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Temat na czasie
GK JSW: Po pierwszym półroczu
zysk netto wyniósł ponad pół
miliarda złotych.
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Tauron Wydobycie. – Czy około
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energii Adama Gawędę.
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Defilada „Wierni Polsce”, będąca częścią obchodów Święta Wojska Polskiego w 99. rocznicę Bitwy
Warszawskiej oraz 100. rocznicę wybuchu Powstań Śląskich, odbyła się w Katowicach. W przemarszu
15 sierpnia głównymi ulicami Katowic wzięło udział 2600 żołnierzy i 185 jednostek sprzętu wojskowego.
Nad miastem przeleciało łącznie 60 statków powietrznych. Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i armii
sojuszniczych do udziału w defiladzie zostali zaproszeni także m.in. ratownicy górniczy.
– Polski Górny Śląsk to wielkie dzieło trzech śląskich powstań, które doprowadziły do tego,
że ta ziemia stała się częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała
ich pamięci! – mówił Andrzej Duda podczas defilady „Wierni Polsce”. Premier Mateusz Morawiecki
w przemówieniu inaugurującym paradę powiedział między innymi, że 100 lat temu Polacy chwycili
za broń, żeby walczyć o wolność. Z bronią w ręku ukształtowali granicę odradzającej się Polski.
– Dzięki tamtemu bohaterstwu dzisiaj cieszymy się wolną Polską – zaznaczył premier.
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Pięścią w stół

Barbarzyńskie gospodarowanie
Amazonia płonie. Syberia płonie. Afryka płonie. Palą
się płuca Ziemi, a my licytujemy się o to, czy zlikwidujemy węgiel i górnictwo do 2030 roku czy może dopiero w 2050 roku. Zamiast zajmować się akademickimi
debatami na urzędniczym poziomie Unii Europejskiej,
poważni politycy powinni zająć się tym, jak chronić
lasy w obu Amerykach, na Syberii i w Afryce.

P

ożary tego lata przyniosą nie tylko jednorazowy
efekt w postaci olbrzymiej ilości wydzielonych
gazów cieplarnianych. To także strata rozwleczona na następne stulecia, ponieważ straciliśmy dziesiątki
tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni planety,
którą pokrywały gigantyczne drzewa pochłaniające
olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Najgorsze jest to,
że gigantyczne pożary spowodowali ludzie. W Amazonii powszechna jest praktyka wypalania puszczy
pod uprawy rolne. Rolnictwo kojarzy się nam z ekologią. Okazuje się, że rolnictwo niszczy płuca Ziemi.
Najgorsze jest to, że chociaż pożary trwają od dawna,
prezydent Brazylii uważa, że to wewnętrzny problem
jego kraju. Dopiero po długiej i wielkiej presji międzynarodowej zdecydował o tym, żeby do akcji walki
z pożarami skierować wojsko. Wciąż nie wiadomo, jak
bardzo chce skorzystać z pomocy międzynarodowej.
Czy prezydent Brazylii jest szalony, bo toleruje gigantyczny pożar? Nie. Takie pożary są na rękę
wszystkim, którzy chcą powiększyć obszar pastwisk
dla bydła. Może to zabrzmi nieprawdopodobnie, ale

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Wciąż panują
barbarzyńskie
sposoby
gospodarowania.

pożary mogą być dla Brazylii ekonomicznie korzystne.
Chodzi oczywiście o oczyszczenie terenu zajmowanego
przez drzewa pod nowe pastwiska. To powszechny proceder, jak donoszą agencje prasowe. Odpowiedzialni
za to ludzie ścinają drzewa, pozostawiają je do wyschnięcia, a następnie podpalają je, aby prochy mogły
użyźnić glebę.
„Nie dowierzam. Nie chce mi się wierzyć w te
pożary. A jednocześnie głupio mi to mówić w sytuacji,
gdy widzę filmy. Ha! A może ktoś podpalił ropę? Nie
wiem. Szukam odpowiedzi i mi się rachunki nie zgadzają. Ot co. Sam z siebie amazoński las palić się nie
chce. Gdyby mi ktoś postawił zadanie podpalenia dużej
połaci lasu w Amazonii, to bym go poprosił o napalm
lub dynamit do wysadzenia ropociągu” – napisał Wojciech Cejrowski, podróżnik i znawca Amazonii. Cóż
z tego, że pan Cejrowski nie dowierza, skoro Amazonia
płonie? Pali się, chociaż tam podpalenie lasu wymaga
olbrzymiego wysiłku.
To klasyczny przykład, jak bardzo my, Europejczycy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że świat nas
nie rozumie. Unia Europejska chce przekonać resztę
świata do ochrony klimatu. Ta reszta liczy, ile na tym
straci i czy ją w ogóle na to stać. Liczy chwilowy zysk,
a nie to, co będzie za lat kilka. My chcemy zaciskać
pasa w sytuacji, gdy tam, gdzie naprawdę decydują się
losy klimatu, wciąż panują barbarzyńskie sposoby gospodarowania. Czy Unia Europejska ma jakąś receptę?
l

Kij w mrowisko

Defilada
Sierpień i wrzesień to szczególne miesiące w naszej
historii. Mamy okazję świętować sukcesy, dzięki którym Polska zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach
świata, i wydarzenia smutne, jednak i one świadczą
o naszej chwale. W sierpniu na Śląsku świętowaliśmy
z okazji setnej rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego i 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

W

ydarzenia bardzo różne, jednak bardzo ważne
dla nas. Pierwsze powstanie było wyraźnym
sygnałem, że Śląsk chce być związany z odradzająca się Polską. Bitwa Warszawska jest uznawana
za jedną z 22 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Armia odradzającego się państwa polskiego
rozgromiła armię sowiecką, która miała zalać Europę,
aby na bagnetach nieść komunizm do Niemiec, a może
nawet dalej. Był to wielki trumf polskiego oręża i polskiego społeczeństwa, które jeszcze dwa lata wcześniej
żyło pod trzema różnymi zaborami. Mimo różnic nasi
przodkowie potrafili uchronić Europę przed rozlaniem
się rewolucji komunistycznej na cały kontynent. Taki
był cel Armii Czerwonej. Leninowski plan eksportu
rewolucji został rozwalony w pył pod Warszawą.
Uważam, że Polska ma prawo chwały po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, tak samo jak mamy prawo
do chwały po sierpniowym wybuchu ideałów pierwszej Solidarności. W lipcu i sierpniu 1981 roku polscy
robotnicy pokazali światu, że potrafią przeciwstawić
się władzy totalitarnej. Nie było starć, strzelaniny ani
żadnej innej formy przemocy. Była godność przeciwstawiona podłości. Był zryw narodu, który chciał
wyrwać się spod bezdusznej tyranii. Czy ten zryw
byłby możliwy bez siły czerpanej z tradycji Bitwy Warszawskiej i pierwszego, a potem kolejnych powstań
śląskich? Przecież udział Śląska w solidarnościowym
zrywie był wielki. Górnicy poparli strajki na Wybrzeżu
i domagali się praw dla siebie. Potem była powtórka
w 1988 roku. Stan wojenny nie złamał ducha walki.
Ten duch to dziedzictwo z lat walk na Śląsku i walki

GRZEGORZ
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W naszym
regionie czciliśmy
setną rocznicę
Pierwszego
Powstania
Śląskiego
i 99. rocznicę
Bitwy
Warszawskiej.

z Armią Czerwoną. Wiem, że niektórzy mogą uważać,
że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Inne czasy,
inni ludzie, a nawet hasła i ideały inne. To nieistotne
różnice, ponieważ spoiwem jest odziedziczone poczucie godności, przywiązanie do wolności i chęć życia
według własnych, a nie narzuconych czy przeniesionych na bagnetach ideałów.
W naszym regionie czciliśmy setną rocznicę Pierwszego Powstania Śląskiego i 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Po raz pierwszy w historii Polski uroczysta
defilada wojskowa z okazji Bitwy Warszawskiej odbyła
się na Śląsku, w Katowicach. Z pewną irytacją czytałem
złośliwe komentarze na ten temat. Defiladę obejrzało ponad 200 tys. osób. Przez Katowice przejechały
czołgi, ciężki sprzęt oraz wozy specjalne. Pojawiło
się także lotnictwo. Oprócz 2600 żołnierzy Wojska
Polskiego w defiladzie wzięli udział także sojusznicy.
Zaprezentowali się Rumuni, Chorwaci, Brytyjczycy
oraz Amerykanie. Oprócz piechoty pokazali także
swoje pojazdy i samoloty, część z nich Ministerstwo
Obrony Narodowej zamierza nabyć dla polskiej armii.
Defilada rozpoczęła się inspekcją wojsk przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Po niej premier, prezydent
oraz minister obrony narodowej zabrali głos w sprawie
obecnej sytuacji Wojska Polskiego, jak i jego historii.
Nawiązywano także do historii Polski, jak i Śląska.
– Chcę też obiecać jako premier Rzeczypospolitej
Polskiej, że będziemy robili wszystko, żeby armia polska
we współczesnych czasach była doskonale uzbrojona,
żeby proces jej modernizacji postępował jak najszybciej, bo wiemy doskonale, że dzisiejszy wróg czasami
nie staje z otwartą przyłbicą, czasami są to zagrożenia
hybrydowe – mówił podczas uroczystości premier
Mateusz Morawiecki. Po defiladzie odbył się piknik
wojskowy. Nie wiem, kiedy znów na Śląsku będziemy
organizować centralne uroczystości na cześć naszej
armii i wielkiego zwycięstwa w 1920 roku. Wiem natomiast, że tegoroczne uroczystości były bardzo potrzebne.l

Komentuje Grzegorz Matusiak
członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

Polskie górnictwo
przyczynia się
do ochrony klimatu

W

Polsce węgiel został rzucony w odmęty polityki.
Po to, żeby likwidować górnictwo i wyrugować
to paliwo z naszej gospodarki. Rosja też zalewa węgiel
polityką. Po to, żeby sprzedawać go do krajów Unii
Europejskiej, w tym do Polski. I my, i oni pozornie robimy
to samo. Jednak jakże inny cel przyświeca działaniom
ich i naszym. Jeżeli w Polsce są grupy polityczne, którym
węgiel wadzi, to należy zdawać sobie sprawę, że działają
one w interesie rosyjskiego górnictwa. To samo dotyczy
działań na poziomie Unii Europejskiej.

