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Węgiel koksowy powinien być
na liście surowców krytycznych
Europosłanka Izabela Kloc
odpowiada.
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Związki ostrzegają

Jeżeli w najbliższych latach w życie wejdą tzw. dyrektywa metanowa i dyrektywa wodna,
nakładające olbrzymie kary finansowe za emisję metanu do atmosfery oraz zrzut wód kopalnianych,
polskie górnictwo ich nie udźwignie. To oznaczałoby upadek branży.

NOWY GÓRNIK

WIĘCEJ NA S. 3

Chcemy wykorzystać więcej
metanu
– Odmetanowanie jest jednym ze
strategicznych procesów technicznych decydujących o umożliwieniu
wydobycia węgla – mówi Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju
JSW SA.
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Elektryczny nowy rok Porsche
w Polsce
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

2

15–31 ST YCZNIA 2020

B E Z

F A J R A N T U

Kij w mrowisko

Pięścią w stół

PAWE Ł KO ŁODZIE J
przewodniczący FZZG JSW SA

Zmiany małe i większe

Początek nie jest zły

J

ak długo mamy dochody i zapas pieniędzy na czarną
godzinę, tak długo nie ma się czym przejmować.
Na początku tego roku okrzyknięto naszą Spółkę
gwiazdą giełdy. Imponujące wzrosty kursu akcji, wielu
chętnych na ich nabycie mimo szalonego wzrostu
i pochlebne opinie analityków były czymś zaskakującym
po biadoleniu sprzed kilku tygodni. I nagle zjazd
po ogłoszeniu informacji, że sięgnęliśmy po 
700 mln złotych z ponad 1,8 mld złotych oszczędności
na trudny czas. Giełda przypomina trochę magiel sprzed
kilkudziesięciu lat. Tam, w oczekiwaniu na bieliznę,
znudzone kumoszki wymyślały niestworzone historie,
które zaczynały żyć własnym życiem. Część analityków,
niczym te kumoszki, jesienią i na początku zimy w 2019
roku ogłaszała czarny scenariusz dla naszej firmy.
Pogrążyć miało nas wszystko – dobre płace, mniejsze
wydobycie, polityka klimatyczna, koszty i kłopoty
hutnictwa. Co w takim razie stało się, że nagle, w okresie
świąteczno-noworocznym, zyskaliśmy zaufanie
u inwestorów? Moim zdaniem nic szczególnego. A co się
stało, że po ogłoszeniu, że sięgamy po oszczędności,
aby utrzymać tempo inwestycji i w spokojny sposób
prowadzić bieżącą działalność, na giełdzie zapanowała
panika? Też nic.

R

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

OD W YDAWCY

eakcje giełdy są koronnym dowodem na to, że nie
powinniśmy zbytnio przejmować się tą zalegalizowaną
formą hazardu i spekulacji. Napływają także dobre
informacje. W kopalniach JSW węgiel wydobywany
jest z 27 ścian. Wydrążyliśmy o ponad 10 kilometrów
więcej chodników w ramach robót przygotowawczych.
W trzecim kwartale 2019 roku zapanowaliśmy nad
wzrostem kosztów. Z oficjalnych danych wynika,
że gotówkowy koszt wydobycia tony węgla spadł
z 407,1 złotych przed rokiem do 389,7 złotych. Są sygnały,
że węgiel koksowy znów znajdzie się na liście surowców
krytycznych dla gospodarki krajów Unii Europejskiej.
Mimo spowolnienia na rynkach globalnych zaczynamy
ten rok w nie najgorszych nastrojach. •

Rok 2020 Nowy Górnik zaczyna dwiema zmianami. Pierwsza – kosmetyczna. Dostaliście Państwo gazetę w nieco
zmienionej szacie. To mała zmiana, ale mam nadzieję,
że poprawiła przejrzystość pisma. Druga zmiana jest
większa. Sławomir Starzyński opuścił stanowisko redaktora naczelnego. Objął stanowisko dyrektora Biura Komunikacji i PR oraz rzecznika prasowego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Serdecznie gratuluję.
Jest teraz po drugiej stronie stołu, ale w żadnym
przypadku nie po drugiej stronie barykady. Współpracowaliśmy przez kilkanaście lat. Jego teksty bardzo często wzbudzały kontrowersje, ale nigdy nawet najzagorzalsi adwersarze nie mogli zarzucić mu braku wiedzy,
swady w formowaniu poglądów i troski o branżę górniczą. Zwykł mawiać: „Jak czegoś nie wiem, to pytam.
Tylko wychodzenie na idiotę nie wymaga wysiłku”.
Dlatego bardzo często pytał. Pytał zwykłych górników
i autorytety w branży. Menedżerów i działaczy związkowych. Polityków i tych, których polityka nudzi.
Nie szufladkował nikogo ze względu na poglądy
polityczne. Miał dużą intuicję. Wyczuwał zakłamanie,
fałsz, bufonadę i gwiazdorzenie. Bardzo poważnie traktował swoich rozmówców. W sytuacjach różnicy zdań
w czasie autoryzacji wywiadów doradzał, odradzał,
a czasem mówił: Jeżeli pani albo pan chce się narazić
na śmieszność, możemy nanieść proponowaną poprawkę. W jego felietonach było dużo ironii i autoironii, ale
nie było zajadłej złośliwości. Menedżerów zachęcał
do lektury „Paragrafu 22” Josepha Hellera. „To najlepsza szczepionka przeciwko wariactwu” – mawiał.
Zastanawiam się, czy nie był na prowizji u wydawców
tej książki.
To nie jest nekrolog Sławka ani ostatnie wspomnienie o nim. Zapewniam, że linia pisma, które tworzyliśmy razem, zostałnie zachowana. Nowy Górnik jest
płaszczyzną wymiany poglądów środowiska górniczego. Płaszczyzną wymiany poglądów, a nie Hyde
Parkiem ani brukowcem żywiącym się fake newsami.
HANNA KRZYŻOWSKA, REDAKTOR NACZELNA

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Mydlenie oczu

P

rzed końcem 2019 i na początku 2020 roku
wiele czytałem o sprawiedliwej transformacji
energetycznej. Mało tego, zaczęto pisać o transformacji
górnictwa węgla kamiennego. O ile rozumiem
transformację energetyki, o tyle transformacja
górnictwa jest dla mnie jakimś dziwolągiem
językowym i myślowym. O co chodzi? O to, że jak już
ją zakończymy, to będziemy wydobywać złoto zamiast
węgla? A może paliwo do elektrowni atomowej?

K

iedyś modna była restrukturyzacja. Zawsze
oznaczała zamykanie. Czy teraz transformacja
też będzie oznaczała zamykanie? Czepiam się słów,
ponieważ to słowa powinny informować o zamiarach.
Niestety coraz częściej ich znaczenie zmienia się tak,
aby ukryć prawdę.

T

ransformacja energetyczna także jest modnym
hasłem, ale w tym przypadku przynajmniej można
domyślać się, o co chodzi. Chodzi o to, aby energetyka
zużywała mniej węgla, a wytwarzała energię ze źródeł
odnawialnych. Jednak to kolejna pułapka, ponieważ
Unii Europejskiej chodzi o to, aby cały przemysł był
zeroemisyjny. I tu zaczynają się schody. Na razie
technicznie niemożliwe jest stworzenie zeroemisyjnego
przemysłu cementowego, chemicznego, hutniczego
ani systemu miejskich elektrociepłowni. Porywamy
się z motyką na słońce i pięknie to nazywamy.
Pustosłowiem chcemy zastąpić myślenie.

P

odstawą powinna być odpowiedź na pytanie: Ile
na tym zarobimy? Przede wszystkim nasze firmy i ich
pracownicy muszą zarabiać pieniądze na zmianach.
Mam nadzieję, że nie zostanie powtórzony błąd sprzed
30 lat, kiedy zaczęliśmy transformację ustrojową
i nabijaliśmy kabzę obcym firmom. Jeżeli popełnimy
ten sam błąd, obecnie lansowana transformacja
i korzyści z niej płynące będą mydleniem oczu, a nie
impulsem do rozwoju. •

KO PA L N I A W I EDZ Y J S W – N A J W I ĘK S Z Y P R O G R A M ED U K A C YJ N Y R E A L I ZO WA N Y P R Z E Z S P Ó Ł K Ę

Ogłoszono laureatów konkursu zorganizowanego w ramach programu Kopalnia
Wiedzy JSW. Zwycięzcy – zarówno drużynowi, jak i indywidualni – otrzymali nagrody z rąk członków zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Na uroczystym spotkaniu podsumowano największy ubiegłoroczny projekt edukacyjny realizowany
przez Spółkę.
Propagowanie nauki, zwłaszcza
nauk ścisłych, oraz promocja określonych wzorców zachowań w zakresie
ekologii i integracja z lokalną społecznością – to główne cele Kopalni Wiedzy
JSW. – Pokazujemy, że nasza Spółka nie
zajmuje się wyłącznie wydobyciem węgla, ale jest dobrym sąsiadem dla społeczności, w której funkcjonuje – tłumaczy Agnieszka Barzycka, kierownik
Zespołu Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu JSW SA.
Do współpracy przy projekcie pozyskano magazyn National Geographic
Kids. To na jego łamach w ubiegłym

roku publikowano konkursowe zadania w różnych kategoriach. Zainteresowanie okazało się ogromne, bo z całego
kraju napłynęło około 2 tys. zgłoszeń.
W Biurze Zarządu JSW kilkudziesięciu
laureatom konkursu wręczono nagrody. – Najważniejsze, żebyście chcieli
się uczyć i czerpali z tego przyjemność.
My cieszymy się, że możemy wam w tym
pomóc – powiedział przed konkursowym finałem Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu JSW SA.
W konkursie „Temperatura ziemi”
zwyciężył Zespół Szkół Specjalnych
nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, drugie miejsce przypadło zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju,
a trzecią lokatę zajęła drużyna z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Studzionce.
W indywidualnej rywalizacji w kategorii Rodzina Kopalni Wiedzy zwyciężyła
Aleksandra Rączka, a kolejne pozycje
zajęły Aleksandra Borakiewicz oraz Julia Powiecka. W kategorii Przyjaciele
Kopalni Wiedzy nagrody trafiły do Marii

