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Piotr Bojarski, wiceprezes do 
spraw technicznych Polskiej 
Grupy Górniczej: – Uważam, że 
zgazowanie węgla 
należy połączyć ze 
współspalaniem 
śmieci. 

Mamy węgiel, 
i co z tego?
Od sukcesu do sukcesu, czyli 
same problemy.

strona 3

PGG testuje 
i uruchamia 
pilotażową instalację 
fotowoltaiczną

Prąd ze słońca popłynie 
w Halembie.

strona 5

Potrzebna 
sprawiedliwa 
transformacja
Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej i prezydent 
Euracoal, bardzo często zaczy-
na debaty o znaczeniu górnictwa 
węgla kamiennego od informacji 
bez żadnego komentarza. 

strona 6–7

Wodór paliwem 
przyszłości
Ekopaliwa.

strona 8

Na polski rynek 
wchodzi elektryczna 
wersja Peugeota 208

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Bytom. 40. rocznica tragedii

Hołd dla ofiar

W 40. rocznicę tragedii z 10 października 1979 roku, gdy w efekcie wybuchu w kopalni Dymitrow 
(obecnie Centrum) zginęło 34 górników, kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą to zdarzenie złożyli   
członkowie rodzin ofiar, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, wiceminister 

energii Adam Gawęda, przedstawiciele miasta z prezydentem Mariuszem Wołoszem, przedstawiciele 
zarządu SRK SA, obecnego właściciela kopalni, jej dyrekcja i pracownicy, przedstawiciele ratowników 

oraz związkowcy.
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Pieniędzy 
i solidarności
D ziękuję za zaufanie wyborcom, którzy głosowali 

na mnie w wyborach do Sejmu. Będę pracował, 
aby ich nie zawieść. Dziękuję także wszystkim, którzy 
głosowali. Nieważne, na kogo oddaliście Państwo głos. 
Ważne, że wzięliście udział w decydowaniu o losach 
Polski. 

O statnia kampania wyborcza była dość krótka. Jednak 
nie brakowało emocji, ostrych starć, przesadnej 

zadziorności i niepotrzebnej konfrontacji. Czy można było 
tego uniknąć? W ferworze politycznej rywalizacji często 
dobre maniery schodzą na dalszy plan. Nie powinno tak 
być, ale tak jest. To nie tylko przywara polskich polityków. 
Wybory to już przeszłość. Wkrótce pracę zacznie nowy 
Sejm i Senat. Powstanie nowy rząd. Wszystko wskazuje, 
że będzie to rząd kontynuacji, a personalnego trzęsienia 
nie będzie, ale o ostatecznym składzie zdecydują między 
innymi zadania do wykonania. Ze śląskiego punktu 
widzenia wciąż istotną sprawą jest górnictwo i energetyka 
korzystająca z węgla. 

W czasie kampanii wyborczej przekonaliśmy się, 
że na te tematy najłatwiej dyskutuje się za pomocą 

demagogicznych haseł. Udowodniła to Platforma 
Obywatelska, partia Wiosna, a nawet Lewica, która 
przecież jeszcze nie tak dawno kokietowała górników. 
Demagogię podsycają inicjatywy młodzieżowe. Mieliśmy 
okazję przekonać się, jak popularny był Młodzieżowy 
Strajk Klimatyczny.

T łumy uczniów wyszły na ulice miast na całym 
świecie, domagając się od światowych przywódców 

powstrzymania katastrofy klimatycznej. Strajk dla 
klimatu został zainspirowany przez szesnastoletnią 
aktywistkę Gretę Thunberg, nominowaną w ostatnim 
czasie do pokojowej Nagrody Nobla za działania 
na rzecz klimatu. Nagrody nie dostała, ale sława 
pozostała. Piszę o tym bez złośliwości. Stwierdzam 
fakt. Była to bardzo dobrze zorganizowana akcja. Moim 
zdaniem nie da się uniknąć powtórek. Uważam, że jest 
w tych działaniach bardzo dużo zwykłego marketingu 
politycznego. Na pewno nadchodzi czas, kiedy klimat 
będzie równie ważny jak sprawy socjalne. Polska nie 
jest przeciwko ochronie klimatu. Nas po prostu nie stać 
na to, aby w bardzo szybkim tempie nadrabiać zaległości 
z minionych dziesięcioleci. 

W łaśnie w takiej sytuacji rola rządu będzie bardzo 
istotna. Trzeba podejmować zorganizowane 

działania wyjaśniające, skąd bierze się problem. 
W przeciwnym razie fala oskarżeń pod adresem Polski 
i polskiego przemysłu będzie narastać. Nie tylko za granicą. 
Tej swego rodzaju modzie będą ulegać młodzi Polacy. 

N ie lekceważmy tego zjawiska. Każde pokolenie 
ma swoją wojnę do stoczenia i szuka przewodniego 

tematu albo wyrazistego wroga. Zmiany klimatyczne i ich 
konsekwencje spełniają wszystkie warunki potrzebne 
do tego, aby organizować przeciwko nim widowiskową 
krucjatę. 

N owy rząd będzie musiał walczyć na forum unijnym 
o odpowiednie środki na tak zwaną transformację 

energetyczną, o utrzymanie pozycji górnictwa 
i energetyki węglowej na niezbędnym dla gospodarki 
poziomie i o przyznanie dla Polski odpowiednio długiego 
czasu na wprowadzanie kolejnych etapów ograniczania 
emisji dwutlenku węgla. To wszystko musi dziać się bez 
osłabiania naszej gospodarki i bez wywoływania napięć 
społecznych.  l

Nigdy nie byłem zwolennikiem likwidacji kopalni Kru-
piński. Stało się. Trudno. Dlatego z zainteresowaniem 
śledzę, co tam dobrego się dzieje, bo plany zapierały 
dech w piersiach. Ucieszyła mnie informacja opubli-
kowana przez JSW o tym, że w Suszcu, na terenach 
po byłej kopalni Krupiński, trwają intensywne prace 
związane z przygotowaniem terenu pod budowę no-
woczesnych hal produkcyjnych. Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe – spółka z Grupy Kapitałowej JSW – w ten 
sposób realizuje program JZR Rozwój. 

I nwestycja JZR obejmuje utworzenie na terenie by-
łej kopalni nowoczesnego zaplecza produkcyjno-
-remontowego. Chodzi głównie o budowę nowych 

obiektów przemysłowych wraz z nowoczesnym zaple-
czem technologicznym. Budowa hal produkcyjnych 
ruszy w lipcu przyszłego roku. Będą w nich produko-
wane najnowocześniejsze urządzenia górnicze, trans-
portowe i sekcje obudowy zmechanizowanej do nowo 
budowanej kopalni Bzie-Dębina. To będzie zakład 
oparty na najnowszej myśli technologicznej, w pełni 
innowacyjny. Dzięki niemu Suszec będzie się rozwijał. 

Koszt budowy nowych hal sięgnie 100 mln złotych. 
Pieniądze na inwestycję pochodzą przede wszystkim 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która podniosła ka-
pitał zakładowy JZR o 60 mln złotych. – Udało nam 
się przekonać zarząd JSW, abyśmy z firmy remontowej 
przekształcili się w producenta sprzętu. Jeszcze dwa 
lata temu na tym terenie zatrudnialiśmy 52 osoby, 
za dwa lata chcemy tu mieć ponad 280 pracowników 
– wyjaśniał Rafał Rychter, prezes zarządu JZR. 

Dziś cztery hale produkcyjne Zakładów mają  
5100 metrów kw. powierzchni, wkrótce zostaną roz-
budowane do 13 tys. metrów kw. Generalnym wyko-
nawcą inwestycji jest Budimex SA w formule „projektuj 
i buduj”. Ten teren zyskuje nowe życie. Produkowany 
tu sprzęt umożliwi wydobywanie w kopalni Bzie-
-Dębina tego cennego dla Unii Europejskiej surowca, 
jakim jest węgiel koksujący. Inwestycja Jastrzębskich 
Zakładów Remontowych to jednak dopiero początek 
zmian zagospodarowania terenów po byłej kopalni 
Krupiński w Suszcu. Do dawnego Krupińskiego wraca 
trochę życia.  l 

Pięścią w stół

Trochę życia w Krupińskim

Program JZR 
Rozwój to dobry 
program.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Reindustrializacja gospodarek krajów Unii Europej-
skiej miała być sztandarowym pomysłem. Został tyl-
ko pomysł. Sztandar zwinięto. Ogłoszono, że mamy 
dążyć (nawet biec) do neutralności klimatycznej i jak 
najszybciej eliminować węgiel z gospodarki. Teraz 
eliminacja węgla ma być motorem napędowym go-
spodarki, ponieważ powstaną nowe technologie, o ja-
kich jeszcze nikomu nawet się nie śniło. Niemcy chcą 
ją osiągnąć dość szybko i pozbyć się węgla. Zgodnie 
z projektem rządowym gospodarka niemiecka miała-
by do 2030 roku zmniejszyć emisję dwutlenku węgla 
o 55 proc. (w stosunku do 1990 roku), a w 2038 roku 
być całkowicie zdekarbonizowana. 

N a razie w tym kraju przeinwestowano w odna-
wialne źródła energii, a nie zadbano o rozbu-
dowę sieci elektroenergetycznych. To oznacza, 

że w Niemczech jest dużo energii, której nie da się 
przesyłać. Przed laty podjęto także decyzję o rezygnacji 
z energetyki jądrowej. Część specjalistów twierdziła, 
że jak nie będzie elektrowni jądrowych, to niemiecka 
gospodarka będzie musiała pozostać przy węglu. Sko-
ro nie będzie ani węgla, ani atomu, może się okazać, 
że będą kłopoty z zapewnieniem nieprzerwanych do-
staw energii. Nie jest to zagrożenie natychmiastowe, 
ale bardzo prawdopodobne, jeżeli nadal chciejstwo 
będzie górować nad rozsądkiem. 

Przykładem chciejstwa jest przekonanie, że moż-
na w Europie zostawić przemysł najnowocześniejszy, 
a resztę skazać na emigrację. To oznacza, że fabryki 
emitujące w dużych ilościach dwutlenek węgla byłyby 
likwidowane. Ponieważ zapotrzebowanie na ich pro-
dukcję utrzymywałoby się, potrzebne Europejczykom 
towary byłyby wytwarzane w krajach, w których nie 
trzeba płacić za emisję dwutlenku węgla, można omijać 
dość łagodne przepisy środowiskowe i dzięki temu 
wytwarzać tanio i w sposób bardzo szkodliwy dla kli-
matu i przyrody. Taka polityka nie ma nic wspólnego 
z ratowaniem planety. To przypomina wyrzucanie 
śmieci za płot, na działkę sąsiada. Czy po sąsiedzku 
śmieci przestają być śmieciami? 

