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Spór o pieniądze w PGG

Polska Grupa Górnicza. 
� STRONA 3

Polskie projekty gazowe 
obronione
Komisja Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii.

� STRONA 3

Neutrony w służbie przemysłu
Firma Syskon – Systemy Kontroli 
Procesów Przemysłowych – która 
jak dotąd specjalizowała się 
w pomiarze składu chemicznego 
surowca wydobywanego w kopal-
niach węgla kamiennego, zbudo-
wała dzięki wsparciu Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014–2020 analizator skła-
du chemicznego urobku o nazwie 
Syskon600.

� STRONA 8

Ford zobaczy niebezpieczeństwo
Informacje motoryzacyjne.

� STRONA 9

Schronisko pod dobrą opieką
Fundacja JSW wsparła Schronisko 
dla Bezdomnych prowadzone przez 
Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 
Dzięki darowiznom od Fundacji za-
kupiono samochód transportowy 
i sfinansowano wyposażenie przy-
gotowanych w schronisku miejsc 
z usługami opiekuńczymi.
� STRONA 12

CHWAŁOWICE: BEZPIECZNY PROCES SZKOLEŃ

Dumni ze sztolni
Przykopalniane sztolnie zniknęły wraz ze szkołami górniczymi, które już miały być niepotrzebne. 
Jednak wciąż potrzeba nowych górników i kopalnie zaczęły je odbudowywać, ponieważ idealnie 

nadają się do wszelkiego rodzaju szkoleń. Ruch Chwałowice po wyposażeniu posiadanej sztolni myśli 
o budowie kolejnego naziemnego wyrobiska i powiększeniu bazy szkoleniowej.

WIĘCEJ NA S. 6–7

Elisa Ferreira, komisarz 
Unii Europejskiej 
ds. polityki spójności 
i reform: – Musimy 
zaangażować wszystkich 
– od górników po 
burmistrzów, aby 
pracowali wspólnie.
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Niech Greta zobaczy Śląsk

W ciąż�nie�możemy�wyrwać�się�z�zaklętego�kręgu,�
w�który�zostaliśmy�wtłoczeni�przez�totalnych�

zwolenników�likwidacji�przemysłu�w�krajach�
Unii�Europejskiej.�Górnictwa�także.�Z�wielkim�
rozbawieniem�czytałem�informacje�o�górniku,�z�którym�
sfotografowała�się�Greta�Thunberg,�znana�aktywistka�
klimatyczna.�Przemierza�świat�wzdłuż�i�w�poprzek,�
aby�ratować�klimat.�Otóż�ten�górnik�poinformował,�
że�chciałby�oddychać�świeżym�powietrzem.�Zrobiono�
zeń�wspólnika�panny�Grety,�która�chce,�aby�zamykano�
kopalnie�i�huty.��Emeryt�został�wrobiony�w�medialną�
kampanię�Thunberg,�której�wolno�więcej�niż�milionom�
innych�nastolatek�zamieszkujących�naszą�planetę.�
Zastanowiło�mnie�pytanie�wnuczki�jednego�ze�
znajomych:�Kiedy�ona�ma�czas�na�pracę,�skoro�ciągle�
jest�w�drodze?�Skąd�ma�pieniądze�na�podróże?�Czy�
ona�chodzi�do�szkoły?�Moim�zdaniem�nie�można�
udzielić�odpowiedzi,�która�nie�byłaby�w�jakimś�stopniu�
atakiem�na�młodą�damę.�Bo�rzeczywiście:�Skąd�ona�ma�
pieniądze?�

G reta�jest�przykładem,�jak�można�skomercjalizować�
każdą�ideę.�Walczy�o�świat�bez�dymów,�smogu,�

kominów�wyrzucających�dwutlenek�węgla.�Beszta�
światowych�przywódców.�Jest�przekonująca.�To�się�
zgadza.�Żałuję,�że�panna�Greta�nie�przyjechała�do�
któregoś�ze�śląskich�miast,�do�tej�pory�cierpiących�
z�powodu�zamykania�przemysłu�na�początku�
lat�dziewięćdziesiątych.�Dobrze�byłoby,�gdyby�
porozmawiała�z�mieszkańcami�dzielnic,�które�popadły�
w�ruinę�po�tym,�jak�zlikwidowano�kopalnie.�Czy�
ona�ma�propozycję�dla�mieszkańców�zakazanych�
rewirów?�Tam�też�wszyscy�chcą�oddychać�czystym�
powietrzem.�Chcą�też�normalnie�żyć�i�pracować.�Tylko�
jest�podstawowy�problem�–�w�miejsce�zlikwidowanego�
przemysłu�nic�nie�powstało.�Niech�Greta�przyjedzie�
jeszcze�raz�na�Śląsk�i�niech�zobaczy�skutki�
transformacji,�którą�zaczęliśmy�30�lat�temu.�Są�sukcesy.�
Jednak�większość�to�porażka.�•