Jarosz, Tomasza Pichli i Łucji Sabaciak.
Przyznano też nagrody w konkursie „Gra
miejska – ratujmy pszczoły”. W kategorii dzieci młodsze najlepszy okazał
się zespół ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, drugie miejsce zajął Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Studzionce,
a na trzeciej pozycji znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
w Jastrzębiu-Zdroju. W kategorii dzieci
starsze zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, pozycja
druga to Zespół Szkół Specjalnych nr 9
w Jastrzębiu-Zdroju, a trzecia – Szkoła
Podstawowa nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
Do laureatów trafiły ciekawe nagrody,
między innymi teleskopy, sprzęt elektroniczny i prenumerata magazynu National Geographic Kids. – Nauka to poszukiwanie prawdy, zadawanie pytań
i znajdowanie odpowiedzi. Jastrzębska
Spółka Węglowa poszukuje ludzi, którzy
zadają pytania, czyli takich jak wy. Życzę
wam, żebyście z tej drogi nie zbaczali

JOANNA KARWOT/ JSW SA

Finał konkursu

Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA:
– Najważniejsze, żebyście chcieli się uczyć
i czerpali z tego przyjemność. My cieszymy się,
że możemy wam w tym pomóc
– komentował konkursowe wyniki Artur
Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW
SA ds. strategii i rozwoju. •
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Europosłanka IZABELA KLOC, odpowiada

ARCHIWUM

Węgiel koksowy powinien być na liście
surowców krytycznych
NOWY GÓRNIK: Na jakim etapie są ustalenia
dotyczące utrzymania węgla koksowego
na liście surowców krytycznych dla gospodarki Unii Europejskiej?
IZABELA KLOC: Zgodnie z trzyletnim cyklem
aktualizacyjnym najnowszą listę surowców krytycznych poznamy w tym roku,
a z tego, co wiem, decyzje mogą zapaść
już w najbliższych tygodniach. Mam głęboką nadzieję, że znajdzie się na niej węgiel koksujący. Pracuję między innymi
w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii w Parlamencie Europejskim. Zrobiłam wszystko, aby przekonać w niej europosłów, że węgiel koksowy jest jednym
z najważniejszych surowców strategicznych. Ostateczna decyzja należy do Komisji Europejskiej. W Polsce, a zwłaszcza
w województwie śląskim, nie trzeba nikogo przekonywać o strategicznej roli węgla
koksującego. Oparty jest na nim cały przemysł stalowy, a stal należy do kluczowych
materiałów wykorzystywanych praktycznie w każdej dziedzinie życia. Niestety
ta argumentacja nie trafia do wszystkich
polityków mających wpływ na proces decyzyjny w unijnych instytucjach.
Nie jest tajemnicą, że w ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska chce
także przeprowadzić dekarbonizację
produkcji stali. Zrodziłoby to problemy
natury technologicznej, ponieważ nie
ma surowca, który mógłby zastąpić węgiel koksujący. Badania nad skutecznym
wykorzystaniem wodoru do produkcji
stali potrwają jeszcze jakiś czas.

Na ile realne jest zagrożenie, że metan
będzie potraktowany jak dwutlenek węgla
i trzeba będzie płacić za jego emisję?
– To prawda, że w niektórych kręgach
unijnych coraz częściej i głośniej mówi
się o włączeniu metanu do europejskiego
systemu handlu emisjami, wzorem opłat
i limitów, jakimi obłożony jest dwutlenek

Izabela Kloc: – Według szacunkowych analiz, gdyby wprowadzono opłaty emisyjne za metan, nasz
przemysł wydobywczy musiałby wydać na opłaty ponad 2 mld złotych

węgla. Jednak należy zaznaczyć, że współczynnik przeliczeniowy metanu wynosi
28, co oznacza, że koszt emisji CH4 będzie
28 wyższy od ceny uprawnienia emisyjnego CO2. Oznacza to, że jego wprowadzenie
spowoduje konieczność zamknięcia nie
tylko kopalń węgla kamiennego, ale także
metanowych kopalń węgla koksującego.
Na razie trudno mówić o konkretnych
decyzjach, ale trzeba sobie zdawać sprawę
z tego zagrożenia. W Polsce około 80 proc.
węgla pochodzi z kopalń metanowych.
Według szacunkowych analiz, gdyby
wprowadzono opłaty emisyjne za ten gaz,
nasz przemysł wydobywczy musiałby wydać na opłaty ponad 2 mld złotych. Spółki
węglowe obciążone dodatkowymi opłatami zostaną zmuszone do ograniczenia
środków na badania nad gospodarczym
wykorzystaniem metanu.
Wśród wielu dobrze rokujących projektów warto wspomnieć o programie
Geo-Metan II, realizowanym przez JSW
wraz z PGNiG i Państwowym Instytutem
Geologicznym. Chodzi w nim o ujęcie
metanu przed rozpoczęciem procesu
eksploatacyjnego i dalsze wykorzystanie
do celów gospodarczych, między innymi
w ciepłownictwie. To jest najlepszy dowód na to, że dochodzenie do dobrych
rozwiązań jest możliwe nie tylko metodą kija, czyli wprowadzaniem kolejnych
opłat, ale także marchewki, jaką jest
wsparcie badań nad minimalizowaniem
wypływu metanu do atmosfery i maksymalizowaniem gospodarczego wykorzystania tego gazu.
Przykłady związane z węglem koksowym i opłatami za emisję metanu świadczą o tym, jak istotny jest wpływ polityki
klimatycznej UE na gospodarkę. Dlatego
też zawsze apeluję o łączenie wysiłków
europosłów z Polski i wspólne zabieganie o nasze sprawy.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY DO SPR AW BEZPIECZEŃST WA SOC JALNEGO GÓRNIKÓW

Związki nie będą bezczynne
Jeżeli w najbliższych latach w życie wejdą tzw. dyrektywa metanowa i dyrektywa
wodna, nakładające olbrzymie kary finansowe za emisję metanu do atmosfery oraz
zrzut wód kopalnianych, polskie górnictwo ich nie udźwignie. To oznaczałoby
upadek branży.
– Nie wykluczamy protestów w obronie miejsc pracy – mówił dziennikarzom
lider górniczej Solidarności Bogusław
Hutek. To niejedyne ostrzeżenie liderów górniczych związków zawodowych,
jakie padło w piątek w czasie obrad Zespołu Trójstronnego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Liderzy związku Sierpień 80 ostrzegają, że górnicy mogą wyjść na ulice,

jeżeli nie zostanie rozwiązany problem
importu węgla z Rosji. Przykopalniane
zwały są pełne węgla, a energetyka go
nie odbiera.
Solidarność także ostrzega przed
górniczym niezadowoleniem. Bogusław
Hutek przed obradami Zespołu wyliczał:
– Płace realne tracą na wartości, problemy nie są rozwiązywane, a sytuacja zaczyna przypominać tę sprzed pięciu lat,
kiedy masowe protesty górnicze zmusiły
rząd PO–PSL do zajęcia się problemami
górnictwa, a ostatecznie przyczyniły się
do utraty władzy przez tę koalicję.
Czy związki rzeczywiście są gotowe
do akcji protestacyjnych? Należy pamiętać, że atmosferę w kopalniach podgrzewają małe organizacje związkowe,

którym zależy na zdobyciu większych
wpływów. To one, a nie duże organizacje, mogą rozpocząć akcje protestacyjne.
Sierpień 80 postanowił zainteresować premiera sytuacją w górnictwie.
W oficjalnym przekazie organizacje
oddziałowe Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 działające w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni zespolonej KWK ROW domagają się
od premiera Mateusza Morawieckiego
oraz od wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina „natychmiastowych i zdecydowanych działań w związku z katastrofalną sytuacją
zespolonej Kopalni Węgla Kamiennego
ROW”. Przykopalniane zwały są niemal
pełne. Jest realne zagrożenie, że z tego

powodu trzeba będzie albo ograniczać
wydobycie, albo w skrajnym przypadku
je wstrzymać. To oznaczałoby, że górnicy
zostaliby wysłani na postojowe. „Sytuacja budzi słuszne niepokoje wśród załóg
górniczych, które gotowe są blokować
przejścia graniczne, aby chronić swoje
miejsca pracy i nie dopuścić do masowego importu obcego węgla, głównie
z Rosji” – ostrzegają liderzy Sierpnia 80.
Import węgla od kilku lat jest krytykowany przez związki zawodowe.
Związkowcy są przekonani, że działania energetyki są obliczone na to, aby
zwały przy kopalniach zostały zapełnione, a wtedy kopalnie będą musiały
sprzedawać węgiel po niższej cenie.
HK
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– Odmetanowanie jest jednym ze strategicznych procesów technicznych decydujących o umożliwieniu wydobycia węgla –
mówi ARTUR DYCZKO, wiceprezes ds. strategii i rozwoju JSW SA

DAWID LACH / JSW SA

Chcemy wykorzystać więcej metanu
HANNA KRZYŻOWSKA: W ostatnim czasie
coraz częściej słychać o metanie i to nie
tylko w kontekście bezpieczeństwa pracy
górników.
ARTUR DYCZKO: Metan jest śmiertelnym
zagrożeniem dla górników. Możliwe,
że już wkrótce stanie się również niebezpieczny dla europejskiego górnictwa.
W Unii Europejskiej coraz częściej słyszy
się o planach włączenia emisji tego gazu
do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS).
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej analizuje możliwy wpływ karnych
opłat na jej kondycję. Prowadzimy stały,
aktywny monitoring procesów legislacyjnych w Brukseli. JSW realizuje ekonomicznie uzasadnione projekty mające
na celu zwiększenie gospodarczego wykorzystania metanu. Ujarzmianie tego
niebezpiecznego gazu jest opłacalne
zarówno dla Spółki, jak i środowiska
naturalnego.

Czy ewentualne opłaty mogą nadwyrężyć
finanse Spółki?
– Opłatami i limitami obłożona
jest emisja dwutlenku węgla. W Polsce około 80 proc. węgla wydobywa się
w kopalniach metanowych, a rocznie
w czasie produkcji tego surowca wydziela się prawie miliard metrów sześciennych metanu. Gdyby trzeba było
płacić za tę emisję, kopalnie metanowe musiałyby rocznie wydać prawie
500 mln euro (około 2 mld złotych).
Tylko w 2018 roku w kopalniach JSW
wydzieliło się około 400 mln metrów
sześciennych metanu. Gdybyśmy nie
wychwytywali tego gazu i jego części nie
wykorzystywali do wytwarzania energii, płacilibyśmy ponad 800 mln złotych
kar za emisję, jeśli metan byłby objęty
systemem handlu emisjami. Dla JSW
to równowartość przyzwoitego wyniku
finansowego za cały rok. Podkreślam –
są to na razie szacunkowe obliczenia,
obrazujące skalę realnego problemu,
a nie rzeczywiste koszty, które będą znane dopiero po ustaleniu opłat.
JSW aktywnie walczy o swoje interesy również w Brukseli. Liczymy,
że ostatecznie pomysły obłożenia opłatami za emisję metanu nie będą priorytetem dla unijnych urzędników i nie
zostaną wprowadzone bez niezbędnych konsultacji ze wszystkimi interesariuszami. A jeśli wystąpią, to będą
poprzedzone wymaganymi okresami
przejściowymi, również z zagwarantowanymi pozwoleniami na bezpłatną część emisji. Wciąż nie wiadomo
także, jaki będzie ostateczny przelicznik określający potencjał cieplarniany
tego gazu w porównaniu z potencjałem cieplarnianym dwutlenku węgla.
Na razie we wszystkich opracowaniach
ten przelicznik wynosi grubo ponad
dwudziestokrotność. Zatem za każdą
tonę wyemitowanego metanu musielibyśmy płacić ponad 20 razy więcej
niż za tonę dwutlenku węgla. Na razie
opłaty środowiskowe za emisję tego
gazu można uznać za symboliczne – nie
przekraczają 30 groszy za tonę.