R

osja ma gaz i węgiel. Z gazem ma trochę kłopotów,
gdyż między innymi dzięki konsekwentnej polityce
polskiego rządu możliwe jest wyparcie Gazpromu nie
tylko z naszego kraju, ale także z krajów sąsiadujących
z Polską. Minister Piotr Naimski wykonał wielką
pracę, aby stopniowo uniezależnić nas od Gazpromu,
który jest skuteczniejszy w podbojach niż Armia
Czerwona. W dodatku robi to bez jednego wystrzału,
co jest wirtuozerią w polityce imperialnej. O ile powoli
wyzwalamy się spod gazowej dominacji, o tyle zaczynamy
poddawać się dominacji węglowej. To wyraźnie widać nie
tylko po tym, że w zeszłym roku sprowadziliśmy około
20 mln ton węgla z zagranicy i że najwięcej z Rosji. Widać
to także w rosyjskich planach.

K

ilka miesięcy temu pojawiły się informacje,
że w Obwodzie Kaliningradzkim będzie budowany
kompleks służący do eksportu węgla do Polski. Ponoć
inwestycja ma być skończona jeszcze w tym roku.
Rosyjskie kopalnie w zeszłym roku wyeksportowały
200 mln ton węgla. Nasi wschodni sąsiedzi chcą,
by za 10 lat roczny eksport osiągnął 400 mln ton.
Jednym ze strategicznych kierunków eksportu ma być
Unia Europejska, w tym Polska. W 2018 roku import
z Rosji stanowił około 50 proc. importu węgla do Unii
Europejskiej. Ile to będzie za 10 lat? Jak tak dalej pójdzie,
może to być 70–80 proc. Czy to ma sens, skoro w Polsce
są pokłady tego paliwa i tylko przez antywęglową
politykę UE nie możemy swobodnie z niego korzystać?
Uważam, że to nie ma najmniejszego sensu. Poza tym
jakie to będzie odchodzenie od węgla, skoro Rosjanie
planują zwiększenie eksportu do UE?

C

hciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt
sprawy. Otóż duszenie polskiego górnictwa węgla
kamiennego jest działaniem szkodliwym dla klimatu.
Do portów ARA wpływają olbrzymie statki z węglem, które
są napędzane silnikami spalinowymi spalającymi mazut.
To najbardziej szkodliwe paliwo. Opływają one pół naszej
planety, żeby dostarczyć paliwo, które mamy pod nosem.
Trują atmosferę. Rosyjskie składy kolejowe z węglem
pokonują tysiące kilometrów, żeby dotrzeć nad Bałtyk.
Stąd węgiel jest dostarczany do odbiorców w Europie. Czy
ktoś kiedyś policzył, ile mniej dwutlenku węgla dostałoby
się do atmosfery, gdyby tylko część węgla spalanego w UE
pochodziła z polskich kopalń? Na świecie modne jest
liczenie tak zwanego śladu węglowego, czyli ilości gazów
cieplarnianych wyemitowanych w czasie procesu produkcji
i transportu jakiegoś produktu. Dlaczego do tej pory
nikt nie zabrał się za liczenie, jak bardzo rujnujemy naszą
planetę, zwożąc węgiel z rosyjskich kopalń oddalonych
o tysiące kilometrów?

J

aki wniosek z tego wywodu? Otóż utrzymanie polskiego
górnictwa bardziej służy klimatowi niż import paliwa
z Rosji, Australii i wielu innych krajów. Polskie górnictwo
przyczynia się do ochrony klimatu i to nie jest żart. 
l
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Podsumowanie półrocza

JOANNA KARWOT / JSW

Ponad pół miliarda zysku
Grupy Kapitałowej JSW
Pierwsze półrocze 2019 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła zyskiem netto w wysokości 547,5
mln złotych. Produkcja węgla i koksu wyniosły w tym czasie odpowiednio 7 mln ton
i 1,7 mln ton. W drugim kwartale 2019 roku
notowania węgli koksowych hard utrzymywały się na stabilnym poziomie ponad 200 dol./t.
W czerwcu nastąpiły spadki notowań, nie
wpłynęło to jednak na kluczowe inwestycje
w Spółce, które wzrosły o 82 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.

EBITDA za sześć miesięcy 2019 roku
ukształtowała się na poziomie 1,3 mld złotych
(bez zdarzeń jednorazowych). W tym okresie
produkcja węgla wyniosła ponad 7 mln ton
(o 11 proc. niższa od produkcji w pierwszym
półroczu 2018 roku) i była zgodna z założeniami produkcyjnymi JSW. Należy przy tym
zaznaczyć, że w drugim kwartale produkcja
węgla była o 1,3 proc wyższa od produkcji
w pierwszym kwartale. W tym samym czasie
produkcja koksu wyniosła 1,7 mln ton w porównaniu do 1,85 mln ton w analogicznym
okresie 2018 roku, przy czym w danych za rok
2018 została ujęta produkcja koksowni Dębieńsko, obecnie wyłączonej z eksploatacji.
W drugim kwartale produkcja koksu była
wyższa o 6 proc. od produkcji zrealizowanej
przez JSW Koks w czasie pierwszych trzech
miesięcy tego roku.

P rzyjazny rynek
Ceny węgla koksowego i koksu w pierwszym półroczu 2019 roku sprzyjały JSW.
Wyniosły odpowiednio 701 złotych za tonę
i 1149 złotych za tonę. W przypadku węgla
koksowego wzrosły o 4,2 proc. w stosunku do cen sprzed roku, a koksu o 6,6 proc.
W omawianym okresie przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego w Grupie JSW
do odbiorców zewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie prawie 2,5 mld złotych
w stosunku do 2,7 mld złotych w pierwszym
półroczu 2018 roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców
zewnętrznych ukształtowały się na poziomie
ponad 2 mld złotych.
– Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW ukształtowały się na poziomie 4,7 mld złotych. To nieznacznie mniej

Ciekawa liczba

1,2 mld
ZŁOTYCH

wydała JSW na inwestycje w pierwszym półroczu
tego roku. W porównaniu pierwszego półrocza
ubiegłego roku do pierwszego półrocza roku bieżącego wydatki w ujęciu gotówkowym wzrosły
o 82 proc. Zdecydowana większość pieniędzy została zainwestowana w część węglową GK JSW.

Zarząd JSW SA przedstawił wyniki za pierwsze półrocze
niż w tym samym okresie ubiegłego roku,
co było efektem spadku wolumenu sprzedaży
węgla koksowego i węgla do celów energetycznych oraz koksu – wyjaśnia Włodzimierz
Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, i dodaje: – Obecnie obserwujemy
tendencję spadkową cen węgla koksowego
Premium HCC. Powodem są obserwowane
od pierwszego kwartału tego roku niższe marże branży stalowej.

P odstawą wydobycie
Warto podkreślić znaczące wydatki na inwestycje Grupy JSW, które wyniosły ponad
1,2 mld złotych. W porównaniu pierwszego półrocza ubiegłego roku do pierwszego
półrocza roku bieżącego wydatki w ujęciu
gotówkowym wzrosły o 82 proc. To inwestycje związane między innymi z poszerzaniem
bazy zasobowej, z zabezpieczaniem produkcji w latach kolejnych oraz odbudową parku
maszynowego wykorzystywanego w procesie
produkcji, modernizacją zakładów przeróbki
mechanicznej węgla, a także zakupami nowych maszyn i urządzeń, takich jak kombajn
Bolter-Miner. Należy przy tym zaznaczyć,
że 87 proc. całości poniesionych nakładów
stanowiły inwestycje w segmencie węglowym.

B ezpieczeństwo

priorytetem
– Bezpieczeństwo pracy jest naszym priorytetem, zwłaszcza że eksploatacja w kopalniach realizowana jest w coraz głębszych i trudniejszych pokładach o większych zagrożeniach.
W związku z tym będziemy wprowadzać automatyzację pracy w tych rejonach. Innowacyjne
rozwiązania pozwalają zoptymalizować koszty
produkcji węgla, przyczyniając się jednocześnie
do poprawy bezpieczeństwa pracy – podsumowuje Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Grupa Kapitałowa JSW pozostaje największym pracodawcą w regionie i jednym
z największych w Polsce. Obecnie zatrudnia
29 881 pracowników.
MAT. JSW

REKL A M A

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

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

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

DAWID LACH / JSW

Nowoczesny kompleks dla Budryka
Jeden z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów ścianowych firmy Becker-Warkop
będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej KWK Budryk. To najgłębsza
kopalnia w Europie, w której wydobywany
jest węgiel koksowy.

Zanim kompleks ścianowy trafi do kopalni Budryk, firma Becker-Warkop zaprezentowała jego możliwości zarządowi i kierownictwu JSW.
– Kompleks ścianowy, który przekazujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest jednym
z najnowocześniejszych kompleksów tego typu
w naszym kraju. Zostały w nim zastosowane
nowatorskie rozwiązania techniczne. Kompleks zapewnia bezpieczną pracę i gwarantuje
wysoką wydajność – mówi Tomasz Budniok,
prezes zarządu firmy Becker-Warkop.
Nowy kompleks będzie pracował w ścianie Cz-2 w pokładzie 405/1 na poziomie 1290
metrów, która jest pierwszą ścianą udostępnioną w ramach inwestycji „Budowa poziomu 1290”. Uruchomienie ściany zapoczątkuje
eksploatację pokładów 405/1 oraz 405/2, których zasoby operatywne wynoszą 68,5 mln
ton wysokiej jakości węgla koksowego typu
35. Rozpoczęcie eksploatacji ściany Cz-2 zaplanowano na przełomie roku.
– Do końca roku zakład przeróbczy
kopalni Budryk zostanie zmodernizowany
REKL A M A

