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Pięścią w stół

Mamy darmową reklamę
Grupa Kapitałowa JSW chce być samowystarczalna
energetycznie. Rocznie na energię elektryczną wydawaliśmy ponad 300 mln złotych. Po tym, jak ceny
wzrosną, może to być nawet ponad 400 mln złotych.
W naszej sytuacji, kiedy jesteśmy narażeni na wahania
koniunktury, mieć taką kwotę albo jej nie mieć to dylemat wart poważnego wysiłku i zaangażowania. Oczywiście włożonego po to, aby mieć te 400 mln złotych.

S

amowystarczalność zapewni nam wykorzystanie
w celach energetycznych dotychczasowych odpadów poprodukcyjnych. Wykorzystamy między
innymi więcej metanu, który zalega w naszych złożach
i w znacznej części wciąż ulatnia się do atmosfery,
oraz gaz koksowniczy. Wciąż trwają dyskusje, jak i czy
w ogóle będziemy produkować paliwo wodorowe.
Każda odpowiedź może być ryzykowna. Aby zaangażować się w produkcję wodoru z gazu koksowniczego, potrzebne są nie tylko pieniądze na inwestycje,
ale także najnowsze technologie i rynek, który kupi
od nas to paliwo.
Trwa kampania wyborcza. Zauważyłem, że najważniejsi politycy nie mają czasu zajmować się tak
szczegółowymi problemami. Bez ich wsparcia nie
mamy szans na to, aby wskoczyć na wyższy poziom
technologiczny. Jednak w końcu nadejdzie czas, kiedy
trzeba będzie poważnie zastanowić się nad tym, jak wykorzystać potencjał JSW. Nawet przy założeniu, że decyzje zostaną podjęte tuż po wyborach, to musi minąć
kilka, a czasem kilkanaście lat, aby przyniosły efekty.
Politycy zwykli myśleć w kategoriach kadencyjności.
Jak coś da się zrobić w czasie jednej kadencji i mieć
efekty, to dobrze. Jeżeli mogą być nawet spektakularne
efekty, ale perspektywa jest odległa, to należy poważnie
zastanowić się, czy warto. A do czego są nam potrzebni
politycy? Ktoś musi stworzyć warunki do tego, aby
na przykład można było mieć odbiorców paliwa wodorowego albo produktów węglopochodnych. Sama
JSW takiego rynku nie stworzy.
Jest coraz mniej spraw, które można załatwić w czasie jednej kadencji. Na świecie, w Europie i w Polsce
coraz silniejsze są ruchy ekologów. Górnictwo i węgiel
zostały okrzyknięte przez nich największymi wrogami

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Nasza firma
przyciąga
polityków, którzy
chcą pokazać,
że nadążamy
za zmianami.
Należy z tego
skorzystać. Mamy
reklamę, za którą
w innym czasie
trzeba byłoby
dużo zapłacić.
Niech nasze logo
zapada w pamięć
społeczną
w dobrym
świetle i dobrym
kontekście.

planety. Ponieważ mają poparcie wielu wpływowych
mediów, docierają do wielkich grup społecznych. Albo
górnictwo udowodni, że potrafi być innowacyjne, potrzebne i przyjaźniejsze dla środowiska naturalnego,
albo zostanie zepchnięte do narożnika i tam będzie
zbierało ciosy.
Nasza firma przyciąga polityków, którzy chcą pokazać, że nadążamy za zmianami. Należy z tego skorzystać. Mamy reklamę, za którą w innym czasie trzeba
byłoby dużo zapłacić. Niech nasze logo zapada w pamięć społeczną w dobrym świetle i dobrym kontekście. W normalnym czasie trudno byłoby zgromadzić
w jednym miejscu tyle ekip telewizyjnych, radiowych,
tylu fotoreporterów i dziennikarzy. Zawsze wychodziłem z założenia, że jak można wykorzystać polityka
do zbożnych celów, to należy to robić. To uczciwy
układ. Przecież politycy także wykorzystują nas. Takie
są prawa propagandy i nie ma co się oburzać. Piszę
to w kontekście między innymi wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Radlinie, w koksowni należącej
do Grupy Kapitałowej JSW. W czasie tej wizyty zawarto
porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło
mieszkańców Radlina oraz KWK ROW, ruch Marcel.
Spółka JSW Koks SA przystępuje do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej
oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo
zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, która jest własnością PGG.
„Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną
jednostką produkującą energię cieplną i elektryczną
w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób,
w jednym procesie technologicznym. EC Radlin spełni wszystkie wymagania Unii Europejskiej, zaspokoi
potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii
elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny” –
taki przekaz był w największych tytułach prasowych,
stacjach telewizyjnych i na portalach internetowych.
„Blok zużyje ok. 180 mln metrów sześciennych gazu
koksowniczego rocznie. Gaz koksowniczy do tej pory
zanieczyszczał środowisko” – dodawano w informacjach z Radlina. Dzięki kampanii wyborczej mamy
darmową reklamę. To dobrze.
l

Kij w mrowisko

Plajta, która uczy
Niemiecki rząd federalny i władze jednego z krajów
związkowych dały 1,6 mld euro kredytu liniom lotniczym związanym kapitałowo z biurem podróży Thomas Cook. To biuro zbankrutowało. Władze Niemiec
zareagowały błyskawicznie. Decyzja o kredycie została
podjęta niespełna dobę po ogłoszeniu bankructwa
przez najstarsze biuro turystyczne. Upadek Thomasa Cooka może spowodować straty wielkości wielu
miliardów euro w wielu krajach, dla których dochody
z turystyki mają duże znaczenie.

W

Europie smutne nastroje. Nie dlatego,
że upadł symbol turystyki, najstarsze biuro
organizujące wyjazdy wypoczynkowe, tylko
dlatego, że upadek spowoduje lawinę innych upadków.
Już panikują w Grecji, w Turcji i w Hiszpanii. Ciekawy
jestem, kiedy rządy tych krajów dojdą do wniosku,
że trzeba wesprzeć właścicieli ośrodków wypoczynkowych, którzy są sierotami po firmie Thomas Cook.
Ze wstępnych informacji wynika, że ucierpi także kilkadziesiąt tysięcy pracowników kompleksów hotelowych
w wielu krajach. To plajta, która uczy. Problemy hoteli
to tylko jedna ze strat. Nagle bez pracy zostaje wielu
przewodników, organizatorów atrakcji dla turystów,
pracowników restauracji i handlarzy na bazarach.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Rząd niemiecki
trochę wykiwał
wierzycieli biura
turystycznego.

Uważam, że przypadek najstarszego biura podróży
powinien być pilnie śledzony przez wszystkich, którzy uważają, że w sposób radykalny trzeba odchodzić
od górnictwa i energetyki węglowej. To dobra okazja,
aby uzmysłowić wielu krytykom górnictwa i zwolennikom likwidacji kopalń, z jak delikatną materią mamy
do czynienia. Chodzi mi o sieć powiązań ekonomicznych i społecznych. Zauważcie państwo – upada jedno
biuro, a cierpią dziesiątki tysięcy osób w wielu krajach.
Nawet rząd Niemiec doszedł do wniosku, że trzeba
ratować linie lotnicze. Natychmiast wyłożył pieniądze.
Jeżeli przedstawiciele tego samego rządu naciskają
na Polskę, aby radykalnie ograniczała górnictwo, niech
najpierw przyjrzą się przypadkowi upadłego biura podróży. I jeszcze jedna uwaga. Niemcy, kraj, który dba
o wolny rynek, bez oglądania się na to, czy udzielają
dozwolonej pomocy publicznej czy niedozwolonej, sypnęły pieniędzmi, aby ratować prywatną firmę lotniczą,
która jest spółką zależną od upadłego biura podróży.
To tym bardziej zadziwiające, że gdyby nie wsparcie
państwa niemieckiego, linie lotnicze zostałyby przeznaczone do sprzedaży, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli
bankruta. Co to oznacza? Otóż rząd niemiecki temu
zapobiegł. Trochę wykiwał tych, którzy liczyli, że odzyskają choćby część pieniędzy, sprzedając samoloty. l


Komentuje Grzegorz Matusiak
członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa

Może pozwolenie
na oddychanie

W

czasie, kiedy polski produkt krajowy brutto
wzrósł ponad siedmiokrotnie, ograniczyliśmy
emisję dwutlenku węgla o 30 proc., chociaż zgodnie
z międzynarodowymi umowami na ten temat
powinniśmy ją ograniczyć o 6 proc. W tym czasie
inne kraje, w tym członkowie Unii Europejskiej,
zwiększały emisję dwutlenku węgla. Zwiększała ją także
Francja. Mimo tak oczywistych faktów prezydent
Francji Emmanuel Macron uważa, że to Polska jest
odpowiedzialna za nieudaną politykę ograniczania emisji
dwutlenku węgla.

P

rezydent Francji ma problemy. Od wielu
miesięcy trwają protesty żółtych kamizelek, ludzi
niezadowolonych ze spadku poziomu życia i podnoszeniu
akcyzy na paliwo, przede wszystkim na olej napędowy
do samochodów z silnikami Diesla. Francuzi chcą jak
najmniej płacić za dojazdy do pracy. Niezadowoleni
są także zwolennicy radykalnych działań związanych
z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Oni też zaczęli
protestować. Prezydent Francji uznał, że francuscy
obywatele domagający się ograniczenia emisji
dwutlenku węgla powinni wyrażać swoje niezadowolenie
w Polsce, a nie we Francji. Z takim przesłaniem zwrócił
się do swoich rodaków. Jak na głowę europejskiego
mocarstwa, jednej z czołowych gospodarek świata
i ojczyznę współczesnej demokracji, była to wypowiedź
bardzo niemądra.

P

rezydent Macron oskarżył Polskę o blokowanie
unijnych zamierzeń uczynienia z gospodarki państw
Wspólnoty gospodarki zeroemisyjnej. To oznacza,
że do atmosfery powinno dostawać się tylko tyle
dwutlenku węgla, ile są w stanie pochłonąć rośliny.

P

remier Mateusz Morawiecki i inni przedstawiciele
Polski zawsze podkreślają znaczenie ekologii.
Jednocześnie tłumaczą, że na co stać bogate kraje,
które od wielu dziesięcioleci rozwijały nowoczesne
technologie, na to nie stać Polski. My chcemy dorównać
do europejskiej czołówki, ale potrzebujemy czasu
i pieniędzy. Wiele z tych krajów, które krytykują Polskę,
tuż po drugiej wojnie światowej rozwijało energetykę
jądrową. Francja miała to szczęście, że zbudowała
swój system energetyczny oparty na atomie. Polska
została zepchnięta do bloku komunistycznego i aby
funkcjonować, musieliśmy korzystać wyłącznie z naszego
węgla. To spowodowało, że mamy nie tylko energetykę
węglową – od przemysłu węglowego uzależnione jest
życie setek tysięcy polskich rodzin. Trzeba nie mieć
nawet odrobiny wyobraźni, aby sądzić, że powiązania
ekonomiczne i społeczne można bardzo szybko zmienić.

P

olskę pouczają kraje zachodnie, które najbardziej
zrujnowały środowisko i się na tym w sposób
niewyobrażalny wzbogaciły. Żaden z tych krajów do tej
pory nie poinformował, że jest gotów odpowiedzieć
za czas barbarzyńskiej eksploatacji całej planety.

P

o wypowiedzi prezydenta Francji można dojść
do absurdalnych wniosków. Wszystkie huty nagle
znikną z powierzchni ziemi. Znikną elektrownie węglowe?
Ludzkość zasypie wszystkie kopalnie?