Likwidacja przemysłu nie jest żadnym rozwią-
zaniem, jednak w Europie wciąż modny jest podział 
na starą i nową ekonomię. Zgodnie z tym podziałem 
przemysł jest przeżytkiem. Był dobry w XIX wieku, 
ale nie w wieku XXI. Produkcję chemiczną, stalową 

lub cementową miały zajmować się gospodarki krajów 
azjatyckich. Europejczycy mieli żyć w dostatku dzięki 
nowym technologiom. Mechanizm miał być bardzo pro-
sty. Mądrzy i wykształceni Europejczycy skoncentrują się 
na badaniach i rozwoju nowych technologii, będziemy 
je sprzedawać, a najlepsze z nich wdrażać u siebie. 

Bardzo często okazywało się, że zanim u nas za-
częto wdrażać jakąś technologię, Chińczycy już ją opa-
nowali i czerpią korzyści z eksportu innowacyjnych 
produktów do Europy. W dodatku ostatni kryzys udo-
wodnił, że kraje bez silnego przemysłu gorzej sobie 
radziły ze skutkami zapaści gospodarczej. Po tych 
doświadczeniach narodził się pomysł reindustrializacji. 
Okazuje się, że utracić przemysł było łatwo, ale powrót 
do niego jest bardzo trudny. I jeszcze jeden ważny fakt. 

Wśród krajów, które uważały, że trzeba iść drogą 
ograniczania przemysłu, były Niemcy. W czasie kry-
zysu okazało się, że dzięki temu, że mają przemysł, 
kryzys był dla nich bardzo łagodny. Dużo ciężej odcho-
rowały zamieszanie na rynku finansowym kraje, które 
w znacznej mierze zrezygnowały wcześniej z przemy-
słu, stawiając na finanse i usługi. Dziś wiemy, że cof-
nięcie się z industrializacją było błędem. Czy takim 
samym błędem jest walka z emisją dwutlenku węgla? 

Walka nie jest błędem. Błędem jest sposób jej pro-
wadzenia. Zabójcza dla przemysłu polityka klimatyczna 
zwiększa ceny energii. Nikt inny, tylko przedstawiciele 
Komisji Europejskiej zwracają uwagę, że ceny energii 
w Europie są dla przemysłu trzy do czterech razy wyż-
sze niż w USA, Rosji i Indiach. 

Żeby było jeszcze bardziej absurdalnie, część rządów 
krajów unijnych jest zadowolona z polityki banków, 
które odmawiają finansowania jakichkolwiek firm, które 
choć pośrednio są powiązane z węglem. To oznacza, 
że na przykład energetyka węglowa ma kłopoty z uzy-
skaniem kredytów na instalacje minimalizujące zatru-
wanie atmosfery. Takie kłopoty mają także firmy, które 
zgodnie z polityką unijną chcą wziąć udział w procesie 
transformacji energetycznej. To już totalny absurd. 

Okazuje się, że od dawna mamy do czynienia 
z hasłami i sloganami. Sprawiedliwa transformacja, 
dekarbonizacja, zrównoważony rozwój, gospodarka 
bezemisyjna – tym straszy się słabiej rozwinięte kraje 
Unii Europejskiej. Wciąż jednak nie ma informacji, jaki 
budżet zaplanowała UE na realizację tych sloganów. 
Slogany bez pieniędzy nie zbawią planety.  l

Likwidacja 
przemysłu nie 
jest żadnym 
rozwiązaniem, 
jednak w Europie 
wciąż modny 
jest podział 
na starą i nową 
ekonomię. Zgodnie 
z tym podziałem 
przemysł jest 
przeżytkiem.

SŁAWOMIR 
STARZYŃSKI
redaktor naczelny

Slogany nie zbawią
Kij w mrowisko

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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Od sukcesu do sukcesu, czyli same problemy

Mamy węgiel, i co z tego?

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

ZIMA / LATO

REZERWUJ JUŻ DZIŚ !
Najlepszy wypoczynek przez cały rok

R E K L A M A

Jako wielki sukces sił jasności i postępu przed-
stawiono zablokowanie budowy w rejonie 
Pelplina nowoczesnej elektrowni – dwóch 
bloków węglowych o mocy 800 MW każdy. 
Powodem docenionym przez NSA była wska-
zywana przez tak zwanych ekologów pew-
ność zatrucia przez elektrownię Wisły oraz 
zawyżona emisja wszelkich możliwych trucizn 
i produktów szkodliwych.

Rzecz nie szła o wielkość emisji ani o spo-
soby zapobiegania negatywnym wpływom 
na środowisko lub obniżania ich, lecz o za-
trzymanie budowy w ogóle. Koalicja środowi-
skowa, jaka przy tym powstała, od początku 
nie kryła swojego stanowiska. Interesowało 
ją jedynie całkowite porzucenie idei budowy. 
I efekt ten osiągnęła, gdyż przedłużające się 
od roku 2011 postępowania administracyjne 
skutecznie zniechęcały inwestora – Polenergię 
– do tematu. Pomysł zaniechania inwestycji 
wypłynął zresztą już w roku 2015.

Zupełnie innym problemem jest, skąd – 
przy braku nowych elektrowni i mocy w starych 
– brać prąd. Najprościej byłoby zastąpić bloki 
węglowe gazowymi. Tyle że gazu z USA i Ka-
taru jeszcze nie ma w potrzebnych ilościach, 
a prowadzenie budowy w oczekiwaniu na za-
powiadane źródło dostaw surowca jest, wobec 

powszechności opóźnień, nieco ryzykowne. 
Ponadto w razie problemów z dostawami mor-
skimi trzeba by się liczyć z zarzutem zastąpienia 
rosyjskiego węgla rosyjskim gazem. 

Inny pomysł mówi o budowie farm wia-
trowych na Bałtyku. Rozwiązanie świetne, tyl-
ko na razie kosztowne. Podobnie jak w wypad-
ku fotowoltaiki trzeba by instalować znacznie 
większą moc niż ta, która będzie realnie wy-
korzystywana. Jak dotąd więc chętniej tylko 
mówi się o nich, przedstawia plany i makiety.

Polak, HiszPan 
– dwa bratanki
Oczywiście, zamiast surowców energe-

tycznych, czyli węgla, ropy i gazu, można 
kupować energię. Poważnym jej dostawcą 
są nasi zachodni sąsiedzi, u których będzie 
ona powstawać jeszcze przez kilkadziesiąt lat, 
w znacznej części z węgla brunatnego.

Trochę przypomina to sytuację Hiszpanii. 
Zamknięto w niej kilka elektrowni węglowych, 
a ich produkcję zastąpiono importem energii 
z Maroka. Też z central węglowych, ale zanie-
czyszczenie środowiska i emisja dwutlenku 
węgla do atmosfery następuje kilkaset kilo-
metrów od południowego Gibraltaru.

Nic nie jest całkiem jednoznaczne, więc 
Maroko (które jeszcze niedawno sprowadzało 

energię z Hiszpanii) rozbudowuje instalację 
fotowoltaiczną, planowaną jako największą 
na świecie. Obecnie zajmuje ona 480 hek-
tarów, 500 tys. paneli, dostarcza 160 MW – 
docelowo 580 MW. Tyle że instalacja znajduje 
się w rejonie Warzazat (Ouarzazate), na po-
łudniowy wschód od Marakeszu, na pustyni, 
gdzie są ku temu najlepsze warunki słoneczne. 

z energetycznym  
jest różnie
Mamy węgiel, paliwo potępiane przez 

światłą ludzkość, ale za to dostępny. Choć 
także w kwestii dostępności spotkamy się 
z rozbieżnymi opiniami. Jedni wybitni uczeni 
od lat wyjaśniają, że zasoby w Polsce, w tym 
na południu kraju, są ogromne. Gdy patrzy-
my z Górnego Śląska na wschód, nie kończą 
się pod Trzebinią, a sięgają pod Krzeszowice 
i dalej. Tak przynajmniej wynika z rozpisania 
przebiegu złóż. O Lubelszczyźnie lepiej nie 
wspominać. Jeszcze za czasów Gierka plano-
wano zbudowanie tam kilku kopalni węgla ka-
miennego. Jest, wciąż i nadal, jedna. Przy czym 
Lubelskie Zagłębie Węglowe to zachodni kres 
Zagłębia Lwowsko-Wołyńskiego. Kiedy zaczę-
to je rozpoznawać, niemal w całości mieściło 
się w Polsce. Tylko granica nam się przesunęła 
na zachód. Ale coś węgla zostało i u nas.

Inni uczeni sumują – mamy 27 mld ton 
węgla w złożach niezagospodarowanych. 
W tym do 14 proc. w zasobach, które poten-
cjalnie opłaci się wydobywać. Od tego należy 
odliczyć straty rzędu 30 do nawet 60 proc. To, 
co na Śląsku, w Zagłębiu i w Małopolsce było 
względnie łatwe do wydobycia, już wydobyto. 
Wyliczenia na bazie stanu obecnego pokazują, 
że zależnie od zapotrzebowania, od wielkości 
i problemów z wydobyciem, od budowy lub 
niebudowania nowych kopalń na Lubelszczyź-
nie… polskiego węgla starczy na dwadzieścia 
do trzydziestu kilku lat. W międzyczasie trze-
ba będzie likwidować kolejne istniejące dziś 
zakłady górnicze, gdyż staną się nieopłacalne. 

Może więc i lepiej, że nie zbudowaliśmy 
i chyba nie zbudujemy nowych kopalń w Lu-
belskiem. Oprócz problemów naturalnych 
przy uporczywie antywęglowym nastawieniu 
unijnym byłoby więcej do zamykania. 

Unia tępi węgiel z przyczyn klimatyczno-
-politycznych. Patrząc pragmatycznie, możemy 
protestować, powinniśmy starać się o wywal-
czenie dodatkowych środków na transformację 
energetyczną. Ale docelowo węgla nie obroni-
my. Teraz ważne jest, by mądrze wykorzystać 
okres przejściowy, nie dopuszczając do zapaści, 
minimalizując szkody, które i tak muszą wystą-
pić. ZBIGNIEW KORWIN
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Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeka-
zał czek o wartości 150 tys. złotych Oddziało-
wi Intensywnej Terapii Dziecięcej jastrzębskie-
go szpitala. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na zakup inkubatora ratującego zdrowie i ży-
cie noworodków. W przekazaniu środków 
uczestniczyli między innymi marszałek Se-
natu Stanisław Karczewski oraz wiceminister 
energii Adam Gawęda.

– Bardzo dziękuję Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej za tę inicjatywę i wsparcie. Każde 
wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej jest 
wartościowe i potrzebne – powiedział Stani-
sław Karczewski, marszałek Senatu, doceniając 
pracę lekarzy i pielęgniarek oraz dynamiczny 
rozwój medycyny. Adam Gawęda, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Energii, dodał: – Bardzo 
się cieszę, że pan marszałek zaszczycił swoją 
obecnością to wydarzenie. Jastrzębska Spółka 
Węglowa, której podstawową działalnością 
jest wydobywanie węgla koksowego – naszego 
bardzo cennego surowca – zawsze pamięta 
o szpitalach i wszystkich jednostkach, któ-
re ratują nasze życie i zdrowie – powiedział 
wiceminister.

