstawicielstwo 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W uro-
czystości wziął udział prezydent RP Andrzej 
Duda. Byłem na otwarciu przedstawicielstwa 
i mogę zapewnić, że polscy przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pomoc tego biura. 

Zapraszam polskie firmy nie tylko do han-
dlu, ale także do inwestycji. Jestem przekonany, 

że traktat o wymianie handlowej między Au-
stralią a Unią Europejską zostanie podpisany 
i otworzy on drogę do korzystnych inwestycji. 

 X Bardzo dobrze wyraża się pan o górni-
ctwie. Jest pan jego fanem?

– Cenię tę gałąź gospodarki. Pochodzę 
z górniczego stanu Queensland. Zdaję sobie 
sprawę ze znaczenia górnictwa i wiem, jak 
trudno jest zmienić gospodarkę tak, aby nie 
zużywała paliw kopalnych. Jednak można mi-
nimalizować ich negatywny wpływ na środo-
wisko naturalne. W czasie IMF wiele mówiono 
o paliwach wodorowych. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa chce wytwarzać wodór z gazu 
koksowego. To bardzo ciekawa propozycja. 
Uważam, że wodór jest paliwem przyszło-
ści. To także przyszłość energetyki. Szukamy 
w Polsce partnerów do współpracy. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

 `Ambasador Australii Paul Wojciechowski 
brał udział w IMF 2019. Mówił między innymi 
o znaczeniu węgla kamiennego w gospodarce 
i o możliwościach współpracy polsko-australijskiej 
w dziedzinie górnictwa węgla kamiennego, 
wykorzystania wodoru jako paliwa i o ochronie 
środowiska naturalnego.

– Australia ma dużo do zaoferowania, ale możemy także uczyć się od JSW, jeżeli chodzi o paliwa wodorowe 
– mówi Paul wojcIechowskI, ambasador Australii w Polsce

Koalicja australijsko-polska

R E K L A M A

We wtorek, 23 kwietnia 2019 roku zakoń-
czono przyjmowanie wniosków o wy-
płatę rekompensat z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla na podstawie ustawy 
z 23 listopada 2018 roku. 

Potężna akcja informacyjna, infolinia, 
osobny adres dla poczty elektronicznej w tych 
sprawach, 18 punktów stacjonarnych – było 
to następstwo wniosków wyciągniętych z po-
przedniej akcji dotyczącej węgla emeryckie-
go. I sprawdziło się. Wprawdzie składający 
dokumenty nadciągali – jak zwykle – falami, 
ale nie było kolejek, długiego oczekiwania. 
Można uznać, że przygotowania przekroczyły 
realne potrzeby.

Ustawa z roku 2018 dotyczyła: 
– wdów, wdowców, sierot po pracowni-

kach lub rencistach mających ustalone upraw-
nienie do renty rodzinnej, 

– emerytek, emerytów i rencistów po-
bierających zamiast swojej emerytury/renty 
świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, 

– osób przebywających na świadczeniach 
przedemerytalnych, mających ustalone upraw-
nienie do świadczenia przedemerytalnego.

Tym, którzy złożyli (lub wysłali) wnio-
ski do 23 kwietnia 2019 roku, pozostaje teraz 
czekać na wypłatę lub pismo informujące 
o powodach odmowy. Przewidywany termin 
zamyka się w okresie między początkiem 
czerwca a końcem 2019 roku. 

Prowadząca najwięcej tych spraw Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń przyjęła dla potrzeb 
wewnętrznych datę nieco wcześniejszą. Oso-
by, które do połowy listopada 2019 roku nie 
otrzymają pieniędzy lub pisma z informacją 
o odmowie, proszone będą o skontaktowanie 
się ze spółką – najlepiej na piśmie. Wynika 
to z doświadczeń przy poprzedniej wypłacie 
rekompensat – głównie niezgłoszonych zmian 
adresów i zmian sytuacji rodzinnych, pism, 
które zostały wysłane na czas, a jednak nie 
dotarły do adresatów. 

Ustawa nie przewidziała przyjmowania 
dokumentów po ostatecznym 980-dniowym 
terminie od jej wejścia w życie ani trybu odwo-
ławczego. Osoby niezadowolone z odpowiedzi 
powinny zwracać się bezpośrednio do sądów 
pracy. Informacja o tym znajdzie się w pis-
mach kierowanych do nich przez SRK SA.

l

Ponad 13 tys. złożonych wniosków 

Rekompensaty za węgiel emerycki
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JERZY DUDAŁA

Zatrudniając bezpośrednio około 42 tys. osób, 
PGG zapewnia co najmniej 200 tys. miejsc 
pracy w swoim otoczeniu, współpracując 
z ok. 3,5 tys. partnerów. Na zakup gotowych 
dóbr inwestycyjnych oraz dzierżawę maszyn 
firma wydaje rocznie ponad 780 mln złotych.

Do budżetu państwa spółka odprowadza 
rocznie ponad 3,1 mld złotych podatków i in-
nych opłat, natomiast do budżetów lokalnych 
ponad 171 mln złotych. PGG realizuje progra-
my stypendialne z gwarancjami zatrudnienia; 
w zawodach górniczych na potrzeby Grupy 
kształci się obecnie w różnych formach ponad 
650 uczniów z 41 szkół.

Polska Grupa Górnicza to nasza najwięk-
sza węglowa spółka, wydobywająca rocznie 
około 30 mln ton węgla. Koncentruje się prze-
de wszystkim na zaopatrywaniu krajowego 
rynku, w tym energetyki zawodowej. PGG jest 
największą górniczą firmą w UE, jej zasoby 
węgla szacuje się na 1,6 mld ton. Kopalnie 
spółki działają na obszarze niemal 540 km kw., 
wydobywając węgiel z 41 ścian wydobywczych. 
Łączna długość podziemnych wyrobisk sięga 
prawie 1,7 tys. km. 

Inwestycje na różnych 
frOntach
Plany Polskiej Grupy Górniczej 

na rok 2019 przewidują przeznaczenie ponad  
1,4 mld złotych na uzbrojenie 45 ścian wy-
dobywczych i wydrążenie 140 km nowych 
wyrobisk. Będą kontynuowane kluczowe in-
westycje – za 582 mln złotych – oraz dalsze 
zakupy nowego sprzętu, głównie urządzeń 
transportowych oraz sekcji obudowy zmecha-
nizowanej za prawie 1,2 mld złotych. 

W planach PGG ma również zwiększa-
nie wykorzystania pozyskanego w kopalniach 
metanu do produkcji prądu, ciepła i sprężo-
nego powietrza oraz stopniowe uruchamianie 
na swoich terenach instalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy szczytowej ok. 95 megawatów. 

– W 2018 roku w kopalniach PGG wytwo-
rzono z metanu 66,6 gigawatogodzin energii 
elektrycznej oraz ponad 313,8 tys. gigadżuli 
energii cieplnej – zaznacza Piotr Bojarski, 
wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Gór-
niczej. – Gdyby ten prąd i ciepło trzeba było 
kupić, spółka musiałaby wydać dodatkowo 
ponad 28 mln złotych – dodaje. 

Korzyści ekonomiczne wynikające z zago-
spodarowania metanu w 2018 roku wyniosły 
39,1 mln złotych. Dzięki produkcji z metanu 

prądu i ciepła do atmosfery trafiło ponad  
56 mln metrów sześc. tego gazu mniej. Ko-
palnie zużywają wytwarzane ciepło na włas-
ne potrzeby, ale też sprzedają partnerom 
zewnętrznym. Spółka planuje modernizację 
i uruchomienie kolejnych agregatów kogene-
racyjnych zasilanych metanem. 

Polska Grupa Górnicza analizuje urucho-
mienie instalacji fotowoltaicznych na terenach 
górniczych, docelowo dających łącznie na-
wet 95 gigawatogodzin energii elektrycznej 
rocznie, przy ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla o około 60 tys. ton w skali roku. Koszt 
związanych z tym inwestycji szacowany jest 
na około 300 mln złotych. 

