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Temat na czasie
Adam Gawęda, wiceminister
energii: – Wiem doskonale,
że firmy, które nazywają się
ekologicznymi,
często nimi tak
naprawdę nie są.

D

18/ 2 019 • 16 –3 0 Wr z e ś n i a 2 019

w

U

T

Y

G

O

D

N

I

K

s.

6–7

W W W. N OW YGO R NIK . PL

ISSN 2082-3797
nr

W

N umerze

Węgiel, atom, OZE
i wodór

1,90 zł

w t ym vat

8%

J astrzębie -Z drój . Rocznicowe uroczystości

Walczyli o godność
ADAM GUZ / KPRM

Na XXIX Forum Ekonomicznym
debatowano o górnictwie
i energii.

cena

strona 3

Morderczy bieg
Runmageddon Silesia JSW SA.
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Przełom
technologiczny
Jastrzębska Spółka Węglowa.
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Artykuły
gospodarstwa
ekologicznego
Zielone AGD.
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Elektryczny Frankfurt
Informacje motoryzacyjne.
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Porozumienie Jastrzębskie było jednym z porozumień zawartych między rządem komunistycznym
a robotnikami po serii strajków w 1980 roku. W lecie tego roku strajki wybuchły w całej Polsce.
Symbolem robotniczego sprzeciwu stały się protesty na Wybrzeżu i w Jastrzębiu-Zdroju. Górnicy
z kopalni Manifest Lipcowy przyłączyli się do ogólnopolskich protestów robotniczych w sierpniu 1980
roku. Utworzono wtedy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy skupiający przedstawicieli 56 komitetów
strajkowych z wielu śląskich miast i przedsiębiorstw. Do 21 postulatów wysuniętych przez załogi
zakładów strajkujących na Wybrzeżu jastrzębski MKS dołączył własne. Na Śląsku protest górników
z kopalni Manifest Lipcowy (teraz ruch Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) jest symbolem
zmian, które zapoczątkowano w 1980 roku.
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Pięścią w stół

Zabójcza pogoń za wskaźnikami
Kilka lat temu na łamach Nowego Górnika pisałem,
że oczekiwanie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej ciągłego wzrostu wskaźników ekonomicznych, w tym
przede wszystkim zysku, jest niemożliwe do spełnienia. Tak samo jak niemożliwy jest na dłuższą metę ciągły wzrost uwielbianego przez ekonomistów wskaźnika, jakim jest produkt krajowy brutto. PKB to świętość,
której wielkość decyduje o tym, czy kraj jest traktowany jak gospodarka rozwinięta, czy jest zaliczany
do grupy ubogich, a nawet pariasów. Logicznie patrząc, ciągły wzrost jest niemożliwy. O tym, czy ludziom żyje się dobrze, czy źle, nie decydują wyłącznie
wskaźniki. Istotne są warunki życia, opieka zdrowotna,
dostęp do edukacji, kultury i możliwość wypoczynku.
Bardzo istotne są warunki mieszkaniowe.

P

amiętam, że kiedy podważałem sens zachwytów nad pogonią za wzrostem, w Polsce szalała
miłość do wskaźników. JSW miała być coraz
wydajniejsza i coraz bardziej dochodowa, bo Spółka
weszła na giełdę i akcjonariusze tego oczekiwali. Mnie
się wydawało, że ocieraliśmy się o absurd i niewiele brakowało, a zapewnialibyśmy, że wydobędziemy więcej
węgla, niż mamy w złożach. W tym czasie Polska miała
mieć coraz lepsze wskaźniki ekonomiczne, bo tego
oczekiwały instytucje finansowe i nasi partnerzy z Unii
Europejskiej. Zakręciliśmy się w tym robieniu pieniędzy, a rządowa propaganda zachwycała się tym,
że polscy murarze, hydraulicy i mechanicy są cenieni w krajach, do których wyemigrowali za chlebem.
Państwo przyjęło rolę obserwatora, który w nic się
nie angażuje. Rynek był świętością. Miał wszystko
wyrównać i zlikwidować w sposób magiczny ubóstwo.
Dokładnie przypominam sobie, że wytykałem
przemądrzałym politykom dziwną zdolność zapominania. Szybko uznali, że koszula za około tysiąc
złotych, garnitur za kilka tysięcy złotych, drogie buty,
krawaty i skarpetki czynią z nich mędrców. Mało tego,
byli przekonani, że nie ma najmniejszego problemu,
aby wszyscy nosili się tak, jakby wyszli przed chwilą
z salonu mody. Szybko zapomnieli, jak zaczynali swoją
karierę. Powyciągane sweterki, poprzecierane kołnierzyki koszul, marynarka przypominająca roboczy
uniform i rozlatujące się buty. Tak zaczynali wszyscy
ci, którzy potem uznali, że jak komuś nie powiodło
się na budowie kapitalizmu, to wyłącznie jego wina.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Mechanizmy
równego podziału
bogactwa między
obywateli nie
muszą oznaczać
powrotu do
socjalizmu
w wydaniu
polskim w latach
1945–1989. To
było ułudą. Ułudą
okazała się także
wiara, że rynek
wszystko będzie
załatwiał.

Potem ci sami dżentelmeni zastanawiali się, dlaczego
wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Wygrało dlatego,
że grupa zadowolonych z życia była zbyt mała, aby
przegłosować tych, którym żyło się źle. Tak jest w demokracji. Większość wygrywa wybory.
Przypomniałem sobie o tych refleksjach z dwóch
powodów. Po pierwsze – mamy okres wyborczy.
Po drugie – akcje JSW dołują. To drugie ani mnie
ziębi, ani parzy. To problem tych, którzy zainwestowali
w akcje i liczyli na łatwy zysk. Większe zainteresowanie wzbudza we mnie czas wyborczy. Otóż ciekaw
jestem, czy obecnie rządzący będą potrafili przekonać wyborców, że warto skoncentrować się nie tylko
na kasie, ale także na szansach poprawy komfortu
życia obywateli. Owszem, są przebłyski takich idei,
ale giną one w powodzi obietnic prostego dawania
pieniędzy. Przyzwyczajanie elektoratu do prezentów
jest nieroztropne.
Roztropniejsze jest angażowanie do pracy na rzecz
dobra wspólnego. Wiem, że to wyświechtany slogan,
jednak zwracam uwagę, że w krajach, w których słabsze
grupy społeczeństwa są utrzymywane kosztem najbogatszych, jest dobra gospodarka, duże zadowolenie społeczeństwa i dobre wyniki ekonomiczne firm. Jednak
tam nie tylko daje się pieniądze, ale także organizuje
pracę dla najsłabszych. Mechanizmy równego podziału bogactwa między obywateli nie muszą oznaczać
powrotu do socjalizmu w wydaniu polskim w latach
1945–1989. To było ułudą. Ułudą okazała się także
wiara, że rynek wszystko będzie załatwiał.
Ostatnio natknąłem się na informację, że Nowa
Zelandia jest pierwszym krajem rozwiniętym, który
oparł cały swój budżet właśnie na priorytetach związanych z dobrostanem mieszkańców. Jeszcze bardziej
zaskoczyła mnie informacja, że 27 proc. dzieci w Nowej Zelandii żyje w ubóstwie. Mają problem z dostępem do żywności, do opieki zdrowotnej, a czasem nie
mają dachu nad głową. Nowa Zelandia w latach 70.
XX wieku należała do najbogatszych państw świata.
Jej obywatele nie wiedzieli, co to bezrobocie, ubóstwo,
bezdomność i wykluczenie społeczne. Kilka lat później
politycy doszli do wniosku, że ma być jeszcze lepiej,
i zaczęli zachwycać się neoliberalizmem. Długo mieli dobre wskaźniki, aż okazało się, że państwo musi
teraz koncentrować się na walce z ubóstwem. Pogoń
za wskaźnikami bywa zabójcza.
l

Kij w mrowisko

Bez szans na ratunek
Czy górnictwo padnie, bo zabraknie pracowników?
A może padnie, bo nadejdzie kryzys i ze zdwojoną siłą
powrócą kłopoty finansowe? Czy można znaleźć złoty
środek, który pozwoli dobrze wynagradzać górników
i uchronić górnictwo przed plajtą z powodu zbyt wysokich kosztów? Takie pytania nasuwają się w czasie,
kiedy w PGG trwają rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń. Propozycja wyjściowa związków zawodowych oznacza dla spółki dodatkowy koszt prawie
600 mln złotych rocznie. To więcej niż ubiegłoroczny
zysk Grupy.

Jeżeli zestawi się oczekiwania związków zawodowych choćby z planami inwestycyjnymi, które w tym
roku będą kosztować 3 mld złotych, to widać, że PGG
ma dość poważny problem – inwestować czy konsumować. Polska Grupa Górnicza musi inwestować,
aby zapewnić miejsca pracy. Musi także spłacać zobowiązania przejęte po dawnej Kompanii Węglowej,
Katowickim Holdingu Węglowym i zobowiązania wynikające ze wsparcia, jakie dostała na starcie w 2016
roku. Mimo tych trudności w tym roku PGG już wypła-

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Nie ma szans na
powtórzenie akcji
ratunkowej takiej
jak trzy lata temu.

ciła załodze jednorazowe premie, które kosztowały ją
72 mln złotych. Nie wiem, czy w tym roku uda się
stronie społecznej cokolwiek zyskać w sprawie ewentualnych podwyżek płac. Wiem, że wciąż żywy jest temat
powiązania płac z wynikami ekonomicznymi kopalń.
Jak to ma wyglądać? Tego już nie wiem.
Chociaż PGG powstała w bardzo trudnym czasie,
realizuje swoje zobowiązania, także wobec pracowników. Czy rozsądne jest ustalanie wzrostu płac przed
podsumowaniem roku i bez wiedzy o tym, jakim wynikiem się zamknie? To ryzykowne pociągnięcie.
Przed Polską Grupą Górniczą rysuje się dobra
przyszłość. Jednak żeby osiągnąć zakładane cele rozwojowe, potrzeba dużych nakładów i dużej mobilizacji.
Nie tak dawna przeszłość udowodniła, jak łatwo jest
wpaść w kłopoty i jak trudno z nich wyjść. Obawiam
się, że gdyby PGG znalazła się w podobnej sytuacji jak
dawna Kompania Węglowa albo Katowicki Holding
Węglowy, nie ma szans na powtórzenie akcji ratunkowej takiej jak trzy lata temu. Nie czarujmy się, nie
ma szans na ratunek.
l

Komentuje Grzegorz Matusiak
członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

Budujmy wygodny
dom. Dbajmy
o fundament,
na którym stanie

T

rzeba skończyć z wydobyciem węgla na Śląsku.
Nie wolno likwidować kopalni, gdyż to odbije się
na budżecie gminy. Ucierpią mieszkańcy, bo zacznie
brakować pieniędzy na podstawowe wydatki. Czy
uwierzycie państwo, że na spotkaniach przedwyborczych
słyszę takie głosy od osób siedzących obok siebie?
Pytam wtedy, jak to sobie wyobrażacie: Chcecie mieć
kopalnię i chcecie nie mieć kopalni? Chcecie mieć
podatki od górnictwa i nie chcecie górnictwa? Po takiej
odpowiedzi albo zapada cisza, albo zaczyna się nawałnica
mało racjonalnych i logicznych argumentów.