Czek o wartości 150 tys. złotych przeka-
zali członkowie zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, wśród nich Artur Dyczko, zastępca 
prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju, 

Tomasz Śledź, zastępca prezesa JSW ds. tech-
nicznych, oraz Rafał Pasieka, zastępca prezesa 

JSW ds. handlu. – Wydobywamy węgiel kok-
sowy i produkujemy koks, ale to nie wszystko. 

Górnicy mają dobre serca, chcą pomagać 
i wspierać szczytne cele. Dlatego przekazu-
jemy ten czek, który z pewnością zostanie 
dobrze spożytkowany – mówił Tomasz Śledź.

Pieniądze od Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej pokryją koszty zakupu inkubatora trans-
portowego wraz z zintegrowanym respira-
torem i systemem monitorującym wszystkie 
podstawowe funkcje życiowe. Sprzęt będzie 
wyposażony w pompy infuzyjne umożliwia-
jące podawanie leków od samego urodzenia 
dziecka w sali porodowej i podczas trans-
portu noworodka na Oddział Intensywnej 
Terapii Dziecięcej. – Pragnę podziękować 
zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Współpracujemy od dawna i zawsze możemy 
liczyć na pomoc. To jest bezcenne, bez was nie 
dalibyśmy rady. Swoje umiejętności i wiedzę 
możemy doskonalić, ale mamy ograniczenia 
finansowe, a dzięki wam możemy świadczyć 
usługi medyczne na poziomie europejskim 
– mówił Józef Danek, lekarz zarządzający 
Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej 
WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. W ciągu 25 lat 
istnienia tego oddziału lekarze pomogli już 
czterem tysiącom małych pacjentów w stanie 
zagrożenia życia. Nowoczesny sprzęt pozwoli 
ratować noworodki – zwłaszcza wcześniaki – 
już od pierwszej minuty życia.

 JSW

Jastrzębie-Zdrój

JSW sfinansuje zakup inkubatora
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Pieniądze od Jastrzębskiej Spółki Węglowej pokryją koszty zakupu inkubatora transportowego wraz 
z zintegrowanym respiratorem i systemem monitorującym wszystkie podstawowe funkcje życiowe
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11 października w ruchu Halemba kopalni 
Ruda w Polskiej Grupie Górniczej zostanie 
uruchomiona pilotażowa instalacja fotowol-
taiczna o mocy 410 kWp (kilowatopików) – 
pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie 
PGG na pozyskanie energii słonecznej.

Na dachach dziewięciu budynków Halem-
by, od dyrekcji po lampownię, zabudowano 
łącznie 1109 paneli ogniw fotowoltaicznych, 
które wyprodukują prąd elektryczny. Moc 
instalowana elektrowni słonecznej wynosi  
410 kW, a dostarczy ona rocznie ok. 390 MWh 
elektryczności. Najwięcej będzie jej w długie 
dni od marca do września (80 proc. produkcji 
rocznej). 

– Energia zostanie wykorzystana w całości 
na potrzeby własne PGG, co pozwoli na ogra-
niczenie poboru energii z sieci, a w konse-
kwencji na większą niezależność energetyczną 
spółki. Przedsięwzięcie to stworzy też nowe 
miejsca pracy dla osób nadzorujących pracę 
instalacji – zapowiedział Tomasz Rogala, pre-
zes PGG, latem tego roku po rozstrzygnięciu 
przetargu na montaż instalacji.

Specjaliści z Biura Strategii, Inwestycji 
i Rozwoju PGG zaznaczają, że elektryczność 
z paneli doskonale nadaje się do oświetle-
nia i zasilania budynków na powierzchni 
zakładu. Ilość wytwarzanego na niewielkiej 
powierzchni prądu wystarczyłaby dla aż  
177 domów jednorodzinnych (czteroosobo-
wych gospodarstw). Mając własny prąd w Ha-
lembie, PGG zaoszczędzi na rachunkach 136,5 
tys. złotych rocznie.

Panele w Halembie są wytrzymałe: dwu-
milimetrową warstwę krzemu zabezpiecza 
powłoka polimerowa i specjalnie utwardzone 
termicznie szkło, odporne na uderzenia kul 
gradowych wielkości do 2,5 cm (na testach bez 
szkód bombardowano ogniwa z prędkością 
50 km/h). Panele są lekkie, ważą tylko 23 kg, 
przytwierdza się je i zabezpiecza betonowym 
balastem. Dlatego dachy w Halembie musiały 
przejść przed montażem kompletny przegląd. 
Wykryto słabsze miejsca konstrukcji, uzupeł-
niono gdzie trzeba pokrycie z papy, wzmoc-
niono powierzchnię – to uboczna, dodatkowa 
korzyść z inwestycji fotowoltaicznej.

– Zakłady PGG mają już własne we-
wnętrzne sieci, oszczędziło nam to problemów 
z przyłączaniem instalacji. A dzięki rozwinię-
tej w regionie infrastrukturze elektroenerge-
tycznej każda z kopalń, mając nadwyżkę prądu 
z fotowoltaiki, będzie mogła w każdej chwili 
przesłać ją do innego z zakładów, który akurat 
potrzebuje więcej energii – mówi Joanna Ko-
łodziej z BSIiR PGG, dodając, że sporym atu-
tem spółki górniczej pod kątem fotowoltaiki 
jest dysponowanie bardzo dużą powierzchnią 
gruntów. 

W najbliższym czasie na montaż – tym 
razem paneli naziemnych – czekają hałdy 
kopalni Sośnica w Gliwicach wzdłuż auto-
strady A4 (łączna moc farmy wyniesie około 
8 MWp). Podobne farmy na ośmiu wybranych 
hałdach i terenach pogórniczych w PGG będą 

miały potencjał mocy 40 MWp. Natomiast ko-
lejne instalacje dachowe (na początek w Soś-
nicy, Rudzie Śląskiej i Rybniku) dadzą około 
6–7 MWp mocy. PGG szacuje, że łącznie elek-
trownie fotowoltaiczne w spółce mogą osiąg-
nąć około 95 MW mocy. Pilotaż w Halembie 
spółka sfinansowała z własnych środków. 
Koszt całego projektu energetyki słonecznej 
w PGG obliczany jest na około 300 mln zło-
tych. Nawet 80 proc. dofinansowania będzie 
można uzyskać z UE w programie NFOŚiGW 
w Warszawie na zmniejszenie emisyjności 
przemysłu.

Tak zwaną unikniętą emisję w związ-
ku z przejściem na zużycie czystej energii 
w całym projekcie PGG szacuje się na około 
60 tys. ton dwutlenku węgla w roku. Pilo-
taż w Halembie zapobiegnie wyrzuceniu 
w powietrze 317 ton dwutlenku węgla (CO2),  
297 ton dwutlenku siarki (SO2), 302 ton tlen-
ków azotu (NOx) oraz 18 kg pyłów zawieszo-
nych PM2,5 i PM10.

Oprócz fotowoltaiki Polska Grupa Gór-
nicza inwestuje w zagospodarowanie meta-
nu z kopalń dla kogeneracyjnej produkcji 
prądu, ciepła i sprężonego powietrza. PGG 
przygotowuje tzw. green book – dokument 
z założeniami i nowymi kierunkami rozwoju 
w zakresie fotowoltaiki, zgazowania węgla 

i nowatorskich usług, korzystających z po-
tencjału górnictwa.

PGG

Czytaj rozmowę z wiceprezesem 
Polskiej Grupy Górniczej Piotrem 

Bojarskim, s. 7

Prąd ze słońca popłynie w Halembie

PGG testuje i uruchamia 
pilotażową instalację 

fotowoltaiczną

Na dachach dziewięciu budynków Halemby, od dyrekcji po lampownię, zabudowano łącznie 1109 paneli ogniw fotowoltaicznych

Pilotaż w Halembie spółka sfinansowała z własnych środków
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HANNA KRZYŻOWSK A

Kiedy w grudniu 2018 roku prezes Rogala 
podawał te informacje w czasie konferencji 
Energy24 towarzyszącej szczytowi klimatycz-
nemu COP24 w Katowicach, były pomijane 
przez wiele redakcji. – Czym zastąpić Polską 
Grupę Górniczą, aby utrzymać na tym sa-
mym poziomie dopływ pieniędzy do gospo-
darki? – pytał prezes PGG. – Aby na Śląsku 
powstały nowe miejsca pracy gwarantujące 
podobny wkład finansowy w gospodarkę, na-
leżałoby zainwestować około 50 mld złotych 
w ich stworzenie. To są wyliczenia ekspertów 
między innymi z Katowickiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego – informował Tomasz Roga-
la. Wtedy zamiast szukania odpowiedzi na te 
pytania dyskutowano, czy wypada na szczycie 
klimatycznym wspominać o węglu. Po grud-
niu 2018 roku presja na zaostrzenie polityki 
antywęglowej rosła. Przedstawiciele Platfor-
my Obywatelskiej, partii Wiosna i ugrupowa-
nia sympatyzujące z ruchami ekologicznymi 
prześcigały się w koncepcjach jak najszybszej 
eliminacji węgla z polskiej gospodarki. Jed-
nak nikt nie przedstawiał kosztów związanych 
z taką operacją. Tym łatwiejsze było prze-
konywanie, że Polska może bardzo szybko 
zrezygnować z węgla, energetyki węglowej 
i dojść do etapu, na którym emisja dwutlen-
ku węgla nie będzie przekraczała zdolności 
jego pochłaniania przez rośliny. Czy rzeczy-
wiście można tak szybko i łatwo osiągnąć 
cel powszechnie nazywany gospodarką ze-
roemisyjną? Możliwe, że tak, ale trzeba mieć 
na to olbrzymie pieniądze.

ile to kosztuje

Wśród specjalistów trwa dyskusja o kosz-
tach transformacji energetycznej. W czasie 
paneli dyskusyjnych na XXIX Forum Ekono-
micznym w Krynicy mówiono o koszcie około 
440 mld złotych. Tyle ma kosztować zwięk-
szanie udziału tak zwanych zeroemisyjnych 
źródeł energii, o których mowa w polskiej 
strategii energetycznej. Jeżeli do tego doda się 
koszty zastąpienia górnictwa przez inny prze-
mysł (50 mld euro), okazuje się, że potrzeba 
na to przynajmniej 650 mld złotych. 

Zdaniem analityków ambitna polityka 
dojścia do gospodarki zeroemisyjnej może 
kosztować Polskę nawet 900 mld euro. W zło-
tówkach kosztowałoby to nasze państwo po-
nad 3,6 biliona złotych. Bilion złotych zapisuje 
się tak: 1 000 000 000 000. 

Skąd bierze się taki koszt? Ponieważ trze-
ba także zadbać o utrzymanie stabilności sieci 
energetycznej. Energetyka zeroemisyjna ma tę 
wadę, że czasem wytwarza za dużo energii, 
a czasem za mało. Ponieważ nie ma sku-
tecznych sposobów magazynowania energii, 
źródła konwencjonalne muszą pełnić rolę sta-
bilizatora. To oznacza, że trzeba utrzymywać 
na przykład elektrownie gazowe, aby dawały 
energię wtedy, gdy nie mogą jej wytwarzać 
wiatraki albo instalacje solarne. Dlaczego 
elektrownie gazowe? Ponieważ w koncepcji 
gospodarki zeroemisyjnej chce się wyelimino-
wać elektrownie węglowe. Rolę stabilizatora 

mogłaby pełnić także energetyka jądrowa. 
Aby tak się stało, trzeba budować takie elek-
trownie. To także kosztuje. 