Skażą nas na elektryki

B ardzo�modne�było�lansowanie�transportu�
elektrycznego.�Elektryczne�autobusy,�samochody�

dostawcze�i�osobowe�miały�być�ekologiczne,�tanie�
w�eksploatacji�i�przystępne�cenowo.�Firmy�prześcigały�
się�w�ogłaszaniu,�że�właśnie�przy�swoich�siedzibach�
uruchomiły�darmowe�punkty�ładowania�akumulatorów�
zasilających�auta�elektryczne.�Nawet�koncerny�
naftowe�oferowały�taką�możliwość.�Elektryki�miały�
zbawić�świat.�Nie�zbawiają.�Okazuje�się,�że�ładowanie�
akumulatorów�jest�coraz�droższe,�bo�drożeje�energia�
elektryczna.�Samochody�też�są�droższe�niż�te�
klasyczne.�W�dzienniku�Rzeczpospolita�przeczytałem,�
że�przejechanie�100�km�nowoczesnym�dieslem�jest�
tańsze�niż�przejechanie�takiego�samego�odcinka�autem�
elektrycznym.�

R zeczpospolita�wylicza�to�precyzyjnie.�Przejechanie�
100�km�samochodem�elektrycznym�to�koszt�około�

50�złotych.�Niebawem�może�to�być�nawet�ponad�
70�złotych.�To�znacznie�drożej�niż�jazda�małym�
samochodem�z�nowoczesnym�silnikiem�Diesla.�
Oczywiście�te�koszty�dotykają�nas�tylko�wtedy,�jeżeli�
ładujemy�akumulatory�na�płatnych�stanowiskach�albo�
w�domu.�Jednak�bezpłatnych�stanowisk�ponoć�ubywa.�

N ie�jestem�przeciwnikiem�ekologicznych�rozwiązań.�
Jednak�obawiam�się,�aby�nie�było�tak�jak�

z�internetem.�Kiedyś�wszystko�miało�być�za�darmo.�
Jak�już�się�przyzwyczailiśmy,�okazuje�się,�że�za�coraz�
więcej�trzeba�płacić.�Dlatego�uważam,�że�skończą�
się�darmowe�stanowiska�do�ładowania,�elektryczne�
samochody�pozostaną�stosunkowo�drogie�i�w�dodatku�
będziemy�na�nie�skazani,�ponieważ�z�rynku�zostaną�
wypchnięte�auta�z�klasycznymi�silnikami.�Piszę�o�tym,�
ponieważ�przykład�z�elektrykami�jest�koronnym�
dowodem�na�to,�co�może�nas�czekać,�jeżeli�zaczniemy�
bezrefleksyjnie�ulegać�złudnej�propagandzie,�
że�zielona�gospodarka�da�nam�wszystko�za�darmo,�
łącznie�z�czystym�powietrzem�i�dobrym�klimatem.�•
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Stało się to, co powinno stać się wiele lat temu

O D � W Y D A W C Y

Bezbolesna transformacja?
Co zrobić, żeby transformacja energetyczna nie bolała? 
Jak bezboleśnie przejść do zielonej gospodarki? Czy 
Polskę stać na dotrzymanie kroku najbogatszym kra-
jom, które chcą jak najszybciej zmienić przemysł, aby 
nie niszczył klimatu? 

Nie stać nas na to i powinniśmy dostać wsparcie. Kie-
dy Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. polityki spójności 
i reform, powiedziała, że możemy na razie liczyć na 2 mld 
euro pomocy, nie mogłam doczekać się reakcji Dominika 
Kolorza, przewodniczącego regionalnej Solidarności. Sta-
nął na wysokości zadania. Poinformował, że te pieniądze 
może wystarczą na rewitalizację Załęża w Katowicach. 
Dla regionu to żadna pomoc. Przykład Załęża jest bardzo 
dobry, bo plany rewitalizacji tej dzielnicy były ogłaszane 
w latach dziewięćdziesiątych. Czy jeszcze ktoś je pamięta? 
Do wymiany poglądów między panią komisarz a panem 
przewodniczącym doszło w Katowicach w czasie kon-
ferencji pod nazwą „W kierunku zielonej gospodarki”.