Nowy kompleks będzie pracował w ścianie Cz-2 w pokładzie 405/1 na poziomie 1290 metrów, która jest
pierwszą ścianą udostępnioną w ramach inwestycji „Budowa poziomu 1290”
i przygotowany do produkcji wysokiej jakości węgla koksowego. W tym samym czasie
pod ziemią rozpoczniemy eksploatację złóż
bogatych w dobrej jakości węgiel koksowy.
Zgodnie z aktualną strategią udział tego węgla

w kopalni Budryk w produkcji w 2020 roku
ma wynieść ponad 50 proc., w tym węgla typu
hard około 30 proc., i ma wzrastać w kolejnych
latach do około 65 proc. Przy okazji uruchamiania nowych ścian wprowadzamy nowe

technologie, bez tego rozwój JSW jest niemożliwy – powiedział Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Ściana Cz-2 ma 205 metrów długości, a jej
wybieg ma prawie 900 metrów. Średnia miąższość w ścianie wynosi 3,1 metra, a jej zasoby
wynoszą ponad 750 tys. ton węgla typu hard.
Kompleks ścianowy, który zostanie zastosowany w ścianie Cz-2, składa się ze 118 sekcji
produkcji Becker-Warkop o szerokości 1,75
metra. Kombajn ścianowy typu 7LS22 oraz
przenośnik ścianowy są produkcji firmy Joy.
Oprócz wszystkich niezbędnych urządzeń
w kompleksie ścianowym dodatkowo zastosowano układ klimatyzacji, by poprawić warunki
pracy górników.
Konstruktorzy Becker+Warkop zadbali o bezpieczeństwo górników pracujących
w ścianie, projektując między innymi przejście
dla załogi przed i za stojakami sekcji. Zgodnie
z wymaganiami kopalni zapewniono również
bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą
zajmować się serwisem kombajnu. W tym celu
24 sekcje wyposażono w specjalnie skonstruowane teleskopowe osłony czoła ściany, które
zabezpieczają pracowników przed kawałkami
opadających skał. Jedną z kilku nowinek będzie system kontroli geometrii sekcji.
Zakupiony przez JSW kompleks ścianowy
zostanie wykorzystany w siedmiu kolejnych
ścianach.
MAT. JSW
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Wiceminister energii Adam Gawęda liczy na dobre wyniki spółek górniczych

Wieszają psy na górnictwie,
czują powiew kryzysu?
Przez kilka dni dziennikarze pisali o tym,
że JSW wydobywa mniej węgla w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Zapewne zapomnieli, jak przedstawiciele zarządu JSW informowali na konferencji wynikowej po pierwszym kwartale, że tak będzie,
bo we wrześniu zostaną w pełni uruchomione
inwestycje, dzięki którym Spółka powinna
wykonać plan roczny. Dyżurną spółką do bicia jest Polska Grupa Górnicza, która dostarcza za mało węgla i dlatego w ubiegłym roku
został pobity rekord w imporcie tego paliwa.

Z informacji przekazywanych przez PGG
wynika, że plan wydobycia powinien być zrealizowany, a dlaczego są bite rekordy importu
węgla, tego nikt jeszcze racjonalnie i w jasny
sposób nie wyjaśnił. Dużo mówi się o spekulacji, dużych zapasach importowanego węgla
i o grze importerów na zniżkę cen, aby w ten
sposób wykończyć finansowo polskie kopalnie. Ale gdzie leżą miliony ton sprowadzonego
węgla? Nie wiadomo.
Możliwe, że psioczenie na górnictwo
jest sygnałem nadchodzącego spowolnienia

w branży i zbliżającej się dekoniunktury.
To zawsze był pozaekonomiczny sygnał,
że może być źle. Wiceminister energii Adam
Gawęda zadeklarował 19 sierpnia, że liczy
w tym roku na dobre wyniki największych
spółek węglowych – Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ocenił,
że na koniec roku obie firmy wykonają plany.
– Liczę, że w tym roku spółki będą miały
dobre wyniki. W JSW uruchomiono cztery
ściany. Nie mam informacji, aby Polska Grupa
Górnicza miała duże kłopoty z wykonaniem
planu. Zarząd zapowiada, że plan na ten rok
będzie zrealizowany – przekonywał wiceminister w czasie rozmowy z dziennikarzami.
W Polskiej Grupie Górniczej związki i zarząd rozpoczynają rozmowy o podwyżkach.
Wiceminister poinformował, że podwyżki
zaplanowane na ten rok zostały wypłacone.
W rozmowach o wzroście płac należy brać
pod uwagę efektywność spółek. – Systematycznie realizujemy podwyżki płac. Jednak
muszą one być bardzo ściśle powiązane z wydajnością i z osiąganymi wynikami. To zarząd
musi dokonać analizy ekonomicznej i dopiero

wtedy wypracowany zysk podzielić także między załogę. Wierzę w to, że w tym roku kwestie
związane z wynagrodzeniami będą zadowalały pracowników Polskiej Grupy Górniczej
i pozostałych spółek górniczych – powiedział
wiceminister Gawęda.
1 sierpnia zarząd PGG wypłacił 42-tysięcznej załodze Grupy jednorazową premię:
górnikom dołowym po 1550 złotych, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych na powierzchni (w tym załodze
zakładów przeróbki mechanicznej węgla)
– 1200 złotych, a pracownikom administracji – 900 złotych. Związkowcy chcą jednak
rozmawiać także o podwyżkach płac zasadniczych – oczekują podwyżki wynagrodzeń
o 12 proc. od przyszłego roku.
Ważnym problemem, który należy jak
najszybciej rozwiązać, jest dostęp do zasobów. – Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy
Górniczej i pozostałych spółek, w których
Skarb Państwa ma swój udział, są przeglądane
pod kątem zasobowym i pod kątem realizowanych inwestycji. Mam na myśli inwestycje
bieżące i te, które dopiero będą realizowane.

Chodzi o to, aby możliwie szybko udostępnić
wysokowydajne ściany, abyśmy jeszcze w tym
roku mogli podnieść potencjał wydobywczy.
Oczywiście, te plany muszą być realne, oparte
na możliwościach technicznych, organizacyjnych i technologicznych – powiedział wiceminister Gawęda.
Dziennikarze starali się dowiedzieć, czy
są jakieś pomysły na zmniejszenie importu
węgla. – Import będzie malał, kiedy będzie
rosła siła wydobywcza naszych spółek. W tym
roku import powinien być mniejszy niż w roku
2018. Czy to będzie 1–2 mln ton, czy 3 mln
mniej, to mnie będzie zadowalał poziom
rocznego importu pomiędzy 5 a 7 mln ton.
To będzie ten bufor, który za każdym razem
towarzyszył polskiemu górnictwu. Odbudowa
potencjału wymaga długiego czasu. Imponująco wysoki import chyba jest po części efektem
spekulacji i przeszacowania przez prywatnych
importerów chłonności polskiego rynku – powiedział wiceminister Adam Gawęda.
O możliwym kryzysie nie mówił.

Życzenia dla dr. inż. Tadeusza Demela i jego podziękowanie

SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Tauron Wydobycie. – Czy około 2 mld złotych straty

Tauronu Wydobycie w ciągu minionych kilku lat to kwota bardzo
zaniżona? – zapytałem wiceministra energii Adama Gawędę.
– To kwota bardzo zawyżona – odpowiedział wiceminister.
Tauron Wydobycie należy do giełdowej spółki Tauron Polska
Energia notowanej na giełdzie. Dokładne informacje o wszystkich
długach i stratach Tauronu Wydobycie mogą mieć wpływ na kurs
akcji. Z tego powodu wiceminister Gawęda bardzo ostrożnie
wypowiada się na tematy finansowe.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Tauron Wydobycie jest w trudnej sytuacji,
ponieważ przeciągał się proces inwestycyjny
– powiedział wiceminister Gawęda. Jednak
nie odpowiedział na pytanie, kto odpowiada
za ślimaczenie się inwestycji. – Nowy zarząd
analizuje sytuację w spółce i przygotowuje
program naprawczy – zapewnił. Więcej o sytuacji spółki Tauron Wydobycie można dowiedzieć się z materiałów sejmowej Komisji
Energii i Skarbu Państwa.

O późniony G rzegorz
Z informacji przedstawionej przez przedstawicieli spółki Tauron Polska Energia wynika, że bardzo przeciągało się rozpoczęcie
budowy szybu Grzegorz w kopalni Sobieski.
Decyzje korporacyjne o budowie szybu zapadły w 2011 roku. Budowa rozpoczęła się w 2017
roku, widać już pierwsze urządzenia i maszyny
na powierzchni. Bez szybu Grzegorz i nowych
inwestycji w Tauron Wydobycie nie ma szans
na poprawę sytuacji, ponieważ kopalnie spółki
są bardzo wyeksploatowane. We wszystkich
zakładach trwają inwestycje.
W Janinie trwa pogłębianie szybu, w praktyce jest to budowa poziomu 800. W kopalni
Brzeszcze, oprócz realizowanych inwestycji,
trzeba poprawić warunki wentylacji. To kopalnia metanowa i bez dobrej wentylacji bardzo
wzrasta ryzyko katastrofy. Aby zminimalizować ryzyko, należy odbudować chodniki wentylacyjne, co wymaga nie tylko pieniędzy, ale
także czasu. Wszystkie programy nakierowane
są na poprawę efektywności i wyniku finansowego. Przedstawiciele spółki Tauron Polska
Energia nie ukrywają, że ten rok również nie
będzie łatwy. Może będzie trochę lepiej niż
w roku 2018. Jednak zapożarowanie w kopalni
Sobieski i zagrożenie pożarowe w Janinie nie
napawają optymizmem. W takim razie kiedy
będzie lepiej? Dopiero wtedy, kiedy Tauron
Wydobycie zacznie zarabiać na inwestycjach.
To ma być rok 2022.

D ać czas czasowi
W przypadku wszystkich kopalń Tauronu
Wydobycie dojście pracowników do miejsca wydobycia systematycznie się wydłuża.
W ostatnich latach odległość zwiększyła się
o prawie 1 kilometr. Budowa szybu Grzegorz
w kopalni Sobieski pozwoli na znaczne skrócenie dojścia do rejonów wydobywczych z 9,5
do 3 kilometrów. Prawie 10 kilometrów dojścia
do rejonów wydobywczych wydaje się być
odległością przekraczającą granice zdrowego rozsądku, a nie tylko jakichkolwiek zasad
ekonomii. Tauron nie publikuje informacji,
jaki jest efektywny czas pracy górników i jakie
są koszty transportu na takie odległości.
Jedyną możliwością skrócenia dojścia
jest ukończenie tych inwestycji w terminie.
Warunki geologiczno-górnicze w kopalniach
Tauronu Wydobycie są trudne. W 2018 roku
odbiło się to przede wszystkim na wynikach
kopalni Janina. Tauron nie publikuje wyników
w rozbiciu na kopalnie, ale jego przedstawiciele przyznają, że w ubiegłym roku Tauron

Węgiel?