K

ilka tygodni temu czytałem w Nowym Górniku
interesujący tekst o granicach absurdu. Nasunęła
mi się wtedy dość intrygująca myśl. Kiedy oddychamy,
wydychamy dwutlenek węgla. Ekolodzy będą forsować
zakaz oddychania czy poprzestaną tylko na płatnych
pozwoleniach na oddychanie?
l

W W W.NOW YGORNIK.PL

1-15 PA Ź DZ I E R N I K A 2 019

A K T U A L N O Ś C I

3

Rozmowa z Ewą Gawędą, kandydatką do Senatu z listy Zjednoczonej Prawicy

ARCHIWUM

Jeżech dziołcha stond
XXNowy Górnik: Marek Migalski, kandydat
Koalicji Obywatelskiej na senatora, pani rywal, bardzo chciał się z panią zaprzyjaźnić.
Można walczyć o mandat i się przyjaźnić?
Ewa Gawęda: Nie chciał zaprzyjaźniać się
ze mną. Przyszedł do mojego zakładu fotograficznego w towarzystwie dziennikarzy,
fotoreporterów i operatorów kamer telewizyjnych. Wiedział, że mnie nie będzie, bo poinformowałam go o tym. Ogłosił, że chciał,
żebym zrobiła mu zdjęcie. Zostawił kwiaty
zawieszone na klamce drzwi do mojego zakładu. Dziennikarze zrobili relację z tego show.
Wydarzenie to było jak buziaczek od żmii.

XXMa pani kompleksy, bo zakończyła pani
edukację na poziomie szkoły średniej?
To pani czuły punkt?
– Nie mam kompleksów. Odnoszę wrażenie, że pan doktor habilitowany Marek Migalski chce te kompleksy wywołać. I to nie tylko
u mnie, ale i zdecydowanej większości naszego
społeczeństwa. Decyzję o zakończeniu edukacji
na etapie matury podjęłam świadomie. Nie
żałuję. Bardzo cenię wykształcenie, jednak nie
uważam, aby było to główne kryterium oceny
człowieka. Każdy z nas zapewne zna ludzi bardzo dobrze wykształconych, ale niewartych szacunku, i na odwrót. Także w polityce, co musi
przyznać także Marek Migalski, są wybitne
osobistości bez dyplomów uniwersyteckich
i świetnie wykształceni nieudacznicy.
Jeszcze kilka zdań o kompleksach. Mój mąż
i córka mają wyższe wykształcenie. Wszyscy
uznajemy, że to coś naturalnego. Każde z nas realizuje swoje życiowe pasje. Jesteśmy szczęśliwi.
XXDlaczego pani mandat senatorski będzie
korzystny dla mieszkańców okręgu, z którego pani kandyduje?
– Sprawa jest prosta. Jeśli wyborcy mi zaufają i zostanę senatorem, to, poza zajmowaniem się sprawami ważnymi dla całej Polski,

Ewa Gawęda: – Z rodziną i z sąsiadami godom, z tymi, którzy nie rozumieją godki – rozmawiam. Jestem
dumna z tego, że jestem Ślązaczką
będę jeszcze ciężej pracowała na rzecz mieszkańców naszego regionu. Mandat senatora
pozwoli mi przede wszystkim skuteczniej walczyć o sprawy lokalne, które dzięki mądrym
decyzjom, dobrej współpracy i koordynacji
pomiędzy różnymi szczeblami władzy mogą
stać się sprawami o znaczeniu krajowym.
XXMoże powinna pani zostać w samorządzie województwa?
– Przez ostatnie 10 miesięcy, we współpracy z naszymi samorządami, udało mi się
dokonać sporo na rzecz mieszkańców naszych
powiatów. Podziękowania i słowa wsparcia
od wójtów i włodarzy naszych miast i powiatów są tego najlepszym potwierdzeniem.
Dobra współpraca z samorządami pozwala
na błyskawiczne rozwiązywanie takich spraw
jak remonty lokalnych dróg, poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy poprawa bezpieczeństwa na drogach. Skutecznie
poruszyłam sprawy, które leżały kilkanaście
lat w szufladach, wiele z inwestycji już zostało
rozpoczętych, kilka zakończonych, jeszcze inne
są w trakcie przygotowywania. Wiem, że rozmową i współpracą można osiągnąć dużo więcej niż wzajemnym oskarżaniem się i kłótniami.
XXMa pani żądzę władzy?

– Mam żądzę pracy. Jestem fotografem
– to zawód, który zbliża do ludzi. Dzięki bezpośrednim kontaktom widzę i słyszę dużo więcej. Żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba poznać
człowieka. Porozmawiać, zbudować atmosferę
zaufania i zrozumienia. Oczywiście, kiedy

robię zdjęcie do jakiegoś dokumentu, to zajmuje mniej czasu. Portrety, sesje zdjęciowe
nowożeńców, zdjęcia z ważnych uroczystości
rodzinnych – to praca wymagająca nie tylko
wiedzy technicznej, ale też umiejętności zbudowania zaufania. Ktoś, kto pozwala się fotografować, musi ufać fotografowi. Nie zdobywa
się zaufania nieszczerymi sztuczkami. Po sesji
zdjęciowej najlepszą pochwałą jest dla mnie,
gdy ktoś mówi: Czułem (czułam) się w pani
towarzystwie swobodnie i naturalnie.
Uczestniczę także w wielu sprawach, którymi się nie chwalę, dopóki nie uda się doprowadzić do porozumienia. Takim przykładem
jest miasto Pszów, zmagające się z problemem
zapylenia. Jestem na bieżąco ze wszystkimi
szczegółami dotyczącymi tej sprawy. Sama
codziennie zastaję grubą warstwę czarnego
pyłu na schodach do mojego zakładu. Problem
smogu jest również istotnym tematem dla
całego naszego regionu. Wierzę, że jesteśmy
na dobrej drodze do znaczącej poprawy powietrza, którym oddychamy.

XXWyborcy uwierzą w pani deklarację?

– Jeżech dziołcha stond. Moi przodkowie
byli Ślązakami. Mieszkam w naszej Małej Ojczyźnie. Adam, mój mąż, też jest Ślązakiem.
Problemy lokalne są dla nas codziennością. Historia regionu to także moje dziedzictwo. Mój
dziadek walczył w trzech powstaniach śląskich,
był górnikiem. Mój tato pracował w kopalni.
Jego bracia także byli górnikami. Pochodzę z rodziny, w której mężczyźni pracowali w kopalniach przynajmniej od trzech pokoleń. Znam
problemy braci górniczej, bo w tym środowisku
się wychowywałam. Szanuję ciężko pracujących mieszkańców Śląska za ich poświęcenie,
uczciwość, godność i wiarę. Znam i szanuję
naszą gwarę. Z rodziną i z sąsiadami godom,
z tymi którzy nie rozumieją godki – rozmawiam. Szacunek dla ludzi to nasza wspólna
historia i tradycja. Jestem dumna z tego, że jestem Ślązaczką. W parlamencie, jeśli się w nim
znajdę, będę z dumą reprezentowała Śląsk i jego
mieszkańców – wszystkich, bez względu na status społeczny, pochodzenie, wykształcenie czy
majętność.

XXZamknąć kopalnie, zlikwidować energetykę węglową i po problemie.
– Zacząć wykorzystywać węgiel w sposób przyjazny dla środowiska. Rekultywować
hałdy. Walczyć o pieniądze na ten cel. Wtedy
będzie po problemie. Chcę także podkreślić,
że od wielu lat jestem prywatnym przedsiębiorcą i jak większość spotykam się z tymi
samymi problemami co inni. Będę pracowała
także na rzecz przedsiębiorców i jestem pewna, że mój głos będzie słyszalny.

XXJest pani twarda kobietą?

ARCHIWUM

XXJednak pojawiły się pytania: Dlaczego
nie przyjęła pani od niego kwiatów? Dlaczego nie chciała pani zrobić mu zdjęcia?
– Po pierwsze, to nieprawda, że nie chciałam mu zrobić zdjęcia i że nie przyjęłam kwiatów. Jeśli chodzi o zdjęcie, to natychmiast
odpisałam panu Migalskiemu na jego maila. Wyjaśniłam, że mam bardzo dużo zajęć
i wcześniej umówionych sesji, dlatego nie
przyjmuję nowych zleceń, zwłaszcza z dnia
na dzień. Przecież nie chodziło o zdjęcie
do paszportu, ale o profesjonalną sesję zdjęciową. Pan Migalski przyznaje publicznie,
że ma cztery miesiące wolnego w ciągu roku,
więc może sobie pozwolić na takie spontaniczne akcje. Ja tak dobrze nie mam.
Co do kwiatów, to choć zostały mi przekazane w dość lekceważący sposób – zatknięte
na klamce drzwi do mojego zakładu – oczywiście ich nie wyrzuciłam. Tak zostałam wychowana, że coś, co jest efektem czyjejś pracy,
w tym przypadku ogrodnika i kwiaciarki, zawsze zasługuje na szacunek. Na marginesie,
kwiaty bardzo szybko zwiędły, jak wszystko,
co w życiu nieszczere. Ale doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że panu Migalskiemu
nie chodzi o uprzejmość i okazanie mi sympatii czy szczerą rozmowę, tylko o medialne
show. Inaczej nie przyjechałby przed mój
zakład z dziennikarzami i kamerami, nie wywyższałby się w mediach, a na swoim koncie
facebookowym nie wyśmiewałby arogancko
mojego średniego wykształcenia.

Ewa Gawęda (druga z lewej) w kopalni Anna. Zdjęcie z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku

XXWróćmy do potyczek z panem Markiem
Migalskim. Chce pani wygrać z osobą, która wszystko wie o polityce. Wysoko postawiona poprzeczka.
– Ornitolog wszystko wie o ptakach i o tajnikach ich lotu, ale o własnych siłach nie przefrunie nawet metra. Ptaki nie znają się na ornitologii, ale to im nie przeszkadza we fruwaniu.
Nie chcę być politologiem ani komentatorem
politycznym. Dla mnie najważniejszą cechą
parlamentarzysty nie jest znajomość teorii polityki i elokwencja w studiu telewizyjnym, tylko
umiejętność słuchania ludzi, wrażliwość na ich
problemy, współpraca dla osiągania celów oraz
wiarygodność. Najpierw trzeba dobrze poznać
problemy, żeby móc je skutecznie rozwiązywać.
Rządy Prawa i Sprawiedliwości udowodniły,
że wiele nierozwiązywalnych wcześniej problemów dało się rozwiązać i to całkiem szybko.
Nie zamierzamy na tym poprzestać i chcemy,
aby Polska, a w niej Śląsk, z każdym rokiem była
lepszym miejscem do życia. I ja chcę dołożyć
do tego swoją cegiełkę.