Artur Dyczko, wiceprezes ds. strategii i rozwoju JSW SA: – Uważam, że powinniśmy jak najwięcej metanu wykorzystać do celów energetycznych. Musimy mieć
nad tym kontrolę, żeby mieć 100-proc. pewność, że zostało zrobione wszystko co możliwe, aby chronić nasze miejsca pracy i dobrobyt całego regionu, by chronić
Jastrzębską Spółkę Węglową
Opłaty karne to jedno z zagrożeń wywoływanych przez metan. W kopalniach
JSW pracujemy coraz głębiej, dlatego
będzie rosło zagrożenie tym gazem. Wiemy o tym, dlatego też jego zwalczanie
jest dla nas sprawą priorytetową. Mamy
do czynienia z gazem, który jest szkodliwy dla środowiska, niebezpieczny dla
górników, ale też jest niezwykle cennym
paliwem. Dlatego nie szczędzimy wysiłków, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym załogom, zminimalizować emisję
metanu do atmosfery i maksymalizować
gospodarcze wykorzystanie ujmowanego przez nas gazu.
Najskuteczniejszym sposobem zwalczania zagrożenia metanowego jest odmetanowanie górotworu. Na ten cel każdego roku wydajemy ogromne fundusze.
W ubiegłym roku w naszych kopalniach
ujęto przez system odmetanowania ponad 130 mln m3 metanu.

Znaczna część uwolnionego gazu ulatnia
się do atmosfery.
– Efektywność odmetanowania kopalń od lat utrzymuje się na poziomie
trzydziestu kilku procent. Spowodowane jest to tym, że metan ujmowany jest
głównie z wyrobisk eksploatacyjnych
w trakcie prowadzenia wydobycia węgla
i tu efektywność kształtuje się na poziomie 40 do nawet 80 proc. Nie jest to wynik
najgorszy, chociaż mógłby być oczywiście
lepszy. Z kolei metan wydzielający się
w trakcie robót przygotowawczych jest
w całości odprowadzany do atmosfery.
Taki sposób odmetanowania związany
jest z charakterystyką naszego złoża.
Lepsze efekty na świecie uzyskuje się
w trakcie prowadzenia odmetanowania

przedeksploatacyjnego. Niestety, dotychczas u nas wszystkie próby kończyły się
niepowodzeniem. Nie poddajemy się
jednak. Obecnie wspólnie z PGNiG oraz
Państwowym Instytutem Geologicznym
wdrażamy program Geo-Metan I.

Na razie najskuteczniejszym sposobem
zagospodarowania metanu i zapewnienia
bezpieczeństwa górnikom jest odmetanowanie przodków i ścian. Dlaczego robią
to firmy zewnętrzne?
– Tak było dotychczas i było to konsekwencją decyzji podjętych wiele lat
temu. Nie chcę oceniać, czy były to dobre, czy złe decyzje. Z analiz przedstawionych zarządowi JSW wynika, gdy
myślimy perspektywicznie o Spółce,
a zwłaszcza o jej bezpieczeństwie, że należy powołać specjalny zespół oraz wypracować i wdrożyć w trybie pilnym
działania uniezależniające firmę od zewnętrznych kontraktorów. Odtwarzamy
własne kompetencje. To już się dzieje.
Zatrudniamy specjalistów. Przeprowadzamy szkolenia. W grudniu i styczniu
60 osób przejdzie szkolenia z zakresu
obsługi stacji odmetanowania. Przejmujemy pełną kontrolę nad stacjami odmetanowania oraz sieciami rurociągów
metanowych we wszystkich naszych kopalniach. Najważniejsza infrastruktura
będzie pod naszą kontrolą i będziemy
ją modernizować. Dystrybucja paliwa
i energia mają znaczenie strategiczne,
dlatego my będziemy odpowiadać za ten
obszar. Będziemy mieli pełną kontrolę
nad pracą wszystkich stacji odmetanowania i dystrybucją gazu do odbiorców.
Wdrażamy również projekt wizualizacji sieci odmetanowania w wyrobiskach

dołowych. To będzie kilkadziesiąt punktów pomiarowych, które dadzą nam
podgląd na ujęcia gazu ze wszystkich rejonów eksploatacyjnych. Chcemy mieć
stały i w pełnym zakresie podgląd na całą
powierzchniową i dołową sieć odmetanowania. Nadzór będzie prowadzić Centrum Zaawansowanej Analityki Danych
(CZAD). Jest to innowacyjne podejście
i zostanie zrealizowane za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych.
Pozwoli to na natychmiastową reakcję
w przypadku jakichkolwiek niekorzystnych zmian w ujęciu metanu. A trzeba
powiedzieć, że sieć odmetanowania jest
bardzo wrażliwa na przykład na zmianę
ciśnienia barometrycznego. Zwiększy
to więc w znaczący sposób bezpieczeństwo naszych załóg. Może nie wszyscy
zdają sobie sprawę, że bez odmetanowania przodków nie ma fedrunku. Odmetanowanie jest jednym ze strategicznych
procesów technicznych decydujących
o umożliwieniu wydobycia węgla.

JSW dotychczas miała ograniczoną kontrolę nad infrastrukturą odmetanowania?
– Zawsze byliśmy właścicielem
infrastruktury, ale obsługa i pewien
rodzaj nadzoru bieżącego były kupowane od firm zewnętrznych. W czasie
restrukturyzacji górnictwa na przełomie XX i XXI wieku uznano, że należy
odchudzić struktury spółek węglowych
i wydzielić z nich wszelką działalność
wspierającą wydobycie. Funkcjonujące przy kopalniach oddziały odmetanowania połączono w spółki mające
świadczyć kopalniom usługi krytyczne z punktu widzenia ruchu zakładu
górniczego.
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Dlaczego Spółka zmienia swoją politykę
w tym aspekcie?
– Zadaliśmy sobie pytanie: Czy usługi
zewnętrzne przygotują nas w wystarczającym stopniu do wyzwań związanych z polityką klimatyczną? Z analiz
wynika, że jeżeli chcemy mieć pewność,
że zostało zrobione wszystko, co możliwe, aby maksymalnie ograniczyć wpływ
polityki klimatycznej na finanse firmy,
musimy decydować o wszystkim, co jest
związane z odmetanowaniem, łącznie
ze sposobami monitoringu wykorzystującymi najnowsze zdobycze informatyki.
Dlatego musimy umieć obsługiwać sieć,
kontrolować przesył gazu po odmetanowaniu, monitorować i nadzorować cały
proces tak, aby samo wiercenie otworów
metanowych wykonywane przez firmy
mogło być realizowane bez większych
zakłóceń. Obecnie przy pomysłach płynących z kręgów unijnych o włączeniu
emisji z metanu kopalnianego do europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)
odbudowywane przez nas służby odmetanowania będą również główną linią
obrony JSW w walce o efektywne wydobycie węgla. Nie mamy wyjścia. Możemy
polegać tylko na własnych pracownikach
– ich wiedzy, kreatywności i oddaniu.
W mojej ocenie sieci oraz przesył mediów
takich jak metan i wytwarzanie energii
to infrastruktura strategiczna i krytyczna
dla JSW, dlatego musi być pod naszym
szczególnym nadzorem.
Teraz już nie będzie przetargów i ofert dla
firm zewnętrznych?
– Będą, ale na konkretne prace, a nie
na pewien rodzaj zarządzania połączony
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z elementami kontroli. Sprawa jest dość
prosta – mieliśmy majątek, ale nie sprawowaliśmy nad nim 100-proc. kontroli
własnymi ludźmi. W drodze przetargu na odmetanowanie, utrzymanie rurociągów i stacji odmetanowania raz
na dwa–trzy lata wyłanialiśmy spółkę,
która za nas sprawowała pieczę. W sumie co dwa lata prowadzono największe
w Spółce postępowanie przetargowe,
którego budżet sięgał blisko pół miliarda
złotych. Pokaźna kwota, prawda?

Pracownicy JSW zrobią wszystko taniej?
– Na pewno będzie bezpieczniej,
a w przyszłości wierzę, że również
znacznie taniej. Będziemy mieć władzę
nad źródłami energii i nad ich przesyłem. Proszę mi powiedzieć, kto ma władzę w energetyce: elektrownie czy właściciele sieci przesyłowych?
To pytanie retoryczne. Właściciele sieci
przesyłowych decydują, czy energia popłynie, czy nie.
– Właściciele i operatorzy gazociągów też decydują, czy gaz płynie, czy
nie. Przesył to nerw gospodarki i jeden
z najważniejszych elementów decydujących o bezpieczeństwie kraju.
Kto będzie odpowiadał za ten newralgiczny „odcinek” w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej?
– Powołane w Biurze Zarządu Biuro
Odmetanowania i Zarządzania Mediami
Energetycznymi będzie teraz opracowywać i zatwierdzać projekty odmetanowania dla wszystkich wyrobisk eksploatacyjnych, dodatkowo będzie również

monitorować poziom ujmowanego metanu, badać sprawność odmetanowania
oraz koordynować serwisy i przeglądy
stacji odmetanowania. Tych kosztów nie
będziemy już ponosić w ramach świadczonych dla nas usług wiertniczych. Wierzę również, że podjęte przez nas działania pozwolą zwiększyć konkurencję
w obszarze wykonywania samych wierceń w przodkach. Jesteśmy zainteresowani, aby jak najwięcej firm posiadających
niezbędne kompetencje stawało do ogłaszanych przez nas przetargów. Ot i tyle.
Podsumowując: niczego nie zabieramy, nikogo nie rujnujemy. Tworzymy konkurencję, zabezpieczamy nasze
kopalnie przed widocznym spowolnieniem w branży metalurgicznej, rozpoczynamy kolejny etap przygotowania
Spółki na wypadek, gdyby jednak była
konieczność płacenia za emisję metanu.
Czyli co robimy? Walczymy o przyszłość
kopalń JSW.