P

rzyznam szczerze, że sam chciałbym wymyślić sposób
na to, aby czerpać korzyści z czegoś, czego nie ma, ale
za to płaci bardzo dobrze. Wbrew pozorom problem jest
poważny. Chodzi mianowicie o społeczne nastawienie
do górnictwa węgla kamiennego. Ponieważ węgiel został
zaszufladkowany jako truciciel, najlepszym sposobem
pozbycia się problemu jest jego likwidacja.

D

o czego prowadzi likwidacja, mogli przekonać się
mieszkańcy kilku miast na Dolnym Śląsku, w dawnym
Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Wałbrzych do tej pory
nie pozbierał się po likwidacji górnictwa. Nowa Ruda
utrzymuje się dzięki emerytom górniczym. Do Wałbrzycha
i okolicznych miejscowości zjeżdżali dziennikarze,
aby relacjonować, jak kwitnie handel nielegalnie
wydobywanym węglem. Likwidacja Wałbrzyskiego
Zagłębia Węglowego została przeprowadzona w sposób
barbarzyński. Dlatego uważam, że Śląsk powinien unikać
błędów popełnianych w przeszłości.

J

aka jest recepta? Przede wszystkim musimy
upominać się o sprawiedliwą transformację. Pod
tym okrągłym hasłem kryje się proste żądanie: Dajcie
pieniądze na rozwój innych gałęzi przemysłu, ponieważ
wiecznie nie będziemy fedrować. Nie dlatego, że ktoś
zamknie kopalnie. Dlatego, że kiedyś skończy się węgiel.
Jastrzębie-Zdrój jest chyba jedynym dużym miastem
w Polsce, które rozwijało się nawet w najtrudniejszych
czasach tak zwanego realnego socjalizmu. Rozwój był
możliwy, ponieważ działały kopalnie węgla koksowego.
Jastrzębie-Zdrój i okolice nawet w czasie kolejnych
kryzysów po 1989 roku broniło się przed degradacją.
To dzięki górnictwu. Czy to znaczy, że nie ma większego
dobrodziejstwa niż życie w cieniu kopalń? Każdy, kto tak
myśli, nie ma racji.

F

ałszywa teza w pytaniu zawsze powoduje,
że każda odpowiedź jest fałszywa. Moim zdaniem
dobrodziejstwem miasta jest wykorzystanie górnictwa
do rozwoju i budowy na jego fundamentach czegoś
nowego. Droga rozwoju dla regionu jastrzębskiego
została wybrana około 60 lat temu. Nie mieliśmy żadnego
wpływu na ten wybór. Jednak mamy wpływ na to, jak
wykorzystamy dotychczasowe osiągnięcia. Dla mnie
przykładem do naśladowania są Niemcy. Wtedy, gdy
powstawały kopalnie jastrzębskie, w Niemczech już
zaczęto myśleć, co będzie, kiedy skończą się zasoby
węgla kamiennego. Na fundamentach górnictwa zaczęto
budować przemysł maszynowy i chemiczny. U nas też
są takie plany. Ma je JSW. Dlatego uważam, że należy
tę firmę wspierać w każdy możliwy sposób. Mówię o tym
na spotkaniach z wyborcami. Mamy fundament. Budujmy
wygodny dom. Nie zaniedbujmy fundamentu, bo on jest
podstawą każdej budowli. 
l
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Na XXIX Forum Ekonomicznym debatowano o górnictwie i energii

NOWY GÓRNIK

Węgiel, atom, OZE i wodór
Nieważne, jak silne będą naciski na wyeliminowanie węgla z gospodarki Unii Europejskiej, ponieważ one nie spowodują,
że surowiec ten zostanie wyeliminowany
z gospodarki globalnej.

– Europa nie jest liczącym się graczem
na rynku węgla kamiennego. Gospodarki krajów
UE nie emitują najwięcej dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Na żadnym szczycie klimatycznym nie wypracowano sposobów
ograniczania emisji dwutlenku węgla, ponieważ
ona systematycznie rośnie. Unia Europejska
jest bezsilna. Swoją bezsilność dyplomatyczną
zakrywa ambitnymi, coraz bardziej wyśrubowanymi celami, które są adresowane do państw
członkowskich. Przejście do gospodarki zeroemisyjnej w przypadku Polski oznaczałoby
na przykład zastąpienie Polskiej Grupy Górniczej zakładami pracy gwarantującymi stabilne
i dobrze płatne miejsca pracy. Koszt takiego
przekształcenia to 160–180 mld złotych – powiedział Tomasz Rogala, prezes PGG.

Adam Gawęda, wiceminister
energii: – Musimy planować,
tworzyć pewien horyzont,
tak aby za 31 lat przyszłe
pokolenie nie oskarżyło nas
o podjęcie złej decyzji. Trudno
jest jednak przewidzieć,
co wydarzy się w 2050
roku. Robimy wszystko, aby
podejmowane przez nas
decyzje były odpowiedzialne
i zapewniły skuteczną
ochronę środowiska
i klimatu. Nie podejmujemy
pochopnych kroków, czego
przykładem jest energetyka
jądrowa. Chcemy podjąć
odpowiedzialne i przemyślane
decyzje
A tom w przyszłości
Radykalne, prowadzone pod dyktando
urzędników UE ograniczanie węgla w polskiej energetyce może kosztować Polskę setki miliardów złotych. To pieniądze potrzebne na inwestycje w energetykę korzystającą
ze źródeł odnawialnych, budowę niezbędnej
infrastruktury przesyłowej, budowę elektrowni i ciepłowni spalających gaz zamiast
węgla. Prognozowanie obrazu energetyki za
30–40 lat jest potrzebne, ale wszystkie projekty
i prognozy należy weryfikować i uaktualniać,
tak aby przystawały do rzeczywistości. W 2019
roku na przykład nikt nie potrafi precyzyjnie
określić, jak będą rozwijały się próby wdrożenia
na skalę przemysłową reaktorów wysokotemperaturowych. Są one bezpieczne, ponieważ
nie ma możliwości stopienia rdzenia. Koszt
energii wytwarzanej przez taki reaktor jest porównywalny z kosztem funkcjonowania bloku
energetycznego zasilanego gazem.
– Musimy planować, tworzyć pewien horyzont, tak aby za 31 lat przyszłe pokolenie nie

oskarżyło nas o podjęcie złej decyzji. Trudno
jest jednak przewidzieć, co wydarzy się w 2050
roku. Robimy wszystko, aby podejmowane
przez nas decyzje były odpowiedzialne i zapewniły skuteczną ochronę środowiska i klimatu. Nie podejmujemy pochopnych kroków,
czego przykładem jest energetyka jądrowa.
Chcemy podjąć odpowiedzialne i przemyślane
decyzje – powiedział Adam Gawęda, wiceminister energii. – Ambicją Polski jest, aby planowana elektrownia jądrowa była wyposażona w najnowocześniejsze technologie. Sądzę,
że może dojść do przełomu technologicznego.
Chcemy, aby taką technologię zastosowano
także w Polsce, a planowana elektrownia jądrowa służyła wielu pokoleniom – mówił.

K orzystać z innych

źródeł
Energetyka jądrowa pomoże Polsce utrzymać emisję dwutlenku węgla na poziomie, jaki
planuje ustalić Unia Europejska. Aby spełnić
jej wymagania, powinniśmy rozwijać także
produkcję wodoru, który byłby wykorzystywany w ogniwach wodorowych napędzających
na przykład autobusy komunikacji miejskiej.
Rozwój czystych technologii węglowych pozwoliłby utrzymać znaczenie górnictwa węgla
kamiennego.
– Wierzę, że na Lubelszczyźnie powstanie pierwsza instalacja zgazowania węgla,
która pokaże, jak można ograniczyć emisje
dwutlenku węgla, spełniać wymogi ochrony
środowiska i wykorzystywać czyste paliwo
z węgla w sposób biznesowo uzasadniony –
podkreślił wiceminister Gawęda.