– W rodzinach górniczych kobiety muszą
być twarde. Moja kariera fotograficzna to nie
tylko radosne sesje. Pracowałam na zlecenia m.in. dla kopalni Anna (także na Rydułtowach i Marcelu) jako dokumentalistka miejsc
wypadków górniczych. Największe przeżycie?
Fotografowanie zwłok sztygara rozjechanego
przez kolejkę. Nigdy nie oswoiłam się z widokiem tragedii ani z widokiem miejsca tragedii
górniczej. Kiedy w ciemni robiłam odbitki zdjęć
z miejsc wypadków, na których widać było kałuże wody z pyłem węglowym i krwią, łzy same
cisnęły się do oczu. W trakcie pracy tego nie
zauważałam. Nie widziałam, że brodzę w wodzie wymieszanej z ludzka krwią. To było widać
dopiero na zdjęciach. W czasie pracy koncentrowałam się na tym, aby zrobić jak najlepsze
jakościowo ujęcia potrzebne do dokumentacji
miejsca wypadku. Jak mało kto miałam okazję
przekonać się, jak niebezpieczną pracę wykonują górnicy. Kiedy mówię o szacunku dla
pracy górników, wiem, o czym mówię. Nie
w przenośni, ale w rzeczywistości brodziłam
w ich krwi. Wiem o życiu górniczym więcej, niż
potrafię to wyrazić. W obliczu tragedii, śmierci
i ludzkiego cierpienia brakuje słów.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Elektrociepłownia Radlin

25 września br. na terenie koksowni Radlin,
należącej do Grupy Kapitałowej JSW, zawarto porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Radlina oraz KWK
ROW, ruch Marcel. W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy JSW Koks SA, PGG SA,
PGNiG Termika Energetyką Przemysłową oraz
miastem Radlin uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. JSW Koks SA przystępuje
do realizacji projektu budowy nowoczesnej
elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji
z końcem 2022 roku EC Marcel, która jest
własnością PGG.

Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką produkującą energię cieplną
i elektryczną w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie
technologicznym. Spełni wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a w szczególności
konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). EC Radlin
zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni,
a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy
System Elektronergetyczny. Ciepło w wodzie
grzewczej dostarczane będzie na potrzeby
PGG KWK ROW, ruch Marcel (21 MWt) oraz
mieszkańców Radlina (16 MWt). Blok zużyje

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Ciepło dla mieszkańców Śląska

Wiceminister energii Adam Gawęda: – Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że realizacja tak ważnych
inwestycji będących częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wpisuje się w proces
transformacji sektora energetycznego
około 180 mln metrów sześciennych gazu
koksowniczego rocznie.
– Gaz koksowniczy do tej pory zanieczyszczał środowisko, bo szedł w powietrze.
Nic z tego nie wynikało dla mieszkańców, tylko
zanieczyszczenie środowiska. W gospodarce
obiegu zamkniętego możemy wyeliminować
emisję z niskich kominów. O to nam chodzi
w programie Czyste Powietrze – to jest czyste
powietrze w konkrecie. Dokładnie o to chodzi
w zielonej transformacji gospodarczej, idącej

REKL A M A

PEWNA I STABILNA PRACA
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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:

w kierunku coraz wyżej uprzemysłowionego
kraju – Polski, która będzie korzystała z różnych dobrodziejstw rewolucji technicznej,
technologicznej 4.0 – powiedział premier
Mateusz Morawiecki.
Inwestycje Grupy JSW w znaczący sposób
pozwalają rozwijać się Śląskowi. Skuteczna
kooperacja rządu z samorządem jest w stanie
zapewnić ich szybką realizację. Budowa elektrociepłowni w Radlinie to kolejny przykład
dobrej współpracy na wielu szczeblach, dzięki

której wygrywają przedsiębiorcy, region i jego
mieszkańcy. – Dzisiejsze porozumienie to spełnienie jednego z moich marzeń, to sprawa,
o którą walczyłem od wielu lat. Nowoczesna
elektrociepłownia Radlin gwarantuje produkcję
energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji.
Zapewnimy ciepło, które będzie pewne i tanie,
co jest bardzo ważne ze względów społecznych,
oraz ograniczymy niską emisję, czyli walczymy
ze smogiem. Chciałbym podkreślić, że za dwa
lata Jastrzębska Spółka Węglowa będzie samowystarczalna energetycznie, a nawet będziemy mogli niewielkie ilości energii sprzedawać na zewnątrz. To sprawa bardzo istotna,
bo wpływa na poziom kosztów firmy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.
Nowa elektrociepłownia ma zostać zbudowana w 29 miesięcy zgodnie z podpisaną
12 czerwca br. umową z RAFAKO SA, wykonawcą obiektu. – JSW znajduje się w ekstraklasie branży wydobywczej, moim zadaniem jest,
by pozostałe spółki weszły na wyższy poziom
technologiczny, bezpieczeństwa i efektywności.
Tego oczekują nie tylko pracownicy, ale też cały
region. Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że realizacja tak ważnych inwestycji będących częścią
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
wpisuje się w proces transformacji sektora energetycznego – mówił Adam Gawęda, sekretarz
stanu w Ministerstwie Energii. 
JSW
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Liderzy Centralnych Zawodów Ratownictwa Górniczego bez zmian – ratownicy z Bobrka

Dzielność wpisana w zawód

W czym tkwi tajemnica
sukcesu ratowników
z B obrka ?

– Wyrobiska szkoleniowe mają 500 metrów
długości. Modernizacja trwała półtora roku.
Wszystko wykonali sami ratownicy, którzy najlepiej wiedzą, jakie powinny być warunki do najefektywniejszych ćwiczeń zastępów. Wykorzystali
doświadczenia wyniesione z najtrudniejszych
akcji ratowniczych w ruchu Zofiówka, w kopalni
Śląsk, w Mysłowicach-Wesołej. W tych wyrobiskach można budować tamy, pobierać próbki
powietrza, gdy jest pełne zadymienie i pojawia
się ogień. Są tam zaciśnięte miejsca i trzeba się
przeciskać przez 60–80-centymetrowe otwory,
czołgać się, zdejmować aparaty z pleców i pchać
je przed sobą – wyjaśniał Andrzej Kleszcz, wiceprezes CSRG ds. technicznych.
Ratownicy górniczy dzielność mają wpisaną w wykonywaną pracę. Do tego nawiązał
premier Mateusz Morawiecki, który objął honorowy patronat nad tegorocznymi zawodami i wraz z ministrem energii Krzysztofem
Tchórzewskim oraz prezesem CSRG Piotrem
Buchwaldem wręczał nagrody zwycięzcom
poszczególnych konkurencji. – Spotykałem
się z ratownikami w dramatycznych okolicznościach akcji na Zofiówce i pamiętam tamte
rozmowy. Wasze bohaterstwo w czasach pokoju jest absolutnie wyjątkowe, bo każda akcja może się skończyć tragicznie. Tak przecież
było w Halembie czy Krupińskim, kiedy ginęli
ratownicy. Tym bardziej ta wasza arcypolska
cecha, bezinteresowność i bohaterstwo, zasługuje na uznanie. Chcę dzisiaj za to bardzo
podziękować i serdecznie pogratulować nie
tylko zwycięzcom zawodów, ale też wszystkim,
którzy o koński włos byli na drugim czy dalszych miejscach. Nie byłoby takiego górnictwa,
w takim rozbudowanym kształcie jak dziś, gdyby nie ratownictwo. Łączycie odporność psychiczną i fizyczną z umiejętnością zastosowania
najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.

Jestem pełen podziwu dla wszystkiego, co robicie – zapewniał premier Morawiecki.
Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznych zawodów miała wzruszający akcent, który wprowadziła Bożena
Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Wiele lat temu pod kopalnią wraz z mamą czekałam na mojego tatę.
I wtedy po raz pierwszy usłyszałam od ratowników: idziemy po żywego. I tak się stało,
tato był z nami jeszcze przez wiele lat. Dzisiaj
w imieniu wszystkich dziewczynek, którym,
gdy im kapią łzy z oczu, mówicie: „Nie płacz,
przywieziemy ci tatę żywego”, serdecznie wam
dziękuję. Szczęść Boże ratownikom i całej
braci górniczej – mówiła minister.
JOLANTA TALARCZYK

Wyniki Centralnych
Zawodów Ratownictwa
Górniczego 2019

Konkurencja
Mechanik sprzętu ratowniczego W-70:
I miejsce – Mariusz Zubczyński z PGG SA
KWK ROW.
Mechanik sprzętu ratowniczego BG-4
Plus: I miejsce – Robert Janiak z Tauron Wydobycie SA.
Mechanik sprzętu pomiarowego: I miejsce – Krzysztof Pieprzek z Węglokoks Kraj
Sp. z o.o., KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek.
Symulowana akcja ratownicza, test
wiedzy i udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej:
I miejsce – Węglokoks Kraj, KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek,
II miejsce – PGG SA , KWK
Mysłowice-Wesoła,
III miejsce – Tauron Wydobycie SA.

JOLANTA TALARCZYK

– Każdy ratownik jest przyzwyczajony
do rywalizacji. Przecież w prawdziwych akcjach też rywalizujemy, ale o życie poszkodowanych w wypadkach górników. Liczy
się duch zespołu oraz możliwość przygotowywania się do zawodów. Im więcej mamy
ćwiczeń praktycznych i tego typu wydarzeń,
tym osiągamy lepsze wyniki nie tylko podczas
zawodów, ale też podczas akcji ratowniczej,
w której zawsze idzie się po żywego. Każda
drużyna jest tak silna jak jej najsłabsze ogniwo – mówił dziennikarzom po ogłoszeniu
werdyktu sędziowskiego Grzegorz Kaleja,
zastępowy zwycięskiej drużyny Węglokoksu.
Wszyscy chcieli wygrać. Do tegorocznej
rywalizacji zakwalifikowano siedem zespołów ratowniczych z: JSW SA KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka, JSW SA
KWK Budryk, PGG SA KWK Mysłowice-Wesoła, PGG SA KWK ROW, Węglokoks Kraj
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek,
Tauron Wydobycie SA, SRK SA. W zawodach
uczestniczyli także ratownicy ze Słowacji –
Závodná Zdravotnícka Služba – Prievidza.
Przygotowano kilka konkurencji: test wiedzy

z ratownictwa górniczego, trzy konkursy dla
mechaników sprzętu ratowniczego i symulowaną akcję ratowniczą z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Kunszt mechaników oceniano indywidualnie, a zadania dla
nich opracowali producenci sprzętu ratowniczego stosowanego w kopalniach – Faser SA
i Dräger Polska Sp. z o.o. Drużynowo wygrała
reprezentacja Węglokoksu Kraj SA.
„Różnice punktowe pomiędzy zespołami
były niewielkie” – podkreślił tuż przed ogłoszeniem werdyktu sędziowskiego dr inż. Piotr
Buchwald, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, która była głównym organizatorem rywalizacji. Prezes CSRG zapowiedział, że zawody ratowników powinny
odbywać się co roku, ponieważ są jedną z form
sprawdzania umiejętności ratowników i skuteczności procedur stosowanych w akcjach.
„Ćwiczymy, bo musimy ćwiczyć, ponieważ
warunki geologiczne towarzyszące wydobyciu
węgla kamiennego są ekstremalnie trudne
i lepsze nie będą. Musimy kształtować profesjonalizm i integrację służb ratowniczych”
– mówił Piotr Buchwald, gratulując wszystkim
uczestnikom zawodów dobrego przygotowania i życząc im, by ich umiejętności były jak
najrzadziej potrzebne.
Jak mówili ratownicy, każde zawody
są inne. Mają co prawda podobne zasady,
ale też własną specyfikę. Tegoroczne różniły
się od poprzednich przede wszystkim tym,
że po raz pierwszy symulowaną akcję ratowniczą prowadzono w zmodernizowanych wyrobiskach ćwiczebnych CSRG w Bytomiu.
Ratownicy musieli używać w nim sprzętu
pomiarowego, ponieważ wszystko było jak
podczas prawdziwej akcji w kopalni, gdy trzeba zlokalizować zagrożenie, odszukać poszkodowanych i udzielić im pomocy.