Bez inwestycji nawet najlepsze Biuro
Odmetanowania i Zarządzania Mediami
Energetycznymi niewiele zrobi.
– Do roku 2021 zamierzamy przeznaczyć na modernizację i rozbudowę
infrastruktury związanej z odmetanowaniem i gospodarczym wykorzystaniem
metanu prawie 350 mln złotych. Planujemy zwiększenie produkcji energii
elektrycznej z metanu z 87 do 435 GWh
rocznie. Docelowo wytwarzanie energii elektrycznej z gazu koksowniczego
i metanu ma w pełni zaspokoić nasze
potrzeby. Szacuję, że w przyszłym roku
koszty energii zużywanej przez zakłady
JSW przekroczą 370 mln złotych. Wiem,
REKLAMA
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wydamy dużo, ale kiedy osiągniemy wyznaczony cel, w ciągu jednego roku zaoszczędzimy więcej. Mamy efekt ekonomiczny, ekologiczny i przede wszystkim
poprawiamy bezpieczeństwo pracy.

Z naszej rozmowy wynika, że zarząd trzyma rękę na pulsie, a metan w JSW zostaje
konsekwentnie wykorzystany gospodarczo, stając się szansą Spółki?
– Uważam, że powinniśmy jak najwięcej metanu wykorzystać do celów
energetycznych. Musimy mieć nad tym
kontrolę, żeby mieć 100-proc. pewność,
że zostało zrobione wszystko co możliwe, aby chronić nasze miejsca pracy
i dobrobyt całego regionu, by chronić
Jastrzębską Spółkę Węglową. Mamy zarząd, który swoimi działaniami i konsekwencją w ich wdrażaniu osiąga dla
Spółki wymierne korzyści. Proszę sobie
wyobrazić, że powołanie przez nas oddziałów odmetanowania, które sukcesywnie będziemy rozbudowywać, pozwoliło zaoszczędzić dla JSW okrągłą
kwotę ponad 100 mln złotych w ostatnim
postępowaniu przetargowym na usługi
odmetanowania naszych najbardziej
metanowych zakładów, czyli Pniówka,
Budryka i Szczygłowic.
Zapewniam, że nie boję się tych wyzwań! Tu jest Jastrzębie-Zdrój i permanentny bój z żywiołami. Praca w JSW nauczyła mnie pragmatyzmu oraz pokory,
ale dała mi również wielką wiarę w ludzi.
Wspólnymi siłami ujarzmimy również
metan. To ludzie tworzą siłę i wartość
jastrzębskiej spółki. Pani redaktor, witam
w krainie, gdzie słaby ginie!
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

6

15–31 ST YCZNIA 2020

A K T U A L N O Ś C I

WĘGIEL I ENERGETYKA WĘGLOWA. Polska, reprezentowana na Radzie
Europejskiej przez premiera Mateusza Morawieckiego, uzyskała
zwolnienie z zasady osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej
w 2050 roku. Będziemy mogli przeprowadzić transformację
energetyczną tak, żeby była ona bezpieczna i korzystna
gospodarczo. Dostosowujemy tempo transformacji do stanu
naszej gospodarki, do tego, na co nas stać, ale także do tego,
jaki będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
i w jakim stopniu Polska będzie mogła z niego skorzystać. Z puli
100 mld euro w utworzonym funduszu istotna część przypadnie
właśnie Polsce. Węgiel i energetyka węglowa będą potrzebne
jeszcze przez dziesięciolecia. – Nie pytajmy, co po węglu,
ale co obok i co z węgla możemy wykorzystywać – mówi
wiceminister Adam Gawęda w rozmowie z Nowym Górnikiem.
ROZMAWIA HANNA K R Z YŻOWSK A

NOWY GÓRNIK: Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jeśli Polska nie
zobowiąże się do utrzymania unijnego
celu osiągnięcia neutralności klimatycznej
do 2050 roku, to nie będzie mogła skorzystać ze środków na sprawiedliwą transformację energetyczną. Prezydent Francji
wielokrotnie zarzucał polskim władzom
brak odpowiedzialnych działań służących ochronie klimatu oraz prowadzenie
polityki służącej górnictwu i energetyce
węglowej.
ADAM GAWĘDA: Uważam, że prezydent Macron zagląda do cudzego ogródka, aby
nie mówić o problemach we Francji.
Miałem okazję obserwować demonstrację żółtych kamizelek w Paryżu,
które od ponad roku odbywają się regularnie w wielu francuskich miastach,
a nie tylko w stolicy. Nie czułem się
bezpiecznie. Przecież ruch żółtych kamizelek zaczął działać po ogłoszeniu
podwyżki akcyzy na olej napędowy
i na benzynę. Najbardziej miał podrożeć olej napędowy, a większa akcyza
miała spowodować spadek jego zużycia
i przyczynić się do ochrony klimatu.
Co się okazało? Że robotnicy, którzy
dojeżdżają do pracy samochodami
z silnikami Diesla, straciliby najwięcej.
To oznacza, że część protestów to efekt
obaw wynikających z polityki klimatycznej. Uważam, że powaga urzędu
wymaga od prezydenta Francji większej powściągliwości w formułowaniu
opinii. Polska będzie szła drogą ochrony klimatu, ale we własnym, adekwatnym do możliwości tempie.

Co to oznacza?
– Polska potrzebuje więcej czasu
i pieniędzy na dostosowanie swojej gospodarki do standardów forsowanych
przez bogate kraje UE. Nie potrafię
teraz powiedzieć, ile lat więcej ani ile
pieniędzy więcej. Koszty transformacji energetycznej są oceniane na setki miliardów złotych. Transformacja
całej gospodarki będzie kilkukrotnie
droższa. Czas i koszty to główne problemy. Dotychczasowa polityka Komisji
Europejskiej ograniczała się do wyznaczania coraz bardziej ambitnych celów i pomijania kosztów finansowych,
społecznych i skutków ekonomicznych
dla UE oraz poszczególnych krajów. Nie
mogłem oprzeć się wrażeniu, że namawiano nas do działania na zasadzie:
Burzymy natychmiast stary dom, chociaż nie mamy nawet fundamentów
nowego lokum. Unijni przedstawiciele
mówią o 100 mld euro dla regionów

górniczych. To tylko część kosztów. Nie
wiem, ile przypadnie Polsce. Według
obliczeń Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach tylko transformacja związana z działalnością Polskiej Grupy Górniczej kosztowałoby około 45 mld euro.

Może nie przypadnie nam nic albo jakieś
symboliczne kwoty?
– Neutralność klimatyczna jest ideą,
która zadziałała na wyobraźnię. Jednak
należy dokładnie przeanalizować jej
skutki gospodarcze. Proszę pamiętać,
że Europa potrzebuje stali, aby budować wiatraki. Czy ma tę stal sprowadzać z krajów, w których nie ma ograniczeń emisji? Potrzebujemy towarów,
ale przecież w każdym produkcie jest
zawarty jakiś ślad węglowy, ponieważ
jego wytworzenie wymagało energii.
W dodatku trzeba było ten produkt dostarczyć do Europy. Samolot, statek handlowy, ciężarówka albo pociąg też zużyły
energię. Zastanówmy się, czy nie opłaca
się dla ochrony klimatu zatrzymywać
przemysłu w Europie. Przysłużymy się
klimatowi w dwójnasób. Zaoszczędzimy
na emisjach transportu i na emisjach
z zakładów.

Co obok

a nie

UE mówi o opłatach węglowych obciążających towary sprowadzane spoza Unii.
To dobry pomysł?
– Zapewne byłoby to wyrównanie
szans. Przemysł unijny traci konkurencyjność, ponieważ opłaty za emisję dwutlenku węgla są coraz wyższe.
Nie obawia się pan, że zaczęłaby się wojna handlowa z potęgami gospodarczymi,
które nie biorą udziału w Zielonym Ładzie,
a nawet nie realizują globalnych koncepcji
ochrony klimatu?
– Ma pani rację. Zapewne uznano
by, że UE stosuje cła. Czy skończyłoby się to wojną handlową? Nie wiem.
Wiem natomiast, że najskuteczniejszym
sposobem ochrony klimatu jest porozumienie globalne. Polska akcentuje taką
potrzebę.
Na razie próbowano nas zaprosić
do gry, w której mieliśmy szansę wyłącznie na przegraną. My zaproponowaliśmy
racjonalność i zasady gry, dzięki którym
nie ma przegranych.
Polskie górnictwo przetrwa tę batalię?
– Kopalnie są nam potrzebne, ponieważ gospodarka potrzebuje węgla. Proszę pamiętać, że mówimy o neutralności
klimatycznej w perspektywie kilkudziesięciu lat. W przypadku Polski, która
potrzebuje więcej czasu, na przykład
o 50 latach. W tym czasie możliwy
jest postęp techniczny, dzięki któremu

Wiceminister Adam Gawęda: – Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok niego i jak możemy go wykorzystać
będzie można spalać węgiel przy ograniczonej emisji. Przerabiać go na paliwo
gazowe albo ciekłe. Wytwarzać syngaz
w procesie zgazowania węgla i wykorzystywać go w przemyśle chemicznym.
W 1990 roku nikt nie sądził, że będzie internet, powszechna sieć telefonii komórkowej, telewizja internetowa
albo internetowa bankowość. Samochody elektryczne były ciekawostką
techniczną. Owszem, pisano o takich
możliwościach, ale informacje na te
tematy były traktowane jak futurologia
niepoparta żadnym doświadczeniem.
Jeżeli się zmobilizujemy, możemy wiele

osiągnąć w dziedzinie produkcji z węgla paliw i półproduktów dla przemysłu chemicznego. Wiem, że warto dbać
o zasoby naturalne, bo one są skarbem.
Przez wiele lat nie przywiązywano
wagi do znaczenia metali ziem rzadkich. Teraz okazuje się, że to surowce
strategiczne niezbędne w technologiach związanych z elektromobilnościa
i telefonią komórkową.