E liminacja węgla ?
Na razie polskie koncerny energetyczne
stawiają na odnawialne źródła energii. Powstają farmy fotowoltaiczne, planowana jest budowa farm wiatraków na Bałtyku. Czy w takim
razie polska energetyka wkroczyła na drogę
eliminacji węgla z naszej gospodarki?
Odpowiadając na takie pytanie, można
żonglować danym, przewidywanym zapotrzebowaniem na energię i procentowym udziałem
węgla w wytwarzanej energii na przykład za
20 lat. Jednak z większości analiz wynika,
że chociaż procentowy udział węgla będzie
malał, to w przeliczeniu na tony ogólnego
zapotrzebowania będzie się ono utrzymywało na obecnym poziomie. Czy te obliczenia
są miarodajne? – Trzeba planować i prognozować, ponieważ musimy na czymś opierać
na przykład procesy inwestycyjne w górnictwie
węgla kamiennego. W tej branży nie można

planować na rok czy na dwa lata, ponieważ wiele procesów inwestycyjnych daje efekty dopiero
po kilku latach. Problem polega na tym, aby
nie przesadzić z inwestycjami, które nie będą
dawały szansy na zwrot zainwestowanych pieniędzy, bo to oznaczałoby katastrofę finansową
dla kopalń – powiedział Nowemu Górnikowi
Adam Gawęda, wiceminister energii.
– Co będzie za 20–30 lat? Nie wiem. Przykładem jest węgiel koksowy. Kilka lat temu

Unia Europejska uznała, że to w zasadzie nie
jest węgiel, ale surowiec chemiczny niezbędny
do produkcji stali i ma strategiczne znaczenie
dla gospodarki unijnej. Węgiel energetyczny,
a nawet węgiel brunatny, może się okazać niezbędnym surowcem do produkcji gazu dla niskoemisyjnej energetyki. Postęp techniczny jest
kolosalny. W naszych planach musimy brać pod
uwagę także ten czynnik – dodał wiceminister
Adam Gawęda.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

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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Runmageddon Silesia JSW SA

MATEUSZ PASZEK / JSW

Morderczy bieg
Dwudniowe zmagania zawodników w Runmageddon Silesia JSW odbywały się 31 sierpnia
i 1 września na hałdach kopalni Knurów-Szczygłowice ruchu Szczygłowice. W rywalizacji
wzięło udział prawie 6 tys. uczestników.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, oraz Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu JSW. – W imieniu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej witam pracowników i gości
z całej Polski. Dziękuję, że jesteście z nami.
Życzę udanych zawodów – powiedział prezes.
Aż 500 pracowników firmy rywalizowało
o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić
swoją siłę w nietypowym, górniczym klimacie
oraz przetestować sprawność i charakter.
Co 15 minut startowała kolejna grupa zawodników. Na sześciokilometrowym odcinku
uczestnicy mieli do pokonania 30 najrozmaitszych, ekstremalnych przeszkód. Przechodzili
przez wodę, błoto i walczyli z grząskim terenem. Na ich drodze postawione były między
innymi: kolaski, sekcje, wozy ze szlamem,
lutnie, bębny, dźwigi, a także lokomotywa,
jak również unikalne przeszkody tworzone
z górniczych maszyn i urządzeń dostępnych
wyłącznie na Runmageddon Silesia JSW SA.
Na wszystkich startujących i kibiców czekało wiele atrakcji w Strefie Kibica, między
REKL A M A

Aż 500 pracowników firmy rywalizowało o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zawodnicy
mieli okazję sprawdzić swoją siłę w nietypowym, górniczym klimacie oraz przetestować sprawność
i charakter

innymi miasteczko festiwalowe oraz strefa
Challenge z nagrodami.
Górniczy Runmageddon to nie tylko zmagania dorosłych, ale również dzieci. Maluchy
w wieku 4–11 lat mogły spróbować swoich
sił na przeznaczonej dla nich kilometrowej
trasie KIDS najeżonej 10 przeszkodami. Starsi (w wieku 12–15 lat) podjęli się dwukilometrowego wyzwania, które urozmaiciło aż
15 różnorodnych przeszkód.
Dorośli oraz młodzież po 16. roku życia
mogli wystartować w formule INTRO (3 km
i 15+ przeszkód) i REKRUT (6 km i 30+ przeszkód). Pełnoletni przetestowali swoją wytrzymałość, pokonując formuły: CLASSIC (12 km
i 50+ przeszkód) i nowość: Bieg 12 h. W ciągu
dwóch dni we wszystkich formułach wzięło
udział prawie 6 tys. osób z całego kraju.
Wyniki biegu o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA:
Klasyfikacja kobiet:
1. Karolina Porębska – ruch Zofiówka;
2. Justyna Cierlicka – Zakład Wsparcia
Produkcji;
3. Justyna Wiśniewska – Zakład Wsparcia
Produkcji.
Klasyfikacja mężczyzn:
1. Dominik Śmeciński – ruch Szczygłowice;
2. Tomasz Tomczyk – ruch Szczygłowice;
3. Tomasz Komarnicki – ruch Szczygłowice.

MAT. JSW
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Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW/DAWID LACH

Przełom technologiczny
Nowoczesny kompleks przodkowy wraz
z kombajnem Bolter Miner został przekazany JSW przez Komatsu Mining Corporation
podczas uroczystości w Tychach. Wykonano też pokazowy test jego funkcjonalności.
W najbliższych dniach sprzęt trafi do kopalni
Budryk w Ornontowicach, jednej z najgłębszych kopalni węgla kamiennego na świecie.

Budowa kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 trwała w Stanach Zjednoczonych rok
takim wyzwaniom. To urządzenie nie dość,
że jest bardzo nowoczesne i bardzo bezpieczne, to również pokazuje, że możemy przyspieszyć prace związane z udostępnieniem ścian
i eksploatacją pokładów – powiedział podczas uroczystości w Tychach Adam Gawęda,
pełnomocnik rządu RP ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego.
Projekt jest odpowiedzią na wyzwania
czekające Spółkę w najbliższych latach. Jednym z nich jest zwiększenie frontu robót przygotowawczych. – Dużym grzechem zaniechania byłoby niewykorzystanie tej technologii
w naszych warunkach – podsumował Artur
Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii
i rozwoju.
Nowoczesny kompleks, który trafi do JSW,
został opracowany przy współpracy członków konsorcjum, w skład którego wchodzą:
JSW Innowacje jako lider konsorcjum, JSW,
Główny Instytut Górnictwa oraz Joy Global
(Komatsu Mining Corp.).
JSW

REKL A M A

JSW/DAWID LACH

Podjęta przez JSW decyzja o zakupie
kombajnu może stanowić największy przełom technologiczny w polskim górnictwie
od lat. Projekt badawczo-rozwojowy pod
nazwą „Samodzielna obudowa kotwowa”
to innowacyjna technologia, która ma szansę
zmienić nie tylko roboty chodnikowe realizowane w kopalniach JSW, ale również może
stanowić cenną inspirację w zakresie rozwoju
dla całego polskiego górnictwa. Prowadzony
obecnie w JSW projekt wdrożenia obudowy
kotwowej stanowi próbę adaptacji rozwiązań
powszechnie stosowanych na świecie w najnowocześniejszych kopalniach głębinowych
między innymi w USA i Australii. – To rewolucja w polskim górnictwie – powiedział
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW
SA. – Zadaniem tego urządzenia będzie przede wszystkim większe i tańsze wydobycie.
Wszystkie te działania wynikają z naszej strategii ograniczenia kosztów wydobycia oraz
przyspieszenia prac przygotowawczych w kopalniach JSW – tłumaczył.
Budowa kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 trwała w Stanach
Zjednoczonych rok, w maju urządzenie
trafiło już do Polski. W najbliższych dniach
ten nowoczesny sprzęt zostanie zdemontowany i przetransportowany do kopalni Budryk w Ornontowicach. Tam jego montaż
w chodniku Bw -1N badawczy o wybiegu 1950
metrów potrwa około trzech tygodni. Sprzęt
pokona pierwsze metry wyrobiska już w listopadzie. W kombajnie zastosowany zostanie
walcowy organ o szerokości 5,6 metra. Projekt
zakłada zabudowę sześciu kotew w stropie
wyrobiska i po trzy kotwy w ociosach wyrobiska. Według założeń kombajn będzie drążył
15 metrów wyrobiska dziennie. Jego możliwości są większe, ale wiele zależy od warunków
górniczo-geologicznych, w których sprzęt będzie pracował. – Żeby realizować wszystkie
ambitne plany, musimy wychodzić naprzeciw
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Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu
Energetycznego i Hutniczego. Ekolodzy zablokowali

statek z węglem z Mozambiku. W wielu relacjach dziennikarskich
informacja była pomieszana z antywęglowym komentarzem.
„Polska i polski rząd importuje węgiel z Mozambiku, aby spalać
go w polskich elektrowniach. Polskie kopalnie nie są w stanie
zaspokoić zapotrzebowania polskiej energetyki” – taki był
przekaz. Ekolodzy zablokowali statek z bardzo dobrej jakości
węglem koksowym. Węgla koksowego o tak dobrych parametrach
nie wydobywamy w Polsce, a jest on potrzebny do mieszanek
przygotowywanych dla koksowni. W polskich elektrowniach nie
spala się takiego węgla. Ekolodzy strzelili sobie w stopę, ponieważ
ich akcja była bezsensowna. Antywęglowy przekaz propagandowy
nie został sprostowany, ekolodzy przenieśli się na dźwigi w porcie
w Gdańsku. Ich akcja była bezsensowna. Jeżeli chcą zablokować
import węgla do Polski, powinni blokować porty ARA, rosyjskie
terminale przeładunkowe nad Bałtykiem i terminale kolejowe
na naszej wschodniej granicy. Zapał nie wystarczy. Czasem trzeba
spojrzeć na mapę i chwilę pomyśleć.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Dziennikarze też mogli przez chwilę się zastanowić, do kogo zadzwonić, aby dowiedzieć
się, co jest w ładowniach zablokowanego
okrętu. Dla nich węgiel to węgiel. Czy z taką
samą precyzją rozróżniają jedzenie? Chyba
tak. Jedzenie to jedzenie. Do czego potrzebna jest jakaś dodatkowa drobiazgowość? Takie podejście do jedzenia ułatwiłoby pracę
restauracji. Kelner dostawałby zamówienie
„Jeść” i wszystko jasne. Antywęglowy zapał
to za mało, aby uratować planetę.

Informacje o blokadzie statku z węglem
z Mozambiku stały się niespodziewanie jednym z tematów debat o górnictwie i energetyce w czasie targów górniczych w Katowicach.