Premier Mateusz Morawiecki, który objął honorowy patronat nad tegorocznymi zawodami i wraz
z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz prezesem CSRG Piotrem Buchwaldem wręczał nagrody
zwycięzcom poszczególnych konkurencji
CSRG

CSRG

Wygrywają od lat – drużyna ratowników z Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek

JOLANTA TALARCZYK

Bez niespodzianek zakończyły się Centralne Zawody Ratownictwa Górniczego odbywające się
25 września br. Ratownicy z Węglokoks Kraj Sp.
z o.o. KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek utrzymali miejsce na pudle zwycięzców. Wygrywają
od lat. To drużyna o światowej renomie, która
bryluje na Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych. Podczas dwudniowych
rywalizacji w Bytomiu jej członkowie udowodnili, że wciąż są w doskonałej formie.

Po raz pierwszy symulowaną akcję ratowniczą prowadzono w zmodernizowanych wyrobiskach
ćwiczebnych CSRG w Bytomiu

Wyrobiska szkoleniowe wykonali sami ratownicy. Mają 500 metrów długości
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Bzie-Dę

Jastrzębska Spółka Węglowa. – Bzie-Dębina

to pierwsza supernowoczesna kopalnia budowana po 25 latach
przerwy. Będzie potrzebna Polsce i Europie. Górnictwo węgla
koksowego i koksownictwo jest nowoczesnym przemysłem
dostarczającym surowiec do produkcji stali. Takie inwestycje
budują polski przemysł 4.0, a w przyszłości 5.0 – powiedział
premier Mateusz Morawiecki w czasie oficjalnej inauguracji
działalności budowanej kopalni Bzie-Dębina i nadania szybowi
imienia Jan Paweł. Koszt inwestycji to 3 mld złotych. Wydobycie
węgla koksowego rozpocznie się w 2022 roku. Pełną moc
produkcyjną kopalnia osiągnie około roku 2030. Wtedy górnicy
będą wydobywać ponad 2 mln ton bardzo dobrej jakości węgla
koksowego. – Włączamy kolejny bieg w budowie nowoczesnego
przemysłu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Węgiel koksowy jest na unijnej liście surowców krytycznych. To oznacza, że ma strategiczne znaczenie dla unijnej gospodarki. Unia
Europejska importuje około 40 mln ton tego
surowca, głównie z USA, Kanady i Australii.
Na tak dużym rynku można znaleźć miejsce,
dlatego JSW stawia na udostępnienie nowych
złóż. Produkcja dodatkowych kilku milionów
ton węgla koksowego na pewno zostanie
wchłonięta przez głównych producentów
koksu i koncerny hutnicze w Europie, a nawet poza naszym kontynentem. Spółka dąży
do tego, aby zwiększyć udział produkcji węgla
koksowego w produkcji ogółem do poziomu
85 proc. To jeden z najważniejszych celów zapisanych w strategii Grupy Kapitałowej JSW.
Budowa nowej kopalni Bzie-Dębina jest jednym z projektów umożliwiających realizację
tego zadania.

Budowa nowoczesnej kopalni węgla koksującego jest jednym z przedsięwzięć Strategii
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i Programu dla Śląska. Dzięki tej inwestycji Grupa
Kapitałowa JSW będzie produkować więcej
najwyższej jakości surowca dla unijnego przemysłu stalowego. Oznacza to także, że kopalnia Bzie-Dębina przyczyni się do trwałego
wzrostu gospodarczego Śląska.
W budowanej kopalni pracuje ponad
220 pracowników, do końca roku będzie ich
300. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat
będzie w niej zatrudnionych 800 pracowników. Docelowo zatrudnienie w kopalni Bzie-Dębina znajdzie ponad 2 tys. osób.

R ealne plany

Kopalnia Bzie-Dębina jest pierwszą wielką budową górnictwa od 25 lat. Uczestnicy uroczystości zapoznali się z planami

W alka z mitami
Budowa kopalni Bzie-Dębina jest ciągłą
walką z mitami. Najpierw był mit, że tam nie
ma dobrego węgla. Jest tam dobry węgiel. Potem był mit, że nawet jeżeli jest dobry węgiel,
NOWY GÓRNIK

Spółka przygotowała realne plany techniczne i finansowe, dzięki którym zbuduje

kopalnię Bzie-Dębina. Strategicznym celem
jest wydobycie w niej w 2030 roku ponad
2 mln ton węgla bardzo dobrej jakości. Tego
celu nie można było osiągnąć, wydobywając węgiel tylko z pola Bzie-Dębina Wschód.
Na część wschodnią, w gminie Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, spółka miała koncesję
od wielu lat. Koncesja na część zachodnią,
leżącą w gminie Pawłowice, została przyznana w tym roku. – To bardzo ważna decyzja,
ponieważ nie można zbudować efektywnej
kopalni tylko na części złoża. Stanęlibyśmy
przed podstawowym problemem: Jak sensownie rozciąć połowę złoża? Dzięki dobrej
współpracy z samorządem i społecznością
lokalną rozmowy na temat koncesji na resztę
złoża zakończyły się pomyślnie. Skorzystają
na tym wszyscy. Górnictwo może funkcjonować w zgodzie z otoczeniem – powiedział
Artur Dyczko, wiceprezes do spraw strategii
i rozwoju JSW SA.
Koncepcja budowy kopalni przewiduje
po 2021 roku rozpoczęcie budowy szybu wentylacyjnego zlokalizowanego w południowo-zachodniej części złoża Bzie-Dębina 1 Zachód. Właśnie dlatego otrzymanie koncesji
jest tak ważne. Powstanie tak zwane oczko
wentylacyjne. Infrastruktura nowej kopalni
będzie ściśle powiązana z Zofiówką. Przy nowej kopalni nie będzie zakładu przeróbczego,
węgiel będzie trafiał na przeróbkę w ruchu
Zofiówka. Jednak zanim to nastąpi, na powierzchni kopalni muszą powstać place składowe, łaźnia, magazyny, sprężarkownia, a pod
ziemią zbiorniki na wodę.

to nie da się do niego dotrzeć. Da się dotrzeć.
Mówiono także, że wydobycie będzie drogie. – Nie będzie tanie, ale będzie opłacalne,
ponieważ w złożu zalega węgiel dobrej jakości. Wiem, bo po zakończeniu etapu wierceń
pięciu otworów mamy potwierdzenie od specjalistów. Także oni ustalili, że górotwór nie
jest spękany. Zapewne są uskoki, ale nie takie,
aby czyniły wydobycie nieopłacalnym. W czasie odwiertów nie potwierdzono niektórych
stref uskokowych, których spodziewaliśmy się
na podstawie starych analiz – mówi wiceprezes Artur Dyczko.
Wyzwaniem jest pokonanie warstw dębowieckich. To, w dużym uproszczeniu, mieszanina wody, piachu i gazu. Odgradzają one
pokłady, w których nie ma takich zagrożeń.
W JSW trwają prace nad wyborem najbardziej
optymalnego wariantu eksploatacji złoża. Albo
warstwy dębowieckie będą odwadniane, albo
pozostanie tak zwana półka i górnicy rozpoczną eksploatację poziomów, w których
fedrowanie będzie łatwiejsze.

C enny węgiel typu 35
Od lewej: prezes JSW SA Włodzimierz Hereźniak, minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister
energii Adam Gawęda

Według wstępnych badań w złożu Bzie-Dębina zdecydowanie dominują węgle typu

35. Zostało to potwierdzone przez Polską
Akademię Nauk, która na podstawie dotychczasowych otworów badawczych opracowała
cyfrowy geologiczny model złoża dla obszarów Bzie-Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina
2-Zachód. Prace wykonano w 2017 roku przez
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z KPMG Advisory. Zostały one zlecone
podczas opracowywania strategii Grupy Kapitałowej JSW do 2030 roku.
Przeprowadzono wtedy analizę posiadanych przez JSW aktywów geologiczno-górniczych. Szukano możliwości zwiększenia wydobycia węgla koksowego. Wskazano,
że złoże Bzie-Dębina ma potencjał. Jego wykorzystanie pozwoli zwiększyć wydobycie węgla
koksowego.

D roga do samodzielności
Kopalnia Bzie-Dębina w budowie została
wydzielona z kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie – bardzo dużego i skomplikowanego zakładu górniczego, prowadzonego
w ramach trzech ruchów. Ruch Borynia prowadzi swoją działalność na obszarze górniczym o powierzchni 17,4 km2, ruch Jastrzębie
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ębina
w budowie

ponad 900 mln złotych w latach 2019–2022.
Pierwsza ściana wydobywcza ma być uruchomiona w 2022 roku. Spółka traktuje budowę
nowej kopalni jako kluczowe przedsięwzięcie.
M i n i s t e r ene r g i i
Krzysztof Tchórzewski: – Jastrzębska Spółka
Węglowa jest firmą pełną
wigoru. Myśli o przyszłości, myśli o nowoczesności, o tym, jak ułatwić
pracę ludziom i jak przyczyniać się do rozkwitu polskiej gospodarki.
Cztery lata temu JSW była zagrożona upadłością. Dzięki pomocy między innymi obecnego
premiera, a wtedy ministra finansów, udało
się Spółkę uratować.

Specjalna tablica upamiętnia oficjalną inaugurację kopalni Bzie-Dębina w budowie
jest już jednym z przedsięwzięć dużej kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzebie – po wydzieleniu kopalni w budowie projekt Bzie-Dębina
ma swój budżet.

======

na obszarze górniczym 8,3 km2, zaś ruch Zofiówka – 16,4 km2 (złoże Zofiówka). Do tego
dochodził obszar górniczy Bzie-Dębina 2-Zachód. Łącznie te trzy ruchy zatrudniają ponad
8 tys. pracowników. W skład zakładu górniczego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wchodzą między innymi: dwa zakłady przeróbcze,
15 szybów o różnym przeznaczeniu, pięć
poziomów wydobywczych i pięć poziomów
wentylacyjnych, kilkaset kilometrów wyrobisk
górniczych, skomplikowana sieć wentylacyjna,
układy transportu, odstawy i inne.
Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało różnego rodzaju przeszkody.
W związku z tym zarząd JSW podjął decyzję
o wydzieleniu ze struktur kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie podmiotu, który zajmie
się wyłącznie budową kopalni Bzie-Dębina.
Tak duża inwestycja wymaga bezpośredniego
nadzoru zarządu i jasnego sposobu finansowania. W czasie gdy Bzie-Dębina było formalnie jednym z ruchów (w budowie) kopalni
zespolonej, pieniądze na tę inwestycję były
przekazywane do Boryni-Zofiówki-Jastrzębia.
Teraz sytuacja jest jasna. JSW buduje nową kopalnię, stopniowo tworzy jej załogę oraz precyzyjnie rozlicza postęp prac. Bzie-Dębina nie

Ruda Śląska

Kopalnia Śląsk – dziesiąta rocznica katastrofy
Kilkanaście osób z rodzin ofiar i poszkodowanych, delegacje górnictwa i władz miejskich
Rudy Śląskiej, poczty sztandarowe, związkowcy, ratownicy, orkiestra górnicza. 18 września 2019 roku pod kopalnią Śląsk odbyły się
uroczystości rocznicowe, wspomnienie o katastrofie, w trakcie i w następstwie której 10
lat wcześniej zginęło dwudziestu górników,
a kilkudziesięciu zostało poszkodowanych.