Wyra

Wydobycie większość strat poniósł przez kopalnię Janina. Kopalnie Brzeszcze i Sobieski
miały niewielki wpływ na ujemny wynik. Poza
problemami natury geologiczno-górniczej
oraz koniecznością dokończenia inwestycji
stykamy się z problemami typowymi dla większości sektorów w polskiej gospodarce. Praca
w kopalniach już nie jest tak atrakcyjna jak
jeszcze kilka lat temu, kiedy było dość duże
bezrobocie i niskie pensje w innych sektorach gospodarki. Tauron Wydobycie zatrudnił
w zeszłym roku 200 osób, po to żeby wykonywać roboty przygotowawcze, które są podstawą do tego, żeby wydobycie było na poziomie
gwarantującym opłacalność. Firmy zewnętrzne również mają problemy z pracownikami.
Na problemy natury geologiczno-górniczej nakładają się problemy związane z pracownikami i firmami zewnętrznymi. Jakie
działania są podejmowane w kierunku poprawy sytuacji? Przy omawianiu wyników
Tauron Wydobycie i sytuacji całego sektora
górnictwa w Polsce przede wszystkim musimy
mieć świadomość, że poprawa sytuacji nie
jest możliwa w krótkim okresie. Żeby można
było oczekiwać efektów działań w górnictwie
podziemnym, musi upłynąć trochę czasu, ponieważ inwestycje i roboty przygotowawcze
długo trwają.

Wiceminister energii Adam
Gawęda jest bardzo ostrożny
w prognozowaniu przyszłości
spółki Tauron Wydobycie.
W maju w czasie obrad
sejmowej Komisji ds. Energii
i Skarbu Państwa zarząd
Tauronu Polska Energia
i minister energii Krzysztof
Tchórzewski poinformowali,
że Tauron analizuje możliwe
rozwiązania dla kopalń.
Później spółka giełdowa
poinformowała, że możliwa
jest sprzedaż kopalni Janina.
C o T auron chce sprzedać
Wiceminister energii Adam Gawęda jest
bardzo ostrożny w prognozowaniu przyszłości
spółki Tauron Wydobycie. W maju w czasie
obrad sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa zarząd Tauronu Polska Energia
i minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformowali, że Tauron analizuje możliwe
rozwiązania dla kopalń. Później spółka giełdowa poinformowała, że możliwa jest sprzedaż
kopalni Janina.
Kopalni Janina nie chce Jastrzębska Spółka Węglowa. Negatywną opinię wystawił zespół monitorujący, w którego skład wchodzą
także reprezentatywne organizacje związkowe. Węglokoks szuka okazji, żeby kupić

Po tym, jak JSW odmówiła Tauronowi interesu, zaczęto zastanawiać się także, czy sprzedaż Janiny jest dobrym pomysłem
Zarząd Taurona Wydobycie musi przeanalizować także takie rozwiązanie.
jakąś kopalnię, ale jeżeli trzeba byłoby zapłacić
za Janinę, włożyć pieniądze na dokończenie
inwestycji i jeszcze czekać kilka lat na jakieś
zyski, to okazuje się, że nie jest to dobry interes. Po tym, jak JSW odmówiła Tauronowi
interesu, zaczęto zastanawiać się także, czy
sprzedaż Janiny jest dobrym pomysłem. Szyb
Grzegorz mógłby obsługiwać kopalnię Sobieski i Janinę. Zarząd Taurona Wydobycie musi
przeanalizować także takie rozwiązanie. Należy je brać pod uwagę, ponieważ Węglokoks
szuka aktywów węglowych, ale nie skarbonki.
Spółka poniosła dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem swojej spółki hutniczej.
Pieniędzy nie starczy na dofinansowywanie
każdego przedsięwzięcia.

W ęgiel ? W yrazy

współczucia
Tauron Wydobycie jest zapleczem surowcowym dla elektrowni węglowych Taurona. Jeszcze kilka lat temu spółka była
stawiana za wzór współpracy górnictwa
z energetyką korzystającą z węgla kamiennego. Teoretycznie ta kopalnia to skarb, ponieważ ma złoża węgla przynajmniej na 200
lat. Filip Grzegorczyk, prezes spółki Tauron
Polska Energia, rok temu w Krynicy w czasie
Forum Gospodarczego na panelu „Europejski
rynek energii elektrycznej a ceny energii dla
konsumentów” zapewniał, że spółce węgiel

jest potrzebny do wytwarzania energii i to się
nie zmieni. Panel przygotowała Polska Grupa
Górnicza.
Uczestnicy panelu dyskutowali między
innymi o dostosowaniu Polski do wymagań
energetycznych UE, ochrony klimatu i zmian
cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz
o wpływie tych uwarunkowań na gospodarkę
i indywidualnych odbiorców. Prezes Tauronu
Polska Energia Filip Grzegorczyk na jednej
z dużych międzynarodowych konferencji poświęconych energetyce powiedział, że Tauron
ma trzy kopalnie węgla kamiennego. – Nagle
wyraz twarzy moderatorki się zmienił. Zobaczyłem bezmiar współczucia. Pierwszy raz
w życiu spotkałem się z takim ogromem troski o mnie i o firmę. To dowodzi, że w wielu
krajach Europy węgiel jest traktowany jak
dopust boży, wielkie nieszczęście i olbrzymi
problem. Nam węgiel jest potrzebny do wytwarzania energii. Nie zmienimy tego – mówił.
– Ze wszystkich wyliczeń wynika, że węgiel
kamienny jest jednym z najtańszych surowców
energetycznych. Jednak cenę energii z węgla
podnoszą koszty związane z wykupem limitów emisji dwutlenku węgla. Cena za jedną
tonę emisji dwutlenku węgla potrafi wzrosnąć
kilkakrotnie w ciągu roku, ponieważ certyfikaty są towarem, którym można handlować.
W dodatku unijni urzędnicy ograniczają liczbę
certyfikatów, co także wpływa na ich cenę.
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Jak czegoś jest mniej, zaczyna drożeć. Z tego
prosty wniosek – energia nie drożeje z powodu
węgla, ale z powodu sztucznie podbijanych
cen na emisje dwutlenku węgla – podsumował
prezes Grzegorczyk.
Po dziewięciu miesiącach, pod koniec
maja, spółka Tauron Polska Energia, której
moce wytwórcze oparte są obecnie przede
wszystkim na węglu kamiennym, ogłosiła,
że w ciągu najbliższych 10 lat zamierza postawić na nisko- i zeroemisyjne źródła energii.
W 2030 roku ich udział w miksie wytwórczym grupy ma przekroczyć 65 proc. Spółka
będzie budować farmy wiatrowe na lądzie
(900 megawatów mocy), farmy fotowoltaiczne
(300 megawatów) i morskie farmy wiatrowe.
Stare bloki węglowe będą stopniowo wyłączane. Tauron bierze też pod uwagę optymalizację
portfela inwestycyjnego oraz ograniczenie
działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym. Zarząd analizuje możliwości
poszukiwania nabywców lub partnerów nie
tylko dla kopalni Janina, ale także dla spółki
Tauron Ciepło.

T rzeba czekać
Wszystkie informacje o przyszłości spółki
węglowej Tauron Wydobycie i wytwarzania
energii z węgla w Tauronie Polska Energia
są mało precyzyjne. W rozmowie z dziennikarzami wiceminister energii Adam Gawęda

Wspólna inicjatywa pomocy dzieciom

Anielskie wakacje
z Węglokoksem
Ponad osiemdziesięcioro dzieci z placówek
wsparcia dziennego wyjedzie na letnie obozy. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz spółek z Grupy Kapitałowej
Węglokoks.

Dzięki projektowi Anielskie wakacje część
dzieci korzystających z pomocy placówek
wsparcia dziennego będzie miała okazję wyjechać w góry. Obozy odbędą się w Pieninach
oraz nad Jeziorem Żywieckim. – W trakcie
odpoczynku dzieci będą kontynuować pracę
terapeutyczną oraz pracować nad rozwojem
swoich potencjałów i talentów. Te wyjazdy,
jak i wiele innych naszych działań, nie byłyby
możliwe, gdyby nie zaangażowanie sponsorów.
Na ich pomoc możemy liczyć od 25 lat. Cieszymy się, że w tym gronie są również spółki
z Grupy Kapitałowej Węglokoks – mówiła
Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Dom
Aniołów Stróżów w Katowicach.
W projekt zaangażowały się spółki Węglokoks SA, Węglokoks Energia i Węglokoks
Kraj, które przekazały 24 tys. złotych oraz

koszulki, plecaki, czapki oraz sprzęt sportowy
i przybory plastyczne.
– Jako spółka Skarbu Państwa mamy
szczególny obowiązek wyznaczenia trendów społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ważne są nie tylko wyniki finansowe, ale
też – a może przede wszystkim – otoczenie,
w którym działają nasze spółki. To otoczenie
wciąż odczuwa skutki zmian przemysłowych,
dlatego cieszymy się, że możemy wspierać lokalne społeczności i być częścią tej wspaniałej
inicjatywy – mówił Tomasz Heryszek, prezes
Węglokoksu SA.
Życząc dzieciom bezpiecznego i radosnego wypoczynku, Adam Gawęda, wiceminister energii, stwierdził, że jest niezmiernie
ważne, aby spółki węglowe patrzyły nie tylko
na rachunek ekonomiczny, ale nieco szerzej.
By troszczyły się o swoje otoczenie i wspierały takie inicjatywy jak Anielskie wakacje
z Węglokoksem. – Cieszy, że transformacja
sektora jest społecznie sprawiedliwa, a zarządy
firm naszego sektora dbają o zrównoważony
rozwój – dodał wiceminister.
l
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m. Szyb Grzegorz mógłby obsługiwać kopalnię Sobieski i Janinę.