F ałszywe argumenty
– Wiem doskonale, że firmy, które nazywają się ekologicznymi, często nimi tak naprawdę nie są. Firmy, które wręcz terroryzują
naszą sferę gospodarki, wykorzystując swoje
instrumenty wsparcia finansowego, doprowadzają do zafałszowania informacji. Dzisiaj
kilka razy byłem pytany przez dziennikarzy nie
o rzeczy istotne, które mają miejsce w Katowicach, ale o sprawy, które mają trzecioplanowe
znaczenie. Chodzi o informacje wywołujące
emocje, a związane z zablokowaniem statku,
na którego pokładzie jest węgiel. To węgiel
koksowy o bardzo dobrych parametrach. Tak
dobry węgiel będzie wydobywać Jastrzębska
Spółka Węglowa dopiero po zakończeniu
budowy kopalni Bzie-Dębina. W relacjach
z blokady statku informowano, że ekolodzy zaprotestowali w ten sposób przeciwko
importowi węgla do elektrowni, ponieważ
sprzeciwiają się energetyce węglowej. Dodano
informacje o tym, że polskie górnictwo nie
potrafi zaspokoić potrzeb polskiej energetyki,
i o tym, jak rząd nie dba o ochronę klimatu. To była istotna informacja, aby wywołać
szum medialny. Morał z niej był taki, że należy
walczyć z górnictwem i energetyką węglową.
Fałszywe argumenty zostały wykorzystane
do stworzenia fałszywej informacji – mówił
wiceminister energii Adam Gawęda.

M niej trujemy
Polska jest bardzo często przedstawiana
jako wielki truciciel. Wszystko jednak zależy
od wyboru okresu, na podstawie którego formułujemy opinię. Po 1989 roku polska energetyka, ciepłownictwo, hutnictwo, przemysł
chemiczny, transport i sektor surowcowy

Antywęglo

aby ur

unowocześniały się w szybkim tempie. Polska
w ciągu 30 lat ograniczyła emisję dwutlenku
węgla o ponad 30 proc. Jesteśmy liderem w Europie. To sukces, który osiągnęliśmy praktycznie bez żadnego wsparcia. – Nasza gospodarka
jest liderem w Europie pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla i pozostałych
zanieczyszczeń atmosfery, jeżeli przyjmiemy,
że rokiem bazowym do porównania jest rok
1989. Kontynuujemy proces ograniczania emisji. Oczekujemy wsparcia w tej transformacji
– mówił wiceminister Gawęda.

T rzeba informować
Przykład z blokadą statku z węglem z Mozambiku doskonale obrazuje brak rzetelnej
informacji, a z tego wynika większość przekłamań na temat polskiej polityki energetycznej.
Skoro w Polsce fałszywe informacje traktuje
się jak prawdę, z jeszcze większymi przekłamaniami mamy do czynienia na poziomie Unii
Europejskiej, która z ortodoksyjnej polityki
klimatycznej uczyniła coś w rodzaju religii.
Ekspertów branży górniczej i energetycznej w Polsce nie musimy przekonywać.
Doskonale wiedzą, że proces transformacji
energetycznej musi trwać, a polska gospodarka nie może natychmiast zrezygnować
z węgla. Tak jak gospodarka francuska nie
może natychmiast zrezygnować z energetyki
jądrowej, która wytwarza odpady radioaktywne, szkodliwe przez setki, a nawet tysiące lat.

Przykład z blokadą statku
z węglem z Mozambiku
doskonale obrazuje brak
rzetelnej informacji,
a z tego wynika większość
przekłamań na temat polskiej
polityki energetycznej.
Skoro w Polsce fałszywe
informacje traktuje się jak
prawdę, z jeszcze większymi
przekłamaniami mamy
do czynienia na poziomie
Unii Europejskiej, która
z ortodoksyjnej polityki
klimatycznej uczyniła coś
w rodzaju religii.

Wiceminister energii Adam Gawęda: – Powinniśmy rzetelnie informować, jak przeprowadzamy procesy transformacji, a
polskiej gospodarki. Zaniedbywaliśmy politykę informacyjną adresowaną do instytucji unijnych
– Powinniśmy rzetelnie informować, jak
przeprowadzamy procesy transformacji, aby
były skuteczne i pozwalały utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Zaniedbywaliśmy politykę informacyjną adresowaną
do instytucji unijnych. Zostały nam przypisane cechy państwa niedbającego o ekologię
i ochronę klimatu. Nie potrafiliśmy informować, że czyste technologie węglowe są szansą
na zachowanie niezależności energetycznej
i na ochronę klimatu. Europa Zachodnia nie
akceptuje nawet czystych technologii węglowych. Musimy informować o ich zaletach
i przekonywać do naszych argumentów –
mówił wiceminister Gawęda.

C zy to się sprawdzi
Japonia rozwija technologię zgazowania
węgla. Podobne instalacje działają w Chinach. Kraj Kwitnącej Wiśni rocznie importuje
200 mln ton węgla i rozwija energetykę węglową. Bogdanka chce uruchomić instalację
do zgazowania węgla i blok energetyczny zasilany uzyskiwanym z niej gazem. – To ważne, aby w Polsce przejść z etapu badawczego
do procesu wdrożeniowego. Trzeba przynajmniej jednej instalacji, która pozwoli na właściwą ocenę, czy technologie, które dzisiaj
z dużą odwagą są wprowadzane, na przykład
w Japonii, sprawdzą się w Polsce. Przykładem niech będzie projektowana pierwsza taka

instalacja na Lubelszczyźnie. Byłbym rad, gdyby kolejna była właśnie na Śląsku – mówił
wiceminister Adam Gawęda.
Trwają rozmowy z japońskimi partnerami
na temat najnowszych technologii zgazowania
węgla i wykorzystania gazu z węgla w energetyce. – Technologia japońska, która jest
na wysokim poziomie zaawansowania, jest
stosowana na skalę przemysłową. Japończycy
zrobili to bardzo skutecznie i bardzo szybko.
Po tragedii w Fukushimie zmienili system
energetyczny. Weszli w wykorzystanie węgla,
mimo że nie mają złóż tego paliwa.

Japonia rozwija technologię
zgazowania węgla. Podobne
instalacje działają w Chinach.
Kraj Kwitnącej Wiśni rocznie
importuje 200 mln ton
węgla i rozwija energetykę
węglową. Bogdanka chce
uruchomić instalację
do zgazowania węgla i blok
energetyczny zasilany gazem
uzyskiwanym z tej instalacji.
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ratować planetę
przyszłości. To już nie perspektywa dekad,
ale kilku lat – mówił wiceminister Gawęda.
Mimo że polityka energetyczna Polski
wciąż nie jest zatwierdzona, ponieważ trwa
nanoszenie zmian po serii konsultacji i dostosowywanie jej do założeń unijnych, pewne
jest, że zapotrzebowanie na krajowy węgiel
kamienny dla energetyki zawodowej nie będzie maleć. To daje możliwość dostosowania
inwestycji na przykład w PGG do potrzeb.

Polska Grupa Górnicza

Minister spotka się
ze związkowcami

Największe koncerny
światowe dzisiaj idą
w kierunku wykorzystania
wodoru. W związku z tym,
że już nad tym pracują,
musimy bardzo szybko
wykorzystać nasz czas,
by przygotować się
do produkcji tego paliwa
w niedalekiej przyszłości.
S tworzyć stabilne
warunki

aby były skuteczne i pozwalały utrzymać konkurencyjność
Trwają prace badawcze prowadzone
w kierunku zmiany tych technologii, bo ta,
która dzisiaj jest stosowana w Japonii, jednak
nie daje pełnej gwarancji, że ograniczymy emisję dwutlenku węgla do 550 gramów na jedną
1 kWh. Tego będzie wymagać Unia Europejska
od nowych instalacji energetycznych. Gwarantują natomiast, że przy wykorzystaniu biogazu
lub innych paliw ekologicznych ta emisyjność
spada do 550 gramów. Informują także, że spalanie w atmosferze tlenowej pozwoli obniżyć
emisje dwutlenku węgla poniżej 550 gramów
na wytworzoną kilowatogodzinę – powiedział
wiceminister Gawęda.

D rugi filar
Przetwarzanie węgla na paliwo ekologiczne i wytwarzanie paliw wodorowych jest szansą na to, aby zbudować nową wartość, drugi
filar rozwoju nie tylko gospodarki śląskiej, ale
także gospodarki w całej Polsce. Pierwszym,
zasadniczym filarem jest nowoczesna energetyka konwencjonalna oparta na paliwach
kopalnych, na węglu kamiennym i brunatnym.
Drugim filarem jest produkcja paliw przyszłości, między innymi wodoru. – Największe
koncerny światowe dzisiaj idą w kierunku
wykorzystania wodoru. W związku z tym,
że już nad tym pracują, musimy bardzo szybko wykorzystać nasz czas, by przygotować
się do produkcji tego paliwa w niedalekiej

Górnictwo trzeba bardziej powiązać
kapitałowo z energetyką i stworzyć stabilne
warunki, aby umocnić jego pozycję. To ważne
zadanie, ponieważ należy inwestować w rejony
i pola eksploatacyjne, które można zagospodarować bez narażania się na opór społeczny.
Jest to łatwiejsze niż budowa nowej kopalni.
– Te miejsca musimy dobrze wykorzystać.
Przykładem jest z pewnością kopalnia ROW,
która będzie realizowała bardzo ambitne
plany inwestycyjne. Przykładem są również
kopalnia Piast-Ziemowit i kopalnie byłego
Katowickiego Holdingu Węglowego – mówił
wiceminister energii.

U prościć proces

koncesyjny
Wiceminister Adam Gawęda zapowiedział zmiany w ustawie Prawo geologiczno-górnicze. Zostaną wprowadzone nowe
regulacje, które uproszczą proces koncesyjny. Teraz możliwość blokowania uzyskania
koncesji jest bardzo duża. – Właścicielem
złóż surowców jest państwo. To jest zapisane
w Prawie geologiczno-górniczym. Nie ma wątpliwości, że planowanie przestrzenne powinno
być wtórne wobec tej pierwszej, bardzo ważnej
zasady. Nie można blokować dostępu do złóż
i nie uwzględniać konieczności zachowania
dostępu do nich – mówił wiceminister energii.
Nieracjonalne formalności koncesyjne nie
powinny ograniczać rozwoju Bogdanki albo
zagrażać istnieniu elektrowni Bełchatów. Aby
elektrownia działała, należy jak najszybciej
rozpocząć eksploatację węgla brunatnego
w Złoczewie. Od kilku lat ten problem jest
nierozwiązywalny. 
l

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że zamierza spotkać się ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej. W PGG
trwają rozmowy na temat podwyżek płac.
W czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy dziennikarze pytali ministra o to, jakie
są szanse na jego udział w rozmowach między zarządem PGG a stroną społeczną.