Na razie Unia Europejska chce przezna-
czyć 5 mld euro na wsparcie transformacji dla 
wszystkich regionów górniczych w krajach 
unijnych. To tylko ułamek procenta kosztów, 
jakie poniosłaby Polska. Przed wyborami 
premier Mateusz Morawiecki był atakowa-
ny za to, że sprzeciwił się planom realizacji 
koncepcji gospodarki zeroemisyjnej. Polski 
rząd wskazywał przy tym, że na poziomie 
unijnym nie informuje się o kosztach takiej 
transformacji i o sposobach wspierania krajów, 
które poniosłyby największy ciężar związany 
z realizacją tej koncepcji.

Przykład niemiecki
Niemcy są wymieniane jako kraj konse-

kwentnie realizujący politykę dekarbonizacji. 
Jednak pomija się informacje o tym, że na razie 
nie są w stanie zrealizować ustalonych przez 
siebie celów. Ponieważ rocznie spalają ponad 
200 mln ton węgla kamiennego i brunatnego, 
dobrze byłoby, aby Europa poczekała na efekty 
niemieckiej polityki dekarbonizacji, zamiast 
licytować się z tym krajem na cele do osiąg-
nięcia za kilkadziesiąt lat. 

Niemieckie plany na 2020 rok dotyczące 
efektywności energetycznej i poziomu wyko-
rzystania OZE nie zostaną spełnione. Jednak 
Niemcom to nie przeszkadza przyjmować 
jeszcze bardziej optymistyczne założenia 
na rok 2030. Zgodnie z najnowszym projek-
tem rządowym Berlin chce zmniejszyć emisję 
do 2030 roku o 55 proc. (w stosunku do 1990 
roku), a w 2038 roku Niemcy miałyby osiągnąć 
zupełną dekarbonizację gospodarki. 

Polska była krytykowana, ponieważ 
w grudniu 2018 roku w Katowicach odbył się 
szczyt klimatyczny, na którym nasz kraj nie 
przedstawił radykalnych programów zmie-
rzających do wyeliminowania węgla z gospo-
darki. Na szczycie nie byli obecni przywódcy 
na przykład Niemiec, Chin, Francji, Rosji 
i USA. Gospodarki tych krajów są potenta-
tami w emisji dwutlenku węgla. Rosja planuje 
wzrost wydobycia węgla, aby zaspokajać po-
trzeby krajów Unii Europejskiej. Na świecie 
rośnie zużycie tego surowca. Jego produkcja 
w 2017 roku wzrosła o 3,2 proc. w porównaniu 
z rokiem 2016. 

co, jeśli Przemysł 
ucieknie?
Polityka totalnej walki z emisją dwutlenku 

węgla może zmusić właścicieli hut, cementow-
ni i zakładów chemicznych do przeniesienia 
produkcji tam, gdzie są znacznie liberalniejsze 
zasady. Hutnictwo w UE nie radzi sobie z kon-
kurentami z Chin, Rosji i innych krajów, w któ-
rych huty nie są obciążone limitami i karami 
za emisję dwutlenku węgla. Minister energii 
Krzysztof Tchórzewski zaproponował, aby 
chronić rynek europejski przez wprowadzenie 
opłat węglowych. Dość precyzyjnie można 
obliczyć, jaka emisja dwutlenku węgla towa-
rzyszy wytworzeniu każdego produktu. Kraje, 
które nie dbają o ograniczenie tej emisji i nie 
stosują karnych opłat, mają przewagę cenową. 

Wprowadzenie czegoś na wzór cła pozwoliło-
by chronić rynek unijny. Ponieważ przedsta-
wiciele unijni także zaczynają się zastanawiać 
nad takim podatkiem, możliwe, że wkrótce 
rozpocznie się debata na ten temat. Nikt 
jeszcze nie odpowiedział na proste pytanie: 
Co stanie się z gospodarką Unii Europejskiej, 
kiedy zostaną wprowadzone w życie wszystkie 
ambitne cele klimatyczne? Najwyższy czas, 
aby tę ideę wesprzeć konkretami. 

to mrzonka
Minister energii Krzysztof Tchórzewski 

odejście od węgla do 2030 roku komentuje 
krótko – to mrzonka: – Na razie nie powie-
dzieliśmy, kiedy Polska odchodzi od węgla, 
ale daliśmy jasny sygnał, że inwestujemy 
w odnawialne źródła energii. W dalszej per-
spektywie nasze możliwości do 2030 roku 
określiliśmy w krajowym planie na rzecz 

energii i klimatu, który został złożony do Ko-
misji Europejskiej. Nie podnosiliśmy w nim 
naszych ambicji, ponieważ już teraz są one 
bardzo poważne – mówi minister energii.  
– Nawet tak bogate państwa jak Niemcy nie 
są w stanie zrezygnować z węgla do 2030 
roku. W naszym kraju ta sztuka nie uda się 
nawet w 2050 roku – podkreśla Krzysztof 
Tchórzewski. 

energy summit 2019
 Za zrównoważoną – skuteczną w ochro-

nie klimatu, lecz racjonalną gospodarczo 
i sprawiedliwą społecznie transformacją ener-
getyczną w Unii Europejskiej – opowiedzieli 
się w końcowej deklaracji uczestnicy dwudnio-
wego kongresu Energy Summit 2019, który 
obradował w Warszawie 1–2 października.

Przyjętą w niej czteropunktową dekla-
rację zobowiązano się przedstawić na forum 

Z węglem cZy BeZ węgla. Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej i prezydent Euracoal, bardzo często zaczyna 

debaty o znaczeniu górnictwa węgla kamiennego od informacji 
bez żadnego komentarza. – Analizując znaczenie PGG dla 

gospodarki, mówimy o rozwoju wiedzy i technologii, kapitale 
ludzkim oraz źródle dochodów do budżetów centralnych 

i lokalnych. W przypadku PGG to: 561 mln euro wydatków 
na inwestycje, 50 proc. wyższe wynagrodzenia niż w innych 

działach gospodarki w regionie śląskim i 761 mln euro podatków – 
wylicza prezes PGG. sprawiedliwa transformacja 

Potrzebna

Za zrównoważoną, skuteczną w ochronie klimatu, lecz racjonalną gospodarczo i sprawiedliwą społecznie transformacją energetyczną w Unii Europejskiej opowiedzieli się w końcowej 
deklaracji uczestnicy dwudniowego kongresu Energy Summit 2019, który obradował w Warszawie 1–2 października
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Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W do-
kumencie stwierdza się między innymi, 
że do spełnienia powziętych celów polityki 
klimatycznej nieodzowne jest globalne za-
angażowanie wszystkich emitentów, oraz 
wskazuje różnice w kosztach transforma-
cji dla różnych krajów. Zatem konieczne 
jest ustanowienie prawa, które pozwoli 
na elastyczne wdrażanie działań uznanych 
za optymalne dla danego kraju. Deklaracja 
ostrzega, że transformowanie energetyki nie 
może prowokować niepokojów społecznych 
ani zubażać regionów górniczych kontynen-
tu. Ukazuje znaczenie łańcucha wartości 
generowanych dla mieszkańców UE przez 
sektor wydobywczo-energetyczny. Kongres 
domaga się też zachowania równowagi mię-
dzy ochroną klimatu a konkurencyjnością 
gospodarek i bezpieczeństwem energetycz-
nym państw UE. l
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sprawiedliwa transformacja 
Potrzebna

Za zrównoważoną, skuteczną w ochronie klimatu, lecz racjonalną gospodarczo i sprawiedliwą społecznie transformacją energetyczną w Unii Europejskiej opowiedzieli się w końcowej 
deklaracji uczestnicy dwudniowego kongresu Energy Summit 2019, który obradował w Warszawie 1–2 października
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 Xnowy górnik: Polska Grupa Górnicza 
planuje budowę instalacji zgazowania wę-
gla i farm solarnych. Czy spółce górniczej 
żyjącej z wydobycia węgla dla energetyki 
potrzebne są takie inwestycje?
Piotr bojarski: Pyta pan o inwestycje, które 
nie są dla nas kluczowe, ale bardzo potrzebne. 
Zacznę od solarów. Skoro prywatni inwestorzy 
obliczyli, że im się to opłaca, to dla nas solary 
także będą opłacalne. Mamy tę przewagę nad 
innymi, że planujemy ich instalację na dachach 
budynków należących do PGG, a mamy ich 
bardzo dużo. Niemal na każdym swoim dachu 
możemy instalować panele fotowoltaiczne. 

 X Spółka planuje także budowę farm so-
larnych na hałdach. 

To kolejny etap inwestycji w energetykę 
odnawialną. Hałdy i dachy budynków są bar-
dzo dobrym miejscem na instalację solarów. 
Uważam, że budowa farm fotowoltaicznych 
na gruntach ornych, na terenach nadających 
się do zabudowy albo na terenach zielonych 
jest czymś w rodzaju kanibalizmu. Zjadamy 
w ten sposób część samych siebie, czyli ob-
szary dające nam pożywienie, dach nad głową 
albo tlen. Hałdy mają naturalne nachylenie, 
dzięki któremu farmy solarne byłyby bardzo 
wydajne, jednak z tymi inwestycjami musimy 
poczekać, ponieważ gminne plany zagospo-
darowania przestrzennego nie uwzględniają 
farm fotowoltaicznych. Szukamy rozwiązania, 
które pozwoliłoby na realizację takich inwe-
stycji bez zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ jest to długi i kosz-
towny proces. Jestem zwolennikiem małych, 
ale systematycznych kroków. Dlatego na razie 
skoncentrowaliśmy się na realizacji projektu 
na dachach budynków należących do ruchu 
Halemba kopalni Ruda. Część tej instalacji 
zaczyna pracę. Docelowo chcemy tam zain-
stalować panele dające pół megawata mocy. 
Jeżeli zrealizujemy wszystkie nasze koncep-
cje, to z paneli zainstalowanych na dachach 
i na hałdach będziemy wytwarzać 95 MW 
energii. To około 6 proc. naszego zapotrze-
bowania. W przewidywalnej przyszłości nie 
będziemy samowystarczalni energetycznie, 
ale możemy ograniczyć wydatki na zakup 

energii elektrycznej i przyczynić się do ochro-
ny klimatu. 

 X To będą działania poprawiające wizeru-
nek Polskiej Grupy Górniczej?