Czy temat ochrony klimatu będzie ważny
w czasie kampanii prezydenckiej?
– Sądzę, że tak. Jeżeli chcemy,
aby był jakiś pożytek z takiej debaty
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e co po nim
politycznej, trzeba trzymać się faktów
i obiektywnych danych. Wiem, że nie
każdy wyborca jest specjalistą w tej
dziedzinie. Dlatego apeluję do polityków, aby nie używali nieracjonalnych
argumentów. Polska nie ma czarnej
twarzy pobrudzonej węglem. Od kilku
lat spółki wydobywcze inwestują w nowoczesne i innowacyjne technologie,
a także energię odnawialną, między
innymi w fotowoltaikę.
Nie jesteśmy globalnym trucicielem.
Dbamy o środowisko naturalne. Chcemy rozwijać nasz przemysł w sposób
możliwie jak najmniej niekorzystny dla

środowiska naturalnego. Jednak nie
można oczekiwać od nas cudów. Nie
nadrobimy w błyskawicznym tempie
zaległości, które nawarstwiały się przez
dziesięciolecia. Fałszywa jest teza, że jeżeli nie możemy zrezygnować z węgla
w ciągu najbliższych 10, 20, czy nawet
30 lat, to nic nie robimy i nie będziemy robić. Będziemy to robić w tempie,
na jakie nas stać. Nasze możliwości
wynikają z ograniczeń technicznych
i finansowych.

Krytycy twierdzą, że to porażka, bo będziemy trucicielem Europy.

– To kolejne nieporozumienie. Sukces premiera Mateusza Morawieckiego
polega na tym, że przekonał naszych
partnerów, którzy długo nie potrafili
zrozumieć naszej wyjątkowej sytuacji.
Otóż stanowisko polskiego rządu jest
jasne: Chcemy chronić klimat, mamy
przygotowaną politykę; potrzebujemy
jednak więcej czasu i wsparcia finansowego, a także zrozumienia, że węgiel
kamienny w naszych warunkach jeszcze
przez dziesięciolecia będzie potrzebny.
Państwa unijne w końcu zgodziły się
z tymi argumentami.
Uważam, że nieporozumienia mają
dwa źródła. Pierwsze z nich to niezrozumienie treści dokumentów. Drugie
– polityczne zacietrzewienie. Proponuję, aby przy sprawach tak ważnych jak
polityka klimatyczna i transformacja
energetyczna nie kierować się zasadami
walki politycznej, ale dobrem wspólnym
Polski. Przecież rząd nie walczy o chwilowy sukces, który będzie spożytkowany
w bardzo krótkim czasie. To sukces obliczony na pokolenia. Myślmy takimi kategoriami. Jestem zwolennikiem ponadpartyjnego porozumienia w sprawach
transformacji energetycznej i polityki
ochrony klimatu, ponieważ te przedsięwzięcia odcisną swoje piętno na wielu
pokoleniach.

Jesteśmy na etapie dyskusji o wyobrażeniach i lękach. Pan mówi o faktach. Kiedy
fakty przezwyciężą lęki?
– Będziemy przebijać się z informacją o faktach. Przygotowujemy się
do tego, aby nasz głos był słyszalny
w ośrodkach opiniotwórczych nie
tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. To nie jest takie
proste. Europa Zachodnia od ponad
30 lat opiera się na informacjach tworzonych przez tak zwane zielone ugrupowania. To nie jest obraz obiektywny.
Oczywiście trzeba dbać o środowisko
naturalne, jednak Europa, a za nią
reszta świata jest na ścieżce rozwoju,
z której nie można w sposób radykalny
zejść, ponieważ groziłoby to wielkimi
konfliktami społecznymi. Trzeba znaleźć złoty środek. Polska proponuje
takie rozwiązania. Na razie jesteśmy
na przykład pod wrażeniem sukcesów
Hiszpanii, która ogranicza zużycie węgla, a importuje energię z Maroka, która jest wytwarzana w elektrowniach
węglowych. Te elektrownie są mniej
przyjazne środowisku niż elektrownie

polskie. Podobnie jest z importem stali
z krajów azjatyckich czy nawet z Rosji.
Importujemy towary, które są wytwarzane ze znacznie większą szkodą dla
klimatu w krajach, które nie zwracają
uwagi na unijne obostrzenia. W dodatku ten import rośnie.
Unia Europejska zmniejsza emisję
gazów cieplarnianych, a reszta świata
ją zwiększa tak, że globalnie ona rośnie.
Rozwiązania klimatyczne muszą być globalne. Co za pożytek z tego, że my nie
wyemitujemy miliona ton dwutlenku
węgla z huty spełniającej ostre wymagania, skoro kupimy potrzebną stal z huty
chińskiej, która wyemitowała 1,5 mln
ton dwutlenku węgla, produkując stal
dla nas? W dodatku dołożymy emisję
towarzyszącą transportowi tej stali przez
kilka tysięcy kilometrów.

Wróćmy proszę do górnictwa węgla kamiennego. Jaka jest jego przyszłość?
– Biorąc pod uwagę aktualne nastroje w Unii Europejskiej, sytuacja nie
jest łatwa. Dlatego powtórzę, że powinniśmy zdać się na rozwiązania innowacyjne. Na przykład w Japonii działają elektrownie węglowe, w których
stosuje się spalanie węgla w atmosferze z dużą ilością tlenu. Okazuje się,
że emisja dwutlenku węgla jest wtedy znacznie mniejsza, niż nakazują
to najbardziej restrykcyjne normy,
które zaczną wkrótce obowiązywać
w UE. Dobrym rozwiązaniem jest także kogeneracja. To wytwarzanie ciepła
i energii elektrycznej w najbardziej
efektywny sposób, w jednym procesie
technologicznym. W Unii Europejskiej
kogeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej
efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych
szkodliwych związków chemicznych.
Efektywność energetyczna systemu
skojarzonego jest nawet o 30 proc.
wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowni kondensacyjnej i ciepła
w kotłowni.
Moim zdaniem nasze wysiłki powinny koncentrować się na odpowiedzi na pytanie: Jak tworzyć technologię,
by stabilność sektora surowcowego i potencjał, który towarzyszy nam w naszym
regionie, były właściwie wykorzystywane. Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok
niego i jak możemy go wykorzystać. •
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Ekologia w drobnych krokach

W coraz większej liczbie miejscowości woda z kranu nadaje się bezpośrednio do picia. Nie musimy kupować
w sklepie kolejnych zgrzewek w plastikowych butelkach. Wodę z kranu w bidonach, termosach czy szklanych butelkach możemy zabierać ze sobą do pracy
czy szkoły. Kanapki możemy zapakować
do wielorazowego pojemnika, zamiast
zawijać je w jednorazową folię. Podobnie podczas robienia zakupów – warto
zastąpić foliową reklamówkę własną
torbą z materiału czy koszykiem.
DOBRY ZWYCZAJ, NIE WYRZUCAJ. Ludzie wyrzucają mnóstwo jedzenia: a to bo zbyt
długo leżało w lodówce, a to bo czegoś
było zbyt dużo. Przemyślane zakupy

są podstawą racjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi. Warto
planować menu na kilka dni do przodu
i robić zakupy z listą w ręku. Z resztek
znalezionych w lodówce możemy przyrządzić smaczne potrawy albo uprawiać
recykling kulinarny: na przykład z pieczonych warzyw zrobić zupę krem. Nadmiar żywności można też przetworzyć,
zamrażając na później. W zarządzaniu
kuchnią pomaga też dobra organizacja przestrzeni – wtedy wiadomo, gdzie
co jest, co się kończy, łatwiej przygotować listę zakupów i kontrolować daty
przydatności do spożycia.
EUREKA, OSZCZĘDZAMY. Warto wyrobić
nawyk wyłączania światła w pomieszczeniach, w których akurat nikt nie przebywa. Nieużywane urządzenia dobrze
odłączyć od prądu, a nie tylko uśpić.
Nasz miesięczny rachunek za prąd
obniżą żarówki LED i listwy zasilające
z wyłącznikiem. Oszczędzać możemy
również wodę, szczególnie że w kilku
codziennych czynnościach marnuje się
ją zupełnie niepotrzebnie. Jeśli będziemy
zakręcać kran w trakcie mycia zębów,
brać szybki prysznic zamiast kąpieli
oraz korzystać ze zmywarki, gdy jest
pełna brudnych naczyń, zaoszczędzimy

MATERIAŁY PRASOWE

Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw
Ziemi na krótko, ale to od nas zależy,
w jakim stanie zostawimy świat kolejnym pokoleniom. Mimo że działania pojedynczych osób wydają się kroplą w morzu potrzeb, warto dbać o środowisko
i przekazywać dobre wzorce. Pamiętajmy,
że sami jesteśmy częścią przyrody, więc
dbając o nią, dbamy też o siebie. Czasami
wystarczy niewielka zmiana w codziennych zachowaniu, by zacząć żyć bardziej
ekologicznie.

Pamiętajmy, że sami jesteśmy częścią przyrody
od kilku- do kilkuset litrów wody
miesięcznie.
KAMYCZEK DO OGRÓDKA. Ekologiczny
może się też stać nasz przydomowy ogródek. Starajmy się uprawiać rośliny, które
są naturalne dla danego ekosystemu. Nie
kośmy trawnika zbyt nisko – bardziej
naturalnym rozwiązaniem będzie łąka.
Rośliny powinno się podlewać rano,

a nie w ciągu dnia, kiedy woda szybko
wyparuje. Do podlewania możemy użyć
linii kropkujących lub węży z otworkami, a najlepszym sposobem na podlewanie jest gromadzenie deszczówki.
Ze szkodnikami walczmy, używając naturalnych preparatów. Część ogródka
możemy przeznaczyć na warzywniak,
dzięki czemu staniemy się bardziej samowystarczalni i nie będziemy skazani
na zakup wszystkich owoców i warzyw.
ŚMIECI Z RECYKLINGU. Obecnie w Polsce
tylko 40 proc. wszystkich zebranych
plastikowych opakowań znów trafia
do obiegu i jest poddawane recyklingowi. Żeby poprawić tę statystykę, wystarczy prowadzić segregację śmieci zgodnie z wytycznymi naszego samorządu.
Ale prostych, praktycznych technik
i pomysłów jest więcej. Myjmy butelki, jeżeli taki wymóg stawia odbiorca
śmieci. Wybierajmy takie opakowania,
które łatwo poddają się recyklingowi
– na przykład butelki PET lub rPET.
Grillując, nie używajmy jednorazowych sztućców, kubków, talerzyków
i plastikowych słomek do napojów. Nie
wyrzucajmy też od razu sprzętów, zastanówmy się, czy któryś z nich nie jest
jeszcze wystarczająco sprawny i spełnia
nasze oczekiwania. •

Zanieczyszczenie powietrza

Niska emisja, wysokie zagrożenie

Cząsteczki składające się na niską
emisję są bardzo drobne i co za tym
idzie groźne dla zdrowia, ponieważ
z łatwością dostają się do krwiobiegu
i wraz z krwią docierają do ważnych
organów naszego ciała, szkodząc im. Należą do nich między innymi pyły PM10
oraz mniejsze PM2,5. Innym szkodliwym
składnikiem jest benzo(a) piren – rakotwórczy i mutagenny związek należący
do węglowodorów aromatycznych, który powstaje w efekcie spalania węgla,
drewna i odpadów. Razem z pyłami dostaje się do układu oddechowego. Z kolei dwutlenek siarki wpływa drażniąco
na drogi oddechowe.
W Polsce około 45 tys. osób rocznie
umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza. Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób
alergicznych, zapalenia spojówek, astmy,
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
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Niska emisja oznacza emisję pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 metrów.
Zanieczyszczenia te wydobywają się z licznych źródeł – domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych,
w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, oraz z transportu spalinowego. Powoduje ona choroby u ludzi, jak również zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze,
przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb.
Szczególnie narażone na problemy wynikające z wdychania zanieczyszczeń są dzieci,
kobiety w ciąży oraz osoby starsze.