– Rozmowa o płacach należy do kompetencji zarządu. Jako minister nie odmawiam spotkań ze związkowcami. Zwróciłem

się do zarządu o informacje, dzięki którym
zorientuję się w sytuacji. Mogę być doradcą
i związków zawodowych, i zarządu – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski. W liście do ministra energii związkowcy z PGG
poprosili o jego interwencję i poinformowali,
że sytuacja staje się coraz bardziej napięta
i może się wymknąć spod kontroli. Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika, nie
był jeszcze znany termin spotkania ministra
ze związkowcami.

J edno ujęcie

Platynowi Wystawcy
Podczas uroczystej Gali Międzynarodowych Targów Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu
Energetycznego KATOWICE 2019 oraz Targów EkoSpalanie i EkoTechnologie, która odbyła się w Sali Kameralnej NOSPR w Katowicach, zostały wręczone Medale Platynowego
Wystawcy. Uhonorowano 54 firmy, które w ciągu 10 ostatnich lat swoją pracą i zaangażowaniem wspierały organizację Targów Katowice.

ST
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Zielone AGD

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

Cena sprzętu gospodarstwa domowego
jest w Polsce jedną z najniższych w Europie. W ubiegłym roku średnia cena dużego AGD wyniosła 274 euro, podczas gdy
w innych krajach kontynentu za ten sam
produkt trzeba było zapłacić 330–550 euro.
Dzieje się tak, ponieważ dla Polaków cena
wciąż ma decydujące znaczenie przy zakupie sprzętu. Konsumenci jednak stopniowo
coraz chętniej kupują urządzenia z rozwiązaniami ekologicznymi, które w dłuższym
czasie zapewniają oszczędniejszą pracę. Inżynierowie projektujący sprzęt AGD opracowują coraz nowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym jego jakość idzie w parze
z tańszą eksploatacją. Co ważne, korzystając z ekologicznych urządzeń, oszczędzamy
również przyrodę.

Kuchnia jest sercem całego domu i jego
centrum dowodzenia, ciągle coś się w niej
dzieje. Jednocześnie w tym miejscu zużywamy
mnóstwo energii i wytwarzamy sporo odpadów. Ilość pobranej przez sprzęt energii zależy
od jego klasy energetycznej, którą znajdziemy na etykiecie. Klasa ma duże znaczenie
w urządzeniach stale podłączonych do prądu,
jak chłodziarka, oraz tych, które są często
uruchamiane, a ich cykl pracy trwa do kilku godzin. Najwyższą klasą jest A+++, która
oznacza, że zużycie prądu w urządzeniu jest
minimalne. Na drugim biegunie jest litera G
– opisane nią sprzęty generują o wiele wyższe
rachunki za prąd. Kolor zielony wyszczególnia urządzenia o klasach najbardziej efektywnych energetycznie, natomiast czerwony
informuje, że pobór energii jest bardzo wysoki. Nie ma co ukrywać, że sprzęty bardziej
ekologiczne są droższe od tych tradycyjnych.
Jednak kupując lodówkę czy pralkę, warto
uzmysłowić sobie, że poniesiony koszt zwróci
się w postaci niższych rachunków oraz satysfakcji, że zużywamy mniej prądu i emitujemy
mniej zanieczyszczeń, na przykład brudnej
wody ze zmywarki czy pralki.
Na ekologicznych urządzeniach AGD
odnajdziemy też certyfikat Stokrotka i ecolabel. Symbol kwiatka informuje, że oznakowane nim pralki czy lodówki są przyjazne
dla Ziemi przez cały okres funkcjonowania

– od produkcji po utylizację. Ich wydajność
zaliczana jest do najlepszych w swojej kategorii. Jednak produkty ze Stokrotką są przyjazne nie tylko dla środowiska, na przykład
pralki z jej znakiem emitują mniej hałasu
niż te bez certyfikatu. Ekologiczne zmywarki z symbolem ecolabel spełniają wysokie
standardy jakości zmywania, a ocena ta jest
weryfikowana w trakcie trzech niezależnych
cyklów. Ecolabel informuje także, że ustawienia oznaczonych nim zmywarek kontrolują
wykorzystanie zmiękczaczy wody, co pozwala oszczędzać detergenty i zmniejszać
ilość zmiękczacza. Z kolei pralki z symbolem
ecolabel należą do najbardziej wydajnych
w procesie wirowania, a oddzielne ustawienia
dla małych i dużych wkładów optymalizują zużycie detergentów i wody. Urządzenia
ze znakiem ecolabel mają dwuletnią gwarancję działania i liczony od daty zakończenia
produkcji dwunastoletni okres dostępności
części zamiennych.

C hłodziarki XXI wieku
W kuchni non stop pracują chłodziarko-zamrażarki, których udział w ogólnym zużyciu energii w przeciętnym gospodarstwie
domowym wynosi aż 33 proc. Pamiętajmy,
by wielkość urządzenia dostosować do naszych indywidualnych potrzeb. Kupując więc
tego typu sprzęt, zwróćmy uwagę na ich najwyższą klasę energetyczną A+++. W lodówkach najnowszej generacji wprowadzono kilka
proekologicznych rozwiązań. Najważniejszą
innowacją jest silnik Digital Inverter, który
ma regulowane obroty, dlatego pracuje z taką
mocą, jaka jest potrzebna, dzięki czemu pobór energii jest o 30 proc. mniejszy w porównaniu do klasycznych chłodziarek. Jego
dodatkową zaletą jest cicha praca. Funkcja No
Frost zabezpiecza przed osadzaniem się lodu
na ściankach i produktach, co powoduje straty energii i konieczność rozmrażania sprzętów. Technologia Advanced Control System
utrzymuje na stałym i stabilnym poziomie
temperaturę, która jest regulowana osobno dla
chłodziarki i zamrażarki. Pozwala to na dłuższe przechowywanie żywności w dobrym stanie i zaoszczędzenie na zakupach. System
Double Fresh stwarza optymalne warunki

ARCHIWUM

Artykuły gospodarstwa
ekologicznego
przechowywania w świeżości owoców i warzyw, z kolei strefa Multi Fresh zapewnia dłuższą świeżość mięsa i ryb.

R ęka ręki nie myje
Udowodniono, że podczas ręcznego zmywania naczyń zużywamy więcej wody, niż
gdy korzystamy ze zmywarki. Przed zakupem
zmywarki zwróćmy uwagę, czy jest wyposażona w przydatne funkcje, dzięki której oszczędzamy wodę, jak mycie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia w dwóch różnych koszach czy
powtórne wykorzystywanie wody do płukania
nabłyszczającego naczyń. Nowoczesne zmywarki mają też funkcję sprawdzenia stopnia
zabrudzenia wody po zmoczeniu naczyń, dobierania jej odpowiedniej temperatury oraz
pobierania ciepła z wilgoci wykorzystywanego
do suszenia naczyń. Technologia Waterwall
pozwala na dokładne umycie za pierwszym
razem wszystkich naczyń, nawet tych ustawionych przy brzegach, dzięki utworzeniu
silnej ściany wody, która dociera do wszystkich miejsc.

O jciec , prać
( ekologicznie )
Współczesne pralki również zapewniają
znaczne oszczędności energetyczne i obniżenie zużycia detergentów. Szczególnie
pomaga w tym system automatyki wagowej
załadunku, dzięki któremu dobór wody jest
automatyczny i optymalny do wagi prania.
Pralki potrafią już same zasugerować ilość
środka piorącego w zależności od wagi ubrań,
a system dozowania detergentów gwarantuje
około pół roku automatycznego odmierzania
środków piorących. Technologia Eco Bubble ułatwia usuwanie plam nawet w niskiej
temperaturze. Przed rozpoczęciem cyklu
detergent, łącząc się z wodą i powietrzem,
rozpuszcza się, tworząc aktywną pianę, która
trafia do bębna pralki. Wnika ona w tkaniny
dużo szybciej niż w przypadku prania w starych pralkach, a my unikamy kosztownego
podgrzewania wody. Dodatkowe oszczędności przy praniu zrobimy, dbając o całkowite zapełnienie bębna pralki, ustawiając
niższe temperatury oraz rezygnując z prania
wstępnego.

N a gazie i pod parą
Zaoszczędzimy jeszcze więcej energii, wybierając ekonomiczne w użytkowaniu płyty
indukcyjne zamiast tradycyjnych kuchenek.
Nagrzewają się na nich jedynie garnki i patelnie, nie zaś sama płyta, dlatego tracona
jest tylko nieznaczna ilość energii. Gotuje
się też na nich znacznie szybciej – o około
30 proc. Płyta indukcyjna rozpoznaje wielkość naczynia do gotowania i dostosowuje
pole powierzchni grzania do powierzchni
dna naczynia, dzięki czemu zaoszczędzamy
nawet 25 proc. energii. Płyta nie nagrzewa
się w czasie gotowania, jest więc także łatwiejsza do utrzymania w czystości, przez
co zużywamy mniej środków chemicznych.
Co ciekawe, ciepło resztkowe płyty indukcyjnej pozwala na podgrzanie potraw – energia
się nie marnuje.