Chodzi o efekt ekonomiczny, a przy okazji 
o poprawę wizerunku. Nie jesteśmy skansenem 
technicznym. Potrafimy liczyć i wybierać roz-
wiązania opłacalne. Polska Grupa Górnicza 
za energię płaci rocznie 450–500 mln złotych. 
Jest o co się bić, nawet jeżeli zapewnimy sobie 
dostawy własnej energii na poziomie około 
6 proc. rocznie. Działaniem zmierzającym 
do tego celu jest także wykorzystywanie me-
tanu. W górnictwie to groźny gaz. Jeżeli wyko-
rzysta się go do wytwarzania energii, zmniej-
szymy zagrożenie i chronimy atmosferę. Metan 
wywołuje znacznie większy efekt cieplarniany 
niż dwutlenek węgla. Mamy zainstalowane sil-
niki, które spalają ten gaz i wytwarzają energię 
elektryczną i cieplną. W tej chwili jest to 11 MW 
mocy. Po kolejnych inwestycjach będziemy 
wytwarzać 21 MW mocy elektrycznej i mniej 
więcej tyle samo mocy cieplnej. 

 X Prezes Tomasz Rogala poinformował, 
że PGG rozważa inwestycję w zgazowanie 
węgla. To może być jeden ze sposobów 
na stworzenie dodatkowego rynku dla wę-
gla energetycznego?

Uważam, że zgazowanie węgla należy 
połączyć ze współspalaniem śmieci. Samo 

zgazowanie może budzić sprzeciw organizacji 
ekologicznych. Nie chcemy żadnych konflik-
tów, dlatego proponujemy połączyć wytwa-
rzanie paliwa gazowego z węgla z utylizacją 
odpadów, bo one są coraz większym proble-
mem. Jesteśmy na etapie szukania odpowied-
niej technologii. Musi być ona ekonomicznie 
opłacalna i czysta ekologicznie. Rozmawiamy 
z przedstawicielami najlepszych firm z USA 
i Chin. Wytypowaliśmy dwie lokalizacje dla 
takiej instalacji. Jedna jest w pobliżu kopalni 
Piast-Ziemowit, a druga w sąsiedztwie kopalni 
ROW. Nie potrafię podać terminu rozpoczęcia 
inwestycji, ponieważ wciąż nie wychodzimy 
poza etap studialny. Problemem jest także 
wielkość nakładów. Z naszych analiz wynika, 
że koszt takiej instalacji to 2–3 mld złotych. 
Oczywiście, jeżeli spełniałaby ona wymagania 
ekologiczne, moglibyśmy uzyskać dofinanso-
wanie z funduszy unijnych i krajowych progra-
mów promujących inwestycje proekologiczne. 
Na razie polegamy na własnych źródłach fi-
nansowania. Za swoje pieniądze zainstalo-
waliśmy panele fotowoltaiczne w Halembie. 
Z naszych środków finansujemy wykorzysta-
nie metanu do celów energetycznych. Nasze 
inwestycje energetyczne mają się zwrócić 
w ciągu 8–10 lat. Jednak z informacji płyną-
cych z rynku energii wynika, że czas zwrotu 
poniesionych nakładów może być krótszy. 
Jak pan widzi, łączymy ekonomię z ekologią. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Piotrem Bojarskim, wiceprezesem do spraw technicznych 
Polskiej Grupy Górniczej

Ekonomicznie 
i ekologicznie
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Ekopaliwa

Wodór paliwem przyszłości
Jastrzębska Spółka Węglowa jest najwięk-
szym producentem węgla koksowego w Unii 
Europejskiej – produkuje ponad 3,5 mln ton 
koksu rocznie. Z towarzyszącego mu gazu 
koksowniczego można odzyskać wodór, któ-
ry jest bardzo obiecującym nośnikiem ener-
gii zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i ekologicznym. Władze JSW przeanali-
zowały swoją strategię pod kątem ochrony 
środowiska i zauważyły potencjał tkwiący 
w gazie koksowniczym, który zawiera ponad 
50 proc. wodoru. Szacuje się, że koksownie 
należące do Grupy Kapitałowej JSW mają 
potencjał produkcyjny sięgający 72 tys. ton 
wodoru rocznie. Zgodnie ze strategią rozwoju 
na lata 2018–2030 JSW intensywnie pracuje 
na rzecz rozwoju czystych technologii wo-
dorowych. By rozwijać te plany, Spółka przy-
stąpiła do Hydrogen Europe (Europejskiego 
Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych), 
organizacji skupiającej ponad 100 firm, 68 or-
ganizacji badawczych oraz 13 stowarzyszeń 
krajowych aktywnie działających na rzecz 
rozwoju przyjaznych środowisku technolo-
gii wodorowych. 

Wodór jest jednym z najbardziej rozpo-
wszechnionych pierwiastków – stanowi około 
80 proc. atmosfery słońca. Zaletą paliwa wo-
dorowego jest fakt, że może być wytwarzane 
w każdym państwie, nie ma więc ryzyka zwią-
zanego z uzależnieniem od dostaw surowca 
z jednego kraju. Do tego jego zasoby są prak-
tycznie nieograniczone oraz można go pozy-
skiwać z różnych źródeł. Ponadto produkty 
uboczne spalania wodoru nie są szkodliwe 
– jest nim para wodna. Używany w ogniwach 
paliwowych autobusów lub samochodów gaz 
rozkłada się na protony i neutrony, z tych 
pierwszych powstaje prąd, te drugie zamie-
niają się w parę wodną. Stosowanie wodoru 
może być rozwiązaniem problemu kurczących 
się zasobów paliw kopalnych.

Już dziś wodór jest określany przez wiele 
międzynarodowych organizacji jako paliwo 
przyszłości – ze względu na krótki czas tan-
kowania, zerową emisję oraz daleki zasięg 
samochodów i autobusów napędzanych ogni-
wami paliwowymi. Istotną zaletą stosowania 

tego rodzaju napędu jest tankowanie – nie 
trwa ono, jak w autach elektrycznych, 30 mi-
nut, by naładować baterię w 80 proc., albo  
i 12 godzin przy wykorzystaniu prądu z gniazd-
ka (ładowanie do 100 proc.). Wodór może być 
też wykorzystywany w ogniwach do produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodu, zasilania 
urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji za-
silania, na przykład dla szpitali, szkół czy urzę-
dów, ale też może być niezwykle cenny jako 
ekologiczne paliwo w transporcie publicznym.

Na razie problemów przysparza uzyska-
nie wodoru, ponieważ rzadko występuje on 
w formie czystej. Obecnie 48 proc. tego pier-
wiastka pozyskuje się w efekcie reformingu 
metanu przy użyciu pary wodnej, 30 proc. 
z ropy naftowej, 18 proc. z węgla, a 4 proc. 
z elektrolizy wodnej. Polska produkuje dziś 
około 1 mln ton wodoru, głównie z węgla, 
co wystarczyłoby do zaspokojenia zapotrze-
bowania 5 mln samochodów wodorowych, 
przy parametrach spalania aut obecnych już 
na rynku. By uzyskać wodór z gazu koksowni-
czego towarzyszącego węglowi koksującemu, 

konieczne jest stworzenie odpowiedniej insta-
lacji. Dzięki technologii adsorpcji zmiennociś-
nieniowej PSA (Pressure Swing Adsorption) 
można separować z tego gazu wodór o czy-
stości 99,99 proc. 

wodór z Przyjaźni
Jedna z instalacji do odzyskiwania wo-

doru z gazu koksowniczego ma powstać 
w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 
W tym celu w 2017 roku utworzono spółkę 
JSW Innowacje, która pracuje nad wdroże-
niem technologii separacji wodoru o wysokiej 
czystości z gazu z przeznaczeniem dla ogniw 
paliwowych. Planowana instalacja separacji 
wodoru w koksowni Przyjaźń pozwoliłaby 
na wyprodukowanie około 8 tys. Mg/rok 
wodoru, co pokryłoby roczne zapotrzebo-
wanie dla ponad 900 autobusów lub ponad 
4000 samochodów osobowych z napędem 
wodorowym. We wszystkich koksowniach 
JSW w gazie koksowniczym dostępne jest 
około 75 tys. ton wodoru rocznie. Spółka ana-
lizuje światowe rozwiązania wychwytywania 
i oczyszczania wodoru, szczególnie pocho-
dzące z rynku azjatyckiego.

czyste autobusy
Wodór świetnie się sprawdza jako paliwo 

dla miejskich autobusów – w porównaniu 
z pojazdami elektrycznymi nie trzeba w nich 
montować ciężkiej baterii elektrycznej, nie 
trzeba też zajmować się jej kłopotliwą uty-
lizacją. Autobus napędzany wodorem spala 
jedynie 8 kg wodoru na każde 100 km. Wpro-
wadzenie takich pojazdów do komunikacji 
miejskiej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie 
powietrza, smog oraz hałas, podwyższając 
dzięki temu komfort podróżowania. 

Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała 
się z polskimi producentami autobusów, mię-
dzy innymi z Ursusem, w kwestii wykorzysta-
nia wodoru jako paliwa. Ursus wyprodukował 
pierwszy polski autobus napędzany ogniwami 
wodorowymi – ma on zasięg 450 kilometrów 
na jednym tankowaniu (dla porównania – 
elektryczne mają zasięg co najwyżej 200 ki-
lometrów). Jego zbiornik o pojemności 1200 
litrów pozwala na zmagazynowanie około 
26,6 kg wodoru. Badania niezawodności 

pojazdów z ogniwami paliwowymi pokazały, 
że mogą one pracować około 5 tys. godzin 
w temperaturze 40–80 stopni Celsjusza bez 
jakiejkolwiek awarii. Testowane w warunkach 
laboratoryjnych ogniwa paliwowe pracowały 
bezawaryjnie przez 10 tys. godzin, co odpo-
wiada przebiegowi około 300 tys. km.

Gdy JSW stanie się producentem wodoru, 
chce zainwestować w mobilne stacje wodoro-
we. Do tej pory Polska jest jedynym dużym 
krajem na mapie Europy, który nie ma ani jed-
nej stacji do tankowania wodoru. W Europie 
jest ich 138 (najbliższa w Rydze), a do końca 
2020 roku będzie ich już 200. Na całym świe-
cie jest ich 328, z czego jedna trzecia w Japonii. 
Zgodnie z planami budowy do 2020 roku ich 
liczba na całym świecie powinna wzrosnąć 
do 1,1 tys. i do 2,8 tys. w 2025 roku, a w ciągu 
kolejnych pięciu lat – do 5,3 tys. Tak jak wpro-
wadzenie autobusów miejskich zasilanych 
wodorem pozwoli zredukować zanieczyszcze-
nie powietrza w aglomeracjach miejskich, tak 
rozwój infrastruktury przeznaczonej do tan-
kowania wodoru poprawi jakość powietrza 
w regionach dotkniętych smogiem.

wodorową koleją bliżej
We wrześniu w Niemczech ruszył pierw-

szy na świecie pociąg zasilany paliwem wodo-
rowym. Również Jastrzębska Spółka Węglowa 
nie zapomina o transporcie szynowym – 
14 czerwca przedstawiciele JSW oraz PKP 
Cargo, największego przewoźnika towarowego 
w Polsce, podpisali list intencyjny na rzecz 
wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć in-
westycyjnych związanych z komercyjnym wy-
korzystaniem paliwa wodorowego. Dokument 
zakłada między innymi produkcję nowych 
typów wagonów i lokomotyw manewrowych 
o napędzie wodorowym oraz późniejszego 
ich utrzymania oraz eksploatacji. Spółka 
dąży do wykorzystania gazu koksowniczego 
do produkcji czystego wodoru, który mógłby 
w przyszłości stać się również bezemisyjnym 
paliwem napędowym dla nowoczesnego tabo-
ru PKP Cargo. Wykorzystanie wodoru do na-
pędu lokomotyw podniesie konkurencyjność 
tego przewoźnika, który nie tylko jest liderem 
rynku przewozowego, ale także nadaje ton 
innowacjom na kolei.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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WFOŚiGW w Katowicach

Śląski WFOŚiGW 
w Poznaniu
Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach – Tomasz Bednarek i Adam Le-
wandowski – byli obecni na targach POL-ECO 
SYSTEM w Poznaniu. Wzięli udział między in-
nymi w debacie z udziałem przedstawicieli sa-
morządów i sektora bankowego, jak również 
w seminarium dotyczącym dorobku 30-lecia 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz systemu finanso-
wania ochrony środowiska w Polsce. 