– Obiecujemy, że transformacja nie będzie dla społe-
czeństwa bolesna. To zobowiązanie Europy, by pomagać 
ludziom najbardziej dotkniętym transformacją. Musi-
my zredukować emisję gazów cieplarnianych. Mamy 
obowiązek zająć się osobami, którym będzie groziła 
utrata pracy – mówiła komisarz Ferreira. Podkreśliła 
także, że nie ma problemów polskich czy problemów 
śląskich, ponieważ są jedne problemy – europejskie. 
Pani komisarz nie ma racji. Są problemy śląskie i pro-
blemy polskie. Choćby dlatego, że polska gospodarka jest 
uzależniona od energii wytwarzanej z węgla. Na Śląsku 
są kopalnie, które zatrudniają niespełna 70 tys. osób. Jest 
duży sektor dostawców towarów i usług dla górnictwa, 
który bez kopalń padnie. Jeżeli Śląsk ma bezboleśnie 
przechodzić transformację, nie może być traktowany tak 
samo jak jakiś mały region górniczy w innym kraju. Nie 
mogłam oprzeć się wrażeniu, że pani komisarz chciała 
okrągłymi hasłami przykryć podstawowy problem – 
Unia Europejska nie ma jeszcze propozycji dla regionów 
górniczych, a już ogłasza terminy dojścia do gospodarki 
zeroemisyjnej.  HANNA KRZYŻOWSKA

Elisa Ferreira, komisarz ds. spójności reform 
Unii Europejskiej, zwolenniczka gospodar-
ki zeroemisyjnej, wygaszania górnictwa 
i energetyki węglowej, odwiedziła Bytom. 

Była to bardzo ciekawa wycieczka 
po wielu godzinach spędzonych przez 
nią w katowickim Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym na konferencji 
„W kierunku zielonej gospodarki”, w są-
siedztwie Muzeum Śląskiego i Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia. W miejscu, w którym była kopal-
nia Katowice, powstał wspaniały kom-
pleks kulturalno-konferencyjny. Katowi-
com udało się nie wpaść w czarną dziurę 
po zlikwidowanych kopalniach. Jednak 
wystarczy wyjechać kilka kilometrów 
dalej, aby przekonać się, że Katowice 
są wyjątkiem, a nie regułą. 

Bytom jest klasycznym przy-
kładem miasta, które wyrosło 
na górnictwie, cierpiało za sprawą gór-
nictwa, aż w końcu zaczęło zapadać się 
i rozsypywać z jego powodu. Od XVII do  

XIX wieku wydobywano tam rudy oło-
wiu. Na początku XX wieku rozpoczęło 
się wydobycie węgla. Kiedy zamykano 
kolejne kopalnie, wiele mówiono o re-
witalizacji miasta. Skończyło się około 
ośmiu lat temu na wielkim alarmie, po-
nieważ w dzielnicy Karb zaczęły pękać 
domy. Wiele z nich trzeba było wyburzyć. 

W latach przemian Bytom nie otrzy-
mał wsparcia w walce ze skutkami trwa-
jącej transformacji gospodarczej. Do-
piero w 2013 roku Komisja Europejska 
przyznała miastu 100 mln euro (400 mln 
złotych) na rewitalizację. To jednak była 
kropla w morzu potrzeb. 

Teraz Unia Europejska chce, aby 
w 2050 roku dojść do gospodarki zero-
emisyjnej. Mamy skasować kopalnie, 
energetykę węglową i wszystkie powią-
zania ekonomiczno-społeczne z tymi 
gałęziami. Polska ma dostać około 
2 mld euro na zlikwidowanie skutków 
działania przemysłu ciężkiego, górnic-
twa i energetyki węglowej. W to miej-
sce ma wejść gospodarka innowacyjna. 

Pani komisarz zwiedzając Bytom, mogła 
się przekonać, że te 2 mld euro nie wy-
starczą na rewitalizację jednej dzielnicy 
miasta, które funkcjonowało przez około 

cztery wieki dzięki górnictwu. Czy 2 mld 
euro przywrócą życie tam, gdzie padnie 
przemysł? 