Zgodnie z zapowiedziami była to ostatnia
uroczystość organizowana w tym miejscu.
Kopalnia Śląsk (poprzednio ruch Śląsk kopalni
Wujek) znajduje się w likwidacji. Jej teren
ma zostać wystawiony na sprzedaż. Dlatego
dzięki porozumieniu dyrekcji kopalni z lokalną
parafią pw. Trójcy Przenajświętszej pomnik
ma zostać przeniesiony na teren przy kościele,
w centrum Rudy Śląskiej-Kochłowic.  (ZK)

ARCHIWUM

JSW związanymi z inwestycją

Premier Mateusz Morawiecki: – Nie
ma nowoczesnej gospodarki bez stali. Nie
ma stali bez węgla koksowego i koksu. Bez
stali nie byłby możliwy rozwój między innymi
przemysłu motoryzacyjnego, nowoczesnego kolejnictwa czy energetyki odnawialnej,

korzystającej ze stalowych elementów do budowy wiatraków. Węgiel
koksowy znajduje się
na unijnej liście surowców strategicznych. Kopalnia Bzie-Dębina pozwoli na zwiększenie
potencjału korzystania z surowca strategicznego. Jak poinformował prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, do 2030 roku firma zainwestuje w kopalnię ponad 3 mld złotych, z czego

Prezes JSW SA Włodzimierz Hereźniak:
– Dwanaście lat temu
w tym miejscu było tylko błoto, łąka i nieużytki.
Razem z moimi kolegami
z zarządu przyjechaliśmy
tu w styczniu 2007 roku
i powiedzieliśmy: „Tu będzie kopalnia”. I to się
sprawdziło Do 2030 roku firma zainwestuje
w kopalnię ponad 3 mld złotych, z czego ponad
900 mln złotych w latach 2019–2022. Znaczna
część z tych pieniędzy pozostanie w regionie.
Wzmocnią one lokalną gospodarkę. Pierwsza ściana wydobywcza ma być uruchomiona
w 2022 roku. Traktujemy budowę nowej kopalni jako kluczowe przedsięwzięcie. 
l
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Transformacja energetyki

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

Zgodnie z definicją ONZ bezpieczeństwo
energetyczne jest zapewnione wtedy, gdy
energia jest dostępna w każdym czasie, w różnych formach, w wystarczającej ilości i po rozsądnej cenie. Bezpieczeństwo energetyczne
najczęściej rozumiane jest jako element szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Energia i surowce energetyczne stanowią produkt strategiczny, który
ma realny wpływ na niemal całą gospodarkę. Umożliwiają działanie organów państwa,
samorządu terytorialnego i firm zarówno
w sferze gospodarczej, jak również społecznej i politycznej. Sposobem na wzmocnienie
bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł energii. W przypadku Polski,
w której 80 proc. mocy jest generowane przez
elektrownie i elektrociepłownie opalane węglem, rośnie znaczenie energetyki odnawialnej. Wykorzystywanie jedynie paliw kopalnych naraża nas na ryzyko ich stopniowego
wyczerpywania się. Rozwój OZE sprzyja ograniczeniu importu energii i paliw kopalnych,
a tym samym poprawia polskie bezpieczeństwo energetyczne.

Odnawialne źródła energii wykorzystują
przede wszystkim potencjał promieniowania
słonecznego, siłę wiatru i ruch wody. Zasoby
te występują na Ziemi samoistnie oraz podlegają naturalnemu odnawianiu się, dlatego
są traktowane jako niewyczerpalne. Ich wpływ
na zanieczyszczenie środowiska jest znacznie ograniczony – emitują mniej szkodliwych
związków chemicznych, w szczególności gazów cieplarnianych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z 2009 roku zobowiązuje państwa członkowskie, by w 2020 roku
udział energii ze źródeł odnawialnych wynosił
20 proc. Dla Polski cel ten ustalono na pułapie 15 proc. Poza tym każde z państw UE
ma w tym samym roku zapewnić udział energii z OZE we wszystkich rodzajach transportu
na poziomie co najmniej 10 proc. Minister
energii Krzysztof Tchórzewski tak komentował rozwój rodzimej energii odnawialnej:
„Polska dynamicznie się rozwija i jej zużycie
energii rośnie, co daje duże pole do budowy

ARCHIWUM

Bezpieczni i pełni energii

energetyki odnawialnej, ale energetyka konwencjonalna musi ją uzupełniać. Polacy chcą
czystej energii, a energia z OZE jest czysta.
Rozwój OZE to wymóg cywilizacyjny, to musi
nastąpić”.
W Polsce około 70 proc. energii elektrycznej wytwarza 17 elektrowni systemowych, z których siedem opalanych jest węglem
brunatnym (w tym największa elektrownia
Bełchatów), a pozostałe kamiennym. Większość z nich pracuje non-stop, a zatrzymanie
choćby na kilka godzin dowolnej elektrowni
systemowej tworzy duże ryzyko z zasilaniem
w całym kraju. Elektrownie uzupełnia 55 elektrociepłowni, dla których produkcja prądu
jest działalnością uboczną, gdyż ich głównym
zadaniem jest produkcja ciepła. Elektrociepłownie są opalane nie tylko węglem, ale wiele
z nich również gazem. Elektrownie i elektrociepłownie wytwarzają łącznie 86 proc. energii
elektrycznej w Polsce.
Według danych z roku 2017 łączna
wartość energetyczna pozyskanej energii
ze źródeł odnawialnych w Polsce wyniosła

WFOŚiGW w Katowicach

Zielona Pracownia
w Rybniku
24 września uroczyście otwarto Zieloną Pracownię GEOLAB w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku. Zakupiono między
innymi mikroskopy, zastawy do badania czystości wody i powietrza, sprzęt komputerowy,
interaktywną tablicę, projektor oraz meble.
Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł 37 500 złotych, a Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansował to zadanie kwotą
30 tys. złotych.

W uroczystości w placówce imienia Janusza Korczaka wzięli udział

Adam Lewandowski, zastępca prezesa zarządu
WFOŚiGW, i Wojciech Świerkosz, wiceprezydent Rybnika. Wśród obecnych gości byli
także radni Rybnika – Marek Florczyk oraz
Tadeusz Białous. W otwartej pracowni GEOLAB uczniowie będą mogli poszerzać swoją
wiedzę poprzez samodzielne prowadzenie
ciekawych doświadczeń i badań w Kąciku
Mikroskopowania czy Kąciku Meteorologicznym. Powstał również miniogród botaniczny,
w którym będzie można prowadzić ciekawe
lekcje i rozwijać wśród najmłodszych ciekawość i zamiłowanie do nauki.
l

383 168 TJ. Na razie udział elektrowni wiatrowych i innych opartych na źródłach odnawialnych w krajowej produkcji energii elektrycznej
przekroczył 9 proc., a w przypadku elektrowni
wodnych 1,6 proc. W tych pierwszych łącznie wytworzono ponad 14 GWh energii elektrycznej, o 19 proc. więcej niż rok wcześniej,
a w wodnych 2,7 GWh, co oznacza wzrost rok
do roku o ponad 15 proc. Mimo tych postępów
przewaga energii konwencjonalnej jest wciąż
gigantyczna, co najlepiej ilustruje fakt, że jedna elektrownia Bełchatów produkuje około
20 proc. całej energii elektrycznej w Polsce,
czyli ponad dwa razy więcej niż wszystkie
turbiny wiatrowe.

I nteligentne sieci
Spośród odnawialnych źródeł energii fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rynek fotowoltaiczny w kraju ma olbrzymi potencjał – łączna
moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła około
500 MW, a już w maju 2019 r. przekroczyła
700 MW. Jej cena spadła w ciągu ostatniej
dekady o prawie trzy czwarte. Z paneli fotowoltaicznych instalowanych na dachach
budynków oraz przydomowych elektrowni
wiatrowych można tworzyć rozproszone mikrosieci. Prywatni producenci mogą sprzedawać nadwyżki tak wyprodukowanej energii
elektrycznej zakładom energetycznym. Uzupełniają one zasoby publiczne sieci energoelektrycznych i tym samym podnoszą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Inteligentne
sieci elektroenergetyczne powstają poprzez
zintegrowanie istniejącej infrastruktury sieciowej z nowymi technologiami informatycznymi
i komunikacyjnymi.

E nergia + i EBO i R
W wielu państwach rozwój obywatelskiej
energii odnawialnej jest uznawany za jeden
z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego. W Polsce energetyka obywatelska, zakładająca udział mieszkańców w produkcji
i dystrybucji energii, wciąż raczkuje. Na jej
przeszkodzie stoją bariery administracyjne,
prawne i finansowe. Do ich zlikwidowania
ma się przyczynić przyjęty w czerwcu br.
rządowy program Energia Plus, który mówi,

że przedsiębiorca, który założy mikroinstalację fotowoltaiczną (moc do 50 kW), będzie
mógł produkować prąd na własne potrzeby.
Jeżeli wyprodukuje go w nadmiarze, będzie
mógł oddać nadwyżkę do sieci dystrybucyjnych. Dzięki temu, kiedy słońce nie będzie świecić, kupi go później ze znacznym
opustem. Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii zapowiada, że planuje kolejne
ułatwienia ukierunkowane na rozwój energetyki obywatelskiej, inwestycji w odnawialne
źródła energii oraz zwiększenie ich udziału
w krajowym bilansie energetycznym. Według
danych przytaczanych przez koalicję Więcej niż energia co najmniej 4 mln budynków
w Polsce ma warunki techniczne do zainstalowania mikroinstalacji OZE.
Również Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju zwiększy w tym roku finansowanie rozwoju polskiej energetyki odnawialnej.
Decyzja ta zapadła po tym, gdy polski rząd
postanowił zainwestować w zieloną energetykę – przywrócił między innymi poprzednie
opodatkowanie farm wiatrowych w ramach
prawa budowlanego i rozpisał aukcje na odnawialne źródła energii.