W Polsce około 45 tys. osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza
i nowotworów (w tym raka płuc). Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku może też prowadzić do mniej groźnych, ale nieprzyjemnych dolegliwości,
jak przewlekły katar, podrażnienie oczu
czy kaszel.
NIE PAL, BO BĘDZIE CI ŹLE. Przyczynami rosnącej niskiej emisji jest między innymi
ogrzewanie domów słabej jakości paliwami i palenie w piecach śmieci. Należy
pamiętać, że obowiązuje ustawowy zakaz

spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach,
które nie są do tego przeznaczone. Nie
wolno palić w piecu opakowań z tworzyw
sztucznych, gum (opon), odzieży czy kolorowych gazet (zawierających metale
ciężkie). Paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie,
najbliższej rodzinie i sąsiadom. Oprócz
tego spalanie odpadów poza miejscami
do tego wyznaczonymi podlega karze
grzywny do 5 tys. złotych.

OGRANICZAĆ EMISJĘ. Świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń, jakie
niesie za sobą stosowanie niesprawnych, przestarzałych urządzeń grzewczych i spalanie niskiej jakości paliw,
jest coraz wyższa. Działa też coraz
więcej programów, jak te prowadzone
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które dofinansowują
wymianę pieca na bardziej wydajny
i przyjazny dla środowiska. O dotacjach na ten cel można dowiedzieć się
w urzędzie gminy lub w lokalnym oddziale Funduszu.
W celu ograniczenia niskiej emisji
warto też korzystać z węgla wysokokalorycznego – to nie tylko bardziej
ekologiczne, ale także tańsze rozwiązanie. Należy unikać palenia węglem
najniższej jakości – miałem, mułem,
flotem lub pyłem. Warto też pomyśleć
o termomodernizacji domu (wymianie
grzejników, okien, docieplenia ścian).
Także za kierownicą możemy zmienić swoje zachowanie – nie wjeżdżać
samochodem do centrum miasta, nie
przewozić zbędnego obciążenia, unikać podróży samochodem na trasach
poniżej 7 km oraz wyłączać silnik, kiedy
to tylko możliwe.•

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Już w marcu 2019 roku liczba rezerwacji na modele Porsche Taycan na całym świecie wynosiła ponad 20 tys.

Ceny samochodów zaczynają się od 454 tys. złotych

Elektryzujące nowości

Elektryczny nowy rok Porsche w Polsce
W Porsche Centrach w Polsce pojawi się
Taycan, pierwszy samochód sportowy tej
marki z całkowicie elektrycznym napędem. W pierwszej kolejności nowy model
odbiorą klienci, którzy zarezerwowali swoje przyszłe auta jeszcze przed oficjalną
premierą. Niektórzy składali rezerwacje,
zanim jeszcze w pełni poznali szczegóły
techniczne samochodu.
Już w marcu 2019 roku liczba rezerwacji na całym świecie wynosiła ponad
20 tysięcy. Klienci, którzy decydowali się
na zapisy, musieli wpłacić równowartość
2500 euro, choć nieznany był jeszcze
ostateczny wygląd modelu ani szczegółowe dane techniczne. Również w Polsce
aż 117 klientów postanowiło w ciemno
zarezerwować Porsche Taycan, zanim
we wrześniu pokazano je światu.
Wśród polskich klientów rezerwujących nowy model największą popularnością cieszy się najmocniejsza wersja
– Porsche Taycan Turbo S, który wybrało
45 proc. zamawiających. 29 proc. zdecydowało się na odmianę Turbo, a 26 proc.
odbierze model Porsche Taycan 4S. Ceny
samochodów zaczynają się od 454 tys.
złotych.

SPORTOWA LINIA CIVICA

ROBOTY DO ŁADOWANIA
SAMOCHODÓW
Volkswagen zaprezentował autonomiczne roboty, które samodzielnie mają
ładować samochody na parkingach. Robot będzie uruchamiany poprzez aplikację lub system komunikacji Car-to-X,
samodzielnie podjedzie do zaparkowanego samochodu i sam będzie się z nim
komunikował. Od otwarcia pokrywy
gniazda ładowania, przez umocowanie
końcówki przewodu, do jej ponownego
odłączenia – cały proces zasilania samochodu w energię elektryczną będzie przebiegać bez udziału człowieka. Mobilny
robot przywiezie do pojazdu zewnętrzny
akumulator, podłączy go i zgromadzoną w nim energią elektryczną naładuje
auto. Ruchomy akumulator zewnętrzny
podczas całego procesu będzie znajdował
się przy samochodzie, a robot zajmie się

w tym czasie obsługą kolejnych pojazdów. Gdy proces zasilania zostanie zakończony, robot samoczynnie odstawi
ruchomy akumulator do stacji ładowania.
– Zastosowanie mobilnego robota
może oznaczać rewolucję w zakresie
ładowania samochodów, na przykład
na piętrowych parkingach czy w garażach
podziemnych, w których parkuje wiele
aut. Dzięki niemu punkt ładowania sam
przyjeżdża do samochodu, a nie odwrotnie. W ten sposób jednym rozwiązaniem
zapewniamy szeroki dostęp do energii
elektrycznej bez skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych specyficznych
dla danego miejsca – wyjaśnia Mark Möller, szef działu rozwoju w Volkswagen
Group Components. Dział pracuje nad
różnymi rozwiązaniami umożliwiającymi
rozbudowę infrastruktury ładowania –
przykładowo przedstawił mobilną stację
szybkiego ładowania oraz wallbox do zasilania aut prądem stałym (DC). W centrum badań znajdują się wygodne dla
użytkowników inteligentne urządzenia
do elastycznego wykorzystania.
Studyjne urządzenie składa się z niewielkiego, poruszającego się samodzielnie robota i z mobilnych akumulatorów,
tzw. wagonów akumulatorowych. W pełni
naładowane gromadzą energię o wartości około 25 kWh każdy. Jeden robot
może równocześnie poruszać kilkoma
wagonami. Po wydaniu komendy poprzez
aplikację lub system komunikacji Car-to-X
robot przyprowadza akumulator do samochodu i samodzielnie podłącza przewód zasilający. Wagon akumulatorowy

z wbudowanym systemem elektronicznym umożliwia zasilenie samochodu
elektrycznego prądem stałym o mocy do
50 kW.
Poruszający się autonomicznie robot
jest wyposażony w kamery, skanery laserowe oraz w ultradźwiękowe czujniki.
Dzięki nim nie tylko może całkowicie
automatycznie naładować akumulator
samochodu, lecz także potrafi swobodnie poruszać się w obrębie parkingu,
rozpoznawać ewentualne przeszkody
i odpowiednio na nie reagować. Zależnie
od wielkości parkingu czy podziemnego
garażu można wykorzystywać kilka robotów równocześnie i dzięki temu w tym
samym czasie ładować kilka aut.
Mobilne roboty mogą mieć różne
zastosowania. Chodzi nie tylko o to,
że są one rodzajem ruchomego ramienia, które łączy samochód z ładowarką.
Liczy się przede wszystkim to, że dzięki tym urządzeniom każdy kierowca
elektrycznego samochodu będzie mógł
skorzystać z dowolnego parkingu niezależnie od tego, czy będzie się na nim
znajdowała stacja ładowania. Robot
przywiezie taką stację – w formie przenośnego akumulatora – do każdego samochodu. Właściciele parkingów będą
mogli dzięki temu urządzeniu szybko
„zelektryfikować” każde miejsce postojowe w zarządzanym przez nich obiekcie.
Z powodu niewielkich rozmiarów roboty
można wykorzystywać z powodzeniem
nawet w ciasnych pomieszczeniach bez
infrastruktury ładowania, na przykład
w garażach podziemnych. PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Honda wprowadza do gamy modelu
Civic 2020 nową wersję Sport Line, z elementami stylizacji nadwozia, a także elementami wewnętrznymi nawiązującymi
do modelu Civic Type R. Sportowa stylizacja jest połączona z mniej sportowym,
oszczędnym silnikiem. Wersja Sport

Line ma trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,0 litra. Jednostka VTEC Turbo osiąga imponującą
moc maksymalną 126 KM i maksymalny
moment obrotowy 200 Nm, przy emisji
CO2 wynoszącej zaledwie 107 g/km i zużyciu paliwa od 4,8 l/100 km w skorelowanym cyklu mieszanym NEDC. Mierzona w cyklu WLTP wysokość emisji CO2
wynosi 137–152 g/km, a zużycie paliwa
od 6,0 l/100 km do 6,7 l/100 km. Wersja
Sport Line będzie dostępna z sześciobiegową skrzynią manualną lub automatyczną przekładnią CVT, obsługiwaną
także za pomocą zamontowanych przy
kierownicy manetek zmiany biegów.