 HK

Bilans restrukturyzacji górnictwa? Oprócz sukcesów jest na przykład Bytom i jego problemy. Likwidowano 
kopalnie, padały firmy kooperujące z kopalniami, a miasto opuściło 50 tys. osób. W dużej mierze była 
to migracja zarobkowa, często za granicę

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

Z E N O N � D Ą B R O W S K I
wiceprzewodniczący FZZG JSW SA

Kij w mrowisko
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Podczas posiedzenia 22 stycznia wygra-
liśmy głosowanie w Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parla-
mentu Europejskiego. Polskie projekty, 
w tym Baltic Pipe, otrzymają wsparcie 
Unii Europejskiej.

Zieloni chcieli odrzucić unijne do-
finansowanie do inwestycji gazowych. 
Chodziło o projekty wpisane na tzw. listę 
wspólnego zainteresowania Unii Euro-
pejskiej (PCI). Mogą one liczyć na przy-
spieszoną ścieżkę udzielania pozwoleń, 
lepsze regulacje i duże pieniądze. W paź-
dzierniku ubiegłego roku została opubli-
kowana czwarta lista PCI, z której Polska 
jest zadowolona. Znalazły się na niej mię-
dzy innymi: nasze połączenia gazowe 
ze Słowacją, Czechami i Litwą, gazociąg 
Baltic Pipe, rozbudowa infrastruktury 

LNG w Świnoujściu oraz nowy pływają-
cy terminal regazyfikacyjny w Gdańsku, 
który ma ruszyć za cztery lata.

Dla polskiej transformacji energe-
tycznej gaz jest kluczowym surowcem. 
W Unii Europejskiej jesteśmy krajem 
najbardziej uzależnionym od węgla. Jeśli 
mamy na sprawiedliwych warunkach 
dochodzić do neutralności klimatycznej, 
musimy mieć czas, pieniądze i technolo-
gie. Gaz jest sprawdzonym i najlepszym 
ogniwem pośrednim między węglem 
a zieloną energią.

Inwestycje wpisane na listę PCI 
są ważne nie tylko dla Polski, ale mają 
też istotne znaczenie dla całej Unii Euro-
pejskiej. Dzięki nim ograniczone zostaną 
monopolistyczne zapędy rosyjsko-nie-
mieckiego projektu Nord Stream.

 IZABELA KLOC

Polska Grupa Górnicza

Spór o pieniądze w PGG
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Wszystkiemu winni Chińczycy
K O M I S J A � P R Z E M Y S Ł U , � B A D A Ń � N A U K O W Y C H � I � E N E R G I I

Polskie projekty gazowe 
obronione

W Polskiej Grupie Górniczej trwa spór wo-
kół wysokości czternastki, czyli nagrody 
rocznej. Związkowcy chcą, by jej wysokość 
wynosiła od 100 do 115 proc., natomiast 
zarząd chce wypłacić od 85 proc. do nie-
co ponad 100 proc. Obie strony powołu-
ją się przy tym na to samo porozumienie. 
Trwa także spór o wysokość podwyżki płac. 
Związki domagają się 12 proc. podwyżki. 
Czy to dużo? – W porównaniu z tym jak 
w minionych latach rosła płaca minimalna 
a płace w PGG stały w miejscu, to raptem 
niepełne wyrównanie – mówią związkowcy. 

Porozumienie z kwietnia 2018 roku 
określa, że czternastka w Grupie skła-
da się z dwóch części – gwarantowanej 
w wysokości 85 proc. i uzależnionej 
od wykonania przez poszczególne ko-
palnie planów. Ta część ma stanowić 
do 30 proc. Związki zawodowe domagają 
się wypłaty w wysokości 115 proc. tam, 
gdzie plan wykonano, i 100 proc. tam, 
gdzie wydobycie było niższe. Argumen-
tują, że tam, gdzie planu nie wykonano, 
nie była to wina górników, ale złego za-
rządzania lub zdarzeń nadzwyczajnych, 
warunków geologicznych, na które nie 
mieli oni wpływu. 

Zarząd PGG oświadczył, że przezna-
czy na wypłatę czternastek cały zapla-
nowany na to budżet, który włącznie 
z kosztami wynagrodzeń wynosi 331 
mln złotych. Podkreślił, że w podpisa-
nym porozumieniu podzielono czter-
nastkę na dwie części, aby druga z nich 
(uzależniona od wydobycia) miała cha-
rakter motywacyjny. Porozumienie nie 
przewidywało warunków usprawiedli-
wiania zbyt niskiego wydobycia takimi 
czynnikami jak warunki geologiczne.

Kwestią sporną jest samo wykonanie 
planów. Zdaniem związkowców zarząd 
nie przekazał im „zadania minimal-
nego i ustalonego” na rok 2019, nato-
miast według Jerzego Janczewskiego, 
wiceprezesa PGG, związkowcy znali jego 
wysokość doskonale i jej wcześniej nie 
kwestionowali. 