Pierwszy etap tego projektu być może 
rozpocznie się jeszcze w 2019 roku. W pierw-
szej kolejności możliwe byłoby stworzenie 
instalacji fotowoltaicznych na dachach wybra-
nych budynków oraz na terenie zwałowiska 
w pobliżu gliwickiej kopalni Sośnica. 

Gospodarcze wykorzystanie metanu oraz 
inwestycje w fotowoltaikę pozwolą na dalsze 
ograniczanie zakupów energii u dostawców 
zewnętrznych, ale również wpisują się w dzia-
łania Polskiej Grupy Górniczej w obszarze 
polityki klimatycznej. 

Podobnym działaniem w sferze ekologicz-
nej jest zwiększanie dostaw na rynek paliw 
ekologicznych – ekogroszków i ekomiałów. 
Podczas ostatnich czterech lat ich sprzedaż 
została zwielokrotniona do 557 tys. ton w roku 
2018 – obecnie to około 60 proc. krajowej 
podaży ekopaliw. 

sIęgnąć pO nOwe złOża
Kopalnia Piast-Ziemowit należąca do Pol-

skiej Grupy Górniczej jest największym zakła-
dem wydobywczym w Polsce, a obydwa ruchy 
Piast i Ziemowit zajmują pierwsze miejsce 
pod względem wydobycia w PGG. Spółka 
będzie realizować przedsięwzięcie mające 
na celu rozszerzenie bazy zasobowej o nowe 
pole eksploatacyjne, którym jest złoże Imielin 
Północ. Będzie to pierwszy etap rozbudowy 
kopalni Piast-Ziemowit, porównywany z bu-
dową nowej kopalni. 

Przewidywana w przyszłości eksploatacja 
złóż Imielin Północ, Ziemowit Głęboki oraz 
Piast Głęboki warunkuje dalsze funkcjonowa-
nie kopalni Piast-Ziemowit, a ponadto pozwoli 
na: poszerzenie bazy zasobowej o 300 mln 
ton, wydłużenie żywotności kopalni do roku 
2068, realizację zadań rocznych na poziomie  
6,5 mln ton do roku 2036, zwiększenie wydo-
bycia do poziomu około 8,5 mln ton od roku 
2040, po udostępnieniu złoża Piast Głęboki. 

Ważne przy tym będzie obniżenie kosz-
tów jednostkowych produkcji, a także moż-
liwość zabudowy instalacji zgazowania wę-
gla. Całkowite nakłady związane z realizacją 
przedsięwzięcia to kwota 8 mld złotych, z cze-
go 2 mld złotych miałyby zostać przeznaczone 
na instalację zgazowania węgla. 

Podejmowanie starań mających na celu 
powiększenie bazy zasobowej przyczynia 
się także do rozwoju całego regionu, który 
w dalszym ciągu może się opierać na efek-
tywnie prowadzonej działalności górniczej, 
uwzględniającej wymagania środowiskowe 
oraz społeczne, co przyczynia się do zapew-
nienia trwałych i stabilnych miejsc pracy. 

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszow-
ski wskazuje, że budowany jest podmiot, który 
ma miliardowe nakłady na inwestycje, staje się 
spółką nowoczesną i jest niezwykle istotny dla 
polskiej gospodarki. Na każdej tonie węgla 
PGG zarobiła w 2018 roku 25 złotych. 

– W ubiegłym roku PGG odprowadziła 
do budżetu państwa ponad 3 mld złotych 
podatków, a także zasiliła budżety gmin 
górniczych – zaznacza wiceminister Tobi-
szowski. – Zgodnie z założeniami projektu 
Polityki Energetycznej Polski w 2020 roku 
węgiel nadal ma stanowić połowę krajowego 
miksu energetycznego, aktualnie to około 
80 proc. – dodaje. 

Obecna sytuacja ekonomiczna PGG spra-
wia, że nie ma zagrożeń dla rozpoczęcia w tym 
roku spłaty zadłużenia (w postaci obligacji) 
odziedziczonego przez grupę po dawnych 

spółkach węglowych. W tym roku PGG 
ma do zapłacenia pierwsze 25 mln złotych. 

W 2018 roku Polska Grupa Górnicza 
osiągnęła 493 mln złotych zysku, wydobyła 
blisko 30 mln ton węgla i przeznaczyła na in-
westycje 2418 mln złotych. W porównaniu 
z rokiem 2017 nakłady na inwestycje w 2018 
roku wzrosły o 33 proc., a w roku 2019 będą 
jeszcze większe. Szacuje się, że będzie to około 
3179 mln złotych, czyli nastąpi wzrost o ko-
lejne 31 proc. 

benefIty dla pracOwnIków
Polska Grupa Górnicza stale rozwija też 

program benefitów dla swoich pracowników 
pod nazwą PGG Family. Partnerów programu 
jest już ponad 60, a cały czas się rozrasta. 

Do PGG Family dołączyła ostatnio fir-
ma Hyundai. W Polskiej Grupie Górniczej 
szacują, że korzyści dla pracowników z ty-
tułu programu PGG Family to około 60 mln 
złotych na rok. 

Liczba beneficjentów programu PGG 
Family – pracownicy z rodzinami – to około 
200 tys. osób. Do programu PGG Family do-
łączyła ostatnio firma Hyundai, która do tej 
pory proponowała zniżki dla pracowników 
dołowych. Od 1 kwietnia 2019 roku Hyundai 
Motor Poland umożliwił wszystkim pracow-
nikom Polskiej Grupy Górniczej, bez względu 
na zajmowane stanowisko, nabycie nowego 
samochodu ze specjalnej grupy rabatowej. 

Obecnie w przedsiębiorstwach zajmują-
cych się wydobyciem surowców naturalnych 

Fakty zaMIast eMocjI. Temat górnictwa węgla 
kamiennego będzie włączany do kampanii politycznych 

prowadzonych w roku wyborczym. Po radykalnych zapowiedziach 
likwidacji kopalń w wystąpieniach polityków partii Wiosna i lidera 
tej partii Roberta Biedronia nastąpiła chwilowa cisza. Chwilowa, 

ponieważ liderzy górniczej Solidarności grożą wietrzeniem 
sztandarów, czyli manifestacjami. Niepokój związkowców 
wzbudza niejednoznaczność polityki energetycznej. Część 

przedstawicieli rządu deklaruje wielkie poparcie dla górnictwa 
węgla kamiennego i energetyki wykorzystującej węgiel. Jednak 

są głosy zapowiadające odchodzenie od tego surowca. W dodatku 
w 2018 roku padł rekord importu węgla. Do Polski sprowadzono 
prawie 20 mln ton tego paliwa. Korzystając z chwili politycznej 
ciszy wokół górnictwa, chcemy przedstawić fakty świadczące 
o roli tej branży w gospodarce regionu i kraju. Koncentrujemy 
się na Polskiej Grupie Górniczej, od której najbardziej zależy 

poziom zapewnienia dostaw węgla energetycznego. Od niej też 
zależy, czy uda się wylansować pozytywny obraz górnictwa węgla 

kamiennego zużywanego przez energetykę. 

rozwój w wielu branżach

PGG to podmiot, który ma miliardowe nakłady na inwestycje, staje się spółką nowoczesną i jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Na każdej tonie węgla PGG zarobiła w 2018 
roku 25 złotych

Polska Grupa Górnicza,
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tylko osoby zatrudnione na stanowisku gór-
nika mogą kupić nowego Hyundaia na pre-
ferencyjnych warunkach. W Polskiej Grupie 
Górniczej nowego Hyundaia w specjalnej 
cenie już może zakupić każdy pracownik bez 
względu na to, gdzie i na jakim stanowisku 
pracuje. Jedynym warunkiem jest przedsta-
wienie zaświadczenia o zatrudnieniu na czas 
nieokreślony. 