POL-ECO SYSTEM to największe 
i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, prezentujące 

zaawansowane technologie, rozwiązania i pro-
dukty służące zrównoważonemu rozwojowi. 
Pracownicy WFOŚiGW w Katowicach byli 
zaangażowani w obsługę wspólnego stoiska 
wojewódzkich funduszy – 17funduszy.pl, a do-
radcy energetyczni odpowiadali na pytania 
na stoisku informacyjnym Projektu Doradztwa 
Energetycznego oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W czasie targów rozstrzygnięto również kon-
kurs na plakat promujący Międzynarodowy 
Kongres Klimatyczny 2020. Pierwszą nagrodę 
w konkursie otrzymał katowiczanin – Dawid 
Myszka. Nagrodę wręczył mu minister środo-
wiska Henryk Kowalczyk.  l

Wodór świetnie się sprawdza jako paliwo dla miejskich autobusów
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Co prawda model jest popularny, ale cena 
wersji elektrycznej wysyła ją w rejony pre-
mium, nawet po uwzględnieniu dopłat (jeżeli 
takowe zaczną działać).

Samochód w tej wersji jest napędzany 
silnikiem o mocy 136 KM i z maksymalnym 
momentem obrotowym 260 Nm. W podłodze 
ma akumulatory dające mu zasięg do 340 km. 
Dają mu także większą masę – podczas gdy 
najcięższa wersja spalinowa waży 1158 kg, elek-
tryczny 208 to już 1455 kg. Czy to oznacza, 
że jest także najmniej dynamiczny? Nieko-
niecznie. Co prawda prędkość maksymalna 
jest ograniczona do 150 km/h i to faktycznie 
jest najmniej w gamie silników, ale przyspie-
szeniem elektryk bije spalinowych braci – 
przyspiesza do 100 km/h w 8,1 sekundy. 

Samochód może się poruszać w trzech 
trybach – sport, normal i eco. Oczywiście 
od wyboru trybu zależy dynamika i zasięg. 
W trybie sport raczej trudno będzie liczyć 
na uzyskanie maksymalnego zasięgu, choć 
zapewne jazda będzie przyjemniejsza. A trze-
ba pamiętać, że naładowanie akumulatorów 

do poziomu 80 proc. zajmuje szybkim łado-
warkom pół godziny. 

Niestety elektryk tradycyjnie ceną bije 
na głowę, a nawet na dwie głowy wersje spa-
linowe. Podczas gdy najtańszy spalinowy 208 
w wersji Active (od takiej jest dostępny elek-
tryk) kosztuje 57,9 tys., a najdroższy 71,9 tys. 
złotych, to za samochód elektryczny trzeba już 
dać 124,9 tys. złotych. Najlepiej wyposażona 
wersja e-GT będzie już wymagała wyłożenia 
146,8 tys. złotych!

samocHodowy kluczyk 
wysyłany… smartfonem
Nową elektryczną Hondę e można będzie 

otwierać smartfonem dzięki aplikacji CoSmA 
(Continental Smart Access). Oprócz trady-
cyjnego kluczyka do samochodu nabywca 
otrzyma cyfrowy klucz na smartfona. Za po-
średnictwem aplikacji My Honda+ będzie 
mógł zdalnie otworzyć pojazd za pomocą 
technologii Bluetooth Low Energy (BLE).

– Honda e oferuje zupełnie nowy poziom 
łączności, a cyfrowy klucz zapewni kierowcom 
wyjątkową wygodę i nową funkcjonalność 

– powiedział Shigeo Hamada, kierownik pro-
jektu w dziale Pan European Connectivity 
Business oraz dyrektor generalny działu Au-
tomobile w Honda Motor Europe Ltd.

Ciekawostką jest to, że właściciele samo-
chodów otrzymają kilka wirtualnych kluczy, 
które będą mogli wygodnie udostępnić ro-
dzinie i przyjaciołom, aby mogli skorzystać 
z ich Hondy e. Wystarczy, że wirtualny klucz 
prześlą innemu kierowcy.

Oprócz sprzętu obsługującego Bluetooth 
Low Energy (BLE) CoSmA jest wyposażony 
w system zarządzania kluczami w chmurze 
Continental, gdzie są one tworzone i bez-
piecznie przetwarzane. Technologia CoS-
mA jest kompatybilna z systemem Android 
i smartfonami Apple. Nie jest zastrzeżona 
dla wyposażenia ani sprzedawcy konkretnego 
smartfona. Honda e wjedzie do europejskich 
salonów w 2020 roku.

mercedes nie da zasPać 
drogowcom
Mercedes uruchomi projekt badawczy, 

w którym samochody połączone z internetem 

będą wzywać piaskarki na oblodzone drogi. 
Testowanie programu rozpocznie się w stycz-
niu przyszłego roku i potrwa do końca zimy. 

Już dziś dane z tysięcy samochodów 
wyposażonych w GPS pozwalają na śledze-
nie natężenia ruchu na drogach. Mercedes 
w podobny sposób chce śledzić zmiany w sta-
nie nawierzchni. Sensory obsługujące ABS 
i ESP rozpoznają oblodzone drogi, a moduły 
GPS są w stanie je umiejscowić. Samochody 
połączone z internetem mogą te informacje 
przekazać służbom drogowym. Mercedes za-
cznie testować tego typu technikę w okręgu 
Zollernalb. 

Zamieszkuje go 190 tys. ludzi, z których 
wielu regularnie dojeżdża do pracy na większe 
odległości. Drogowcy tego dystryktu odpowia-
dają za stan około 150 km federalnych auto-
strad, 210 km dróg krajowych i 270 km dróg 
znajdujących się w kompetencji dystryktu.

Informacje z setek połączonych w syste-
mie samochodów mają pozwolić służbom 
drogowym lepiej zaplanować odśnieżanie czy 
odmrażanie nawierzchni. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Na polski rynek wchodzi 
elektryczna wersja Peugeota 208

Samochód w tej wersji jest napędzany silnikiem o mocy 136 KM Najlepiej wyposażona wersja e-GT będzie już wymagała wyłożenia 146,8 tys. złotych

System Mercedesa będzie wzywać piaskarki na oblodzone drogiElektryczną Hondę e można będzie otwierać smartfonem dzięki aplikacji CoSmA
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Peryferia

Wróżba

Zdrowie

Cios w szczękę, czyli zapalenie dziąseł
Stan zapalny dziąseł to powszechna, ale 
często bagatelizowana dolegliwość. Oprócz 
próchnicy i nadwrażliwości jest jednym z naj-
większych wrogów naszych zębów. Dotyka 
nawet dwudziesto- i trzydziestolatków, ale 
jej występowanie nasila się po 35. roku życia. 
Stan zapalny dziąseł jest pierwszym i dosyć 
prostym w leczeniu stopniem choroby dzią-
seł. Nieleczone schorzenie może przekształ-
cić się w zapalenie przyzębia i permanentnie 
uszkodzić zarówno zęby, jak i szczękę i żu-
chwę. Grozi również rozwojem paradontozy.

jakie są Przyczyny 
zaPalenia dziąseł?

Najczęściej winne są złe nawyki, między 
innymi palenie papierosów i niewłaściwa hi-
giena jamy ustnej. Na powierzchni zębów zbie-
rają się bakterie, które w połączeniu ze śliną 
i resztkami jedzenia odkładają się w postaci 
płytki nazębnej, która tworzy porowaty ka-
mień. Kamień wnika pod dziąsła i odpycha 
je od korzeni. W takich warunkach bakterie 
niszczą konstrukcję, dzięki której zęby trzy-
mają się w szczęce.

Zapalenia rozwijają się też po mechanicz-
nych uszkodzeniach dziąseł, spowodowanych 
przez twarde jedzenie czy ich zbyt mocne 
szczotkowanie. Na podrażnienie dziąseł twar-
dym jedzeniem mogą cierpieć osoby, które 
mają znaczne braki w uzębieniu lub zbyt luźno 
ustawione zęby. Takie mechaniczne uszko-
dzenia z reguły nie przekształcają się w stany 
zapalne, ale nie można ich lekceważyć.

Po czym Poznać 
zaPalenie?

Chorzy mogą zaobserwować zaczerwie-
nienie i opuchliznę dziąseł. Są one obolałe, 
czasem krwawią podczas szczotkowania 
zębów. Niekiedy szyjki zębowe staja się od-
słonięte, co ma miejsce przy cofnięciu się 
dziąseł, są też nadwrażliwe na ciepło i zimno. 
Niektórzy chorzy mają nieprzyjemny zapach 
z ust, a także odczuwają niemiły posmak. 
W ostrych stanach zapalnych dziąsła przy-
bierają krwistoczerwoną barwę, a z powodu 
puchnięcia tkanki zmieniają kształt. Zdarza 
się, że w zaawansowanym przebiegu zapalenia 
zęby zaczynają się chwiać.

jak leczyć zaPalenie 
dziąseł?
We wczesnym etapie zapalenie jest od-

wracalne, ponieważ ani tkanka łączna, ani 
kostna, które utrzymują ząb we właściwej 
pozycji, nie uległy zakażeniu. Kluczowe jest 
wtedy usunięcie kamienia nazębnego pod-
czas profesjonalnej higienizacji oraz usunię-
cie nagromadzonych osadów w kieszonkach 
dziąsłowych. Jeśli po zabiegu higienicznym 
nie ma wystarczającej poprawy, lekarz może 
zastosować specjalne wkładki dodziąsłowe 
i płukanki. Często też wykonuje ogólne bada-
nia krwi, aby sprawdzić, czy przyczyną zapa-
lenia nie jest na przykład cukrzyca, niedobór 
witamin czy minerałów.