Zarząd PGG postanowił zapropo-
nować bardziej przejrzyste zasady na-
liczania czternastki, według których 
100 proc. wydobycia to 100 proc. nagro-
dy. Kopalnie, które przekroczyły plan, 
otrzymałyby nieco wyższe nagrody, zaś 
zakłady, w których go nie wykonano, 
otrzymałyby 85 proc. jej wysokości, na-
wet jeżeli ich wyniki były niższe.

Zarząd chciałby także powiązać wy-
sokość czternastki z sytuacją finansową 
kopalń, wskazując, że nie wszystkie za-
rabiają. Po zaproponowanym podziale 
nagrody z funduszu zostałoby jeszcze 
10 mln złotych, które zarząd chciałby 
podzielić z uwzględnieniem wyników 

finansowych kopalń. Na razie nie osią-
gnięto jednak porozumienia. Nie ma 
też porozumienia w sprawie podwyżek 
płac. Powstał sztab protestacyjno-straj-
kowy. Mediator nie pomógł w dojściu do 
porozumienia. 

 PM

Jeden artykuł w gazecie, jedno spotkanie, 
jeden wiceminister, jeden temat, te same 
dane. Ale kilka ekip dziennikarskich. 

W efekcie na jednym portalu in-
formacja: „Ponad 1 mld złotych zysku 
czterech wiodących spółek węglowych”. 
Dla równowagi na drugim: „Blisko pół 
miliarda pod kreską. Polska branża wę-
glowa w tarapatach”.

Oba tytuły są prawdziwe. Wszystko 
zależy, jak i co liczyć. Jeśli ma być dobrze, 
pokazujemy zyski do listopada, bo potem 
wchodzą wypłaty barbórkowe, czternast-
ki, organizacja imprez i karczm piwnych 
(ciekawe, ile kosztowała ta w katowickim 
Spodku), faktury, które trzeba uregulo-
wać do końca roku, gdy nie udało się ich 
przepchnąć na rok następny. 

Jeśli trzeba pokazać wynik fatalny, 
rozliczamy cały rok, dopisujemy, ile do-
łożono do likwidacji zamkniętych, nie-
prowadzących już wydobycia zakładów 
górniczych, szacujemy cenę zajętości 
placów węglowych, wyliczamy koszt 
przegarniania węgla na zwałach i stra-
tę wynikającą z jego rozdrabniania przy 
przegarnianiu. Jest jeszcze kilka innych 
punktów, które dadzą się wydzielić i do-
pisać do elementów tworzących stratę.

Jest niestety prawdą, że przez dzie-
sięciolecia podchodzono do górnictwa 
tak, jakby kopalnie miały być wieczne. 
Uczono, jak je budować, jak bezpiecznie 
prowadzić w nich pracę. Nie zakładano, 
że kiedyś przyjdzie czas wyczerpania 
złoża i zamknięcia zakładu. Że trzeba 
będzie w przyszłości, już bez dopły-
wu bieżących środków, przynajmniej 

minimalizować szkody wywołane przez 
prowadzone latami wydobycie. A ko-
palnia to przecież nie tylko ogrodzony 
teren na powierzchni i wielokrotnie 
większy pod powierzchnią ziemi, lecz 
i sięgający znacznie dalej obszar jej 
wpływów na stan powierzchni i gospo-
darkę wodną. 

Kiedy zaś zbliżył się ten czas, gdy 
w naszym regionie wydobyto już więk-
szość tego, co było do wydobycia w miarę 
łatwo, to się jeszcze klimat ocieplił. Nie 
ma siarczystych mrozów, a ciepłownie, 
elektrociepłownie pracują pod potrze-
by. Nacisk państw Unii, które od węgla 
odeszły lub odchodzą, pogorszył sytuację 
kontrahentów zużywających węgiel. 

Regularne podkręcanie antywęglo-
wej histerii też przynosi efekty. Przyjem-
nie jest słyszeć, że gdyby nie dokładać 
do wydobycia węgla i energii z niego 
produkowanej, można by te środki dać 
producentom wiatraków i instalacji 
fotowoltaicznych, firm serwisujących 
jedne i drugie oraz dopłacać Kowalskie-
mu do każdego metra kwadratowego 
panelu założonego na balkonie. O tym, 
ile by miała kosztować wówczas energia 
i jak często by jej brakło, nikt w tych 
sytuacjach nie wspomina.