informował, że przedwczesne jest przesądzanie, czy któraś z kopalń spółki mogłaby trafić
do innej firmy. – Moim zdaniem w przypadku
kopalń Janina i Sobieski będą mogły w przyszłości korzystać z szybu Grzegorz budowanego w kopalni Sobieski. Rozdzielanie tych
kopalń na obecnym etapie moim zdaniem
byłoby niewskazane – powiedział. Jednak
problem Taurona trzeba jakoś rozwiązać.
W maju prezes spółki przedstawił w Sejmie najważniejsze informacje. Mówił między innymi: „Fakty są takie, że w przeszłości
w Grupie Tauron podejmowano decyzje
inwestycyjne, które być może, patrząc z dzisiejszej perspektywy, były zbyt daleko idące
w zakresie możliwości finansowych Grupy.
Jest to klasyczny przykład przeinwestowania. Oczywiście spółka działa także na rzecz
bezpieczeństwa energetycznego kraju, więc
poniekąd jest to zrozumiałe. Jakie były decyzje inwestycyjne i akwizycyjne w niedługiej
historii Grupy Tauron? Po pierwsze, spółka
Tauron Dystrybucja dokonała akwizycji Górnośląskiego Zakładu Energetycznego Vattenfall za kwotę 4,6 mld złotych. Po drugie,
w Tauronie Wytwarzanie podjęto decyzję
o budowie bloku Jaworzno 910 MW o wartości 6,2 mld złotych. Po trzecie, inwestycje
w Tauronie Ciepło to prawie 1,5 mld złotych.
Spółka Tauron Ciepło została przez nas oddłużona w zeszłym roku, a przecież wskaźnik
tej spółki – dług netto do EBITDA – wciąż
wynosi 5,0 (to bardzo wysoki wskaźnik –
przyp. red.). Po czwarte, inwestycje w obszarze wydobycia, tj. w latach 2011–2018,
to wydatki rzędu 0,5 mld złotych. Powyższe
pokazuje w liczbach źródła zadłużenia Grupy
Tauron. Proszę państwa, procesy inwestycyjne
w energetyce są bardzo długie, więc decyzje
o powyższych inwestycjach zapadały dawno.
Weszliśmy w te procesy i staraliśmy się je poprawić. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod
uwagę inwestycję w Jaworznie, trudno byłoby jej nie kontynuować, choćby była trudna,
skoro do momentu objęcia przez nas zarząd
na tę inwestycję wydano już 3 mld złotych.
Podkreślam, jeżeli chodzi o zadłużenie, jest
to pokłosie decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poprzednie zarządy. Nie jest
to kwestia krytyki poprzednich zarządów”.
Z wielu dodatkowych informacji przedstawionych w Sejmie wynika, że Tauron Polska
Energia jest zadłużony, ale sytuacja jest stabilna. Zarządowi udało się tak obniżyć wskaźniki
zadłużenia, że instytucje finansowe nie wejdą
do firmy i nie zaczną przeprowadzać restrukturyzacji finansowej. – Podjęte działania doprowadziły do tego, że jesteśmy w sytuacji,
którą można nazwać stabilną. Stabilną sytuację Grupy podkreśla corocznie uzyskiwany
rating. Ostatnio spółka uzyskała rating agencji
Fitch na poziomie inwestycyjnym – poinformował prezes Filip Grzegorczyk.
Jednak wciąż aktualne jest pytanie, czy
wyrazy współczucia były nie na miejscu, czy
może prorocze.
l
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Ekologiczna turystyka

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

Wypoczynek na łonie przyrody staje się coraz bardziej popularny. W związku ze zmianami klimatu turyści zaczynają być świadomi, jak ważna jest ochrona środowiska
naturalnego. Branża turystyczna wychodzi
im naprzeciw, dlatego powstają ekohotele
zbudowane zgodnie z zasadami bioarchitektury, gdzie stosuje się recykling odpadów,
wykorzystuje źródła energii odnawialnej
i oferuje produkty ekologiczne. Taki wypoczynek jest również bardzo przyjemny – goście hotelowi cenią sobie, że mogą delektować się produktami z ekologicznej uprawy
i mieszkać w pachnącym drewnem pokoju.
Już teraz wiele hoteli skupia się na takich
klientach. Muszą jednak spełnić wiele kryteriów, by otrzymać odpowiedni certyfikat
i móc używać miana „eko”.

Otwarty w 2017 roku w Świnoujściu
Radisson Blu Resort jest pierwszym pięcio-gwiazdkowym hotelem w Polsce, który został
zaprojektowany i wybudowany od podstaw
zgodnie z wytycznymi ekologicznego certyfikatu LEED. W trakcie procesu certyfikacji były
brane pod uwagę elementy zrównoważonego
budownictwa, takie jak: lokalizacja i rodzaj terenu przeznaczonego pod inwestycję, zużycie
energii i wody, jakość środowiska wewnętrznego, rodzaj zastosowanych materiałów oraz
innowacyjność. Jednym z wielu rozwiązań zastosowanych w tym hotelu jest wykorzystanie
wody deszczowej do zasilania części toalet.
W Warszawie z kolei hotel SixtySix zaproponował swoim gościom akcesoria łazienkowe
przechowywane w szklanych pojemnikach
zamiast papierowych opakowaniach, worki
na pranie wykonane z bawełny zamiast plastiku, kosmetyki z certyfikatem bio oraz biodegradowalne środki czystości z certyfikatem
Ecolabel. Te dwa hotele to tylko przykłady,
ponieważ coraz więcej ośrodków przechodzi
modernizację w duchu ekologicznym albo
powstaje od zera, spełniając środowiskowe
normy. Okazuje się, że pomysły na ulepszenia
służące środowisku praktycznie się nie kończą.
Jednak żeby uzyskać jeden z ekocertyfikatów,
hotele muszą spełnić podobne podstawowe
kryteria.
Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami
chroniącymi środowisko są perlatory montowane w kranach, dzięki którym oszczędność
wody wynosi nawet kilkadziesiąt procent, minibary niewydzielające freonu, energooszczędne oświetlenie LED oraz zmywarki kuchenne,
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Hotel ekologiczne zacisze
które mają funkcje obniżające zużycie wody,
energii i detergentów. Powszechna staje się
zasada niewymieniania ręczników, jeśli gość
odwiesił je na wieszak, a także zmiany pościeli
co trzeci dzień lub na życzenie gościa. Hotele
międzynarodowych sieci stosują duże opakowania kosmetyków w jednorazowych buteleczkach (300 ml), które wystarczają na dłużej, przez co redukują odpady. Na wylocie
są również plastikowe słomki czy mieszadełka
do napojów, dzięki czemu hotele ograniczają
zużycie plastiku.

C zysta T urystyka
Tak nazywa się pierwszy w Polsce certyfikat ekologiczny przyznawany w branży
turystycznej. Mogą się o niego starać hotele,
hostele, pensjonaty i domy gościnne, które
dzięki wdrożeniu oszczędnych i przyjaznych
środowisku rozwiązań chcą obniżyć koszty
eksploatacji, podnieść jakość oferowanych
usług i zwiększyć swoją konkurencyjność.
Certyfikat Czysta Turystyka jest wzorowany
na stosowanych w Norwegii, a przyznaje go
niezależna organizacja pozarządowa – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Starające
się o niego ośrodki muszą spełnić kilka warunków, między innymi monitorować emisję
dwutlenku węgla, prowadzić politykę prośrodowiskową oraz spełniać wymogi stawiane
przez polskie prawo.

S ieć B io H otels
Największą europejską siecią ośrodków
przyznającą własny, ceniony przez turystów
certyfikat jest Bio Hotels. Założył ją w 2001
roku Ludwig Gruber, austriacki pasjonat ekologii, gdy okoliczny hotelarz zwrócił się do niego z prośbą o przekształcenie i dostosowanie
obiektu do wymogów ekologicznych. Po niespełna 20 latach istnienia stowarzyszenie Bio
Hotels może się pochwalić 4500 miejscami
noclegowymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Włoszech, Grecji i Hiszpanii.
Niełatwo do niego dołączyć, ponieważ stosuje
restrykcyjne zasady przyznawania obiektom
statusu ekologicznego. Ośrodki z jego stemplem muszą na przykład serwować potrawy
pochodzące z upraw ekologicznych, energia
potrzebna do ich funkcjonowania może pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych,
a meble oraz pościele, ręczniki i środki higieny osobistej być wytwarzane wyłącznie
ze składników naturalnych. Raz do roku hotele
są poddawane jednej zapowiedzianej i dwóm

Ekohotele są zbudowane zgodnie z zasadami bioarchitektury, gdzie stosuje się recykling odpadów,
wykorzystuje źródła energii odnawialnej i oferuje produkty ekologiczne
niezapowiedzianym kontrolom. Podczas nich
sprawdza się pochodzenie produktów żywnościowych, ale też emisję dwutlenku węgla
oraz stosowanie naturalnych kosmetyków
i środków czystości.
Nowi członkowie sieci mogą jednak liczyć na drobne ustępstwa – przez pierwsze
dwa lata mogą oferować w pełni ekologiczne
produkty zwierzęce, a pozostałe po połowie
z eko i konwencjonalnych upraw oraz hodowli.
Stowarzyszenie zgodziło się również, by trzy
dania podawane w obiektach pod szyldem Bio
Hotels były nie w pełni eko. Dotyczy to dań
i potraw regionalnych. Podobnie jest z napojami bezalkoholowymi i regionalnymi trunkami, które nie zawsze wytwarzane są na bazie
ekologicznych produktów. Sztywny jest jednak wymóg, by w restauracjach hotelowych
90 proc. produktów pochodziło z certyfikowanych upraw ekologicznych.