Przy zaawansowanym stanie zapalnym 
konieczne jest podawanie antybiotyków 

i preparatów zwiększających odporność or-
ganizmu. Zaleca się wtedy również płukanki, 
które rozmiękczają osad albo działają bakte-
riobójczo. Skuteczny jest też żel leczniczy, 
który pacjent może samodzielnie nakładać 
na chore miejsca. Ważne, by starannie wcierać 
żel w dziąsła, by substancja lecznicza dostała 
się do kieszonki dziąsłowej. Jeżeli zapalenie 
spowodowało przerost dziąseł, konieczna 
bywa ich chirurgiczna korekta. Zabieg wy-
konuje się w znieczuleniu.

jak uniknąć zaPalenia 
dziąseł?
Profilaktyka zapalenia dziąseł obejmuje 

przede wszystkim właściwe szczotkowanie 
i dokładne czyszczenie szczelin międzyzę-
bowych nicią dentystyczną. Najlepiej używać 
szczoteczki o średniej twardości włosia i czyś-
cić zęby wzdłuż – od góry do dołu, techniką 
wymiatania. Uniemożliwi to rozwój płytki 
nazębnej, zahamuje gromadzenie się kamienia 
nazębnego i pomoże usunąć resztki jedzenia. 
Należy też rzucić palenie oraz zmniejszyć ilość 
wypijanej kawy. l
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Czasem jedno, pozornie mało znaczące zda-
rzenie może wpłynąć na całe życie. Może 
to być jakieś doświadczenie, jakieś zdarzenie, 
a czasem jedno niefortunnie wypowiedziane 
zdanie. I tak wydarzyło się w życiu Natalii. 
Pochodziła z małego miasteczka, w którym 
wszyscy się znali i w którym nie działo się zbyt 
wiele. Zatrzymujące się co roku na dwa tygo-
dnie w pobliskim mieście wesołe miasteczko 
było jednym z najistotniejszych wydarzeń dla 
większości dzieci. Karuzele, rollercoaster, ga-
binet luster wykrzywiających rzeczywistość, 
wata cukrowa i strzelanie do celu. Tamte-
go późnego lata Natalia została wyciągnię-
ta przez Ankę, swoją najlepszą przyjaciółkę, 
w ramach swojego prezentu urodzinowego, 
do wróżki, która jeździła razem z wesołym 
miasteczkiem i rozkładała się w swoim ma-
łym namiocie. Miał to być nastoletni żart, 
eksperyment, o którym dziewczynki miały 
niebawem zapomnieć. Mijały jednak lata, 
a Natalia nie przestawała rozmyślać o usły-
szanej wtedy wróżbie.

Wróżka przepowiedziała jej, że zakocha 
się prawdziwie tylko raz w życiu, że jej wybra-
nek będzie rosłym góralem z blond czupry-
ną, który pokocha ją najmocniej na świecie, 
musi jednak uważać, bo raz zaprzepaszczona 
szansa się nie powtórzy. I choć minęły lata, 
Natalia dawno skończyła liceum, wyprowa-
dziła się z miasteczka i przestała być naiwną 

dziewczynką, tamta wróżba prześladowała 
ją każdego dnia. Była też wzmocniona tym, 
że ona sama nie pochodziła ze szczęśliwej 
rodziny – jej mama wychowała ją samotnie, 
porzucona przez mężczyznę, który obiecywał 
jej wszystko, ale który równie szybko o wszyst-
kim zapomniał, gdy pojawiła się ich wspólna 
córka. I choć jej mama robiła, co mogła, żeby 
dać jej to, czego potrzebowała – zawsze była 
w niej jakaś niezapełnialna pustka.

Natalia żyła więc jak w bańce, szukając 
swojego blond górala, który miał ją pokochać 
od pierwszego wejrzenia i który mógł nigdy się 
nie znaleźć. Goniąc za tym marzeniem, zupeł-
nie się pogubiła. Jej życie było pasmem prze-
platających się prób związków z niedojrzałymi 
chłopcami i okresów, kiedy bez opamiętania 
rzucała się w wir pracy. Jej nieustanne poszu-
kiwania przynosiły beznadziejne efekty, tak-
że dlatego, że choć od wróżby minęła ponad 
dekada – ona podświadomie cały czas w nią 
mocno wierzyła.

Tak też trafiła na Damiana – wiecznie zja-
ranego bawidamka, który może i był blondy-
nem z gór, ale nigdy nadmiernie nie okazywał 
jej swojego zakochania. Natalia jednak starała 
się za dwoje – tak mocno chciała, żeby ten 
związek działał, że nie przyjmowała do wia-
domości żadnego z sygnałów ostrzegawczych. 
Uczepiła się myśli, że to ten jedyny, a gdy po ja-
kiejś imprezie mocno podchmielony Damian 
się jej oświadczył – zgodziła się od razu, nie 

zważając na fakt, że od miesięcy zapracowy-
wała się na utrzymanie ich obojga. Szczerze 
wierzyła, że sytuacja była przejściowa.

Mijały jednak tygodnie i miesiące i nie 
zmieniło się nic. Natalia jednak poszła za cio-
sem – zaplanowała wesele takie, o jakim ma-
rzyła, odkąd skończyła sześć lat, tylko w nieco 
bardziej ekonomicznej formie. Tuż przed nim 
spotkała się z Anką – która, choć nie widziały 
się od lat, przyleciała na jej ślub. Jakież było 
jej zdziwienie, gdy dowiedziała się, że Natalia 
dalej pamięta o tamtym wesołym miasteczku, 
wróżce i wróżbie sprzed lat. Było to jednak 
nic przy zdziwieniu, gdy odkryła, za jakiego 
człowieka chce wyjść jej przyjaciółka z dzie-
ciństwa. Przez kolejne dni obserwowała jeden 
wielki szereg nieporozumień i przykrych sy-
tuacji, przez które przedzierała się Natalia. 
Gdy jednak zobaczyła kolejną straszną kłótnię 
przyszłych nowożeńców – nie wytrzymała. 
Wyciągnęła niemal siłą przyjaciółkę z miesz-
kania, wsadziła do samochodu i wywiozła 
ją na spacer. Tam wyjawiła jej tajemnicę, która 
– jak myślała – miała być bez znaczenia.

Tamtego lata Natalia wróciła z wakacji 
bezsensownie zakochana w ciemnowłosym 
Robercie. Anka nigdy go nie widziała, ale 
mając nadzieję, że choć trochę uspokoi to jej 
przyjaciółkę, poprosiła wróżkę o drobną przy-
sługę. Wróżka zresztą bywała nią tylko czasa-
mi – zazwyczaj sprzedawała precle. 

 l

Ucieczka z krainy gafy

Szpitalny 
reset
Kolega w szpitalu nie mógł opędzić się od od-
wiedzających. Twierdził, że najgorsi byli na-
rzekacze i kibole, którzy w pojedynkę nie 
chodzą. A trzy osoby przy łóżku to już tłok. 
Koloryzował, bo kibole to była rodzina, która 
nawiedziła go raz w czteroosobowym skła-
dzie i zabrakło krzeseł. Narzekacze to kumple 
z pracy, którzy dzielili się wiadomościami, jak 
to źle bez niego dzieje się w firmie. Trudno 
dogodzić osobie na szpitalnym resecie, ale 
nim fachowcy ustawią człowieka ponownie 
do pionu, nie powinien być sam. 

Osobom wierzącym, że mamy najlepszy 
system opieki zdrowotnej w Europie, odra-
dzam odwiedzanie szpitali. Nie należy od-
wiedzać hospitalizowanych bez ich zgody 
i uprzedzenia o wizycie, żeby nie robić tłumu 
przy łóżku. Nie każdy w kiepskiej kondycji 
chce być oglądany przez wszystkich krewnych 
lub znajomych. Dlatego trzeba wiedzieć, kto 
ma zakaz odwiedzania pacjenta. Różne są spo-
soby dochodzenia do formy, niektórzy dużo 
śpią, mają zabiegi medyczne, inni namiętnie 
oglądają seriale. Trzeba się wstrzelić w życze-
nia, terminarz chorego i regulamin odwiedzin. 

Słuchając utyskiwań mojego kolegi, przy-
pomniałam sobie, co mnie najbardziej wku-
rzało podczas hospitalizacji. Gapie zaglądający 
do wszystkich sal na piętrze. Tak jakby nie 
potrafili zapytać, w którym pokoju leży po-
szukiwana przez nich osoba. Nie mówię tego 
z zazdrości, bo do „mojej” pooperacyjnej sali 
tłumy gapiów nie docierały. Gdy już krążyłam 
po korytarzu, widziałam, że dla innych pacjen-
tek zaglądacze są elementem krępująco-irytu-
jącym, bo nie dają rady przed nimi czmychnąć. 
Sporo osób nie miało zwyczaju pukać do sali 
i czekać na pozwolenie wejścia. A przecież 
pacjentki dostawały zastrzyki, kroplówki, nie-
które wykonywały ćwiczenia rozciągające lub 
spały czy korzystały z basenów. 

Hospitalizacja jest utrapieniem bez 
wsparcia osób zdrowych, silnych i uciążli-
wych dla personelu przez swą dociekliwość. 
Bez odwiedzających nie ma normalnego 
jedzenia, wyprowadzania na spacer, popra-
wiania poduszki na żądanie, mycia głowy, 
golenia i tysiąca pozornie drobnych spraw, 
nabierających istotnego znaczenia podczas 
choroby. Personelu jest w polskich szpitalach 
tak mało, że złudzeniem jest należyta opieka 
nad pacjentem. Z troski o chorego najlepiej 
odwiedziny ustalać w systemie dyżurowym: 
dzisiaj ja, jutro ty, ja kupuję owoce, ty wędliny 
i napoje, ja idę po informacje do ordynatora, 
ty do rehabilitanta itd. Szpitalny savoir vivre 
dyktuje pragmatyka wynikająca ze stanu cho-
rego, ale ogólnych zasad trzeba przestrzegać.

Szpital to nie magazyn rzeczy niepotrzeb-
nych. Nie ma gdzie przechowywać zbęd-
nych upominków. Trzeba ustalić, jaką dietę 
ma chory, a nie biegać przed odwiedzinami 
do marketu, by kupować czekoladki, banany, 
pomarańcze, słodzone soki i inne produkty, 
które nie służą zdrowieniu. Warto pamiętać 
o drobniakach, monety są pacjentom po-
trzebne do korzystania z automatów z napo-
jami i żywnością lub telewizji (często trzeba 
za to ekstra płacić). Zamiast kwiatów, które 
nie wiadomo, gdzie ustawić, lepiej obdarować 
chorego książką, gazetą, płytą z jego ulubioną 
muzyką lub filmem (oczywiście jeśli ma przy 
sobie laptop). Obyśmy wszyscy zdrowi byli, 
bo wtedy mamy największe szanse uniknąć 
szpitalnych gaf.  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Piwo na zdrowie?