Honda wprowadza do gamy modelu Civic 2020 nową wersję Sport Line

Volkswagen zaprezentował autonomiczne roboty, które samodzielnie mają ładować samochody
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Zachcianka
asia była zachcianką swojej matki.
Zresztą jedną z wielu. Wychowana
w zamożnej rodzinie Władysława nigdy
specjalnie nie przejmowała się innymi,
tylko skupiała na własnych potrzebach,
nawet jeśli były chwilowe. Pochodziła
z dość prostej rodziny, ale odziedziczone
po dziadkach tereny, gdzie niegdyś hodowano świnie, z biegiem czasu stały się
atrakcyjną podmiejską dzielnicą dużego
miasta. W ten sposób jej rodzice szybko
się wzbogacili i zachłyśnięci własnymi finansowymi możliwościami zarazili nimi
także córkę. Ona sama nie miała głowy
do nauki, więc skończyła ją dość szybko, nie miała też ochoty przemęczać się
w pracy, więc jej aktywność ograniczała
się do bywania i trwonienia pieniędzy,
które i tak uważała za jej należne.
Gdy Władka przekroczyła trzydziestkę, brakującym elementem jej –
jak to widziała – perfekcyjnego na owe
czasy życia było dziecko. Jedynym jej
wymaganiem od potencjalnego ojca
było to, żeby był wysoki i miał gęste
ciemne włosy. Poprzeczka nie była
postawiona zbyt wysoko, więc błyskawicznie wcieliła swój plan w życie.
W ten sposób doszło do ślubu biednego młodzieńca i przyszłego ojca małej
Kasi. Trudno było nie odnieść wrażenia,
że skusiły go pieniądze, do których nie
był przyzwyczajony, bo parał się prostymi pracami. Jednak szybko mieszkanie

z Władką, która oczekiwała dziecka,
przez co była kilkukrotnie bardziej
nieznośna niż zazwyczaj, okazało się
gehenną o wiele gorszą niż niedostatek,
więc ojciec Kasi zmył się jeszcze przed
porodem – mimo że nie był złym człowiekiem, o czym dziewczynka, która
miała z nim później świetny kontakt,
doskonale wiedziała.
Jak wiele zachcianek Władki – Kasia szybko ją znudziła. Całe dzieciństwo
spędziła z nieustannie zmieniającymi się
niańkami, które zatrudniał jej dziadek,
a szybko zmieniała matka. Choć trudno sobie to wyobrazić, to dziewczynka,
która wyrosła w domu pełnym złoceń,
kiczowatych mebli, stiuków i wielkich
malowanych podobizn własnej matki,
była bardzo skromna i ułożona. Dużo
czytała, wszystkim się interesowała,
miała wielkie serce zarówno dla ludzi,
jak i dla zwierząt. Z matką nie była się
w stanie dogadać praktycznie od urodzenia – wzmacniając tym samym niechęć
Władki.
Czasy się jednak zmieniały, a nieustannie wydawane, a nigdy nieinwestowane pieniądze topniały. Władysława
nie miała pojęcia o jakiejkolwiek pracy
– gdy więc sprzedała ostatnią działkę,
a jej wydatki nie malały, wzięła kredyt
pod zastaw domu. A później kolejny
i kolejny. W taki sposób pewnego dnia
kilkunastoletnia Kasia wraz z matką

zostały bez dachu nad głową. Sprzedaż
dwóch samochodów Władki, zanim zostały zajęte przez komornika, i wszystkiego, co jeszcze dało się wynieść, wystarczyły na wynajęcie mieszkania.
I jeśli można by pomyśleć, że życie Kasi
dotychczas nie było proste – to teraz zaczęło się piekło. Władka nie wylewała
za kołnierz, a pijana wszystkimi swoimi
żalami zasypywała córkę. Ta wtedy uciekała – do przyjaciół albo do ojca, który
od dawna miał nową rodzinę, ale zawsze
witał ją z otwartymi ramionami. Mimo
to nie chciała zostawić matki – wiedziała,
że bez niej kobieta nie pociągnie długo.
Mimo wszystko ją kochała.
Sprawa jednak z dnia na dzień wyglądała coraz gorzej. Kobiety żyły już
wtedy tylko z niewielkiej pensji Kasi.

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

Po świętach ujawnił się wulkan zapachowy. Tak jest od lat. W arsenale dyżurnych
prezentów pod choinkę są wszak perfumy
i wody kolońskie. Z nową wonią wchodzimy w Nowy Rok. Ma być powabnie i luksusowo, ale nie jest. W sidłach naszego
zapachu nie wszystkim jest komfortowo.
Przeważnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie czujemy zapachu, który wnosimy
do pomieszczenia. I nie ma to związku
z ceną flakonu.
Zapach to cichy sygnalista zagrożenia lub przyjemności. Jeżeli utrzymuje
się dłużej w otoczeniu, nasze neurony
przestają na niego reagować. To tak, jakby alarm się wyłączał, żeby system reakcji nie był przeciążony. Nawet najdroższe perfumy i wody kolońskie stapiają
się z biegiem czasu z zapachem naszego
ciała. Nie stajemy się jednak bezwonni
dla innych. Warto o tym pomyśleć, zanim naniesiemy kolejną porcję wonności. Wszystko, co jest w nadmiarze, traci
atrybut przyjemności.
Moja babcia pachniała „Być Może”,
a mama „Panią Walewską”. Podobnie
jak tysiące kobiet mijanych na polskich
ulicach kilkadziesiąt lat temu. Wybór
perfum w tamtych czasach był rachityczny. Teraz mamy około dwa tysiące
premier zapachowych rocznie. Można
utonąć w oceanie wzburzonych wód
toaletowych i perfumowanych. Tylko
kto chce tonąć? Sporo wiemy o aromaterapii. Rozmaryn i jaśmin wspomagają zapamiętywanie. Esencje cytrusowe poprawiają samopoczucie niczym

ZDROWIE
KAROLINA GRABOWSKA/PIXABAY.COM

W sidłach naszego zapachu

Zapach to cichy sygnalista zagrożenia lub
przyjemności
słoneczne promienie lata. Lawenda
pomaga wyciszyć się przed snem. Ubierając się w zapach, wzbudzamy zatem
różne odczucia otoczenia. Niekiedy przykre lub irytujące, zwłaszcza gdy ktoś
musi z nami przebywać w kiepsko wentylowanym pomieszczeniu przez kilka
godzin dziennie. Zapachową gafą jest
używanie ekstraktu perfum bez umiaru.
W trosce o dobre wrażenie lepiej sięgać
rano po wody perfumowane lub toaletowe, a mocniejsze zapachy pozostawić
na wieczorne wyjścia.
Zapach stymuluje reakcję łańcuchową w mózgu. W wonnym królestwie
szczególne miejsce ma alkohol. Kilka
piw w godzinach pracy to udręka dla
współpracowników piwosza. Mają mdłości, boli ich głowa, pieką oczy. Pułapki
zapachowe zastawiajmy na owady, a nie
na ludzi.

JOLANTA TALARCZYK

I gdy ta pewnego dnia wykończona
wróciła do domu, pijana matka zaczęła
od obwiniania jej, wulgarnych bluzgów
i przekleństw. Kasia nie dała rady, była
przemęczona, od prawie dwóch dni
nie spała, a gdy odwróciła się od matki,
ta zaczęła ją szarpać.
Później wszystko było już zbitką
szarych, szybko przewijających się obrazów, po których Kasia zakrwawionymi rękami wybrała na telefonie numer
alarmowy.
Władka zginęła na miejscu,
od dwóch ciosów kuchennym nożem
w okolice serca. Kasia była tuż po osiemnastych urodzinach, została skazana, ale
sąd wziął pod uwagę wieloletnie maltretowanie ją przez matkę i maksymalnie
złagodził wyrok… •

Bez żałoby, czyli
o paznokciach
Zdrowe paznokcie są gładkie, przezroczyste i mają różowy kolor. Tę barwę
zawdzięczają naczyniom krwionośnym
znajdującym się w łożysku. Płytka paznokcia jest zbudowana z keratyny,
chroniącej od urazów i zakażeń przez
naskórek. Wygląd paznokci może zdradzać, w jakiej kondycji jest cały organizm.
Mogą na nie niekorzystnie wpływać zaburzenia w odżywianiu, zła przemiana materii, schorzenia narządów wewnętrznych
oraz wilgoć i temperatura. Jeśli zaniepokoi nas wygląd paznokci, warto wybrać
się do dermatologa – być może przyczyny są błahe i wystarczy tylko umiejętna
pielęgnacja.
JAK RADZIĆ SOBIE Z PAZNOKCIAMI ŁAMLIWYMI
LUB ROZDWOJONYMI? Przyczyną tego schorzenia może być przesuszenie lub niedobór witaminy B7 (biotyny). W leczeniu
należy zastosować dietę z wysoką zawartością biotyny, jak kalafior, soczewicę
i orzechy ziemne. Możemy też nawilżać
paznokcie od zewnątrz, wcierając oleje
naturalne, na przykład migdałowy. Podczas sprzątania i mycia naczyń warto
nakładać rękawiczki, aby uniknąć dodatkowego przesuszania paznokci.
NA CO WSKAZUJĄ PIONOWE FAŁDY NA PŁYTCE?
Pojawiają się wraz z wiekiem – są odpowiednikiem zmarszczek. W celu wyrównaniu płytki paznokciowej możemy stosować olej migdałowy lub polerować ją.
Warto wiedzieć, że w trakcie polerowania usuwamy cienką warstwę paznokci,

ARCHIWUM

K

dlatego nie można przesadzać z tym zabiegiem, aby nie pogorszyć ich stanu.
CO OZNACZAJĄ BIAŁE KROPKI? Potocznie
nazywa się je kwitnieniem paznokci.
Przyczyną ich występowania może być
brak witamin, cynku lub żelaza w organizmie. Często problem z białymi plamkami mają osoby z chorobami tarczycy. Najczęściej pojawiają się tuż przy
skórkach i przesuwają się ku krawędzi
wraz ze wzrostem paznokcia. Niestety
nie można ich usunąć – po zmianie diety będą stopniowo znikać. Niedobory
cynku w organizmie uzupełnimy, dodając do menu czerwone mięso, ziarna
słonecznika, warzywa strączkowe, ser
żółty i orzechy. Jeśli przyczyną bielactwa
jest zbyt mała ilość cynku w organizmie,
pojawiają się także inne objawy, jak wypadanie włosów i osłabiona odporność.
Warto wykonać badania w kierunku
niedoboru cynku lub żelaza.
CZEGO OZNAKĄ SĄ WKLĘSŁE PAZNOKCIE?
Paznokcie łyżeczkowate, czyli wklęsłe pośrodku, z brzegami wywiniętymi do góry, rozwijają się, gdy w organizmie brakuje żelaza. Ich przyczyną
może być też anemia, a także zaburzenia
hormonalne. Takie paznokcie mogą też
występować u dzieci, ale zwykle mija
to z wiekiem. •
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Nagrodę wylosowała: MARIOLA PALUCH

PIWO PRZEZ WIEKI

Piwo Roku 2019

Tytułem Kraft Roku 2019 nagrodzono piwo Pijże uwarzone przez Mateusza
Kupracza w Browarze Nepomucen. Jest
ono reprezentantem nowej kategorii
Hazy Pale Ale, czyli mętnych, mocno
chmielonych piw typu jasne amerykańskie ale. Pijże zachwyciło jurorów