G warancje

ekowypoczynku
Podobne certyfikaty są też przyznawane
wyspecjalizowanym ośrodkom wypoczynkowym. Kąpieliska i mariny, które spełniają
wysokie standardy jakości wody, zarządzania
środowiskowego, bezpieczeństwa i edukacji,
otrzymują pieczęć Blue Flag. Kryteria oceny
danego wybrzeża opierają się na stopniu zapewnionej ochrony środowiska. Ekologiczne
gospodarstwa agroturystyczne działają zaś
w sieci ECEAT, która stawia na działania
na rzecz ochrony środowiska, a także rozwój

i promocję odpowiedzialnej turystyki. W Polsce programem tym objętych jest kilkadziesiąt
gospodarstw. Z kolei o amerykański certyfikat
Green Globe mogą się ubiegać międzynarodowe sieci hotelarskie oraz centra konferencyjne,
od niedawna również z Europy Środkowej
i Wschodniej. W Polsce jak na razie jedynym
hotelem z tym znaczkiem jest warszawski
Intercontinental. Obiekty są weryfikowane
na podstawie ponad 300 kryteriów – z zakresu
zrównoważonego zarządzania, efektywnego
zarządzania zasobami naturalnymi, działań
na rzecz ochrony środowiska, wspierania społeczności lokalnej i promocji lokalnej kultury.

G ościu , zadbaj

o środowisko
Gość hotelowy ma prawo oczekiwać wygody, ale nie znaczy to, że sam nie może dać dobrego przykładu innym. Możemy na przykład
wielokrotnie używać ręczników, co oznacza
mniejszą liczbę prań, więc mniejsze zużycie
wody i mniejsze zanieczyszczane wody przez
detergenty. Korzystajmy też z tego, za co zapłaciliśmy – otrzymujemy wiele gratisów, jak
kosmetyki w jednorazowych opakowaniach,
czepki kąpielowe czy kapcie jednorazowe –
zamiast kupować własne. Po co pozostawiać
częściowo zużyte pojemniki z szamponami
czy żelami w hotelowej łazience, lepiej zabrać je do domu. Ekipa sprzątająca je wyrzuci,
a nam się przydadzą. To również przykład
zachowania proekologicznego.
l

„Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku, złap oddech”

Podnieść świadomość ekologiczną
23 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja
prasowa na temat ruszającej we wrześniu kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku, złap oddech”.
Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym,
ich rodziców i opiekunów, w kwestii wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.
W konferencji wzięli udział Izabela Domogała,

członek Zarządu Województwa, oraz Tomasz
Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Kampanię sfinansują samorząd
województwa śląskiego i WFOŚiGW. Fundusz
dofinansuje zadania kwotą 332 067 złotych.

W ramach kampanii nauczyciele wezmą
udział w konkursie na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską

emisją dla dzieci przedszkolnych. Do placówek
trafią też zestawy edukacyjne. Następnie każda, która zostanie zakwalifikowana do udziału
w kampanii, przygotuje własne przedstawienie
o tematyce: zanieczyszczenie powietrza/smog/
walka z niską emisją.
W trakcie kampanii wszyscy rodzice
otrzymają ulotkę edukacyjną na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie
człowieka, w szczególności dzieci, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone

powietrze, m.in. stosowanie oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku
codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza i odpowiedniej reakcji na zagrożenia.
Wszystkie materiały, jak bajka animowana,
zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat
edukacyjno-informacyjny, ulotka edukacyjna,
zostaną opublikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, aby
wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego
mogli z nich skorzystać. 
l
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Informacje motoryzacyjne

Pół tysiąca koni pod maską za pół miliona złotych
Lexus LC to szczególnego rodzaju cukiereczek – pół tysiąca koni pod maską za pół miliona złotych. A do tego znakomicie wygląda.
Wśród tego typu samochodów znakomicie
się sprzedają serie specjalne, które jeszcze
bardziej mają podkreślić wyjątkowość właściciela. Lexus wprowadził więc wersję LC 2020.
Technicznie nic się oczywiście nie zmieni. Podstawą jest wygląd – nadwozie będzie w kolorze terrane khaki, charakterystycznym odcieniu zieleni zarezerwowanym dla limitowanej
wersji Lexusa LC. Wersja ta będzie jednak
dostępna też w kolorach graphite black i sonic titanium.

Limitowana edycja Lexusa LC 500 2020 pojawi się w europejskich salonach w październiku tego roku
kształtami tylnych lamp. Limitowana edycja
Lexusa LC 500 2020 pojawi się w europejskich
salonach w październiku tego roku.

przyspiesza i hamuje, wykorzystując obrotową
manetkę na kierownicy. Dzięki rekuperacji –
gdy e-tron Scooter hamuje i odzyskuje w ten
sposób energię – jego zasięg to nawet 20 kilometrów, a maksymalna prędkość to 20 km/h.
Pojazd ma hydrauliczny hamulec nożny i diodowe oświetlenie: reflektor przedni, światło do jazdy w dzień, światło tylne i światło
hamowania.
Audi przewiduje też możliwość montowania w bagażnikach samochodu specjalnego gniazdka, umożliwiającego ładowanie
przewożonego tam Scootera. Użytkownicy
mogliby używać go do pokonania tzw. ostatniego kilometra np. z parkingu do domu lub
do miejsca pracy.
Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży Audi
e-tron Scooter planowane jest na koniec roku
2020.

S kładane A udi na prąd
Elektryczne, hulajnogopodobne jednoślady stają się coraz bardziej popularne. Audi
zaprezentowało e-tron Scooter – połączenie
elektrycznej hulajnogi i deskorolki. Dwunastokilogramowy pojazd może być wygodnie
złożony – wtedy można go przewozić w bagażniku samochodu, autobusem czy pociągiem, ale może być również ciągnięty przez
pieszego niczym wózek. Pojazd wyróżnia się
jednak przede wszystkim sposobem jego prowadzenia, przypominającym surfing po falach.
Prowadzący pojazd trzyma co prawda jedną
rękę na kierownicy, ale kieruje nim jak deskorolką – balansując ciężarem ciała. Ruchome
osie i cztery koła pozwalają na robienie bardzo ciasnych zakrętów. – Oczywiście e-tron
Scooter może jeździć też prosto, ale najlepsze
doświadczenia z jazdy zdobywamy, balansując
ciałem jak na desce surfingowej tnącej fale.
Wbrew pozorom jest to na nim niezmiernie
łatwe – mówi Thorsten Schräder, project manager zajmujący się w Audi mikromobilnością.
Kierownica mieści w sobie akumulator,
całą elektronikę i wyświetlacz, pokazując
stan naładowania akumulatora. Prowadzący

A utonomiczne pojazdy
PSA wjeżdżają do V igo
Mimo kilku spektakularnych wypadków samochodów autonomicznych badania
nad tą technologią wciąż trwają i wchodzą
w kolejne strefy miejskie. Groupe PSA wraz
z organizacją CTAG (Galicyjskie Technologiczne Centrum Motoryzacji) i miastem Vigo
będą testować po raz pierwszy w środowisku
miejskim technologie łączności na potrzeby

rozwoju zautomatyzowanych funkcji samochodów. Testy przeprowadzane w Vigo dotyczą: automatycznego parkowania na parkingach, jazdy autonomicznej w strefach
miejskich, regulacji optymalnej prędkości
przy dojeździe do skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną i ochrony użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki.
Celem testów jest weryfikacja skutecznej
komunikacji między samochodami a infrastrukturą w złożonym środowisku miejskim.
Dzięki komunikacji z infrastrukturą za pomocą IoT (Internet of Things) i V2X (Vehicle
to Everything) testowane sytuacje związane
z jazdą po mieście pozwolą dostosowywać
prędkość samochodu z większym wyprzedzeniem, zapewniając bardziej elastyczną
i bezpieczną, w pełni kontrolowaną, ekoodpowiedzialną jazdę.
Badania prowadzone są w ramach Europejskiego Projektu AUTOPILOT2, który
został uruchomiony na początku 2017 roku.
Jego celem jest analiza i ocena wkładu nowych
technologii komunikacyjnych w rozwój jazdy
autonomicznej. Vigo to jedno z pięciu europejskich miast uczestniczących w projekcie.
Miasta nie tylko udostępniają do badań wiele
stref miejskich, ale też nadzorują niezbędne
adaptacje infrastruktury.

PIOTR MYSZOR

Audi zaprezentowało e-tron Scooter – połączenie elektrycznej hulajnogi i deskorolki

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Wnętrze LC Limited Edition otrzymuje dwukolorowe wykończenie. Elektrycznie
regulowane w 10 płaszczyznach fotele pokryto skórą anilinową – w kolorze bespoke
saddle tan, także zarezerwowanym dla tej
wersji i uzupełnionym nieco ciemniejszym
odcieniem tapicerki z alcantary na panelach
drzwi. W przeciwieństwie do jasnobrązowych
foteli do wykończenia koła kierownicy, deski
rozdzielczej, a także środkowej konsoli i paneli
drzwi użyto ciemnej skóry black amber.
Finalnym akcentem każdego egzemplarza
Lexusa LC Limited Edition 2020 jest charakterystyczna listwa progowa. Wycinane laserowo płyty są inspirowane geometrycznymi

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Lexus LC jeszcze
bardziej wyjątkowy

Badania nad technologią autonomiczną wciąż trwają i wchodzą w kolejne strefy miejskie
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Prezentowy
kłopot