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
jesteśmy wśród 20 krajów najbardziej 
narażonycH na cyberataki. Szczególnie 
aktywni są u nas hakerzy rosyjscy. Za niemal 
co drugim atakiem hakerskim stoją grupy 
wspierane przez rządy, którym zależy mię-
dzy innymi na kradzieży wrażliwych danych, 
istotnych z punktu widzenia geopolityczne-
go – wynika z danych firm Thales i Verint. 
Cyberprzestępcy atakują głównie wiodące 
gospodarki. Na tzw. top liście są USA, Chi-
ny, Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy 
Japonia. 

co czwarty Polak robi już zakuPy sPo-
żywcze w internecie. Jednak wiele osób robi 
to sporadycznie, więc zakupy tego typu online 
to 1 proc. rynku. W elektronice natomiast 
e-sklepy mają już 20 proc. sprzedaży. Zapo-
wiada się, że zakupy spożywcze też przejdą 
w większej części do e-sklepów z powodu 
zakazu handlu w niedziele oraz większych ko-
lejek w soboty. Zakupy spożywcze w internecie 
to rynek wart ok. 1 mld złotych i w ostatnich 
latach rośnie w tempie dwucyfrowym. To dla 
firm szansa na wyrównanie strat związanych 
z zakazem handlu w niedzielę, ponieważ 
dostawy ze sklepu internetowego mogą być 
realizowane w ten dzień.

niemal 400 rekordowo wysokicH tem-
Peratur zanotowano na Półkuli Pół-
nocnej latem 2019 roku – wynika z ana-
lizy instytutu klimatycznego berkeley 
eartH. Rekordowe temperatury zanotowano 
w 29 krajach w okresie od 1 maja do 30 sierp-
nia. Co trzeci rekord temperatury zarejestro-
wano w Niemczech. Rekordy temperatur były 
ustanawiane na całej półkuli północnej, nie 
tylko w Europie. W USA pobito ponad 30 
takich rekordów, a w Japonii – 10. Więk-
szość z nich była ustanowiona w XXI wieku 
– w szczególności w latach 2010 i 2003. Lipiec 
2019 roku był najbardziej gorącym miesiącem 
w historii dotychczasowych pomiarów.

flatey to wysPa, która została uznana 
za najPiękniejszą na świecie. Czytelnicy 
magazynu Big 7 Travel uznali, że ta niewielka 
i mało znana wyspa należąca do Islandii, którą 
zamieszkuje sześć osób i która posiada jedynie 
niewielki hotel, jest najpiękniejszą wyspą świa-
ta. Flatey jest wyspą wulkaniczną i miejscem 
lęgowym wielu gatunków ptaków. Jej część 
jest rezerwatem przyrody, a cała – wielką 
atrakcją turystyczną. W pierwszej dziesiątce 
najpiękniejszych wysp świata znalazły się rów-
nież: filipińska wyspa Palawan, Espíritu Santo 
(Vanuatu), Sommaroy (Norwegia), Korcula 
(Chorwacja), wyspy Aran (Irlandia), Pemba 
(Zanzibar), Barbados, Lummi (USA) i Bora 
Bora (Polinezja Francuska). 

Krzyżówka panoramiczna nr 20

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „świat w koloracH jesieni”. 
Nagrodę wylosowała: joanna kalabis.

W przeciwieństwie do wina piwo nigdy nie 
uchodziło za trunek o walorach zdrowotnych. 
O ile w kontekście czerwonego wina mówi 
się o jego dobrym działaniu na serce i układ 
krwionośny, o tyle złocisty napój jest uzna-
wany za wysokokaloryczny i tuczący. Jednak 
najnowsze badania rzucają nowe światło na te 
kwestie i wskazują nawet, że piwo, rzecz jasna 
pite z umiarem, może stać się częścią zdrowe-
go stylu życia. Działa wzmacniająco na serce 
oraz uśmierza ból. Zmiany w postrzeganiu 
piwa zawdzięczamy przede wszystkim browa-
rom rzemieślniczym, które warzą je w bardziej 
naturalny sposób. 

W latach 80. we Francji zaobserwowano 
ciekawy fenomen – pomimo diety bogatej 
w tłuszcze nasycone i cholesterol obywate-
le kraju Moliera rzadziej chorowali na serce 
i przedwcześnie umierali niż mieszkańcy in-
nych państw. Część badaczy tłumacząc ten 
francuski paradoks, wskazywała na czerwone 
wino jako lek na całe zło. Później dowiedzio-
no, że jego umiarkowane picie może polep-
szać drożność tętnic. Inne badania wykaza-
ły, że koneserzy wina mają większą szansę 

na długowieczność. Udowodniono, że obecne 
w winogronach polifenole odpowiadają za do-
broczynny wpływ wina na nasze zdrowie.

zdrowe rzemiosło
W ostatnich latach naukowcy skoncentro-

wali swoje badania na piwie i doszli do równie 
ciekawych wniosków. W 2016 roku amery-
kańscy badacze opublikowali wyniki analizy 
nawyków zakupowych i wyników zdrowot-
nych ponad 30 tys. Amerykanów. Brali pod 
uwagę między innymi jakość diety i stresu. 
Zaobserwowali, że pijący piwo rzemieślnicze 
rzadziej zapadają na choroby serca i cukrzycę 
typu 2. Okazało się nawet, że piwo to może być 
zdrowsze niż czerwone wino, ponieważ często 
jest niepasteryzowane i niefiltrowane. Dzię-
ki temu zawiera więcej związków roślinnych, 
witamin, minerałów i innych zdrowych skład-
ników. Ważna jest jednak dawka – wszystkie 
korzystne właściwości piwa ujawniają się, gdy 
pijemy jedno dziennie (mężczyźni – góra dwa).

Przeciw bólowi
To, że alkohol uśmierza ból, wiadomo 

od początków cywilizacji. Dopiero teraz jed-
nak mamy na to naukowe dowody. W czasie 
eksperymentu na uniwersytecie w Greenwich 
440 ochotników naciskano, szturchano, pod-
grzewano i wychładzano. Okazało się, że po-
dawane im piwo przynosiło im ulgę. Oznacza 
to więc, że wbrew pozorom skuteczność trunku 

w uśmierzaniu bólu nie zależy od jego mocy. 
Już dwa piwa wykazały skuteczniejsze działanie 
od środków przeciwbólowych. Taka dawka 
sprawia, że nieznacznie podnosi się nasz próg 
odczuwania bólu oraz odczuwamy go jako 
mniej intensywny – dokładnie o 24 proc. Efekt 
jest zdecydowanie silniejszy od paracetamolu. 
Naukowcy nie są jednak pewni, dlaczego tak 
się dzieje. Jedna teoria mówi, że alkohol działa 
na te same receptory bólu, co leki. Druga za-
kłada, że piwo czy wino redukują uczucie bólu 
pośrednio, ponieważ obniżają ogólny poziom 
odczuwanego przez nas lęku.

ostrożnie
Lekarze, którzy zapoznali się z wynika-

mi tych badań, zalecają jednak daleko idącą 
ostrożność. Zgadzają się, że niskie lub umiar-
kowane spożycie piwa czy wina może korzyst-
nie wpłynąć na pewne obszary zdrowia. Pod-
kreślają jednak, że żadna ilość alkoholu nie 
jest w stu procentach bezpieczna i w związku 
z tym piwo nie powinno wejść do naszego 
codziennego menu. Według nich przytoczone 
badania mogą tłumaczyć nadużywanie alko-
holu przez osoby żyjące z chronicznym bólem, 
które nie przejmują się długoterminowymi 
konsekwencjami dla ich zdrowia. Wszyscy, 
którzy sięgają po piwo za każdym razem, gdy 
coś im dolega, powinni pamiętać, że picie al-
koholu w stałych dawkach może prowadzić 
do uzależnienia.  MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

W ośrodku kultury i skansenie górniczym 
9–9-bis w Oignies w północnej Francji moż-
na obejrzeć wystawę fotografii zatytułowaną 
„Pologne – L’Autre Pays du Charbon” – „Polska 
– inny kraj węgla”. Autorami kilkudziesięciu 
prac ukazujących codzienność pracy górni-
ków na Górnym Śląsku są francuski fotografik 
Sébastien Husté oraz Jan Czypionka, fotore-
porter i dziennikarz pracujący na co dzień 
w Polskiej Grupie Górniczej. Obaj twórcy 
współpracują ze sobą już od ponad czterech 
lat. Efektem tej współpracy była zeszłoroczna 
wystawa zatytułowana „Lipiniorze”, przed-
stawiająca mieszkańców tej znanej dzielnicy 
Świętochłowic. Tym razem ich prace poświę-
cone polskiemu górnictwu prezentowane 
są na terenie działającego pod patronatem 
UNESCO ośrodka kultury w Oignies w okrę-
gu Pas-de-Calais.

Wystawa Sébastiena Hustégo i Jana Czy-
pionki składa się z dwóch części – w głównej 
sali wystawowej, która została zaaranżowana 
w byłej łaźni łańcuszkowej dawnej kopalni 
węgla kamiennego, nieczynnej już od lat, pre-
zentowane są plansze z kolorowymi fotogra-
fiami pokazującymi codzienną pracę górników 
– od przybycia do kopalni, poprzez przejście 
przez szatnię, łaźnię, zjazd na dół do pracy, 
pracę na przodku i na ścianie, potem powrót 

na powierzchnię. Druga część wystawy przed-
stawia artystyczne, czarno-białe fotografie 
będące swoistym hołdem twórców dla zawo-
du górniczego. Większość fotografii została 
wykonana podczas wielu sesji w kopalniach 
i zakładach Polskiej Grupy Górniczej.

Wystawa, której wernisaż odbył się  
10 października 2019 roku z udziałem władz 
okręgu, cieszy się bardzo dużym powodze-
niem nie tylko wśród licznej na tym terenie 
Polonii. Francuzi, którzy odwiedzają ekspo-
zycję, są zafascynowani fotograficznym prze-
kazem obrazującym górniczy trud. Wystawa 
wpisuje się w obchody rocznicy podpisania 
przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę 
Francuską konwencji w przedmiocie emi-
gracji i imigracji obywateli swoich państw. 
100 lat temu do Francji po lepszy los wyru-
szyło ponad pół miliona Polaków. 3 września 
1919 roku dokument podpisany po I wojnie 
światowej odegrał istotną rolę w dobrych 
relacjach między naszymi krajami. Okaza-
liśmy sobie wsparcie, kiedy Polska borykała 
się z przeludnieniem, Francja zaś brakiem 
rąk do pracy.

W ramach obchodów tego ważnego wy-
darzenia odbywają się także inne imprezy kul-
turalne – w filii Luwru w Lens można oglądać 
wystawę malarstwa „Polska 1840–1918. Zobra-
zować ducha narodu”. Prezentowane są także 

fotografie Kazimierza Zgóreckiego – „Polonia. 
Des Polonais en France depuis 1830”. Poka-
zuje ona udział polskich emigrantów w życiu 
ekonomicznym, politycznym, intelektualnym 
i artystycznym nowej ojczyzny.

Wystawa fotografii Sébastiena Hustégo 
i Jana Czypionki „Pologne – L’Autre Pays du 
Charbon” – „Polska – inny kraj węgla” jest 
dostępna dla zwiedzających do 1 marca 2020 
roku. PGG

Wystawa fotografii Sébastiena Hustégo i Jana Czypionki

Polska – inny kraj węgla
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Jan Czypionka, fotoreporter i dziennikarz pracujący na co dzień w Polskiej Grupie Górniczej