DAJ BUTELCE
DRUGIE ŻYCIE

niespotykaną gładkością, miękką goryczką oraz oszałamiającym aromatem różnych odmian
chmielu, mimo że zawiera tylko
4,4 proc. alkoholu. Po wygraniu
konkursu Kraft Roku 2019 piwo wejdzie
do stałej sprzedaży. Jurorzy podkreślali,
że werdykt wpisuje się w trend na warzenie piw słabszych pod względem zawartości alkoholu, które jednak dostarczają równie wiele radości z degustacji,
co piwa mocniejsze.
W 13. Konkursie Piw Rzemieślniczych najwięcej medali, bo aż 10, zdobył
browar kontraktowy Trzech Kumpli, który warzy w Browarze Zapanbrat w Żywcu. Siedem medali przypadło pionierom
polskiego kraftu, czyli Browarowi PINTA. Najczęściej na najwyższym stopniu
podium – trzy razy – stawał gnieźnieński Dobry Browar, który działa dopiero
od roku. Do konkursu stanęły też browary z wieloletnią czy wręcz wielowiekową
historią, jak Browar Zamkowy Cieszyn,
Browar Fortuna z Miłosławia czy Browar
Tenczynek.
ARCHIWUM

Na początku grudnia w hotelu Magellan
w Bronisławowie blisko Piotrkowa Trybunalskiego zgromadziła się śmietanka
polskiego piwowarstwa rzemieślniczego.
Podczas 13. edycji Konkursu Piw Rzemieślniczych oceniono aż 615 piw ze 119 polskich browarów. W konkursie wziął więc
udział co trzeci browar działający w Polsce. Jego organizatorem jest firma Browamator – importer i dystrybutor surowców
piwowarskich. W jury obradowało dziewięcioro sędziów zagranicznych – z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Litwy,
Panamy, Słowacji, USA i Włoszech – oraz
28 sędziów certyfikowanych Polskiego
Stowarzyszenia Piwowarów Domowych
i zawodowych piwowarów. Zwycięzca
mógł być tylko jeden.

ROK 2019 TO ROK PRACOWNIKA – STWIERDZA MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Resort wskazuje spadek bezrobocia
rejestrowanego, które w październiku
osiągnęło najniższy poziom od jesieni
1990 roku. Jednak od połowy roku pojawiły się sygnały, że pogorszenie koniunktury w zachodnich krajach Unii
Europejskiej zaczyna odbijać się na Polsce. Pokazały to opublikowane w grudniu dane GUS za trzeci kwartał, gdy
utworzono u nas 151 tys. miejsc pracy,
o 16 tys. mniej niż rok wcześniej. Wzrosła
natomiast liczba zlikwidowanych miejsc
pracy. W rezultacie na koniec września liczba wakatów zmniejszyła się do
148,6 tys. w porównaniu z tym samym
okresem 2018 roku. Malejący popyt
na pracę to zarówno efekt pogorszenia
nastrojów biznesu, trudności firm z pozyskaniem pracowników, jak i sprostaniem
rosnącym kosztom pracy. Rok 2019 kończył się pod znakiem stabilizacji na rynku
pracy, która zastąpiła niedawny boom.
PIXABAY.COM
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Mieszkańcy województwa
śląskiego od nowego roku nie będą
mogli stosować wymówki, że nie oddali
butelki po piwie, bo wyrzucili paragon.
Grupa Żywiec rozpoczęła akcję „Daj
butelce drugie życie”, w której ramach
w 693 punktach można zwrócić butelkę
po piwie marki Żywiec, Warka, Warka Radler, Tatra, Specjal, Królewskie,
Brackie i EB – bez paragonu. Za zwrócone szkło sklep płaci 35 groszy, nawet
jeśli piwo zakupiono w innym punkcie.
Na mapie dostępnej na stronie zwrocbutelke.pl można sprawdzić, które sklepy
biorą udział w akcji. Grupa Żywiec zachęca też kolejne sklepy do dołączania
do akcji. Po przystąpieniu do niej sprzedawcy otrzymują pakiet materiałów reklamowych, dzięki którym klienci łatwo
rozpoznają sklep, a punkt sprzedaży
od razu zostaje zaznaczony na mapie.
Z badań, które przeprowadziła Grupa Żywiec, wynika, że dla konsumentów
największą barierą przed oddawaniem
butelek jest brak paragonu. Tymczasem butelka zwrotna to najbardziej
przyjazne dla środowiska opakowanie – może być użyta nawet do 25 razy,
a czas jej życia może trwać nawet pięć
lat. Dzięki akcji „Daj butelce drugie życie” chociaż trochę możemy oczyścić
nasze otoczenie, a biorące w niej udział
sklepy mają szanse rozwoju, ponieważ
zostawiają u nich butelki ludzie z całego
regionu, którzy mogą zostać ich nowymi
klientami.
MAREK KOWALIK

PIĘCIUSET NAJBOGATSZYCH LUDZI NA ŚWIECIE POWIĘKSZYŁO W 2019 ROKU FORTUNY O 25 PROC. –
WYNIKA Z DANYCH BLOOMBERG BILLIONAIRE INDEX.
Francuski miliarder Bernard Arnault,
którego majątek wzrósł do 106 mld
dolarów, otwiera listę osób, które najwięcej zarobiły w ubiegłym roku. Tym
samym Arnault zajmuje trzecie miejsce
w rankingu najbogatszych ludzi świata
i jest najbogatszym Europejczykiem. Największy spadek majątku zanotował Jeff
Bezos, który mimo tego, że stracił blisko
9 mld dolarów, nadal jest najbogatszym
człowiekiem na świecie. Spadek fortuny
do 116 mld dolarów spowodowany był
przez rozwód. Najmłodszą miliarderką w zestawieniu, która nie otrzymała
fortuny od rodziców, jest Kylie Jenner.
W wieku 21 lat Amerykanka stała się
najmłodszą miliarderką, a fortuny dorobiła się dzięki swojej marce kosmetyków
Kylie Cosmetics. Kwota 1,2 bln dolarów
to suma, o jaką najbogatsi zwiększyli
swoje fortuny w ubiegłym roku. Pokazuje ona, jak zwiększa się skala nierówności społecznych. W USA najbogatsze
0,1 proc. osób posiada największy majątek od 1929 roku. •
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Jeżeli transformacja energetyczna nie zostanie wsparta
funduszami przeznaczonymi na rozwój nowych gałęzi
przemysłu, region śląski będzie narażony na utratę około 40 tys. miejsc pracy. – Zielony Ład dla Europy, który
będzie pierwszym aktem prawnym dotyczącym klimatu,
musi być wprowadzany z troską o człowieka, jego socjalne
zabezpieczenie, zachowanie miejsc pracy i utrzymanie
przemysłu – mówił w czasie spotkania z dziennikarzami
w Katowicach europoseł Grzegorz Tobiszowski. Marszałek
województwa śląskiego Jakub Chełstowski poinformował,
że w pierwszym kwartale tego roku samorząd przyjmie
zaktualizowaną strategię rozwoju województwa. Jej ważnym elementem będzie ochrona środowiska.
Górnictwo węgla kamiennego jeszcze przez wiele lat
będzie bardzo ważną gałęzią gospodarki. Jednak polityka
Unii Europejskiej zmierza do neutralności klimatycznej.
Nie chodzi tylko o radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Prawdopodobne jest wprowadzenie opłat
za emisję metanu. To olbrzymie koszty, które obciążyłyby
spółki górnicze. Czy region śląski może przygotować
się do zmian, jakie będą zachodziły? Czy są pomysły
na utrzymanie pozycji ekonomicznego lidera?
Zdaniem Grzegorza Tobiszowskiego jednym z pomysłów godnych poważnego rozważenia jest stworzenie
na Śląsku centrum szkoleniowego w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Byłby to jeden z wielu projektów
wpisujących się w program transformacji energetycznej
Śląska. Nie chodzi o to, aby rezygnować z górnictwa. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jego znaczenie będzie
malało, a będzie rosło znaczenie przemysłu pracującego

dla energetyki korzystającej z odnawialnych źródeł.
Grzegorz Tobiszowski, który w poprzedniej kadencji
rządu był odpowiedzialny za sektor górniczy, powołał
się na założenia Polityki energetycznej Polski do 2040
roku. Zgodnie z nimi udział odnawialnych źródeł energii
w finalnym zużyciu energii brutto ma wzrosnąć do 2030
roku do poziomu 21–23 proc. Polska będzie rozwijać energetykę wiatrową, budując farmy wiatraków na Bałtyku.
– Może to być szansą dla Śląska, ponieważ do tworzenia
OZE na morzu potrzebna będzie stal. Mamy na Śląsku
know-how i innowacyjne firmy, które mogą być częścią
tego łańcucha dostawców i poddostawców skupionych
wokół OZE – powiedział europoseł.
Podstawą polskiego miksu energetycznego, pozwalającą na rozwój OZE, pozostanie w tym okresie węgiel.
Jego roczne zużycie może utrzymać się na poziomie
około 75 mln ton, jednak wobec rosnącego średnio
o 1,5 proc. rocznie zapotrzebowania na energię zmniejszy się jego udział procentowy w miksie energetycznym.
Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej,
chciałaby, aby Unia Europejska jako pierwsza na świecie stała się neutralna klimatycznie. Nowa szefowa
KE chce, aby do 2030 roku emisja dwutlenku węgla
została zredukowana o 50–55 proc., a nie jak zakładano
o 40 proc. W styczniu 2020 roku KE ma zaprezentować
Zielony Ład dla Europy, który będzie pierwszym aktem
prawnym dotyczącym klimatu. Jednak nierozważne
forsowanie koncepcji walki z emisją dwutlenku węgla
zmusi inwestorów do przenoszenia produkcji poza UE,
do krajów, w których nie będą obowiązywały rygorystyczne ograniczenia. Będzie to ze szkodą dla klimatu
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Grzegorz Tobiszowski: – Rozwój energetyki odnawialnej nie powinien
wykluczać górnictwa
i gospodarki. Chociaż komisarz von der Leyen jest zwolenniczką wprowadzenia transgranicznego podatku
od emisji dwutlenku węgla, czyli dodatkowych opłat
za towary wytwarzane w krajach spoza UE, w których
nie obowiązują obostrzenia ograniczające emisji tego
gazu, nie wiadomo, czy taka decyzja zostanie podjęta.
Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku
samorząd przyjmie zaktualizowaną strategię rozwoju
województwa, której znaczącym elementem ma być
ochrona środowiska. Przypomniał, że w grudniu Sejmik
Województwa Śląskiego powołał komisję ds. klimatu –
pierwszą w Polsce na poziomie samorządu wojewódzkiego. 
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