I nteligentne korzystanie
Pomimo rosnącego zaawansowania
urządzeń i inteligentnych rozwiązań wciąż
wiele zależy od nawyków użytkowników, czyli od nas. Na przykład zmywarkę najlepiej
uruchamiać dopiero, gdy jest wypełniona
po brzegi, lodówkę ustawić daleko od urządzeń, które generują dużo ciepła, a wielkość
garnków dopasować do płyty grzejnej, by nie
tracić ciepła. Nawet z tak prostego urządzenia
jak czajnik elektryczny możemy korzystać
rozsądnie, czyli gotować tyle wody, ile potrzebujemy, ponieważ jej nadmiar wydłuża czas
gotowania, a więc i pobór prądu.
l

V Dni Energii Miasta Katowice

Misja: Czyste Powietrze!
Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zapraszają dzieci i dorosłych na wielki festyn
kończący lato.

W sobotę 21 września na placu Sejmu
Śląskiego od 11 do 17 potrwają V Dni Energii
Miasta Katowice, podczas których zostaną
przedstawione takie tematy jak smog, czyste powietrze i dofinansowanie na zmianę

systemu ogrzewania. Na najmłodszych będą
czekać warsztat, pokazy i konkursy oraz bezpłatne wycieczki.
W części warsztatowo-szkoleniowej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
będzie wyjaśniał kwestie związane z jakością
powietrza, Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim czy też Funduszami Europejskimi.
Z kolei na stoisku Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach doradcy energetyczni będą

dzielić się wiedzą na temat programu Czyste Powietrze oraz innych działań Funduszu.
Swoją ofertę zaprezentują także katowickie
przedsiębiorstwa energetyczne. Uczestnicy
będą mogli się dowiedzieć, co charakteryzuje paliwa dobrej jakości, a także poznać
zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń
grzewczych.
Dzieci biorące udział w imprezie nie
będą miały prawa się nudzić. Fundacja Arka
zaprezentuje Mobilne Centrum Edukacji

Ekologicznej, kino rowerowe, ekopuzzle
i warsztaty upcyklingowe. Muzeum Energetyki
z Łazisk Górnych pokaże im między innymi:
cewkę Tesli, panel fotowoltaiczny oraz urządzenie do grania na nosie za pomocą energii
elektrycznej. Na stanowisku Komela będą
mogły zobaczyć małe elektryczne pojazdy
off-roadowe, a na PKM Katowice – działania związane z niskoemisyjnym transportem
miejskim.
l
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Elektryczny Frankfurt

ID.3, kompaktowy samochód z nowej rodziny aut elektrycznych

Opel Corsa w wersji elektrycznej

Od kilku lat salony samochodowe stają się
coraz bardziej elektryczne. Tyle że wcześniej
elektryczne były przede wszystkim prototypy, a obecnie przybywa aut przeznaczonych
do seryjnej produkcji.

zaprojektowanych w ramach globalnej architektury Toyoty TNGA (Toyota New Global
Architecture).
Tym samym wystartował drugi z pakietu
czterech zapowiedzianych w Polsce projektów związanych z hybrydową technologią
Toyoty. Rok temu w Wałbrzychu uruchomiono produkcję elektrycznych przekładni
hybrydowych 1.8. W kwietniu przyszłego
roku w Jelczu-Laskowicach ruszy produkcja
mniejszej wersji silnika TNGA o pojemności
1,5 litra, a rok później w fabryce w Wałbrzychu
współpracującej z nim elektrycznej przekładni
hybrydowej. W ten sposób polskie zakłady
Toyoty będą tworzyć jeden hybrydowy zespół
napędowy.
Nowoczesny dwulitrowy, czterocylindrowy silnik TNGA o pojemności 2 litrów może
współpracować z elektryczną przekładnią
hybrydową w napędach hybrydowych lub
stanowić samodzielną jednostkę w napędach
konwencjonalnych.
Osiąga moc 180 KM przy 6 tys. obr./min
w napędzie hybrydowym oraz 173 KM przy
6600 obr./min w napędzie konwencjonalnym. Zużywa od 4,7 do 5,6 l/km w napędzie

N owy silnik T oyoty
z P olski
Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach
rozpoczęła produkcję najnowszej generacji
silników benzynowych o pojemności 2 litrów,

hybrydowym oraz od 7,0 do 7,7 l/100 km
w napędzie konwencjonalnym.
Montowany będzie w napędzie hybrydowym Corolli Hatchback i TS Kombi, a także
w konwencjonalnym napędzie Toyoty RAV4.
Obecnie już co drugi samochód
Toyoty w Europie (52 proc.) i co trzeci
w Polsce (35 proc.) sprzedawany jest w wersji hybrydowej.

F ord z wanną
Nowy Ford Puma to crossover, czyli miejskie auto nieco lepiej przystosowane do weekendowych wypraw poza asfaltową dżunglę.
Jedną z ciekawych możliwości, jakie daje bagażnik samochodu, jest plastikowy pojemnik
mogący pomieścić 80 litrów. Ma być łatwy
w czyszczeniu, aby można w nim przewozić
mokry i brudny sprzęt turystyczny, zabłocone
buty czy mokre stroje kąpielowe i ręczniki.
Ford przekonuje jednak, że można w nim
także… umyć ubrudzonego w lesie psa. Pojemnik jest szczelny, więc może posłużyć jako
brodzik prysznica czy nawet wanna. Niestety
Ford nie wspomniał, czy sam prysznic też jest
na wyposażeniu samochodu.  PIOTR MYSZOR

Nowoczesny dwulitrowy, czterocylindrowy silnik TNGA o pojemności 2 litrów

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

W tym roku mocno zaznaczył swoje elektryczne plany koncern Volkswagena. Marka
pokazała ID.3, kompaktowy samochód z nowej
rodziny aut zbudowanych na przeznaczonej
dla samochodów elektrycznych platformie
MEB. Start produkcji w listopadzie, ale rynkowy debiut dopiero w przyszłym roku.
W sumie na tej platformie mają powstać 33 modele dla różnych marek koncernu. Swoje pierwsze w pełni elektryczne
auto seryjne, model Taycan, pokazuje także
Porsche. Słabsza wersja samochodu ma moc
680 KM i zasięg 412 km. Po kilku prototypowych przymiarkach pokazała się seryjna,
elektryczna Honda e. Auto ma zasięg tylko 220 km. Ciekawostką jest pięć ekranów
tworzących jeden długi wyświetlacz na całej
desce rozdzielczej.
Pojawiły się też Opel Corsa w wersji elektrycznej, nowy Ford Kuga także jako hybryda

i hybryda plug-in oraz Mercedes A w wersji
plug-in hybrid.
Lamborghini pokazało hybrydowy model Sian, który dysponując w sumie mocą
819 KM, jest najmocniejszym autem tej marki
w historii. Auto rozpędza się do 100 km/h
w 2,8 sekundy. Cena? Nieważna – wszystkie
63 planowane egzemplarze sprzedały się jeszcze przed premierą.
Ciekawostką jest nowy Land Rover Defender – prosty, niewygodny i twardy samochód
królował na bezdrożach od lat 40. ubiegłego wieku. Firma postanowiła wymienić go
na samochód, który prosty i niewygodny już
nie jest, ale ma być równie twardy i dzielny
w terenie.
Wracając nieco na rynek „zwykłych” samochodów przeznaczonych na nasze ulice,
warto zauważyć nowe generacje Hyundaia
i10 czy Renault Captura.

Ford przekonuje jednak, że można w nim także… umyć ubrudzonego w lesie psa
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Ucieczka z krainy gafy

Młodego inżyniera wezwano do gabinetu
szefa. Otwiera drzwi, a dyrektor przy stole
konferencyjnym je bułkę opatuloną foliowym
workiem i wygrzebuje łyżeczką do herbaty
sałatkę z plastikowego pudełka. Wycofał się
skonsternowany, przeprosił i zapewnił, że zaczeka za drzwiami. Ale przełożony z policzkami wypchanymi jedzeniem niczym chomik
warknął: właź.

„Siorbał herbatę, mlaskał, ale najgorsze
było, że mówił z pełnymi ustami i nie mogłem go zrozumieć. Chciał się pochwalić
wynikami mojego projektu na konferencji
w centrali i wezwał mnie, żebym mu zrobił
prezentację? Nie dał mi żadnych wytycznych, poza zaleceniem, że ma być 20 slajdów.
A może chciał mnie upokorzyć lub testował moją pokorę, sprawdzał, jak zareaguję na prowokację jego bezceremonialnego
śniadania? Co mogłem zrobić? Stałem jak
chłop feudalny przed obliczem swego pana,
starając się odczytywać słowa z ruchu jego
warg umalowanych majonezem” – zastanawia
się syn mojej przyjaciółki.
Próba odgadywania intencji przełożonego jest wyłącznie projekcją wyobrażeń młodego inżyniera. A szef o tym nie myślał. On
po AGH, a przełożony po licencjacie zaocznym w prywatnej szkole. Odmienne ścieżki
kształcenia i wychowania. On z domu, w którym zwracano uwagę na bon ton, a szef być
może wyrastał na ulicy, gdzie o przywództwie
decydowała siła mięśni, spryt i wytrwałość.
Zachowanie dyrektora nie było jednorazowym wyskokiem na użytek inżyniera. Nie
miał zwyczaju mówić „dzień dobry”, wchodząc do sekretariatu wypełnionego petentami.
W pomieszczeniach firmowych ignorował
kobiety, podając rękę na powitanie tylko mężczyznom, a i też nie wszystkim. Nosił drogie
garnitury z długaśnymi spodniami zwijającymi
się w harmonijkę na brudnych, rozdeptanych
butach.
Wierzę w samorozwój człowieka. Ludzie
więcej uczą się od siebie nawzajem, podpatrując i naśladując zachowania innych, niż z książek. I to jest dobry prognostyk dla młodego
inżyniera. Może jego szef w miarę piastowania
funkcji i bywania w różnych gremiach nabierze okrzesania i zacznie stosować elementarne
zasady wzajemnego szacunku dla pracowników. Poradziłam młodemu człowiekowi, żeby
nie traktował zachowania szefa jako osobistej
zniewagi i nie oceniał go. „Rób swoje, ignoruj
chamstwo rutynową dla ciebie grzecznością”
– mówiłam. „Daj mu szansę poznania innych
sposobów postępowania".
Młodzi ludzie podejmują pierwszą pracę
z głową pełną marzeń. Dla mojej mamy w latach 60. ubiegłego wieku normalną sytuacją
było, że jej szef na zakładowych wczasach jadał
drugie danie obiadowe łyżką. I nikogo to nie
obrażało. Milenialsi mają inne oczekiwania
od pracodawców niż starsze pokolenia. Być
może syn mojej przyjaciółki porzuci pracę,
ponieważ ma szefa z innej bajki, o której nikt
mu wcześniej nie opowiadał.