Bo i po co, skoro za wszystko 
są winni Chińczycy, jak wywiódł jeden 
z mądrych portali. Łącząc zdarzenia, 
wykazał, że węgiel na świecie drożeje 
nie tylko wtedy, gdy w Chinach rośnie 
zapotrzebowanie na niego, ale też – gdy 
maleje. Cokolwiek by więc było, wiatr 
węglowi wieje w oczy. 

ZBIGNIEW KORWIN 

Negocjacje płacowe prowadzone 30 stycznia między zarządem PGG a związkami zawodowymi nie 
zakończyły się porozumieniem. Mediator nie pomógł. Związkowcy uznali, że propozycja zarządu Polskiej 
Grupy Górniczej nie wyczerpuje żądania wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze sporu. Liderzy związkowi 
zapowiedzieli na 3 lutego masówki w kopalniach PGG 
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Transformacja nie może dotyczyć 
tylko regionów pogórniczych
Transformacja w stronę zielonej gospo-
darki to proces trudny i czasochłonny, któ-
ry wymaga dużych nakładów finansowych 
i współpracy ze wszystkimi grupami spo-
łecznymi, nie tylko w samych regionach 
pogórniczych. Dyskusja podczas konfe-
rencji „W kierunku zielonej gospodarki” 
pokazała, jak długi, trudny i nie zawsze 
sprawiedliwy jest ten proces, w niektórych 
regionach prowadzony od kilku dziesię-
cioleci, i jakie problemy czekają regiony 
pogórnicze w przyszłości. 

Osią dyskusji podczas konferencji 
„W kierunku zielonej gospodarki” były 
problemy związane z transformacją 
regionów pogórniczych, które czeka-
ją największe zmiany. Na Śląsku taka 
perspektywa budzi wiele obaw, przede 
wszystkim dlatego, że mieliśmy już 
jedną transformację. – Restrukturyza-
cja była nam wtedy pokazywana jako 
coś, co się dobrze skończy – przekwa-
lifikowanie, nowe inwestycje. Nieste-
ty wtedy stało się zupełnie odwrotnie. 
Bytom, Świętochłowice, Siemianowice, 
część Rybnika… w sumie 60 proc. miast 
do dziś odczuwa negatywne skutki tam-
tej transformacji, choć miała miejsce 
ponad 20 lat temu – powiedział Domi-
nik Kolorz, przewodniczący zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. Przypomniał, że popula-
cja regionu zmniejszyła się o 400 tys. 
osób – sam Bytom opuściło 50 tys. osób. 
W dużej mierze była to migracja zarob-
kowa, często za granicę. 

Przedstawiciele Unii Europejskiej, 
ale także regionów pogórniczych z Euro-
py Zachodniej, starali się przekonywać, 
że ta transformacja będzie inna, przede 
wszystkim dlatego, że mamy odpowied-
nie fundusze na jej wsparcie. 

STARCIA GÓRNIKÓW 
Z POLICJĄ NIE MOGĄ SIĘ 
POWTÓRZYĆ
– Nie możemy zapominać obraz-

ków z Anglii i Walii, kiedy policja 
na koniach rozpędzała protestujących 
– powiedział Mark Speich, sekretarz 
stanu ds. federacji, Europy i spraw mię-
dzynarodowych w rządzie Nadrenii 
Północnej-Westfalii, przypominając 
problemy transformacji brytyjskiego 
górnictwa. W tym kraju związkowym 
udało się takich przypadków uniknąć. 
Jego zdaniem między innymi dlate-
go, że do transformacji przekonano 
mieszkańców i pracowników sektora. 
– W końcu 2018 roku zakończyliśmy 
pierwszy etap transformacji, zamyka-
jąc ostatnią kopalnię i po 200 latach 
kończąc okres wydobycia węgla w re-
gionie – powiedział Mark Speich. Wska-
zując na popełnione w transformacji 
błędy, powiedział, że nie można naj-
pierw zamykać kopalń, a potem myśleć 
o przyszłości. To za późno. Plan nowego 
wykorzystania gospodarczego regionu 
trzeba mieć już wcześniej. 

– Regiony pogórnicze muszą się 
zmieniać, ale Europa musi je wesprzeć 
w transformacji – powiedział Mark 
Speich i przypomniał, że 41 regionów 
pogórniczych bardzo się różni – każdy 
ma inną specyfikę, jest na innym eta-
pie rozwoju i trzeba to brać pod uwagę. 
– Musimy pamiętać, że punkt wyjścia 
jest różny dla różnych państw człon-
kowskich. Nie można zapominać o spe-
cyficznej pozycji śląska – wtórował mu 
minister Michał Woś. 