Starałam się zindywidualizować upominki
dla dzieciaków mojej cioci, których wcześniej
nie miałam okazji poznać. Kierowałam się ich
wiekiem. Co ja sobie wtedy kombinowałam,
chciałam zostać zapamiętana jako przemiła
daleka krewna? Pewnie o to chodziło, wszak
każdemu zależy na pierwszym wrażeniu,
zwłaszcza gdy może być ono jedynym w życiu. Ciocia mieszkała daleko i widywałyśmy
się okazjonalnie. Po rozpoznaniu upodobań
jej dzieci okazało się, że Tomaszek ma wstręt
do słowa drukowanego, ale jest łasuchem.
Jasio był na diecie, a Amelka wyrosła z pluszaków. Dowiedziałam się o tym, gdy pobyłam
trochę w ich domu. No cóż, mleko się rozlało, ale po białej kałuży zapewne nie został
ślad w pamięci źle obdarowanych małolatów,
którzy są już dorosłymi ludźmi. Ja lekcję odrobiłam i staram się nie wchodzić dwa razy
do tego samego koryta błędów.
Każdy, kto żyje i pracuje, robi rozmaite
błędy. Nieomylni są tylko na cmentarzu. Wychodzę z takiego założenia, ale do wizyt się
przygotowuję z wielu powodów. Po pierwsze,
nie chcę pocałować klamki bądź wprowadzać
w konsternację gospodarzy. W czasach telefonów komórkowych i internetu trzeba się
zapowiedzieć. Odwiedziny nie w porę mogą
być niemiłe. Nie każdy ma ochotę, kondycję
zdrowotną i czas na przyjmowanie niezapowiedzianych gości. Nie kombinuję już z prezentami. Dla pana domu dobry trunek, dla
pani domu kwiaty lub jakaś biżuteria, gdy
wiem, że takową nosi, a dla dzieciaków takie
same słodycze. Bywało, że drogi koniak gospodarz rozcieńczał colą, ale trzeba na to patrzeć
bez mrugnięcia okiem, bo takie jest prawo
obdarowanego, że robi z prezentem, co chce.
Prezenty podczas odwiedzin wzbudzają
w gospodarzach chęć rewanżu. Zwłaszcza starsze osoby starają się czymś obdarować swoich
gości na pożegnanie. I bywa z tym ambaras.
Jajka, warzywa z grządki, świeżo upieczone ciasto, kawał pysznego mięsa na obiad zgarniam
z wdzięcznością i bez skrępowania. Wymiana
prezentów przy wizytach to taki niewypowiedziany sygnał: jesteś dla mnie ważny, lubię
cię. Nie warto odmawiać przyjęcia drobnego
upominku, jeśli wiemy, że dawanie go sprawia
gospodarzom przyjemność. Ale trzeba trzymać gardę wysoko podniesioną, nawet gdy
pożegnalny upominek jest dla nas kłopotliwy.
Moja sędziwa sąsiadka rozdawała wszystkim
krewnym owoce, które jej z radością przerzucałam w siatkach przez płot, bo zawsze mówiła,
że ma komu dać. Dorosłe wnuki wolały pieniądze, a siatki z owocami od babci zawieszały
na płotach sąsiadów, nie trudziły się i porzucały
prezent tuż po wyjściu z furtki. Starszej pani
było przykro, gdy to zobaczyła, chodziła o balkoniku, ale któregoś dnia podreptała do bramy.
Grzeczność podczas wizyt smakuje jak
najlepsze wino w wyborowym towarzystwie.


JOLANTA TALARCZYK

Krzysztof całe życie czegoś oczekiwał. I całe
życie czuł się czymś zawiedziony. Nie urodził
się ani najpiękniejszy, ani najmądrzejszy, ani
w najbogatszej rodzinie, ale wybujałe ambicje
jego matki sprawiły, że przy jednoczesnym zerowym wysiłku oczekiwał wszystkiego, co najlepsze. A to nie przychodziło. Wstyd było mu
przyznać przed samym sobą – ale jego życie
było jak najbardziej przeciętne. Nie umiał,
a może nawet nie chciał, tworzyć stałych i dobrych relacji z ludźmi, nie miał przyjaciół, miał
za to bardzo wybujałe wyobrażenie o sobie.
Zawodowo układało mu się słabo, nigdy też
nie zbudował dojrzałego związku.

– praktycznie codziennie udawało mu się wymknąć. Chłopiec marzył dużo i ciągle, a wiele
jego marzeń nie byłoby nawet nazwane marzeniem dla kogokolwiek innego, bo chodziło
na przykład o zupę ogórkową na obiad albo
żeby zapracowana mama tym razem mogła
do szpitala przyprowadzić jego młodszego
brata, którego nie widział od tygodnia. Do tego
wszystkiego Adaś był po prostu rozkosznym
i inteligentnym chłopcem, którego nie dało
się nie lubić, więc nawet kiedy zdarzyło się
mu coś nabroić, szpitalny personel przymykał
na to oko.
Krzysztofa początkowo drażnił mały blondyn, który kręcił się wokół niego. Nie lubił
specjalnie ludzi, których nie znał, a co dopiero
dzieci. Gdy jednak Adaś usłyszał, że powodem
jego kontuzji jest wypadek na motorze, nie
mógł przestać o to wypytywać. Przychodził
codziennie i nie przestawał drążyć. Był w tym
tak nieustępliwy, że Krzysztof nie chcąc go
rozczarować, zrobił prawdopodobnie pierwszą altruistyczną rzecz w swoim życiu. Pal
licho, że jego opowieści o jego licznych wyprawach motorowych nie miały wiele wspólnego z prawdą – Adaś słuchał ich z otwartą
buzią, aż któraś z pielęgniarek go odciągnęła
i zaprowadziła na kolejne badania.
Noga Krzysztofa powoli się goiła, jego pobyt w szpitalu przeciągał się, ale on zamiast się
tym denerwować, jak robiłby zazwyczaj, czekał na codzienne odwiedziny Adasia. Chłopiec

Wszystko miał zmienić pewien wypadek.
Krzysztof co prawda opowiadał, że jego pobyt
w szpitalu był spowodowany przez groźnie
wyglądającą stłuczkę na motorze, faktycznie
jednak motor, który zresztą nie był nawet jego
własnością, po prostu się na niego przewrócił.
Nie zmieniało to faktu, że fatalnie pęknięta
kość wymagała operacji, a także pozostania
w szpitalu na jakiś czas.
I tak Krzysztof poznał Adasia – chłopca,
z którym różniło go wszystko. Adaś nie bywał
w szpitalu, on w nim praktycznie mieszkał.
Ciężka, śmiertelna choroba, na którą chorował, sprawiała, że w domu bywał okazjonalnie
i zazwyczaj na krótko. W szpitalu znał jednak
każdy zakamarek i choć oficjalnie nie mógł
opuszczać swojej sali ani swojego oddziału

jednak pewnego dnia nie przyszedł, a gdy nie
pojawił się także następnego – Krzysztof wyruszył sam go odwiedzić. Odnalazł go podpiętego pod plątaniną rurek i kabli, dużo bledszego i słabszego niż wcześniej. Zapłakane oczy
mamy Adasia nie wróżyły najlepiej, chłopiec
jednak ciągle nie przestawał się uśmiechać.
Wtedy też Krzysztof obiecał mu, że jak tylko
jego stan się polepszy – zabierze go na najlepszą przejażdżkę na najlepszym możliwym
motocyklu.
Jak obiecał, tak zrobił. Motocykl co prawda nie był jego, tylko pożyczony, ale faktycznie
był najlepszym, jaki udało mu się znaleźć.
Przejażdżka nie była daleka, bo naokoło parku,
a Adaś został dosłownie wykradziony, choć
nie bez drobnej konsultacji z lekarzem – jego
stan od kilku tygodni się bowiem nie poprawiał. Wszystko z okna obserwowali zarówno
rodzice, jak i personel szpitala – spełniało
się bowiem jedno małe marzenie, które dla
chłopca było za to jednym z największych.
I tak Krzysztof, dotychczas skrajnie egoistyczny i skupiony na sobie, tym jednym gestem
całkiem zmienił ostatnie dni Adasia. Chłopiec
zmarł następnego dnia po południu. Te niespełna trzy tygodnie, które spędził z Krzysztofem, zmieniły w jego życiu więcej niż jakakolwiek osoba, która się w nim pojawiła przez
ostatnie czterdzieści lat.
l

Zdrowie

Toczeń rumieniowaty
Toczeń rumieniowaty układowy jest jedną
z chorób tkanki łącznej, których przyczyną
jest skierowanie układu odpornościowego
przeciwko własnemu organizmowi. „Układowy” znaczy tyle, że choroba obejmuje wiele
tkanek i narządów – najczęściej zajęte nimi
są skóra, stawy i nerki, ale zmiany chorobowe mogą dotyczyć każdego narządu i tkanki.
Łacińska nazwa choroby to „lupus erythematosus”, a „lupus” po łacinie znaczy wilk. Nazwa
wzięła się podobno od zmian na skórze twarzy, które układają się jak wybarwienie sierści
na pysku wilka, lub też od szpecących blizn
po zejściu zmian skórnych, przypominających
ugryzienia władcy lasu.

łysienie oraz osłabienie kondycji włosów. Częste objawy tocznia układowego to również ból
stawów i opuchlizna. U niektórych może się
również rozwinąć zapalenie stawów w palcach,
dłoniach, nadgarstkach i kolanach.

K to jest narażony
na tę chorobę ?
Na toczeń rumieniowaty układowy choruje około 30–50 na 100 tys. osób. Kobiety chorują około osiem razy częściej niż mężczyźni.
Objawy tocznia zaczynają się pojawiać najczęściej od 16. do 55. roku życia, ale zdarzają
się przypadki zachorowań u osób młodszych,
a także w wieku podeszłym.

J akie są przyczyny
tocznia ?

J ak rozpoznać toczeń ?
Większość chorych (60 proc.) ma zmiany
skórne w postaci rumienia na twarzy, które
mają formę płaskiego lub lekko wypukłego zaczerwienienia skóry na policzkach i grzbiecie
nosa. Mogą też wystąpić na czole, w okolicy
oczu, na szyi i dekolcie. Widoczne są szczególnie po ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Objawem tocznia może być również
ARCHIWUM

Czekoladki dla Jasia, pluszowy misiu dla
Amelki i książka dla Tomaszka. Miało być miło,
a cała trójka była naburmuszona po prezentach od pierwszy raz w życiu widzianych gości. W odwiedziny nie wypada jechać z pustymi rękami. To nie są sąsiedzkie pogaduchy,
lecz odświeżanie kontaktów towarzyskich lub
relacji rodzinnych. Mamy jednak dylematy,
czym obdarować gospodarzy, żeby nie było
tak, jak mnie się przytrafiło z Jasiem, Amelką
i Tomaszkiem.

Adaś

Dokładna przyczyna tej choroby nie jest
znana, ale wiadomo, jakie bodźce mogą zwiększyć ryzyko zapadnięcia na nią. Jednym z nich
jest ekspozycja na światło słoneczne, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe powoduje
uszkodzenie komórek naskórka, których fragmenty są usuwane przez makrofagi. U zdrowych proces ten przebiega sprawnie, jednak
w przypadku tocznia usuwanie obumarłych
komórek jest zaburzone, a pozostające fragmenty stają się łupem dla autoprzeciwciał.
Chorobę tę mogą też wywoływać niektóre leki,
jak prokainamid, chlorpromazyna, metyldopa
czy hydralazyna. Toczeń bywa też rezultatem
zakażenia, między innymi ludzkimi retrowirusami, wirusem Epsteina-Barra i niektórych
bakterii.