R egionalne mikroklastry
Innym sposobem na zwiększenie samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego
w regionach jest zakładanie mikroklastrów
energii. Współpracują w nich podmioty oferujące usługi w obszarze wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i zaopatrzenia w energię
i paliwa na obszarze lokalnym. Ich wspólnym
celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przy zachowaniu opłacalności
ekonomicznej, finansowej i społecznej oraz
zrównoważonego rozwoju. Ten model współdziałania pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów wewnętrznych (nieodnawialnych i odnawialnych) do produkcji energii,
stałą poprawę efektywności energetycznej
na wszystkich poziomach (produkcję, przesył i dystrybucję energii), udział w procesie
obywateli i uwzględnianie kosztów społecznych przyjętych rozwiązań. Zróżnicowanie
nośników energii w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych jest jednym ze sposobów
na podniesienie regionalnego bezpieczeństwa
zaopatrzenia w energię.
l
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Panda dla miłośników
włoskiej mody

Dla serii specjalnej wybrano nadwozie wersji Cross

Fiat przygotował Pandę stylizowaną przy
pomocy słynnego domu mody Trussardi.
„Trussardi to pierwsza włoska marka, która zaprezentowała modę szerokiej publiczności, organizując pokazy mody na placach
miejskich i w miejscach, które są blisko ludzi”
– komentuje Tomaso Trussardi, dyrektor generalny domu mody. Dziś blisko ludzi będzie
jeździć Panda ze znakami Trussardi. Marka
rozpoczęła działalność jako producent skórzanych rękawiczek i innych wyrobów ze skóry,
stając się z czasem marką lifestyle’ową. Był to
pierwszy dom mody, który organizował pokazy mody prêt-a-porter na ulicach i placach
miasta, aby dotrzeć do szerokiej publiczności.

terenowego samochodu z napędem elektrycznym. Wygląda bardziej jak księżycowe łaziki
z filmów science-fiction, ale takie jest prawo
prototypów. Czteroosobowy samochód z nadwoziem ze stali, aluminium i włókien węglowych waży tylko 1750 kg mimo sporych akumulatorów, zapewniających mu zasięg do 500 km
(na asfalcie, bo w terenie, gdzie uślizg kół jest
większy, zasięg spada o połowę). Audi AI:
TRAIL ma długość 4,15 m, szerokość 2,15 m,
wysokość 1,67 m i prześwit 34 cm, co umożliwia
przejazd przez stojącą wodę nawet o głębokości
ponad pół metra. Olbrzymie 22-calowe koła
z ogumieniem w rozmiarze 850 mm wskazują
na doskonałe cechy użytkowe w terenie.
Każde z kół ma własny silnik elektryczny.
Układ napędowy ma w sumie 320 kW mocy
i 1000 Nm momentu obrotowego. Prędkość
maksymalną samochodu ograniczono jednak
do 130 km/h, z myślą o zapewnieniu zasięgu.
Oczywiście stabilność jazdy i przyczepność
nadzoruje elektronika, którą zresztą upchany
jest także kokpit samochodu.
Na autostradach i na obszarze zurbanizowanym samochód może poruszać się
autonomicznie, ale w terenie kierowca musi
radzić sobie sam, choć oczywiście z mocnym
wspomaganiem elektroniki.
Jedną z licznych ciekawostek samochodu
jest brak klasycznych świateł. Zamiast nich AI:
TRAIL ma trójkątne drony z diodami LED, które
mogą latać tuż przed samochodem i oświetlać
mu drogę, a potem dokować się do dachowego
bagażnika, by podładować akumulatory. Audi

AI: TRAIL – marsjański
łazik A udi
Audi AI: TRAIL to pokazany na tegorocznych targach we Frankfurcie prototyp

twierdzi, że ta energetyczna nonszalancja nie
wymaga wiele energii. Zwykle przed samochodem latają dwa drony, ale w razie potrzeby AI:
TRAIL może ich wysłać nawet pięć.

K ino na desce
Wyświetlaczy we wnętrzach samochodów
przybywa i stale rosną. Na razie liderem była
Tesla, która na deskach rozdzielczych swoich aut
umieściła ekrany, które wystarczyłyby nawet dla
stacjonarnych komputerów lub jako telewizory
w tańszych hotelach. Oczywiście pojawiały się
wcześniej prototypy, w których było wiele ekranów, ale dopiero teraz seryjne samochody wykonują kolejny krok – pojawiły się wyświetlacze
na całą deskę rozdzielczą, od słupka do słupka.
Wprowadziła je Honda w elektrycznym
modelu e. Mamy w zasadzie trzy wyświetlacze.
Centralny, dotykowy służy zarówno kierowcy
jako tablica rozdzielcza, jak i pasażerom w roli
centrum informacji i rozrywki. Dwa mniejsze
boczne ekrany zastępują boczne lusterka –
wyświetlany jest na nich obraz z zewnętrznych
kamer. Prawdopodobnie ta specyfika ich wykorzystania sprawiła, że jednak zostały wydzielone z całości, aby podkreślić, że to „lusterka”.
Podobnie do kwestii wyświetlaczy podeszła chińska firma Byton w swoim pierwszym
samochodzie SUV. Co prawda Chińczycy
zachowali klasyczne lusterka, ale ich ekran
na desce rozdzielczej ma 48 cali! Poza tym
są jeszcze wyświetlacze na konsoli między
pasażerem a kierowcą i na kierownicy.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Panda Trussardi jest wyposażona w silnik benzynowy o mocy 69 KM i pojemności
1,2 litra. Dla serii specjalnej wybrano nadwozie
wersji Cross, łączącej modny terenowy wygląd
i przystępność typową dla 4 x 2. Wyposażenie
i akcesoria zostały dobrane przez Fiat Style Center i projektantów Trussardi. Nadwozie pojawia
się w efektownym kolorze Caffè, dostępnym albo
w wersji matowej (po raz pierwszy w historii
Pandy), albo metalizowanej. Paleta kolorów
obejmuje także Biały Gelato, Czarny Cinema
i Szary Colosseo. Symbol psa rasy greyhound
– logo Trussardi – jest widoczny w trzecim
oknie bocznym, na elemencie centralnym felg
aluminiowych i na bocznych listwach drzwi.
Nie brakuje też innych ekskluzywnych,
stylowych detali, jak czarne relingi dachowe, obudowy lusterek wstecznych, 15-calowe

felgi aluminiowe i osłony zderzaka, które charakteryzują nadwozie Cross. W środku auta
napis Trussardi zdobi ekskluzywne dywaniki
podłogowe i pasy bezpieczeństwa, które będą
bohaterami kampanii wprowadzającej nową
Pandę Trussardi. Nowością są również wstawki na drzwiach oraz brązowy melanż tapicerki
foteli nawiązujący do logo domu mody. Boki
siedzenia z elementami czarnej skóry Techno są ozdobione brązowymi przeszyciami.
Deska rozdzielcza również wykończona jest
w kolorze Caffè. Po raz pierwszy w historii
Pandy logo Trussardi widnieje na kierownicy.
Nowy model Pandy oferuje mnóstwo zaawansowanego technologicznie wyposażenia.
Jednym z najważniejszych jego elementów
jest radio Uconnect z obsługą urządzeń mobilnych. Aplikacja Panda Uconnect może być
używana do łączenia się z systemem informacyjno-rozrywkowym samochodu, który
obejmuje technologię Bluetooth 2.1, streaming
audio oraz odczyt danych przez USB i MP3.
Panda Trussardi oferuje również jako wyposażenie opcjonalne System City Brake, który
wykrywa przeszkody przed samochodem i automatycznie włącza hamulce, jeśli kierowca
nie zainterweniuje, jadąc poniżej 30 km/h.
Panda była pierwszym samochodem, który
wprowadził tę funkcję do swojego segmentu.
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Panda Trussardi jest wyposażona w silnik benzynowy o mocy 69 KM i pojemności 1,2 litra

Prototyp terenowego samochodu z napędem elektrycznym

Czteroosobowy samochód z nadwoziem ze stali, aluminium i włókien węglowych

A K T U A L N O Ś C I

Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Królowie
chodnika
Kilka dni temu widziałam, jak facet na hulajnodze potrącił kobietę z dzieckiem w wózku
i nawet się nie zatrzymał, żeby sprawdzić, czy
coś się stało. Uciekł. Nowi władcy chodników
znają tylko jedną zasadę: jeśli coś przeskrobiesz, to natychmiast znikaj. Kto ich złapie?
Jakie przepisy wobec nich można zastosować? Są bezkarni.

To, co się dzieje obecnie na chodnikach
wielkich miast, to nie są nieporadne potyczki
przy biesiadnym stole ze sztućcami, które trzeba dopasować do serwowanych dań. Zasady
savoir-vivre’u nie działają, gdy wystawiane jest
na szwank bezpieczeństwo ludzi. Elektryczną
hulajnogę może wynająć każdy. Nie trzeba znać
przepisów ruchu drogowego, nie trzeba być
trzeźwym ani rozumnym, ani dobrze wychowanym. A władcy chodników na hulajnodze rozwijają prędkość do 30 kilometrów na godzinę.
W Katowicach na ulicy 3 Maja kobieta nie
widziała i nie słyszała w zgiełku tramwajów
niebezpieczeństwa. On jechał za nią, chciał
ją prawdopodobnie zgrabnie ominąć. Nie udało się, bo ona nagle przekręciła wózek, żeby
przepuścić pieszego idącego z naprzeciwka.
Młody mężczyzna zeskoczył z pojazdu, który
otarł się o wózek. Dziecko z niego nie wypadło, na szczęście było przypięte, a kobieta
zdołała je utrzymać. Innym razem mężczyzna
na hulajnodze jechał tuż przy ścianie kamienic. Z bramy jednej z nich, niespodziewanie
dla niego, wyszła na chodnik starsza pani.
Nie zabił jej. Udało się jej w ostatniej chwili
odruchowo odskoczyć w tył, w głąb bramy.
Co nie jest zabronione, jest dozwolone.
W zatłoczonych miastach hulajnogi są coraz
modniejszym środkiem transportu. Stają się
zmorą pieszych, którzy nie są już bezpieczni
na chodnikach. W Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej mężczyzna podpierający się laską miał
do wyboru, przez kogo ma być przewrócony.
Wybrał rowerzystę, by umknąć mknącej wprost
na niego hulajnodze. Dokonał błyskawicznej
analizy sytuacji – rower jechał wolniej niż hulajnoga. Hulajnogą nie wolno jeździć po pasach
dla rowerzystów, chodnik jest nierówny, a trasa
rowerowa w lepszym stanie. A zatem większe
szanse na zachowanie życia i zdrowia miał
na trasie rowerowej. Wybrał mądrze, a rowerzysta zjechał na trawnik, żeby go nie potrącić.
Proceder przemieniania chodników w drogi
dla jednośladowych urządzeń transportowych
znajduje się w luce prawnej. Jeśli będzie postępował w dotychczasowym tempie, to pieszy
najbezpieczniejszy będzie na jezdni. Kierowcy stojący w korkach nie potrącą człowieka.
Na chodnikach takich reguł brak, rządzi prawo
dżungli. W Warszawie policjant ukarał mandatem pieszą, która została na chodniku najechana
i potrącona przez mężczyznę na hulajnodze. Internauci turlali się ze śmiechu. Ale mundurowy
postąpił zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury, które w osobach na hulajnodze
widzi pieszych. Żadne przepisy o tym nie mówią. Hulajnogi elektryczne realnie są, ale prawnie nie istnieją. Skoro zatem pieszy na kółkach
wspomaganych napędem elektrycznym potrąci
pieszego na nogach, to wina leży po stronie tego
drugiego. Nie uciekał wystarczająco szybko i zaszedł mu drogę, stwarzając zagrożenie. Pieszy
dwunożny, jednonożny lub na wózku staje się
w naszym kraju gatunkiem tak zanikającym,
że są już chodniki przemieniające się wyłącznie
w trasy rowerowe, na które bez jednośladu wstęp
zabroniony. 
JOLANTA TALARCZYK

Los
Cała ta historia zaczęła się od gorączki, która
opanowała cały kraj pod koniec lata. Od wielu tygodni nikomu nie udało się wygrać pieniędzy w najpopularniejszej w kraju loterii.
W tamtym tygodniu osiągnęła już niespotykaną kwotę możliwej głównej wygranej, a ustawiające się długie kolejki powodowały jeszcze
jej wzrost. Losy kupowali wszyscy – ci od lat
robiący zakłady i ci, którzy zazwyczaj uważali
to za wyrzucanie pieniędzy. Machina ruszyła
pełną parą, a im więcej o tym mówiono, tym
bardziej ludzie zastanawiali się, co zrobiliby
z takimi pieniędzmi. Owemu pospolitemu
ruszeniu poddał się też Filip. Zrobił to po raz
pierwszy, trochę z rozpędu, trochę, bo wszyscy tak robili, a babcia przypomniała mu już
o tym pięć razy ( „Szczęściu należy pomagać!”). I pewnie na tym zakończyłaby się jego
przygoda z kupowaniem losów, gdyby nie to,
że następnego dnia okazało się, że wytypował
wylosowane tego dnia liczby.