NAWET SĄSIEDZI NIE 
ROZUMIEJĄ PROBLEMÓW 
REGIONÓW POGÓRNICZYCH

Ivo Vondrák, marszałek kra-
ju morawsko-śląskiego w Czechach, 

powiedział, że ma on podobny charakter 
i podobne problemy jak województwo 
śląskie. – W ostatnich 30 latach musieli-
śmy zmienić region. Teraz mamy więcej 
osób zatrudnionych w branży automo-
tive niż w kopalniach i hutach – powie-
dział. Jednym z warunków zmiany jest 
przejście od wielkich, wielotysięcznych 
zakładów do firm małych i średnich. 
– W ubiegłym roku przeszkoliliśmy  
300 firm, jak być bardziej konkuren-
cyjnym i kreatywnym. Wspomagamy 
inwestorów, którzy wchodzą z wyrobami 
o wyższej wartości dodanej. Nie chcemy 
produkcji opon, ale zachęcamy ośrodki 
badawczo-rozwojowe – tłumaczył Ivo 
Vondrák.

Taka zmiana akcentów wymaga jed-
nak także zmian w systemie edukacji, 
przygotowujących pracowników dla 
takich ośrodków i zakładów produku-
jących nowoczesne, zaawansowane tech-
nicznie produkty. 

Marszałek kraju morawsko-śląskie-
go wskazał jednak na inny problem 
– w Czechach są trzy regiony pogórni-
cze, które należy wspierać, jednak inne 
regiony uważają takie wsparcie, czyli 
zwiększenie inwestycji na tych obsza-
rach, za niesprawiedliwe. 

Podobną opinię wyraził Dominik 
Kolorz. – Państwu może się to wydać 
kuriozalne, ale nawet na spotkaniach 

ze związkami z innych krajów Europy, 
kiedy chcieliśmy mówić o ewentual-
nych błędach polityki klimatycznej, 
to nam odbierano głos. Jeżeli trans-
formacja ma wyglądać tak, że tylko 
jedna strona ma rację, to się nigdy nie 
uda – mówił.

TRANSFORMACJA WYMAGA 
ZAANGAŻOWANIA 
WSZYSTKICH
– Musimy zaangażować wszystkich 

– od górników po burmistrzów, aby pra-
cowali wspólnie. Nie możemy mieć róż-
nych terminów i kryteriów. Transfor-
macja wymaga znakomitej koordynacji 
współpracy między samorządami i rzą-
dami centralnymi – powiedziała Elisa 
Ferreira, komisarz Unii Europejskiej 
ds. polityki spójności i reform. – Mamy 
na stole rozporządzenie dotyczące Fun-
duszu Sprawiedliwej Transformacji. 
Chcemy pokazać mieszkańcom tych 
regionów w Europie, gdzie transfor-
macja będzie najtrudniejsza, że mamy 
na to specjalny fundusz – powiedział 
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego, członek Komisji ds. Prze-
mysłu, Badań i Energii. Wspomniał 
o trzech aspektach, które należy brać 
pod uwagę. Po pierwsze, trzeba przygo-
tować odpowiednie projekty dla szcze-
gólnie zagrożonych miast. Modelowym 
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Jeżeli chcemy produkować 
stal w Europie, musimy nadal 
wydobywać węgiel koksowy. 
Jedynym jego producentem 
w Unii Europejskiej jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa, 
która musi się znaleźć na liście 
zakładów strategicznych.

Jak złagodzić problemy, które mogą pojawić się w czasie transformacji w stronę zielonej gospodarki? Nie można najpierw likwidować dotychczasowego 
przemysłu, a potem myśleć o przyszłości. To za późno. Plan nowego wykorzystania gospodarczego regionu trzeba mieć już wcześniej – to jeden z najważniejszych 
wniosków konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”
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przykładem jest tu Bytom – potrzebna 
jest rewitalizacja całego miasta, spod 
którego wybrano węgiel, co powoduje, 
że trzeba szczególnie uważnie inwesto-
wać, biorąc pod uwagę masę stawianych 
obiektów i ich odporność na problemy 
opadania gruntu. Europoseł wspomniał 
także, że w czasie samej transformacji, 
w jej okresie przejściowym, nie można 
ograniczać inwestycji w instalacje wy-
korzystujące gaz ziemny, bo to najlepszy 
sposób na szybkie uzyskanie zmniejsze-
nia emisji i ograniczenie smogu. 