JOLANTA TALARCZYK

Sygnał
Jacek jak co wtorek kupił duży bukiet różowych lilii. Tylko to mogło szybko i bezboleśnie
zniwelować złość jego żony i spowodowaną nią kłótnię o cokolwiek. Kłócili się niemal codziennie, na śmierć i życie, ale głównie o bzdury – rozrzucone skarpetki i brudny
kubek w zlewie.

Sprawę jednak radykalnie zmieniła niezapowiedziana wizyta szwagierki Jacka – siostry jego żony, Marleny. Kobieta była czarną
owcą w rodzinie. Nigdy się nie ustatkowała,
nigdy nie utrzymała żadnej pracy dłużej niż
dwa miesiące, nieustannie żyjąc od pożyczki
do pożyczki i tułając się po rodzinie, znajomych i Bóg wie gdzie jeszcze. Była niewiele
młodsza od siostry, ale tak różna, jak tylko
można sobie to wyobrazić, przez co też wydawała się być niemal w wieku Zofii. Nawiedziła
ich wczesnym grudniem, a oni w sumie nie
wiadomo dlaczego oboje nie zaprotestowali.
Pobyt jednak się przeciągał – a Marlena pod
pozorem „szukania weny” spała do południa,
imprezowała, jadła i piła na ich koszt.
Zbliżały się święta, a atmosfera stawała się
coraz bardziej napięta, do domu wróciła także
Zofia, która miała wyjechać jednak już kilka
dni później i dla dobra sprawy postanowiła
zająć kanapę w salonie. Szukając jednak czegoś
w swoim pokoju, który teraz zajmowała Marlena, znalazła pod łóżkiem paczkę prezerwatyw.
„Ach, niepoprawna Marlena!” – pomyślała.
Lubiły się, ale powiedzmy szczerze – na odległość. Dłuższe przebywanie w jednym miejscu
nie zwiastowało niczego dobrego, bo prędzej
czy później dochodziło do ciężkiej światopoglądowej sprzeczki. Marlena miała bardzo
lekkie podejście do uczuć innych osób i nigdy
za bardzo się nimi nie przejmowała, po prostu
nie zajmowało jej to nadmiernie głowy.

Nie byli nigdy złymi ludźmi, byli po prostu
skrajnie źle dobrani. Nie uzupełniali się, prawdopodobnie nigdy nie kochali, byli ze sobą
z przyzwyczajenia, z lenistwa, a później także
z powodu dziecka, przez które zdecydowali
się na ślub. Na zewnątrz może i wyglądali
na słodką, zgraną parę wiodącą dostatnie
życie na przedmieściach dużego miasta,
z wakacjami dwa razy do roku. Faktycznie
porozumiewali się ze sobą tylko krzykiem,
czasem milczeli całymi tygodniami. Od lat
nie dzielili wspólnej sypialni. Dlaczego się nie
rozwiedli? Jest to sprawa o tyle niezrozumiała,
że oboje byli w tej relacji faktycznie głęboko
nieszczęśliwi.
Ich córka, Zofia, wyprowadziła się z domu
przy pierwszej okazji, która się nadarzyła –
tuż po maturze. Kochała oboje rodziców, ale
spędzanie czasu z nimi pod jednym dachem
było dla niej nieznośne. Przez cały okres studiów utrzymywała z nimi dobry kontakt, ale
rozmawiając z każdym z osobna. Nie miała już
nadziei, że sytuacja kiedykolwiek się zmieni,
tym bardziej więc namawiała ich na rozstanie.

Tym razem jednak było inaczej, bo już
nazajutrz w nocy Zofia przyłapała Marlenę
na igraszkach z jej własnym ojcem. Zrobiło
jej się tak niedobrze, że po chwili zwymiotowała. Z jednej strony nie popierała sztucznie
podtrzymywanego małżeństwa rodziców,
z drugiej – była pewna, że nie tak to powinno
być załatwione. Wzięła więc Marlenę na bok
następnego dnia, tuż przed Wigilią. Wyznała
jej, że o wszystkim wie, że widziała ich, nie
popiera, ale też nie potępia, ale mocno ją prosi,
żeby jak najszybciej opuściła dom jej rodziców, niezależnie od tego, jaki będzie dalszy
ciąg jej romansu z Jackiem. Marlena, której
przygotowania do Wigilii ograniczyły się tego
popołudnia do wychylenia trzech lub czterech
kieliszków wódki z martini, zareagowała tylko
drwiącym śmiechem. Gdy Zofia jednak dalej
nalegała, Marlena chwyciła z całej siły jej włosy
i wyszeptała, że w tym życiu żadna smarkula
nie będzie jej mówić, jak ma je spędzać. To powiedziawszy, zatoczyła się, uderzyła w barierkę
i z hukiem upadła piętro niżej, łamiąc podstawę
czaszki i ginąc na miejscu.
Tamte święta odwołano, a małżeństwo
rodziców Zofii pierwszy raz od lat zrobiło coś
wspólnie – gdy dom uprzątnięto, oni spakowali swoje rzeczy, oddzielnie – i wystawili go
na sprzedaż. Nie potrzebowali jaśniejszych sygnałów, że wszystko wokół nich bezpowrotnie
się skończyło i pora zacząć od początku, gdzie
indziej, może kiedyś z kim innym.
l

Zdrowie

Astma atakuje jesienią
Badania naukowe pokazują, że w Polsce epidemia astmy wybucha we wrześniu, dokładnie w 38. tygodniu roku. Dotyczy to szczególnie dzieci – na pogotowie i do przychodni
każdego dnia trafiają mali astmatycy z zaostrzeniem choroby. We wrześniu ma miejsce
20–25 proc. wszystkich w danym roku wizyt
w szpitalnych oddziałach ratunkowych i hospitalizacji. Częściej też występują powikłania
spowodowane gwałtownym nasileniem astmy. Bezpośrednim powodem są występujące
o tej porze roku infekcje wirusowe. Według
badań epidemiologicznych astmę zdiagnozowano aż u 10 proc. dzieci w Polsce, zatem
ponad milion z nich cierpi na tę chorobę. Pacjenci i ich rodzice powinni podjąć działania
profilaktyczne i zabezpieczające przed jesiennym nasileniem objawów astmy.

kilkanaście minut, zwykle bez odkrztuszania
wydzieliny. Charakterystyczną cechą astmy
jest także nadmierna wrażliwość na różnorodne bodźce, na przykład alergeny, zimne
powietrze, dym, intensywnie pachnące rośliny czy perfumy. Wywołują one u chorego
duszności, trudności w oddychaniu i napady
kaszlu. Astmatycy mają wrażenie, że ich płuca
mają małą pojemność i dlatego nie są w stanie
wziąć głębokiego oddechu.

J akie są przyczyny

J ak rozpoznać , że moje
dziecko ma astmę ?
Choroba najczęściej daje o sobie znać nad
ranem. Chory oddycha z trudem, ma świszczący oddech i uczucie ciężkości w klatce
piersiowej. Szybko się męczy i kaszle przez
ARCHIWUM

Szef
je śniadanie,
a personel
na baczność

Peryferia

jesiennego ataku astmy ?
Najsilniej wpływają na nie infekcje dróg
oddechowych wywołane rinowirusami, czyli
powszechne jesienią przeziębienia. Odpowiadają za 80 proc. wrześniowych zaostrzeń
astmy u dzieci. Jednym z czynników powodujących zaostrzenie się jej objawów jesienią jest kontakt z alergenami występującymi
w budynkach żłobków, przedszkoli i szkół,
takimi jak roztocza kurzu, sierść zwierząt czy
zarodniki grzybów pleśniowych. Ataki nasila
też stres związany z powrotem do przedszkola
czy szkoły. Niektórzy rodzice uważają też,
że podczas wakacji dzieci nie wymagają leczenia przeciwastmatycznego – nieregularne
leczenie również może spowodować zaostrzenie choroby.

C zy można uchronić

dzieci przed jesienną
epidemią ?
Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice powinni zaprowadzić dzieci

do alergologa lub pediatry. To jedyny sposób,
aby ustrzec je przed nasilonymi atakami astmy,
powtarzającymi się po powrocie do przedszkola czy szkoły. Chore dzieci nie powinny też unikać wysiłku fizycznego, a bardzo
często są zwalniane przez rodziców z lekcji
wychowania fizycznego. Tymczasem pulmonolodzy zalecają w leczeniu astmy wysiłek,
ponieważ umożliwia on właściwy rozwój
układu oddechowego. Oczywiście nikt nie
każe astmatykom uprawiać sportów wymagających długotrwałych biegów czy wysiłku
w suchym i zimnym powietrzu, jak hokeja
na lodzie, kolarstwa, piłki nożnej czy biegów
przełajowych. Jednak większość leczonych
dzieci może uprawiać pływanie, siatkówkę
czy gimnastykę.

J ak leczyć astmę ?
Podstawą skutecznego leczenia jest regularne przyjmowanie leków przeciwzapalnych.
Leki antyleukotrienowe zapobiegają zaostrzeniom astmy wywołanym przez jesienne
wirusy. Farmakoterapia astmy alergicznej
oraz bardziej zaawansowanych postaci astmy przewlekłej polega na podawaniu glikokortykosteroidów wziewnych, które mają
silniejsze działanie przeciwzapalne. Oprócz
przestrzegania zaleceń lekarskich odnośnie
do zaordynowanych leków należy też unikać
czynników wywołujących lub nasilających
dolegliwości, jak alergeny, substancje drażniące, dym papierosowy, środki chemiczne,
farby, lakiery i spaliny.
l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Bezpieczeństwo pracy”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Krupa z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Septemberfest w Zatorzu
Słynny, odbywający się co roku monachijski
festiwal piwa ma swoją kulminację w październiku. Kto jednak nie ma czasu lub ochoty
wziąć w nim udziału, niech nie załamuje rąk
– w podkrakowskim parku rozrywki Energylandia Święto Piwa zaczyna się wcześniej i jest
bliżej. Poza tym uczestnicy bawarskich dożynek na pewno też nie mogą przejechać się
na gigantycznym rollercoasterze. Święto Piwa
potrwa do 22 września, a dla piwoszy z województwa śląskiego organizatorzy zapewniają
dojazd kolejowy i autobusowy.