Co prawda nie tylko on, ale jednak kwota,
którą miał wygrać, była dla niego astronomiczna. Nie tylko zresztą dla niego – bo mimo
że był zabieganym urzędnikiem w muzeum,
to wygrana przewyższała wieloletnie roczne
zarobki prezesa banku czy gwiazd filmowych.
Odebrana nagroda zrobiłaby z niego po prostu
bardzo bogatego człowieka.
Zrobiłaby, gdyby wiedział, gdzie schował
swój szczęśliwy los. Filip jednak zupełnie bez

zastanowienia powiedział o przyszłej nagrodzie
swojej dziewczynie, mamie i sąsiadowi, którego
spotkał, wyrzucając śmieci, a który skarżył się,
że nic nie wygrał, mimo że wysłał 42 kupony. Te
trzy osoby poinformowały jednak kolejne, tamte poinformowały kolejne, aż wieści o świeżym
multimilionerze rozniosły się na całe miasto.
I wtedy też zaczęły pojawiać się kłopoty.
O ile dla Filipa było oczywiste, że wygraną
chętnie się podzieli, o tyle to, co zaczęło dziać
się następnego dnia, przerosło najśmielsze
oczekiwania. Największe zaskoczenie przyszło
jako pierwsze. Filip od kilku lat był w związku
z dziewczyną, którą poznał jeszcze w liceum. Nie
była to wielka miłość, ale on miał w tym związku
wszystko, co wystarczało do tego, żeby uznawał
go za udany. Jego najbliższa osoba, z którą dzielił życie, pod wpływem potencjalnej wygranej
zmieniła się jednak nie do poznania – przed
kolacją znalazła im już nowe, ogromne i bardzo
drogie mieszkania, nie tylko w mieście, w którym mieszkali od urodzenia, ale także w kilku
europejskich stolicach, w których wcześniej
nawet nie byli. Wybrała im nowe samochody,
bo przecież wstyd, żeby multimilioner jeździł
na rowerze, nowy strój kąpielowy dla siebie,
którego wartość była dwukrotnie wyższa od dotychczasowej pensji Filipa, i pasujące do niego
wakacje. Filipa rozbolała głowa i nie wdając się
w przesadne komentarze, chciał się zdrzemnąć.
Chwilę później pojawił się jednak gość,
którego z kolei się spodziewał – jego młodszy

brat, nieudacznik, hazardzista, który lata temu
porzucił swoją ciężarną dziewczynę, którego
nigdy nie imała się żadna praca i co istotne –
z którym od dawna nie miał kontaktu. Później
była jeszcze sąsiadka z dołu z ciastem, kwiatami i listą potrzeb, a w ciągu kilku najbliższych dni i tygodni – fundacje, nagabywacze,
znajomi z podstawówki, ze sklepu, ze studiów,
na których nie studiował, i nie wiadomo skąd
jeszcze. Wybuchło kilka kłótni, a zmęczony
tym Filip, który wyjechał na weekend w góry,
został szybko posądzony o gwiazdorzenie.
Wtedy postanowił więcej nie szukać swojego
losu. Jego dziewczyna, która przez ostatnie
tygodnie była w nim zakochana jak nigdy
wcześniej, oskarżyła go o to, że los pewnie
nigdy nie istniał, a on całym przedstawieniem
zniszczył jej życie. Została garstka znajomych,
mama, no i babcia.
Dwa miesiące później Filipowi zepsuła
się pralka. Miała prawo, bo była mocno wiekowa, on jednak zamiast ją wymienić, zadzwonił po pomoc. Pan, który przyjechał,
postukał, gdzie trzeba, pomruczał pod nosem,
po czym postanowił pralkę zabrać ze sobą.
Kiedy ją przesunął, Filip zobaczył los – ten
sam, za który można było tyle kupić i który
jednocześnie tyle go kosztował. Schował go
szybko do kieszeni. Lubił swoje spokojne życie
i w ogóle nie chciał go zmieniać, choć dzięki
wygranej upewnił się w tym po stokroć.
l

Zdrowie

Wybój na trasie, czyli tętniak aorty
Aorta brzuszna jest jedną z największych arterii w ludzkim ciele. Odchodzi od serca i przebiega przez klatkę piersiową, przeponę i jamę
brzuszną, a następnie rozwidla się na dwie
arterie biodrowe, które biegną w dół nóg.
Wskutek zmian miażdżycowych, najczęściej
w wieku okołoemerytalnym, może się ona
rozszerzyć w jednym miejscu nawet do 5 centymetrów. Taki obszar nazywamy tętniakiem.
90 proc. z nich znajduje się poniżej poziomu
arterii nerkowych. Bardzo groźnym powikłaniem jest pęknięcie tętniaka, które bezpośrednio zagraża życiu. Z tego powodu należy
dbać o profilaktykę i regularne badania.

P o czym poznać tętniaka ?
Przeważnie w przypadku tętniaka aorty
brzusznej nie pojawiają się żadne symptomy,
a dowiadujemy się o jego istnieniu podczas badań ultrasonograficznych lub tomografii komputerowej. Jeśli się pojawią, występują jako
silny ból w środkowej części jamy brzusznej,
czasami chory odczuwa także silne pulsowanie. Ból może promieniować do pleców, okolicy krzyżowo-lędźwiowej, krocza i ud. Gdy
osiągnie duże rozmiary, pojawiają się obrzęki
jednej lub obu kończyn oraz krwiomocz.

J ak powstaje tętniak
aorty brzusznej ?
Najczęstszą przyczyną jego powstawania
jest stwardnienie tętnic, zwane miażdżycą –
powoduje ona 80 proc. tętniaków. Cholesterol
osadza się na ściankach i osłabia ściany aorty,
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a ciśnienie krwi prowadzi do jej rozszerzenia
w tym miejscu. Statystycznie tętniak aorty
brzusznej pojawia się u 60 osób na 100 tysięcy. Aż trzy do ośmiu razy częściej występuje
u mężczyzn niż u kobiet. Skłonność do tego
schorzenia może być też przekazywana
genetycznie.

J ak leczyć tętniaka ?
Najczęstszym sposobem leczenia jest operacja, która zwykle polega na chirurgicznym
usunięciu tętniaka i wstawieniu w zamian
syntetycznej rurki. Inna operacja – wewnątrznaczyniowa – polega na wprowadzaniu do tętnicy rurki udrażniającej bez konieczności
otwierania jamy brzusznej. W przypadku
tętniaków niekwalifikujących się do operacji
można wprowadzić leczenie zapobiegające
jego pęknięciu. Warunkiem jego skuteczności
jest regularne kontrolowanie ciśnienia krwi,
przyjmowanie leków beta-adrenolitycznych
i częste badania kontrolne.

C zy możliwa jest
profilaktyka ?
W celu zapobiegania tętniakowi aorty
brzusznej należy wyeliminować czynniki,
które sprzyjają jego powstawaniu. Najczęściej
oznacza to leczenie nadciśnienia i miażdżycy,
rzucenie palenia, wprowadzenie niskotłuszczowej diety, unikanie stresu, a także prowadzenie zdrowego trybu życia. Liczba rozpoznawanych tętniaków aorty brzusznej stale
rośnie, ponieważ coraz częściej wykonuje się
przesiewowe badania ultrasonograficzne.

Powinni je wykonywać wszyscy powyżej
65. roku życia, a wśród młodszych ci, w których
rodzinie wystąpił tętniak aorty, oraz pacjenci
z nietypowymi bólami pleców lub kręgosłupa.

J ak pomóc choremu

w razie pęknięcia
tętniaka ?
Objawami świadczącymi, że mogło dojść
do pęknięcia, są: silny, nagły ból brzucha, promieniujący w kierunku podbrzusza, ból klatki
piersiowej, niedowład kończyn, krwiste wymioty lub utrata przytomności. Należy wtedy
jak najszybciej zadzwonić po karetkę, gdyż
chory wymaga natychmiastowej operacji. Polega ona na wszczepieniu protezy naczyniowej.
Po otwarciu jamy brzusznej na tętnicę biodrową i aortę zakłada się zaciski. Znajdujący się
między nimi tętniak rozcina się i wszywa się
w jego światło protezę naczyniową. Ryzyko
pęknięcia tętniaka rośnie wraz z jego średnicą – te do 5 centymetrów pękają u 5–23 proc.
chorych, te powyżej 7 centymetrów –
w 60–80 proc. przypadków. 
l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesień przed nami”.
Nagrodę wylosował: Mirosław Lewandowski z Zabrza.

Piwo przez wieki

Budweiser Budwar to jedyne wielkie
czeskie przedsiębiorstwo należące w całości
do państwa. Południowoczeska firma jest drugim, po Pilsner Urquell, największym browarem w Czechach. Produkcja piwa w Czeskich
Budziejowicach z każdym rokiem wzrasta,
a większość produkcji jest eksportowana.
Warzone w browarze piwo jasne pełne, czyli
lager Budweiser Budwar, należy do najbardziej znanych jego wyrobów na świecie – jest
eksportowane do 80 państw i stanowi jedną
piątą czeskiego eksportu piwa. Najwięcej trafia
do Polski, Rosji, Słowacji i Wielkiej Brytanii.
W 2018 roku jego sprzedaż w Skandynawii
wzrosła aż o 80 proc.
W grudniu papieżowi Franciszkowi poświęcone piwo wręczy delegacja w składzie:
biskup Vlastimil Kroczil, przedstawiciele

ARCHIWUM

Papieskie piwo z Czech
13 grudnia w czasie audiencji czescy pielgrzymi wręczą papieżowi Franciszkowi
124 ręcznie napełnione butelki piwa. Za tym
niecodziennym darem stoi słynny czeski browar Budweiser Budwar, a 124 butelki mają
symbolizować lata, które minęły od jego
powstania w Czeskich Budziejowicach.
We wrześniu czeski biskup Vlastimil Kroczil
pobłogosławił w siedzibie browaru brzeczkę,
z której powstanie piwo dla ojca świętego.
Zwierzchnik czeskobudziejowickiej diecezji zawsze błogosławi piwo warzone na cele
charytatywne.

browaru Budweiser Budwar i władze miejskie
Czeskich Budziejowic. Dostarczone do Watykanu piwo będzie wyrobem specjalnym, które
nie trafi później do otwartej sprzedaży sklepowej, ale będzie można je kupić na jarmarkach
adwentowych. Przedstawiciele browaru mówią, że w ubiegłym roku sprzedano na nich
jeszcze 3 tys. butelek piwa z pobłogosławionej
kadzi oraz kilka beczek piwa jasnego. Cały dochód ze sprzedaży piwa został przeznaczony
na cele charytatywne. Na taką samą hojność
Czechów podczas tegorocznego adwentu liczą
w browarze również w tym roku.