– Myślę, że jest to bardzo duży ukłon im-
portera marki Hyundai w kierunku Polskiej 
Grupy Górniczej – zaznacza Przemysław 
Praus, dyrektor departamentu wynagrodzeń 
w PGG. – Jest to swego rodzaju wyróżnienie, 
że jako jedyni w branży górniczej wszyscy 
w naszej firmie możemy nabyć samochód 
w dużo niższej cenie. Ponadto poszczegól-
ni dilerzy tej marki przygotowali dodatko-
we rabaty w ramach programu PGG Family. 
Połączenie warunków flotowych z rabatami 
programu powoduje, że samochody stają się 
dużo tańsze niż ogólnodostępne – dodaje 
Przemysław Praus. 

Program PGG Family stale się rozrasta, 
dołączają do niego kolejni partnerzy. – Chce-
my, żeby nasi pracownicy poczuli pozytywny 
przekaz wynikający z tego, że pracują w jednej 
z największych firm w Polsce – podkreślał To-
masz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, 
kiedy program PGG Family startował. Jego 
rozwój przekroczył początkowe oczekiwania.

l
Jerzy Dudała jest publicystą miesięcznika Nowy 
Przemysł i portalu wnp.pl.

rozwój w wielu branżach

PGG to podmiot, który ma miliardowe nakłady na inwestycje, staje się spółką nowoczesną i jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Na każdej tonie węgla PGG zarobiła w 2018 
roku 25 złotych
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Polska Grupa Górnicza,

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności, 
alarmuje: – Na zwałach kopalń znajduje się 
około pół miliona ton węgla. Spółki energe-
tyczne ociągają się z odbiorem zakontrakto-
wanego węgla. Grozi nam, że niedługo nie 
będziemy mieli miejsca na zwałach i trzeba 
będzie ograniczać wydobycie. – Polska Grupa 
Górnicza zawarła z energetyką wieloletnie 
umowy. To gwarancja bezpieczeństwa dla 
zbytu paliwa. Teraz zapłacony węgiel leży 
na przykopalnianych zwałach. – PGG zapew-
ne rozważy obciążenie energetyki karami 
za nieodebrany węgiel – powiedział wice-
minister energii Grzegorz Tobiszowski, któ-
ry spotkał się z dziennikarzami 18 kwietnia. 
Zdaniem wiceministra o zapchaniu zwałów 
PGG na razie nie można mówić, to zjawisko 
może nastąpić pod koniec lata. 

Niespodziewany wzrost zapasów węgla 
na zwałach jest skutkiem dużego importu 
tego surowca. W import są zaangażowane 
także spółki zależne od energetyki. Zdaniem 
górniczych związkowców w niektórych przy-
padkach to działanie na szkodę PGG, w której 
energetyka ma udziały. Wiceminister Grze-
gorz Tobiszowski stwierdził, że import wę-
gla do Polski w 2019 roku będzie na niższym 
poziomie niż w 2018 roku. Wynika to z faktu, 
że zaczyna brakować miejsca do składowania 
importowanego węgla. – Jeśli energetyka im-
portuje węgiel, to zapewne dostanie duże kary 
za to, że nie odbiera zakontraktowanego węgla 
z polskich kopalń. Trzeba będzie coś zrobić 
z tym węglem, ale to już nie problem kopalń. 
Możliwe, że zapasy zmaleją, jeżeli będzie cie-
płe lato i wzrośnie zapotrzebowanie na energię 
do klimatyzacji pomieszczeń – powiedział 
wiceminister Tobiszowski. Jednak upalne 
lato nie musi spowodować zmniejszenia za-
pasów. Jeżeli zacznie brakować energetyce 
wody do chłodzenia bloków energetycznych, 
będzie musiała ograniczyć spalanie węgla. Jak 
to zrobi, zapasy zaczną rosnąć. Jednak to już 
problem techniczny, który jakoś trzeba będzie 
rozwiązać. 

W górnictwie węgla kamiennego dla ener-
getyki po raz pierwszy mamy do czynienia, 
że obowiązują długoterminowe kontrakty, 
które miały zapewnić kopalniom rynek zby-
tu, a energetyce paliwo za cenę niższą niż 
ceny światowe w czasie koniunktury. Gdyby 
ceny węgla bardzo spadły, korzyść miałyby 
kopalnie, bo sprzedawałyby paliwo trochę 
drożej. Uśredniona cena jednak zawsze byłaby 

korzystna dla elektrowni i górnictwa. Zysk dla 
obu stron kontraktów długoterminowych był 
żelazną zasadą przy ich zawieraniu.

Dlaczego w takim razie energetyka im-
portuje węgiel? Ponieważ kopalnie realizowały 
zamówione dostawy, ale nie mogły zrealizo-
wać ponadplanowych zleceń. Jednak wielkość 
niezbędnego importu w żadnym przypadku 
nie powinna zagrażać polskiemu górnictwu. 
Zagraża, bo sprowadzono 20 mln ton węgla, 
a jego sprzedaż może psuć rynek. Zdaniem 
związkowców to zjawisko już jest groźne. Wi-
ceminister Grzegorz Tobiszowski przyznał, 
że przed świętami rozmawiał na ten temat 
z nimi. Szczegółów rozmów nie zdradził. 

– Nie jest to zagrożenie na okres od kwiet-
nia do lipca. Trzeba sytuację analizować i nie 
dopuścić do zablokowania produkcji. Kopalnie 
muszą mieć gdzie sypać. Tak jak nie można 

zatrzymać bloku energetycznego, tak nie moż-
na wstrzymać wydobycia w kopalniach – po-
wiedział wiceminister Tobiszowski.

– Przed nami bardzo ciekawe decyzje 
konsolidacyjne, na razie jednak tego tematu 
nie będę rozwijał. Będzie kontynuacja budo-
wania pewnych podmiotów, które mają być 
w miarę kompletne i w przestrzeni górniczej, 
ale i energetycznej. Powinniśmy zdążyć w tym 
roku i to powinno wzmocnić pozycję śląskich 
spółek – zapowiedział wiceminister. Z kulua-
rowej rozmowy z Grzegorzem Tobiszowskim 
wynika, że jest rozważana koncepcja przy-
wrócenia Bogdance samodzielności. Włącze-
nie LW Bogdanka do spółki energetycznej 
wiceminister uznał za nie najlepszy pomysł. 
Na pytanie o zmiany na Śląsku odpowiedział 
tajemniczym uśmiechem.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– PGG zapewne rozważy obciążenie energetyki karami za nieodebrany 
węgiel – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który 

18 kwietnia spotkał się z dziennikarzami

Bierzcie albo płaćcie

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Jeśli energetyka importuje węgiel, to zapewne dostanie 
duże kary za to, że nie odbiera zakontraktowanego węgla z polskich kopalń
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WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął tegoroczny konkurs Zielone Czeki

Nagrodzono ludzi z wielką pasją
Wśród laureatów konkursu Zielone Czeki 
2019 nie było instytucji i firm zasłużonych dla 
ochrony środowiska w województwie śląskim. 
Siedemnastoosobowa ekspercka kapituła 
doceniła w tym roku działania zwykłych ludzi 
z wielką pasją ekologiczną, przyczyniających 
się do zmiany sposobu myślenia społeczności 
lokalnych o warunkach decydujących o jako-
ści życia nas wszystkich. Nie przyznano w tym 
roku nagród w kategorii prace naukowo-ba-
dawcze. Pojawiła się za to nagroda specjalna.

W katowickim kinoteatrze Rialto  
26 kwietnia br. nietypowo, bo muzycznie roz-
poczęła się gala laureatów konkursu Zielone 
Czeki, organizowanego od 26 już lat przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Słowa 
piosenki „Już zostanę tu”, w wykonaniu po-
pularnego artysty Grzegorza Poloczka oraz 
Katarzyny Piowczyk i Bartłomieja Kuźniarza, 
doskonale korespondowały z tematyką spotka-
nia. Żeby każdy lubił być u siebie, potrzebna 
jest wspólna troska o środowisko. Do tego mu-
zycznego motta nawiązał Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach, otwierając 
uroczystość oficjalnego rozstrzygnięcia kon-
kursu przygotowywanego cyklicznie z okazji 
Światowego Dnia Ziemi.