C zy istnieją skuteczne

sposoby leczenia tocznia ?
Tocznia rumieniowatego układowego nie
leczy się przyczynowo, stosuje się jedynie metody leczenia objawowego. W przypadku zmian
skórnych używa się maści lub kremów z glikokortykosteroidem. Należy pamiętać o unikaniu
zbytniej ekspozycji na światło słoneczne oraz
kremach z filtrem UV. Na ból mięśni i stawów
często wystarcza zażywanie niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, a przy silniejszych
objawach stosuje się steroidy lub metotreksat.

C zy możliwe jest

całkowite wyleczenie ?
Obecnie nie jest możliwe. Zdarzają się
przypadki samoistnego ustąpienia objawów,
ale są one bardzo rzadkie. W łagodnym
i umiarkowanym przebiegu choroby można
wrócić do normalnej aktywności, pamiętając
o ogólnych zaleceniach. Z reguły niezbędne jest przewlekłe stosowanie leków, mające
na celu kontrolowanie objawów choroby i zapobiegnięcie jej nasileniu.

K iedy należy zgłosić się
do lekarza ?
Z lekarzem należy się skontaktować wtedy,
gdy objawy się pogarszają lub pojawiają nowe,
co może świadczyć o zaostrzeniu choroby. Koniecznie trzeba pójść do specjalisty także wtedy,
gdy ma się objawy zakażenia, jak gorączkę,
kaszel, ból gardła, pieczenie przy oddawaniu
moczu, osłabienie i uczucie rozbicia. 
l
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Krzyżówka panoramiczna nr 17
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wakacje pełne w atrakcje”.
Nagrodę wylosowała: Piotr von Rebenstok z Rybnika.

Piwo przez wieki

Deszczówkowe piwo szerzej przebiło się
do opinii publicznej w maju tego roku, gdy piłkarze Manchesteru United zdobyli mistrzostwo
Anglii. Celebrowali triumf, wznosząc toasty
piwem, które powstało między innymi z wody
zebranej z dachu stadionu Etihad. Trunek uwarzono we współpracy ze znaną z innowacyjności w sektorze wodnym firmą Xylem i koncernem Heineken. Piwo Raining Champions
(angielska gra słów) miało też zwrócić uwagę
zagorzałych kibiców Czerwonych Diabłów
na kurczące się zasoby wody i coraz większe
problemy związane ze zmianami klimatu.

D eszczowe S tany
i H olandia
W browarze Rainbeer z Amsterdamu
piwo z deszczówki warzy się nie tylko od święta, ale przez cały rok. Zimą wykorzystuje się
do tego wodę roztopową. Woda opadowa

ARCHIWUM

Z deszczu pod beczkę
Deszczówka ma wiele zastosowań – w miastach jest wykorzystywana jako woda użytkowa, a na wsi w rolnictwie. Polscy działkowicze zbierają ją we wkopane do połowy ziemi
beczki, a Amerykanie w znane z filmów wielkie zbiorniki na dachach kamienic. Jednak
do tej pory nikt (a przynajmniej tak się wydawało) nie użył tego darmowego surowca
do warzenia piwa. Jednak ostatnio obrodziło
w browary, które realizują równolegle ten sam
pomysł. Okazuje się to nie tylko dobrym sposobem na zdobycie rozgłosu, ale też na zwrócenie uwagi konsumentów na aspekty ekologiczne w produkcji piwa.

pobierana jest za pomocą specjalnego systemu z dachu browaru, a następnie trafia
do kadzi wewnątrz budynku. Jest podstawą
do produkcji sześciu rodzajów piw rzemieślniczych. Szefowie nazywają wodę deszczową
nowym złotem. Tłumaczą, że dzięki swoim
właściwościom idealnie nadaje się do produkcji piwa – w porównaniu z wodą z wodociągu wykorzystuje się przy niej 30 proc. mniej
chmielu, a uzyskuje ten sam smak. Browar
nawiązał już współpracę z mniejszymi browarami, przez co każde ich piwo warzone jest
z innej deszczówki. Jak dotąd można je kupić
tylko lokalnie, ale właściciele planują sprzedaż
przez internet.
W Holandii działa też browar De Prael,
który od 2016 roku warzy piwo Code Blonde
z wody opadowej, a rok później postanowił
całą swoją produkcję oprzeć na wodzie z dachu. Jest to powrót do źródła (deszczowego),
ponieważ w średniowieczu browary zakładano obok kościołów i katedr, aby zebrać z ich
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dachów jak najwięcej deszczówki. Wówczas
piwo było popularniejszym napojem niż woda
ze względu na to, że w procesie warzenia ginęły niebezpieczne dla ludzkiego organizmu
bakterie. Obecnie browary oczyszczają deszczówkę, stosując mikrofiltrowanie. W zbiorniku oddziela się duże zanieczyszczenia, następnie woda jest tłoczona przez membranę
z tysiącami mikrowłókien z małymi porami,
które filtrują szkodliwe substancje. W procesie tym stosuje się również promieniowanie
ultrafioletowe.
APA z deszczówki jest z kolei warzona
w stolicy stanu Teksas – Austin. Nie zajmuje
się tym jednak browar, tylko piwowar eksperymentator Richard Heinichen. Zbiera wodę
opadową w dużych pojemnikach, po czym
poddaje ją zabiegowi odwróconej osmozy, aby
uzyskać miękkość i pozbawić ją minerałów.
Następnie są one uzupełniane, ponieważ enzymy i drożdże w trakcie warzenia potrzebują
jonów, związków i molekuł.

K oniec B eerfestu
w C horzowie
W tym roku nie odbędzie się 19. edycja
Tyskie Festu, znanego dawniej jako Beerfest.
Tradycyjnie odbywał się w ostatni weekend
sierpnia lub pierwszy weekend września.
Co roku brały w nim udział dziesiątki tysięcy ludzi, na dużej scenie występowały znane
zespoły, a w namiocie śląskie kapele. Od tego
roku browar zaprasza na cykliczne imprezy
do swojego browaru w Tychach.

MAREK KOWALIK

Trzy czwarte Polaków pracuje po godzinach – podaje Monitor Rynku Pracy
agencji zatrudnienia Randstad. Połowa
z nich co najmniej raz w tygodniu, a 14 proc.
codziennie. Jednocześnie 44 proc. twierdzi,
że w ich firmie praca w nadgodzinach to norma. Najczęściej z wydłużonym dniem pracy
muszą się liczyć pracownicy branży sportowej
i rozrywkowej oraz mediów i reklamy. Wynika
to z charakteru pracy w tych branżach, gdzie
często są pilne projekty zlecane na ostatnią
chwilę. Nadgodziny są powszechne w transporcie i logistyce, w przemyśle, budownictwie
i w IT.
W lipcu sprzedaż detaliczna zwiększyła
się o 5,7 proc. rok do roku. Popyt na dobra
trwałe świadczy o dobrych nastrojach konsumentów. W przypadku mebli, sprzętu RTV
i AGD wzrost wyniósł 15,9 proc. rok do roku.
Strukturze sprzedaży sprzyja rosnący fundusz płac, niskie bezrobocie oraz świadczenia
społeczne w ramach programów rządowych.
Przyspieszająca inflacja jak na razie nie odbija
się negatywnie na wydatkach konsumentów
na towary, chociaż w lipcu indeks cen konsumpcyjnych, główna miara inflacji w Polsce,
wzrósł o 2,9 proc. rok do roku.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu
o 7,4 proc. rok do roku. W pierwszych pię-

ciu miesiącach roku płace w sektorze przedsiębiorstw, obejmującym firmy zatrudniające
co najmniej 10 osób, rosły średnio w tempie
7,1 proc. rocznie, tak samo jak w 2018 roku.
Czynnikiem napędzającym wzrost płac jest
coraz bardziej dotkliwy dla firm niedobór
pracowników.
Wzrasta aktywność zawodowa seniorów. Wśród pracujących emerytów
w 2018 roku 56 proc. stanowiły panie.
Prawie 90 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60–65 lat i więcej. Od września
obowiązywać będą niższe limity zarobków,
których przekroczenie powoduje zmniejszenie
lub zawieszenie wypłaty świadczenia z ZUS
dla niektórych dorabiających emerytów lub
rencistów. Limity zarobków, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września, wiążą
się z wysokością przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za drugi kwartał kalendarzowy
i ogłaszane są przez prezesa GUS-u.
30 proc. Polaków nie daje napiwków –
wynika z badania zleconego przez Biuro
Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
Ponad połowa badanych deklaruje, że kupuje
głównie podczas promocji, dwóch na pięciu
zawsze szuka bezpłatnych miejsc do parkowania, a co trzeci rodak nie płaci napiwków.
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Wirtualna rzeczywistość na pomoc górnikom

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Żeby w realu było bezpiecznie
W dniach 19–23 sierpnia 2019 roku w siedzibie
JSW Szkolenie i Górnictwo przeprowadzono
cykl spotkań „Praktyczne panele szkoleniowe
w obszarze wirtualnej rzeczywistości”. Wzięli
w nim udział kierownicy i pracownicy kopalnianych stacji ratownictwa górniczego wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW. Celem
spotkania było zaproszenie stacji do współtworzenia nowatorskiej aplikacji szkoleniowej VR,
skierowanej właśnie dla ratowników górniczych.

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali
się z nowoczesnymi metodami podnoszenia
kwalifikacji pracowniczych oraz zdobywania
doświadczenia zawodowego. Dzięki filmowi
360o „Wirtualno gruba”, który powstał w ramach
tworzenia aplikacji VR na potrzeby szkoleń
BHP, mogli zwiedzić kopalniane podziemia
z innej perspektywy i przyjrzeć się pracy swoich
kolegów. Warsztaty dla ratowników obejmowały również zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu aplikacji Cyber Fire oraz Roboty strzałowe.
Podczas panelu dyskusyjnego ratownicy
zgodnie podkreślali, że widzą duży potencjał
tego typu aplikacji w szkoleniu przyszłych zastępów ratowniczych. Pozwalają one bowiem
w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach
ćwiczyć właściwe zachowania zarówno w sytuacjach stresowych, jak i bezpośredniego
zagrożenia.
ALDONA URBANEK
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