Energylandia w Zatorze może się poszczycić mianem największego parku rozrywki
w Polsce – na 26 hektarach mieści niemal
60 atrakcji, w tym 15 największych w Europie
Środkowo-Wschodniej rollercoasterów. Utrzymana jest w klimacie starych średniowiecznych legend i baśni, w których przestworzami
władały smoki. Zadra – najwyższy na świecie
drewniany coaster – osiąga zawrotną prędkość
121 km/h i wynosi żądnych wrażeń pasażerów na na 63 metry. Wysokość pierwszego
zjazdu największego w Europie Mega Coaster Hyperion wynosi 80 metrów, a prędkość
wagoników – 142 km/h. Na gigantycznym
wodnym Water Coaster Speed łodzie wspinają
się na 60-metrową konstrukcję, by spłynąć
do wody z prędkością 110 km/h.
Goście młodsi i spokojniejsi mogą skorzystać z licznych mniej ekstremalnych atrakcji,
na przykład pokręcić się na klasycznej wiedeńskiej karuzeli Sissi, strażackiej karuzeli Super
Pompa lub przejechać się kolejką widokową
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biesiadnikom przygrywają zespoły muzyki tanecznej Veegas i Cliver. Uczestnictwo
w Święcie Piwa jest w cenie biletu wstępu
do Energylandii, który pozwala na korzystanie ze wszystkich atrakcji. Park rozrywki otwarty jest od czwartku do niedzieli od
10 do 18, do 29 września. Cennik biletów wstępu do Energylandii jest dostępny na stronie
internetowej www.energylandia.pl.
Ten, komu nie dość świętowania, może
wrócić do parku rozrywki, by wziąć udział
w kolejnych jesiennych wydarzeniach. Między
23 września a 13 października potrwa Polska
Złota Jesień, a po niej Halloween Time.

Liczba wolnych miejsc pracy pod koniec
drugiego kwartału 2019 roku wyniosła 151,8 tys. i była wyższa o 9,4 tys.
niż kwartał wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu
z drugim kwartałem 2018 roku liczba wolnych miejsc pracy spadła o 12,9 tys. W drugim
kwartale br. było o 12,6 proc. mniej nowych
miejsc pracy niż rok wcześniej, a zlikwidowano o 7,8 proc. mniej niż w poprzednim
kwartale. Najwięcej wolnych miejsc pracy
było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 34,1 tys., następnie handlu i naprawy
pojazdów samochodowych – 30,9 tys. oraz
budownictwa – 24 tys.
Po lipcowej poprawie w sierpniu nastroje społeczne się pogorszyły ,
spadła ogólna ocena sytuacji w kraju , a także wskaźniki odnoszące się
do kwestii ekonomicznych – poda je raport instytutu K antar P olska .
Mimo że wśród badanych przeważają opinie, że gospodarka się rozwija, to jednak
Polacy zaczynają w swoich domowych budżetach odczuwać rosnące ceny żywności.
Ma na to wpływ również słabnąca pozycja
złotego, co oznacza wyższe kursy walut
i większe wydatki, nie tylko spłacających
kredyty we frankach, ale także urlopowiczów spędzających wakacje poza Polską.
Badania wskazują, że 56 proc. Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju się rozwija,
przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych. 38 proc. obywateli naszego kraju
uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat
nie zmienią się materialne warunki życia,
o ich poprawie przekonanych jest 36 proc.
badanych, a 19 proc. uważa, że się pogorszą.
W pierwszym półroczu 2019 roku zgłoszono 34 298 osób poszkodowanych
w wypadkach przy pracy, o 7,3 proc.
mniej niż w analogicznym okresie 2018
roku – podał G łówny U rząd S taty styczny. Zmniejszyła się również liczba
osób poszkodowanych przypadająca na 1000
pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w pierwszym półroczu 2018 roku
do 2,54 w pierwszym półroczu 2019 roku.
Śmiertelne wypadki przy pracy stanowiły
0,2 proc. wszystkich osób poszkodowanych
(tak samo jak rok wcześniej), zmniejszyła się
za to liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 26,7 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 7,2 proc.). Podstawową przyczyną wypadków przy pracy
pozostaje niewłaściwe zachowanie pracownika – w jego wyniku doszło aż do 60 proc.
wszystkich wypadków.

C iuchcią i busem
Samoloty. W strefie familijnej przygotowano
dla nich atrakcje wodne – Anacondę i zwariowane pontony Jungle Adventure. Mogą też
odwiedzić wodną Strefę Water Park i Tropical
Fun z trzema basenami (dla dzieci i dorosłych)
i 10 zjeżdżalniami o zróżnicowanym stopniu
nachylenia.

Ś więto P iwa
Miłośnicy Oktoberfestu mogą przybywać
do Energylandii do 22 września. W Wiosce
Szwajcarskiej czekają na nich specjały kulinarne, jak szaszłyki, kiełbaski, przysmaki z grilla
i precle. Jednak to tylko przystawki. Goście
przede wszystkim mogą liczyć na wiele gatunków piw warzonych przez różne browary.
Organizatorzy stworzyli polsko-monachijski,
piwny klimat za pomocą tematycznych dekoracji, menu i oprawy muzycznej – na scenie

Szczególnie chętnie widziani na Święcie
Piwa są mieszkańcy województw śląskiego
i małopolskiego. Dla tych pierwszych park
rozrywki we współpracy z PolRegio uruchomił
specjalną relację. Pociąg z Katowic wyjeżdża
o godz. 7.53, a kurs powrotny jest realizowany
o godz. 18.30. Na stacji kolejowej w Zatorze
organizatorzy bezpłatnie podstawiają specjalną ciuchcię, która podjeżdża pod samą bramę
Energylandii. Skład kursuje też w powrotną stronę. Bilety na pociągi można zakupić
na stronie www.polregio.pl lub przez darmową
aplikację PolRegio. Preferujący połączenia autobusowe mogą skorzystać z bezpośredniego
połączenia z Dworca Autobusowego w Katowicach. Koszt biletu w obie strony wynosi
29 złotych. Kursy kolejowe i autobusowe będą
obsługiwane do 29 września.

MAREK KOWALIK
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39 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju podpisano Porozumienie Jastrzębskie

Porozumienie Jastrzębskie było jednym
z porozumień zawartych między rządem
komunistycznym a robotnikami po serii
strajków w 1980 roku. W lecie tego roku
strajki wybuchły w całej Polsce. Symbolem
robotniczego sprzeciwu stały się protesty
na Wybrzeżu i w Jastrzębiu-Zdroju. Wybuchły dlatego, że Polska pogrążała się w kryzysie ekonomicznym. Rosły ceny, wprowadzano reglamentację towarów, a zarobki nie
nadążały za wzrostem kosztów utrzymania.

Państwo było właścicielem wszystkich
zakładów pracy, które miały znaczenie dla
gospodarki. Zakończenie strajków, porozumienia z rządem i zgoda dyktatorskiej władzy na legalne działanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
są określane jako czas pierwszej Solidarności albo festiwal wolności. Ogłoszenie stanu
wojennego w 1981 roku na prawie osiem lat
zablokowało proces demokratycznych zmian
w Polsce. Solidarność działała w konspiracji.
Przez osiem lat nie udało się wyjść z kryzysu.
Po serii strajków w 1988 roku w wielu zakładach w Polsce, w tym strajku w kopalni Manifest Lipcowy i kilkunastu innych kopalniach,
doszło do obrad Okrągłego Stołu i ogłoszenia
wolnych wyborów do Senatu i kontraktowych

(z zapewnieniem miejsc dla PZPR) wyborów
do Sejmu.
Na Śląsku protest górników z kopalni Manifest Lipcowy (teraz ruch Zofiówka kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) jest symbolem
zmian, które zapoczątkowano w 1980 roku.
Podczas uroczystości związanych z rocznicowymi obchodami przed pomnikiem przy
ruchu Zofiówka przedstawiciele najwyższych
władz państwowych i samorządowych oraz
zarząd JSW i związkowcy złożyli kwiaty.
– Robotnicy w 1980 roku mieli wielką odwagę
przeciwstawić się złu, jakie reprezentowała władza komunistyczna wspierana przez
Moskwę – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed pomnikiem upamiętniającym
podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego.
– Robotnicy walczyli wtedy o godność, o normalność – podkreślił premier.
Górnicy z kopalni Manifest Lipcowy
przyłączyli się do ogólnopolskich protestów robotniczych w sierpniu 1980 roku.
Utworzono wtedy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy skupiający przedstawicieli
56 komitetów strajkowych z wielu śląskich
miast i przedsiębiorstw. Do 21 postulatów
wysuniętych przez załogi zakładów strajkujących na Wybrzeżu jastrzębski MKS
dołączył własne. Zgodnie z zawartym
3 września 1980 roku Porozumieniem, które
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Górnicy walczyli o normalność

Robotnicy w 1980 roku mieli wielką odwagę przeciwstawić się złu, jakie reprezentowała władza
komunistyczna wspierana przez Moskwę
jest zaliczane do Porozumień Sierpniowych,
ówczesny rząd zaakceptował między innymi wprowadzenie wolnych sobót i niedziel,
wprowadzenie płacy minimalnej oraz zniesienie czterobrygadowego systemu pracy
w kopalniach. Górnicy wywalczyli ponadto

zakaz zatrudniania pracowników do pracy
na rzecz osób z dyrekcji kopalń.
Podczas uroczystości Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy.
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