– Ten konkurs od lat wpisuje się w dzia-
łalność naszego Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dzisiaj nad Katowicami niebo jest piękne, 
błękitne i zależy nam na tym, żeby takie było 
przez cały rok. Smog, wraz sezonem grzew-
czym, skończył się, ale wiemy, że za kilka 
miesięcy pojawi się ponownie. Dlatego nie 
można poprzestać w działaniach. Od wrześ-
nia ubiegłego roku prowadzimy największy 
w historii Polski ogólnopolski program Czyste 
Powietrze, który jest realną szansą rozwią-
zania problemu smogu. Do tego programu 
zgłoszono już 5,5 tys. wniosków na kwotę  
125 milionów złotych dotacji. To dziesięć razy 
więcej niż w poprzednich latach robił nasz 
wojewódzki fundusz. Chcielibyśmy, aby takie 
właśnie tempo utrzymywało się w korzystnych 
zmianach. Liczą się nie tylko twarde działania, 
inwestycje, ale także inicjatywy i tak zwane 
starania miękkie, edukacyjne, które zmieniają 
społeczną świadomość ekologiczną. I to właś-
nie ten konkurs, nagrody, które przyznajemy, 
są uhonorowaniem ludzi przyczyniających 
się do ochrony środowiska – mówił Tomasz 
Bednarek.

Zielone Czeki są przyznawane od 1994 
roku. Tą prestiżową nagrodą wyróżnia się 
osoby, które podejmują niekonwencjonalne, 
często nowatorskie działania ekologiczne. 
W uznaniu ich zasług dla ochrony przyrody 
łączna kwota nagród wynosi już ponad 2,5 mln 
złotych. Wśród laureatów są przedstawiciele 
różnych zawodów, naukowcy, nauczyciele, 
dziennikarze, przedsiębiorcy i pasjonaci, dla 
których ochrona środowiska jest misją często 
niezwiązaną z pracą zarobkową. To grono 
w piątek powiększyło się o Justynę Grzeszczyk, 
Józefa Rzepkę, Katarzynę Majzel-Pośpiech, 
Małgorzatę Dyl, Krzysztofa Belika, Henryka 
Jana Dominiaka oraz Agnieszkę i Sławomira 
Łyczków. Tegorocznych laureatów wyłonio-
no spośród 20 zgłoszonych do konkursowej 
oceny zrealizowanych projektów. Ponadto 
kapituła dyplomami uznania doceniła dzia-
łania czterech osób oraz dwóch zespołów 
realizujących wspólnie projekty ekologiczne.

– Bardzo się cieszę, że możemy nagra-
dzać wyjątkowych ludzi, ich zaangażowanie 
i inicjatywy. Ten konkurs ma także wymiar 
motywacyjny, ponieważ gdy widzimy, że wo-
kół nas dzieją się fajne rzeczy, to jest to za-
chętą do podejmowania podobnych działań. 
To bardzo dobrze, że wśród laureatów są nie 
tylko naukowcy, nauczyciele, dziennikarze czy 
przedsiębiorcy, ale także zwykli ludzie i sto-
warzyszenia. Szczególnie bliska mojemu sercu 
jest działalność tegorocznych laureatów na-
grody specjalnej. Obrady kapituły były bardzo 
burzliwe, ale decyzje podjęliśmy jednogłośnie. 
Mamy nadzieję, że do przyszłorocznej edycji 
konkursu zgłoszonych zostanie jeszcze więcej 
niezwykle cennych projektów – podkreślała 
Izabela Domagała, przewodnicząca kapituły 
konkursu Zielone Czeki 2019.

Tegorocznym laureatom Zielonych Cze-
ków nagrody wręczali i sukcesów gratulowa-
li m.in.: Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach, marszałek województwa ślą-
skiego Jakub Chełstowski, wicewojewoda 
śląski Robert Magdziarz oraz najznamienitsi 
goście uroczystości na czele z europosłanką 
Jadwigą Wiśniewską oraz posłem na Sejm RP 
Waldemarem Andzelem. Sukcesy nagrodzo-
nych i wyróżnionych oklaskiwali reprezen-
tanci: władz wojewódzkich i samorządowych, 
uczelni i instytucji wspierających ochronę 
środowiska oraz służb mundurowych. Galę 
prowadził Grzegorz Poloczek. 

Uroczystość wręczenia tegorocznych Zie-
lonych Czeków zbiegła się z ogólnopolską ak-
cją #sadziMY, zainicjowaną przez prezydenta 
RP. 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach 
rozdawane były sadzonki drzew, które można 
było zasadzić w wybranym przez siebie miej-
scu. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką 
aktywnie włączyli się do odnawiania zasobów 
leśnictwa Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel, 
które zostało zniszczone przez huragan w 2017 
roku. Do tej przyrodniczej akcji nawiązała 
podczas katowickiej gali Zielonych Czeków 
Jadwiga Wiśniewska.

– Polska droga do czystego środowiska 
opiera się na trudnym miksie energetycznym, 
w 80 proc. opartym na węglu. A na przykład 
Francja ma tylko dwuprocentowy udział węgla 
w produkcji energii. Tymczasem nasz kraj do-
staje te same cele do osiągnięcia w tym samym 
czasie. Dlatego zabiegałam w Parlamencie 
Europejskim o finansowe wsparcie naszych 
starań ekologicznych. Ekologia zawiera dzia-
łania ludzi, a logo oznacza, że muszą one być 
logiczne – mówiła Jadwiga Wiśniewska.

JOLANTA TALARCZYK

Laureaci Zielonych 
Czeków 2019

kategOrIa: prOgramy 
I akcje dOtyczące 
OchrOny przyrOdy:

– Justyna Grzeszczyk, nagrodzona 
za wielkie zaangażowanie w realizację pro-
gramów i wydarzeń ekologicznych, we współ-
pracy z lokalnymi organizacjami i jednostka-
mi edukacyjnymi podczas imprez otwartych 
dotyczących ochrony przyrody, m.in. Pikniku 
Leśnego Cietrzewisko w Koszęcinie, Świer-
klanieckiego Hubertusa, akcji 1000 drzew 
na minutę, Młodzi Obserwatorzy Przyrody. 

kategOrIa: edukacja 
ekOlOgIczna: 

– Józef Rzepka – nagrodzony za cało-
kształt działań edukacyjnych i proekolo-
gicznych w Kaletach. Pomysłodawca, funk-
cjonującej do dziś, pierwszej w tym mieście 
Zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej 
pn. Do Bobrów, który z własnych środków wy-
konał wszystkie tablice informacyjne i inne jej 
oznakowania. Prezes Stowarzyszenia Rekrea-
cyjno-Ekologicznego Użytkowników Ośrodka 
Wypoczynkowego EKO-Zielona. Przyrodnik 
z zamiłowania, edukujący najmłodszych o po-
trzebie ochrony środowiska naturalnego, snu-
jący fascynujące opowieści o życiu zwierząt 
i korzystnym wpływie przyrody na ludzkie 
zdrowie. 