P iwo coraz droższe
Firma Hiper-Com Poland wraz z ekspertami z Grupy Mobilnej Qpony-Blix przeprowadziła badania rynku piwa. Porównała
ceny piwa o pojemności 500 ml we wszystkich
gazetkach promocyjnych dyskontów, hipermarketów i supermarketów z ostatniego roku.
Okazało się, że poszły w górę zarówno maksymalne ceny (o 7 proc.), średnie (5 proc.),
jak również minimalne (o ponad 9 proc.).
Przyczyną wzrostu cen jest między innymi
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coraz droższa produkcja piwa – rosnące emisje gazów cieplarnianych mają negatywny
wpływ na uprawy jęczmienia, jednego z trzech
głównych składników złocistego trunku. Sieci
handlowe nie mogą więc wprowadzać tak
atrakcyjnych promocji jak w ubiegłych latach.
Duży wpływ na ceny i spożycie piwa mają też
zawsze wielkie imprezy sportowe – w trakcie
transmisji kibice lubią biesiadować. W 2018
roku promocji piwa sprzyjały mistrzostwa
świata w piłce nożnej w Rosji, z kolei tego
lata nie odbywało się żadne wydarzenie, które
przyciągnęłoby rzesze fanów przed telewizory.
Swoje dołożyła trochę gorsza pogoda, która
zniechęcała potencjalnych klientów do grillowania czy przesiadywania w ogródkach
piwnych.
Stosunkowo niskie ceny piwa utrzymały
jednak dyskonty i hipermarkety. Mogą one,
zwłaszcza hipermarkety, wynegocjować lepsze warunki u dostawców, ponieważ składają
największe zamówienia ze względu na dysponowanie dużą powierzchnią magazynową.
Znawcy rynku piwa wskazują, że od wielu lat
jest on mocno nasycony, jednak zmienia się
jego struktura. Klienci poszukują teraz głównie piw droższych, o oryginalnych smakach
oraz piw 0%, w związku z czym producenci
reklamują w gazetkach głównie droższe nowości. Z tego powodu nawet najtańsze piwa
są pod silną presją wzrostu cen i mogą drożeć.

MAREK KOWALIK

że głównym motywem poszukiwania
nowej pracy są pieniądze. Jedna trzecia

twierdzi, że do zmian skłania ich chęć znalezienia bardziej interesujących zadań, niewiele
mniej kieruje się dążeniem do rozwoju swojej
kariery. Z sondażu międzynarodowej agencji
zatrudnienia Gi Group wynika, że u nas znacznie częściej niż w Hiszpanii, Niemczech czy
Wielkiej Brytanii płaca decyduje o przyjęciu
oferty pracy. Jednak widać pewne różnice
przy ocenie atrakcyjności konkretnej oferty
pracy. Niemal siedmiu na dziesięciu pracowników w Polsce uznało, że najważniejsza jest
wysokość zarobków i benefity. Zapewne jest
to wynikiem tego, że wynagrodzenia w Polsce
na tle pozostałych krajów są niższe. Dla porównania Brytyjczycy kierują się kryteriami
czasu pracy (np. czy będzie to praca zmianowa) i lokalizacją.
Polacy starają się oszczędzać – wynika
z badania „Zwyczaje finansowe Polaków”. 52 proc. z nas kupuje głównie podczas
promocji. Miłośnicy okazji przeważają niemal
w każdej grupie wiekowej. Polowanie na promocje zdecydowanie jest domeną kobiet. Wielu respondentów szuka darmowego miejsca
do parkowania auta. 40 proc. jeździ do chwili,
aż je znajdzie. Jedna trzecia Polaków przyznaje,
że nie daje napiwków. Co druga osoba w wieku
18–24 lat i 45 proc. emerytów przyznaje, że tego
nie robią. Jedna piąta naszego społeczeństwa
nie przekazuje żadnych datków na cele charytatywne i społeczne. Za to prawie każdy rodak znajdzie pieniądze na zaproszenie gości.
Z myślą o zmniejszeniu wydatków nie wpuści
do domu gości jedynie 13 proc. badanych.
Aż 154,5 mld złotych zarobili w ubiegłym roku Polacy pracujący za granicą.
To o 18 mld złotych więcej niż rok wcześniej. Łącznie najwyższe wynagrodzenia były
w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Polscy
pracownicy na Wyspach zarobili łącznie
równowartość prawie 34 mld złotych, zaś
w Niemczech prawie 27 mld złotych – wynika
z najnowszego raportu firmy Euro-Tax, która
specjalizuje się w usługach zwrotu podatków
za pracę za granicą. Pierwsze miejsca Wielkiej Brytanii i Niemiec w tym zestawieniu
mają przede wszystkim związek z dużą liczbą
mieszkających i pracujących tam Polaków,
spośród których spora część to długoterminowi emigranci. Według ostatnich danych GUS
w 2017 roku w Wielkiej Brytanii przebywało
793 tys. polskich migrantów czasowych, zaś
w Niemczech – 703 tys. Średnie zarobki Polaka pracującego za granicą szacowane są na
8,6 tys. złotych, czyli prawie o tysiąc złotych
więcej niż rok wcześniej. Praca za granicą
nadal jest więc bardziej opłacalna niż w kraju.
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
JZR wyprodukowały pierwszy przenośnik

Jastrzębskie Zakłady Remontowe – spółka
z Grupy Kapitałowej JSW – zaprezentowały
pierwszy przenośnik zgrzebłowy podścianowy wykonany własnymi siłami według własnego projektu. W ten sposób JZR dołączyły
do wąskiej grupy czołowych producentów
maszyn i urządzeń górniczych. To ogromny
krok w kierunku rozwoju, zwłaszcza że do tej
pory JZR zajmowały się głównie remontem
i modernizacją urządzeń górniczych.

– To dla nas wielki dzień. Po dziewięciu
miesiącach ciężkiej pracy i zaangażowaniu
wielu osób – konstruktorów, technologów
i pracowników produkcji – możemy zaprezentować nasze dzieło – powiedział Rafał
Rychter, prezes zarządu Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Przenośnik zgrzebłowy
podścianowy typu PPJZR–850 został oficjalnie
zaprezentowany w hali produkcyjnej Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Na prezentację zaproszono zarząd oraz dyrektorów kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Ogromnie
się cieszę i serdecznie wszystkim gratuluję
realizacji tego projektu – powiedział Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW
ds. technicznych. – To dopiero początek procesu ujednolicenia kompleksów ścianowych,
jaką zamierzamy wprowadzić we wszystkich
naszych kopalniach – dodał.

Przenośnik zgrzebłowy podścianowy
umożliwia odbiór transportowanego urobku
z przenośnika zgrzebłowego ścianowego i przekazanie go na inne urządzenie odbierające,
na przykład przenośnik taśmowy. Pierwszy
przenośnik już w przyszłym tygodniu trafi
na kopalnię KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, a dokładniej do ruchu Borynia. W skład
przenośnika zgrzebłowego typu PPJZR–850
wchodzą: kruszarka urobku KUJZR–4z, urządzenie przekładkowe UPJZR–KP1200 oraz
stacja zwrotna linowa PTJZR–SZL1. Wszystkie
urządzenia zostały w całości zaprojektowane
i wykonane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych, a do ich produkcji użyto materiałów
najwyższej jakości o znacznie większej wytrzymałości niż te dotychczas stosowane w górnictwie. W urządzeniach zastosowano wiele
innowacyjnych rozwiązań, które poprawią ich
niezawodność i warunki bezpieczeństwa pracowników obsługi podczas eksploatacji.
– Prezentowany przenośnik, czyli ultranowoczesne rozwiązanie techniczne, które
wyszło spod ręki naszych inżynierów, to dowód konsekwentnie wdrażanej w GK JSW
strategii, według której inwestycje JZR mają
zabezpieczyć całą grupę przed monopolizacją
rynku produkcji maszyn górniczych – zwraca
uwagę Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW
ds. strategii i rozwoju.

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Początek procesu ujednolicania

Przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu PPJZR–850 został oficjalnie zaprezentowany w hali
produkcyjnej Jastrzębskich Zakładów Remontowych
Jastrzębskie Zakłady Remontowe pracują
już nad unifikacją kolejnych urządzeń odstawy, jakimi będą przenośniki zgrzebłowe ścianowe typu PSJZR, kruszarki ścianowe KSJZR,
stacje najazdowe UPJZR–SNZ oraz przenośniki taśmowe PTJZR. Warto zaznaczyć,

że równolegle z tymi pracami realizowana
jest inwestycja na terenie gminy Suszec, gdzie
Jastrzębskie Zakłady Remontowe planują już
od przyszłego roku rozpocząć produkcję nowych elementów stanowiących części do maszyn i urządzeń. 
JSW

Ruda Śląska

NOWY GÓRNIK

Ważne porozumienie w Hucie Pokój
Zarządy Huty Pokój i Węglokoksu SA oraz
przedstawiciele działających na terenie Huty
związków zawodowych podpisali porozumienie ramowe dotyczące przyszłości zakładu. Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji
działalności Huty oraz jej zadłużenia. Porozumienie podpisano w obecności wiceministra energii Adama Gawędy oraz reprezentującej Radę Miasta w Rudzie Śląskiej Doroty
Tobiszowskiej.

– To początek nowej, poważnej i – jak
sądzę – stabilnej drogi dla Huty Pokój, która
od wielu lat była w bardzo trudnej sytuacji
i generowała straty. Obiecałem, że wraz z zarządami będziemy szukali dobrego rozwiązania dla Huty Pokój, tak żeby ustabilizować jej
produkcję. Podpisane dzisiaj porozumienie
zobowiązuje zarządy do wypracowania biznesplanu i do odbudowania rynku zbytu,
bo to jest podstawą działalności każdej firmy
– powiedział wiceminister Adam Gawęda.
Zobowiązania Huty wobec banków wynoszą 51 mln złotych, a wobec Węglokoksu
ponad 170 mln złotych. Te długi to efekt
wielu lat nawarstwiających się problemów,
w szczególności coraz trudniejszej sytuacji na europejskim rynku stali. Plan restrukturyzacji zakłada przede wszystkim
przeniesienie zakładów produkcyjnych –
Stalprofile i Walcownia – do nowo utworzonej spółki Huta Pokój Profile. Wszystkie
udziały nowej spółki, w ramach częściowego
potrącenia wierzytelności, ma nabyć Węglokoks SA. Dzięki takiemu rozwiązaniu
Huta zostanie znacznie oddłużona, zostanie

Wiceminister energii Adam Gawęda: – Obiecałem, że wraz z zarządami będziemy szukali dobrego rozwiązania dla Huty Pokój, tak żeby ustabilizować jej produkcję.
Podpisane porozumienie zobowiązuje zarządy do wypracowania biznesplanu i do odbudowania rynku zbytu, bo to jest podstawą działalności każdej firmy
utrzymana ciągłość produkcji, a miejsca
pracy uratowane.
– Jesteśmy na początku drogi, której celem
i założeniem jest spowodowanie, żeby w ramach tych aktywów, które posiadamy, przy
odpowiednim planie inwestycyjnym, w perspektywie kilku lat w Rudzie Śląskiej funkcjonował podmiot nie tylko dający miejsca pracy,
ale też zarabiający pieniądze – mówił prezes

Węglokoksu SA Tomasz Heryszek. Podkreślił,
że hutnictwo jest ważnym segmentem działania
grupy kapitałowej Węglokoksu.
– Uwzględniając efekt synergii z innymi
podmiotami wchodzącymi w skład naszej grupy kapitałowej, widzimy możliwość rentownej
działalności Huty Pokój Profile. Warunkiem
jest przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których zakres został zaakceptowany

przez stronę społeczną Huty. Związki zawodowe są ważnym partnerem w tym procesie.
W trosce o przyszłość Huty Pokój widzą konieczność pilnych działań. Zobowiązaliśmy
się, by wszystkie działania podejmowane były
w atmosferze współpracy, ze szczególnym
poszanowaniem praw pracowniczych – dodał
Paweł Cyz, rzecznik Węglokoksu SA.
PC