– Katarzyna Majzel-Pośpiech – nagro-
dzona za różnorodne tematycznie autorskie 
działania w formie: animacji, filmów oraz war-
sztatów pt. Co należy wiedzieć o klimacie, 
Woda to życie, Oszczędzam wodę, Wodna 
mapa Katowic, Z domu Ślązaka. Jej eduka-
cyjne projekty dotyczą upcyklingu, oszczę-
dzania wody, energii, szczytu klimatycznego 
i zagrożeń klimatycznych. Zrealizowała ponad 
60 warsztatów dla 1200 uczestników na te-
renie Katowic. Przygotowała także materiały 
i prowadziła zajęcia podczas pikników eko-
logicznych Ekoodpowiedzialnie oraz Dni 
energii.

kategOrIa: szkOlna 
edukacja ekOlOgIczna 
dzIecI I młOdzIeży: 
– Małgorzata Dyl – nagrodzona za po-

dejmowanie realnych działań na rzecz ochro-
ny środowiska i klimatu, edukujących dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Organizatorka integracyjnych war-
sztatów edukacyjnych i happeningów oraz 
hortiterapii dla dzieci. Od 2012 roku prowadzi 
np. zajęcia „zielonej” terapii, czyli ogrodni-
czej, dla wychowanków z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Wychowawczym w Zabrzu. Ponadto od 2014 
roku uczestniczy w ogólnopolskim programie 
ekologicznym Święto Drzewa, w ramach któ-
rego realizowała np. warsztaty edukacyjne dla 
dzieci Po co nam drzewa?, happening Czytamy 
drzewom czy warsztaty edukacyjne Drzewo 
przyjaciel oraz Każdy liść pochłania CO2. 

kategOrIa: publIcystyka 
ekOlOgIczna: 

– Krzysztof Belik – nagrodzony za cało-
kształt osiągnięć z zakresu publicystyki przy-
rodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Od kil-
kudziesięciu lat zbiera dane dotyczące ptaków 
w lasach lublinieckich. Jest autorem wielu 
opracowań awifaunistycznych, m.in. Ptaki 
Nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa 
Świerklaniec, Ptaki lasów lublinieckich, Só-
weczka lasów lublinieckich. Ornitolog z zami-
łowania, uczestnik programów państwowego 
monitoringu środowiska. 

kategOrIa: dzIałanIa 
pOpularyzatOrskIe 
I prOmOcja pOstaw 
prOekOlOgIcznych:

– Henryk Jan Dominiak – nagrodzony 
za liczne działania promocyjne postaw eko-
logicznych. Jest autorem niezwykłej mapy 
miasta. Zielona mapa Tychów to ekologicz-
ne dzieło artystyczno-edukacyjne, które 
jest dokładnym odzwierciedleniem granic 
i architektury miasta. Z taką mapą można 
spacerować i poznawać walory przyrodni-
cze. Projekt składa się z 670 zminiaturyzo-
wanych, starannie dobranych roślin, które 
oddają charakter poszczególnych obiektów 
architektonicznych. 

nagrOda specjalna: 
Agnieszka Łyczko i Sławomir Łyczko 

– nagrodzeni za osiągnięcia wykraczające 
poza poszczególne kategorie konkursowe. 
Prowadzą Fundację Mysikrólik – ośrodek 
rehabilitacji dzikich zwierząt. Na co dzień 
przyczyniają się do popularyzacji i promocji 
postaw proekologicznych poprzez realiza-
cję licznych akcji i wydarzeń dotyczących 
ochrony przyrody. Realizują szereg proeko-
logicznych prelekcji edukacyjnych, dzięki 
czemu uczą i uwrażliwiają ludzi w różnym 
wieku na cierpienie zwierząt. Pomagają 
wrócić do natury poszkodowanym, rannym 
i chorym dzikim zwierzętom, które bez ich 
pomocy nie miałyby szans na przeżycie. Pro-
wadzony przez nich ośrodek jest w gotowości 
ratunkowej przez 365 dni w roku, 24 godziny 
na dobę.

l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Uroczystość wręczenia tegorocznych Zielonych Czeków zbiegła się z ogólnopolską akcją #sadziMY, 
zainicjowaną przez prezydenta RP. 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach rozdawane były sadzonki 
drzew, które można było zasadzić w wybranym przez siebie miejscu
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Na rynku debiutuje właśnie trzecia generacja 
Forda Kugi. Ten wprowadzony do sprzedaży 
w 2008 roku średniej wielkości SUV trafił już 
do miliona klientów. Kuga jest najlepiej sprze-
dającym się SUV-em Forda w Europie i trze-
cim najlepiej sprzedającym się samochodem 
Forda na tym kontynencie, ustępując miejsca 
tylko modelom Fiesta i Focus. W 2018 roku 
klienci zakupili ponad 150 tys. sztuk tego 
modelu i przyczynili się do wzrostu sprzedaży 
fordowskich SUV-ów o prawie 20 proc. tylko 
w ubiegłym roku.

Szczegółów dotyczących wprowadzenia 
samochodu na polski rynek jeszcze nie ma. 
Na specyfikacje i cenniki trzeba będzie trochę 
poczekać. Na razie popatrzmy, jak się prezen-
tuje nowa generacja Kugi. 

Nowy Ford Kuga jest pierwszym SUV-em  
opartym na nowej globalnej architektu-
rze C2 Forda, która pozwoliła udoskonalić 
aerodynamikę służącą oszczędności pali-
wa i umożliwiła redukcję masy w stosunku 
do modelu poprzedniej generacji o 90 kg 
w porównaniu do analogicznych wariantów 
układu napędowego. Nadwozie Kugi zapew-
nia o 10 proc. większą sztywność skrętną, 
co oznacza większe bezpieczeństwo pasa-
żerów, podnosi dynamikę i wyrafinowanie 
jazdy.

Nowa Kuga jest o 44 mm szersza 
i o 89 mm dłuższa niż poprzedni model, na-
tomiast rozstaw osi zwiększył się o 20 mm. 
Auto jest o 2 cm niższe, ale niżej osadzone 
fotele i kanapa pozwoliły wygospodarować 
więcej miejsca nad głową. Dla pasażerów po-
dróżujących z tyłu po raz pierwszy dostępne 
są podgrzewane siedzenia zewnętrzne, a cały 
drugi rząd siedzeń można przesunąć do tyłu, 
aby uzyskać najlepszą w tej klasie długość 
przestrzeni na nogi wynoszącą 1035 mm, moż-
na też tylny rząd siedzeń przesunąć do przodu, 
by powiększyć bagażnik o 67 litrów. 

Ford oferuje także bogaty zestaw elektro-
nicznych systemów wspomagających kierowcę 
– część jest nowa, ale stosowane poprzednio 
także mają już większe możliwości. 

Nowy Ford Kuga dostępny jest w 12 ko-
lorach nadwozia, w tym w metalizowanych 
Diffused Silver i Sedona Orange. Blue Panther 
to nowy lakier, oferowany wyłącznie w wersji 
Vignale, któremu towarzyszą trójwarstwowe 
lakiery premium Lucid Red i perłowy Star 
White.

Auto będzie oferowane z systemem hy-
brydowym ładowanym z gniazdka, systemem 
miękkiej hybrydy i pełnym hybrydowym ukła-
dem napędowym.

Kuga Plug-In Hybrid to wersja, która bę-
dzie dostępna od pierwszego dnia sprzedaży 

modelu. Ma 2,5-litrowy, czterocylindrowy sil-
nik benzynowy o mocy 150 KM, silnik elek-
tryczny pracujący też jako generator prądu 
oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 
14,4 kWh. Moc maksymalna zespołu napędo-
wego to 225 KM. Zasięg na silniku elektrycz-
nym przekracza 50 km. Akumulator trakcyjny 
można naładować, korzystając z domowego 
gniazdka o napięciu 230 V, co zajmuje ok. 
4 godziny. 

W 2020 roku pojawi się także wersja 
hybrydowa bez możliwości doładowania. 
Podczas gdy Hybrid Plug-In ma średnio pa-
lić 1,2 l/100 km, hybryda bez doładowania 
ma mieć średnią na poziomie 5,6 litrów. 

Dostępna będzie oczywiście także gama 
zaawansowanych silników benzynowych Eco-
Boost i wysokoprężnych EcoBlue, spełniają-
cych najnowsze, rygorystyczne normy emisji 
spalin Euro 6.2. Diesle rozwijają moce 120 lub 
190 KM, natomiast wersje z silnikami benzy-
nowymi 120 lub 150 KM. Do wyboru są sześ-
ciobiegowe przekładnie manualne i nowe 
ośmiobiegowe przekładnie automatyczne. 

kIa na OstrO
Od czasu wprowadzenia Stingera 

do sprzedaży Kia Motors tylko w Polsce ze-
brała na ten model ponad 1000 zamówień. 
Kia Motors America – podczas trwającego 

właśnie Salonu Samochodowego w Nowym 
Jorku – ogłosiła, że powstanie wersja limi-
towana pierwszego Gran Turismo w historii 
koreańskiej marki – Stinger GTS. Plan zakłada 
wyprodukowanie jedynie 800 egzemplarzy. 

Stinger GTS bazuje na topowej odmianie 
GT, napędzanej przez 3,3-litrowy silnik V6 
twin turbo o mocy 365 KM. Auto będzie ofe-
rowane, do wyboru, z napędem na tylne lub 
na cztery koła. Wersja z napędem na cztery 
koła jest wyposażona w mechanizm różni-
cowy o ograniczonym poślizgu przy tylnej 
osi. Dodatkowy tryb jazdy „drift” przekazuje 
do 100 proc. momentu obrotowego do kół 
tylnej osi i dezaktywuje automatyczną zmianę 
biegu na wyższy.

Z zewnątrz Stinger GTS wyróżnia się 
pomarańczowym kolorem nadwozia zare-
zerwowanym wyłącznie dla tej wersji oraz 
licznymi elementami wykonanymi z włókna 
węglowego, między innymi osłoną chłodnicy 
w kształcie tygrysiego nosa i obudowami 
lusterek. Na pokrywie bagażnika znajdują 
się logo GTS i centralnie umieszczony napis 
Stinger. Kierownica i centralny podłokietnik 
są pokryte alcantarą, podsufitkę wykonano 
z zamszu.

Produkcja Stingera w limitowanej serii 
GTS ruszy wiosną. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa Kuga w progu

Kuga jest o 44 mm szersza i o 89 mm dłuższa niż poprzedni model, a rozstaw osi zwiększył się o 20 mm Ford Kuga dostępny jest w 12 kolorach nadwozia

Produkcja Stingera w limitowanej serii GTS ruszy wiosną Stinger GTS bazuje na odmianie GT, napędzanej przez 3,3-litrowy silnik V6 twin turbo o mocy 365 KM
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Peryferia

Rozwód

Zdrowie

Krew nie woda, czyli groźna anemia
Anemia, zwana też niedokrwistością, to ze-
spół objawów, które wywołane są przez różne 
zaburzenia związane z czerwonymi krwin-
kami i ilością hemoglobiny – czerwonego 
barwnika krwi. Polegają na zmniejszeniu się 
poniżej normy liczby czerwonych ciałek lub 
stężenia hemoglobiny we krwi (przy prawid-
łowej ilości erytrocytów).To poważna choro-
ba, ponieważ hemoglobina przenosi tlen nie-
zbędny do życia narządom i komórkom. Jego 
niedostatek jest niebezpieczny dla mózgu 
oraz serca, które są bardzo wrażliwe na nie-
dotlenienie. Wyróżnia się ponad 400 rodzajów 
anemii, ale najczęstsza postać tej choroby jest 
spowodowana niedoborem żelaza. Anemia 
może być chorobą swoistą, ale też wynikać 
z innych chorób przewlekłych, jak toczeń ru-
mieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów 
czy choroby przewodu pokarmowego.

jak rOzpOznać anemIę?

Choroba ta sprawia, że mamy mniej ener-
gii i sił. Chorym nieustannie towarzyszy uczu-
cie zmęczenia i znużenia, odczuwają zawroty 
głowy, a ich skóra robi się blada. Włosy stają 
się przesuszone i wypadają. Anemię rozpo-
znamy też po kołataniu serca, problemach 
z pamięcią i koncentracją, które są często my-
lone z przemęczeniem i stresem. W przypadku 
ciężkich niedoborów żelaza lub witaminy B12 
mogą się pojawić: zaburzenia czucia wibracji, 
zaburzenia równowagi oraz problemy z od-
dawaniem moczu. Osłabieni chorzy chudną 
oraz cierpią na nudności i biegunki. Anemii 

z niedoboru żelaza mogą towarzyszyć takie 
objawy jak pieczenie i wygładzenie powierzch-
ni języka oraz zajady.

jaka jest przyczyna 
anemII?
Główną przyczyną rozwoju anemii z nie-

doboru żelaza jest nadmierna utrata krwi. 
Może do tego dochodzić wskutek krwawie-
nia z przewodu pokarmowego, jak również 
w wyniku krwawienia z dróg rodnych, układu 
moczowego czy też układu oddechowego. 
Oprócz tego do rozwoju niedokrwistości 
z niedoboru żelaza może dojść na skutek 
większego zapotrzebowania na nie organi-
zmu – na przykład w okresie ciąży, jak również 
u młodzieży w okresie dojrzewania. Anemia 
tego typu bywa też wynikiem upośledzonego 
wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego. 
Ryzyko anemii zachodzi również w przypadku 
krwotoku pourazowego.

jak leczyć 
nIedOkrwIstOść?
Leczenie anemii z niedoboru żelaza pole-

ga na uzupełnianiu jego braku w organizmie. 
W przypadku ciężkiej anemii konieczne jest 
zastosowanie zastrzyków z żelazem, ponie-
waż żelazo z preparatów doustnych słabo się 
wchłania. Z kolei w łagodnych postaciach 
można rozpocząć leczenie od suplementów 
diety. Istotne jest włączenie do codziennego 
menu pokarmów bogatych w żelazo, np. czer-
wonego mięsa, warzyw strączkowych, suszo-
nych śliwek czy fig.

czy anemIa grOzI 
pOwIkłanIamI?
Niedokrwistość wywołana niedoborem 

żelaza może wpływać na układ odpornoś-
ciowy, zwiększając podatność na choroby 
i infekcje. U ciężarnych kobiet zwiększa ry-
zyko przedwczesnego porodu i niskiej masy 
urodzeniowej noworodka.

jak ustrzec sIę anemII?
W profilaktyce anemii najważniejszą 

rolę odgrywa właściwa dieta, a także szyb-
kie diagnozowanie problemów z przewodem 
pokarmowym lub drogami rodnymi u kobiet. 
Warto przynajmniej raz do roku wykonać ba-
danie morfologii krwi z rozmazem. Do diety 
powinniśmy wprowadzić produkty bogate 
w żelazo, jak wołowinę i cielęcinę. Bogatym 
źródłem żelaza są ryby, na przykład sardynki 
czy makrele. Pierwiastek ten w dużej ilości 
zawierają również buraki, groszek, szpinak, 
szczaw, pietruszka, fasola i groch. Nie na-
leży też zapominać o jedzeniu jajek, przede 
wszystkim żółtek jaja kurzego, oraz suszonych 
owoców – jabłek, moreli, fig i daktyli. l

A
RC

H
IW

U
M

Tamtego dnia Stefanowi się przelało. A mógł 
wytrzymać wiele, o czym świadczyło przeży-
tych wspólnie prawie dwadzieścia lat.

Pobrali się bardzo młodo, ona miała wtedy 
dziewiętnaście lat, on dopiero skończone dwa-
dzieścia. W sumie nawet nie pamiętał dlacze-
go – teraz jakoś czuł, że wtedy był w to wma-
newrowany, ale przecież nikt go nie porwał 
ani nie stał nad nim z bronią. Po prostu jakiś 
czas, może dwa lata się spotykali, a później, 
tuż przed tym, jak rozpoczął studia, Anka 
do spółki z jego własną matką zaczęły mówić 
o ślubie. Były w tym tak zawzięte, że czuł się 
postawiony pod ścianą i w swojej ówczesnej 
naiwności zgodził się na wszystko. Anka była 
jego pierwszą dziewczyną, której chyba nigdy 
nie kochał – zaczęli się spotykać trochę z roz-
pędu, po jakiejś letniej imprezie. 

Reszta jego późniejszego życia dopasowana 
była do nieudanego małżeństwa – nudna praca, 
szare i nudne życie. Kochał grać na ukulele, ale 
żona drwiła, że nie jest to nawet prawdziwa gi-
tara. Czasem uciekał w góry, czasem na kajaki – 
były to nieliczne chwile, kiedy czuł się naprawdę 
sobą. Podczas jednego ze swoich samotnych 
wyjazdów poznał swojego jedynego przyja-
ciela, który nie był w żaden sposób związany 
z towarzystwem jego żony. Zaprzyjaźnili się 
i choć kontakt był później bardzo sporadyczny, 
za to bardzo serdeczny. Widywali się od czasu 
do czasu przy okazji górskich wypadów, zawsze 

tylko we dwójkę, zawsze bez partnerek. Wszyst-
ko zmieniło się, gdy przypadkowo spotkali się 
kiedyś w centrum miasta, a Stefanowi towarzy-
szyła Anka. Wtedy uzmysłowił sobie, że przy 
niej jest kimś innym, tym szarym, nudnym, 
zgnębionym, smutnym, słabym sobą. Tamtego 
dnia wszystko się zmieniło.

Chwilę wcześniej Stefan obchodził swoje 
trzydzieste dziewiąte urodziny. Nie tak kie-
dyś wyobrażał sobie swoje życie. Chciał być 
spokojny, szczęśliwy, mieć rodzinę, dzieci, 
przygarniętego psa, chciał podróżować i choć 
czasem czuć się dobrym człowiekiem. Tamte 
urodziny przypomniały mu to wszystko i po-
stanowił zacząć działać. To nie tak, że od razu 
się poddał – walczył jeszcze kilka tygodni, 
chciał namówić Ankę do swoich planów, ale 
bezskutecznie. Wtedy doszedł do wniosku, 
że powinni się rozwieść. I zaczęło się piekło.

W rodzinie Anki nikt nigdy się nie roz-
wiódł. „Szczęśliwi, nieszczęśliwi – nie było 
to ważne, wszyscy zostawali razem. Aż śmierć 
ich...” – Anka urwała w pół zdania, widząc 
wzrok zafrapowanego Stefana, i wyszła, trza-
skając drzwiami. Kolejne dni były bardzo ci-
che, a w Stefanie dojrzewał pomysł uwolnienia 
się z nieszczęśliwego małżeństwa.

Po raz pierwszy zaczął głośno mówić 
o tym, z czego wszyscy zdawali sobie spra-
wę, ale nikt głośno o tym nie mówił – że jest 
nieszczęśliwy, smutny, poniżany przez żonę 
i wyszydzany. Przestał ukrywać wszystko 

to, co przez ostatnie dwie dekady zamykał 
za drzwiami swojego domu. Aż pewnego dnia 
spakował dwie walizki i poinformował żonę, 
że odchodzi, wyprowadza się następnego ran-
ka, jego decyzja jest przemyślana i ostatecz-
na, a on nie będzie czekał na swoją śmierć, 
żeby uwolnić się od swoich złych wyborów 
ze szczenięcych lat. Przed snem przygotował 
sobie herbatę i poszedł się umyć. Rozwście-
czona Anka w tym czasie włączyła swój plan 
– dosypała mężowi do herbaty środka, który 
powinien powalić konia, a co dopiero takiego 
chuderlaka jak jej mąż…

Następnego ranka upewniła się, że nie od-
dycha, rozpakowała jego rzeczy, upozorowała, 
że także spała w tym samym łóżku (co od lat 
nie miało miejsca), i wezwała policję, która 
przyjechała w ciągu kilku minut razem z sa-
nitariuszami. Jakie było jej zdumienie, kiedy 
niedoszły nieboszczyk jednak się obudził…

Stefan znał jej paskudny charakter zbyt 
dobrze. Miał swoje plany ucieczki, ale zanim 
nawet wpadł, żeby zacząć je planować, przy-
padkiem znalazł u żony dużą ilość środków 
na przeróżne schorzenia zwierząt hodowla-
nych. Nie sądził jednak, że mogła być aż tak 
głupia, żeby tak nieroztropnie podejść do swo-
jego planu. Stefan szybko go prześwietlił i wy-
korzystał na swój sposób – bo co prawda czter-
dzieste urodziny świętował jeszcze tuż przed 
rozwodem, ale za to z prawie byłą żoną, która 
miała kolejne lata spędzić za kratkami. l

Ucieczka z krainy gafy

Wizyta 
z własnym 
prowiantem
Karina pyta, czy wypada iść do przyszłej teś-
ciowej na obiad z własnym prowiantem. Ona 
jest weganką, a rodzice jej partnera są mięso-
jadami. Wizyta jest oficjalna, takie preludium 
przed zaręczynami. Nigdy wcześniej nie jada-
ła posiłków w ich domu. Chce być uprzejma, 
ale przecież nie zostawi swojego sposobu 
odżywiania za drzwiami, żeby przypodobać 
się gospodarzom.

Towarzyskie dylematy osób na dietach 
bywają poważne, ponieważ każdy chce unik-
nąć niesnasek przy stole. A stres jest po obu 
stronach. Gdy wizyta jest poprzedzona za-
proszeniem, kłopot jest na stole pani i pana 
domu. To oni muszą trafić w kulinarne upo-
dobania gości. 

Znam ten ból. Niedawno chciałam olśnić 
córkę cynamonowym sernikiem przygotowa-
nym specjalnie dla niej, bo jest diabetykiem. 
Po godzinie kuchennej krzątaniny na mojej 
twarzy wystąpiło stężenie przedśmiertne. Masa 
była twarda, sucha i jakoś niepodobna do serni-
ka, który ma się zsiadać na żelatynie. Byłam już 
gotowa wyskoczyć przez okno, ale w porę przy-
pomniałam sobie, że kuchnię mam na parterze, 
czyli była szansa na połamanie kończyn, ale nie 
na uniknięcie wstydu. Mąż po swojemu docenił 
moje starania, proponując: wyrzuć to i zacznij 
od nowa. W koszu miałaby wylądować mąka 
kokosowa, najdroższa czekolada gorzka, olej 
kokosowy, mascarpone itd. O nie! Facet, widząc 
moją rozpacz, przystąpił do reanimacji. Oczy-
wiście nie mnie, lecz sernika. I udało się. Cór-
ka zabrała przygotowany dla niej deser nawet 
do samolotu, co jest równoznaczne z najwyższą 
oceną, bo w tanich liniach lotniczych każdy 
gram bagażu ma ogromne znaczenie.

Moja przyjaciółka doskonale mnie rozu-
mie, ponieważ na jej dom co jakiś czas najeżdża 
partnerka jej syna, która jest wegetarianką. 
Wytrenowała już kilka potraw na proszone 
obiady, ale gdy wizyta jest niespodziewana, 
wpada w popłoch i biegnie do lodówki, by zo-
baczyć, czy ma coś do podania na stół dla gości. 
Syn przy swojej partnerce jest wegetarianinem, 
a gdy przychodzi do rodziców sam, je wszystko 
aż mu się uszy trzęsą. Po roku kuchennej szar-
paniny odezwało się dobre wychowanie mło-
dych. W słuchawce telefonu przyjaciółka słyszy 
miłe słowa: będziemy u was za dwie godziny, ale 
nic nie szykujcie, przywieziemy obiad ze sobą. 
I ja to rozumiem. Tak przyjmować gości można 
z radością nawet kilka razy dziennie. 

Coraz więcej osób jest na diecie z powo-
dów zdrowotnych, np. alergii. Dieta to nie jest 
powód do towarzyskiej ascezy. Oni rozsze-
rzają nasze horyzonty kulinarne. Trzeba dla 
nich bardziej się postarać i pomyśleć o nich. 
A że pierwszą zasadą wywierania wpływu 
jest wzajemność, to po stronie osób na die-
cie (z jakiegokolwiek powodu) też powinna 
być inicjatywa. Powinni o swoich oczekiwa-
niach w menu powiadomić gospodarzy, żeby 
uniknąć irytującego grymaszenia przy stole. 
Nie jest złym pomysłem zabieranie ze sobą 
własnego prowiantu, jeśli to jest możliwe, ale 
warto i o tym uprzedzić gospodarzy spotka-
nia, żeby nie czuli się skrępowani niezwykłą 
sytuacją. Moja córka na wizyty do babci jeździ 
z pudełeczkiem swoich smakołyków, żeby nie 
narażać jej na stres przy gotowaniu. 

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo łagodzi obyczaje

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
lIczba InwestycjI zagranIcznych w pOl-
sce maleje. W 2018 roku do Polski napłynę-
ły 323 bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
To o 6 proc. mniej w porównaniu z rokiem 
wcześniejszym. Wartość zadeklarowanych 
nakładów sięgnęła 15,3 mld dol. W rankingu 
europejskich krajów, które przyciągnęły naj-
większą wartość BIZ, spadliśmy z trzeciego 
miejsca na piąte – wynika z raportu ośrodka 
analitycznego fDi Markets. Spadek zaintere-
sowania inwestowaniem w Polsce związany 
jest z kwestiami stabilności polityki gospo-
darczej, która jest postrzegana coraz gorzej. 
Nadto kraje bałtyckie, Czesi i Węgrzy prowa-
dzą bardziej aktywne i efektywne działania 
w celu pozyskiwania inwestorów. Czynnikiem 
budującym przewagę polskiej gospodarki był 
dostęp do dobrze wykwalifikowanych pra-
cowników po relatywnie niewysokim koszcie. 

dramatyczna sytuacja panuje w służbIe 
zdrOwIa. Z powodu braku lekarzy w szpita-
lach zamykane są oddziały. Na SOR-ach umie-
rają pacjenci, a kolejki do specjalistów rosną. 
Z raportu Health at a Glance 2018 wynika, 
że Polska ma najmniej lekarzy w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców spośród wszystkich 
krajów UE. U nas to 2,4, w Czechach 3,7, 
w Niemczech 4,2, a w Grecji aż 6,6 lekarzy 
na 1000 mieszkańców. Lekarze rezydenci alar-
mują, że 14 miesięcy po tym, jak po protestach 
zawarli porozumienie z rządem, szpitale nie 
wypłacają im podwyżek. To grozi dalszym 
odpływem młodych lekarzy za granicę. Po-
lacy tracą więc zaufanie do publicznej służby 
zdrowia. Na koniec zeszłego roku już 2,6 mln 
z nas miało prywatne ubezpieczenia zdrowot-
ne. To aż o 23 proc. więcej niż rok wcześniej.  

rząd zapOwIedzIał zmIany w Ofe. Utwo-
rzone w 1999 roku fundusze zostaną zlikwi-
dowane, a zgromadzone tam pieniądze mają 
trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub na Indywidualne Konta Emerytalne. 
W przypadku wyboru tej drugiej opcji zo-
stanie pobrana 15-proc. opłata. Środki zgro-
madzone w OFE wyrażone są w jednostkach 
rozrachunkowych. Ich wartość dynamicznie 
się zmienia i nieco się różni dla każdego z fun-
duszy. Na początku istnienia OFE wartość jed-
nostek rozrachunkowych wynosiła 10 złotych, 
obecnie dla większości funduszy jest to ponad 
40 złotych. Sprawdzić swój stan konta w OFE 
możemy, wchodząc na Platformę Usług Elek-
tronicznych ZUS, dostępną na tej stronie. 
Aby się do niej zalogować, musimy posiadać 
profil zaufany na platformie login.gov.pl lub 
kwalifikowany podpis elektroniczny. Możemy 
to zrobić również za pośrednictwem banku 
– o ile posiadamy konto w jednym z banków 
współpracujących z platformą ZUS. 

Krzyżówka panoramiczna nr 9

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „wesOłegO alleluja”. 
Nagrodę wylosował: zbIgnIew muryarz z glIwIc.

Dzięki polskim archeologom możemy odkry-
wać ślady prastarej cywilizacji, która na 400 
lat zawładnęła sporym obszarem Andów 
Środkowych w Ameryce Południowej. Od 650 
do 1050 roku naszej ery imperium Wari rozcią-
gało się od północnych terenów współczesnej 
Boliwii i Chile po wybrzeża i suche wyżyny 
Peru. Państwo to nie zostawiło po sobie żad-
nych dokumentów, nie wiadomo więc, co było 
kluczem do jego sukcesu – silna armia, pręż-
na gospodarka czy rozwój technologiczny? 
Jedna z hipotez wskazuje, że o sile imperium 
Wari stanowiło… piwo.

Wpływy tej cywilizacji były widoczne 
w państwie Inków, np. w strojach noszonych 
przez najwyższą arystokrację za czasów In-
ków, które przetrwały do okresu kolonialnego. 
Pewne wzorce kulturowe rozpowszechnione 
przez imperium Wari przetrwały w niektórych 
społecznościach indiańskich nawet do dzisiaj. 
Jego potęgę zbudowano nie na drodze brutal-
nych podbojów, ale poprzez kolejne pokojowe 
sojusze. W 2013 roku archeologowie z Uni-
wersytetu Warszawskiego odkryli niesplądro-
wany grobowiec z VIII–X wieku, w którym 
znaleziono szkielety ponad 60 kobiet i 1300 
cennych przedmiotów, m.in. ze srebra, złota, 
brązu i alabastru. Szczególną uwagę badaczy 
zwróciły naczynia do picia piwa ze sfermen-
towanej kukurydzy – tzw. chichy.

śwIęte pIwO
20 lat temu podobne naczynia do warze-

nia i picia piwa odkryli w Cerro Baúl, górskiej 

osadzie w południowym Peru, amerykańscy 
badacze. W czasach imperium Wari obcho-
dzono w niej wspólnotowe ceremonie, jak 
wznoszenie modłów czy składanie ofiar. Obec-
ność małego browaru obok miejsca kultu nie 
mogła być przypadkiem – podczas ceremonii 
piwo musiało lać się obficie. Pito je z wyso-
kich na metr ceramicznych naczyń ozdo-
bionych wizerunkami bogów i przywódców 
Wari. Ograniczenia technologiczne sprawiały, 
że nadawało się do spożycia jedynie przez 
tydzień, nie mogło być więc transportowane 
na duże odległości. Ci, którzy chcieli się go 
napić, przybywali do osady z okazji różnych 
świąt. Szacuje się, że do Cerro Baúl mogło 
przyjeżdżać nawet 200 przedstawicieli lo-
kalnej elity politycznej. Możliwe, że płacili 
wówczas trybut i przysięgali wierność Wari. 

Na podstawie tych odkryć amerykańscy 
naukowcy z National Field Museum postawili 

hipotezę, że piwo było swego rodzaju klejem, 
lepiszczem, który spajał wspólnotę. Dzięki nie-
mu imperium Wari trwało przez kilka stuleci, 
było atrakcyjne dla innych ludów i przyczy-
niało się do powstania złożonej organizacji 
politycznej. Destylacja alkoholu wysokopro-
centowego wymaga bardziej zaawansowanej 
technologii, więc to piwo było trunkiem pi-
tym podczas rozmaitych uroczystości, które 
wzmacniały więzy mieszkańców i pozwalały 
na utrzymanie jedności imperium. 

stała pOdaż
Badacze uważają, że znaczenie piwa 

w kulturze imperium Wari wynikało z jego 
stałej dostępności. Wytwarzano je głównie 
z kukurydzy, ale można je też było uwarzyć 
z górskiej odmiany pieprzu, która rośnie nawet 
podczas suszy. Zatem nawet jeśli z powo-
du suszy był nieurodzaj kukurydzy, to drugi 
rodzaj piwa zawsze był pod ręką. Naukowcy 
zwracają też uwagę, że ludy, które tworzyły 
tę cywilizację, różnił język, zwyczaje czy reli-
gia, ale łączyło piwo, które pili przedstawiciele 
wszystkich stanów. 

Współcześni piwowarzy nie byliby sobą, 
gdyby nie wykorzystali tych odkryć. Nawią-
zując do ulubionego napitku ludów impe-
rium Wari, amerykański browar Off Colour 
Brewing uwarzył różowe ale przyprawiane 
pieprzem. Piwo o nazwie Wari Ale będzie 
można kupić w Chicago i okolicach w czerw-
cu. Okazuje się więc, że imperium łączy ludzi 
nawet pół tysiąca lat po swoim upadku. 

 MAREK KOWALIK
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Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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