WĘGIEL KOKSOWY 
MUSI ZOSTAĆ

Jednak Jerzy Buzek przede wszyst-
kim podkreślił, że jest jeden rodzaj 
węgla, z którego wyjść nie możemy. 
To węgiel koksowy, jak dotąd niezbęd-
ny do produkcji stali. – Jeżeli chcemy 
produkować stal w Europie, musimy 
nadal go wydobywać. Jedynym jego 
producentem w Unii Europejskiej jest 
Jastrzębska Spółka Węglowa, która 
musi się znaleźć na liście zakładów 

strategicznych – powiedział były pre-
mier. Europa 40 proc. koksu otrzy-
muje z własnych źródeł, resztę trzeba 
importować.

Bardzo często podczas dyskusji mó-
wiono o Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji. Dominik Kolorz zauważył jed-
nak, że przewidywane w nim wsparcie 
to kropla w morzu potrzeb. – Według 
wyliczeń naukowców z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach trans-
formacja jednego tylko przedsiębior-
stwa, Polskiej Grupy Górniczej, przy 

utrzymaniu porównywalnych płac bę-
dzie wymagała około 40 mld euro.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, mi-
nister funduszy i polityki regionalnej 
RP, poinformowała, że transformacja 
gospodarki do roku 2050 pochłonie  
500 mld złotych. 

Unia zdaje się widzieć te problemy. 
– Przy poprzednich transformacjach 
mieliśmy czas na nauczenie się, co zro-
biliśmy źle, więc dziś wiemy, jak zrobić 
to lepiej – zapewniała Elisa Ferreira. 

PIOTR MYSZOR

N
O

W
Y�

G
Ó

RN
IK

Elisa Ferreira, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki spójności i reform: – Musimy zaangażować 
wszystkich – od górników po burmistrzów, aby pracowali wspólnie. Nie możemy mieć różnych terminów 
i kryteriów. Transformacja wymaga znakomitej koordynacji i współpracy między samorządami i rządami 
centralnymi

Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności (pierwszy od lewej): –  Nawet 
na spotkaniach ze związkami z innych krajów Europy, kiedy chcieliśmy mówić o ewentualnych błędach 
polityki klimatycznej, to nam odbierano głos. Jeżeli transformacja ma wyglądać tak, że tylko jedna strona 
ma rację, to to się nigdy nie uda
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S zkolenie w warunkach bardzo 
zbliżonych do rzeczywistych. Bez-
pieczeństwo i realne problemy do 
rozwiązania pod nadzorem bar-
dzo dobrych fachowców. Sztolnia 

ma same zalety. – Byłbym szczęśliwy, 
gdyby na każdej kopalni była sztolnia. 
Nasi ludzie pracują w trudnych warun-
kach dołowych, na stanowiskach pracy 
wymagających bardzo dobrego przygo-
towania zawodowego. Właściwie prze-
prowadzone szkolenie jest jednym z wa-
runków zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy – mówi Dariusz Szlachta, dyrektor 
ds. pracowniczych ruchu Chwałowice-
-Jankowice, który jako jedna z nielicz-
nych kopalń posiada sztolnię. Podczas 
poprzedniej transformacji sztolnia trafiła 
w ręce prywatnej firmy. Jednak kopalnia 
odzyskała ją w roku 2015. Wówczas ru-
szył proces jej odbudowy i dostosowania 
jej do wymogów nowoczesnego procesu 
szkolenia. Oczywiście kopalnia dysponu-
je już nowoczesnymi metodami szkoleń, 
opartymi na wirtualnej rzeczywistości, 
ale w przypadku części stosowanych pod 
ziemią procesów żadna z nich nie jest 
w stanie zastąpić szkolenia w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych.

– Tak było na przykład ze szkoleniem 
górników strzałowych. Początkowo od-
bywały się w wirtualnej rzeczywistości, 
natomiast obecnie są przeprowadzane 
w sztolni w sposób manualny, przy-
nosząc doskonały efekt szkoleniowy. 
Szkoleni wykonują wszystkie czynności 
przewidziane programem kursu na pod-
stawie metryki strzałowej – podłączenie 
wszystkich przewodów, sprzętu strzało-
wego, wykonanie przybitki oraz odpale-
nie (za pomocą minimalnej ilości gazu 
technicznego odpalanego w otworze 
strzałowym) powodujące niesamowity 
efekt akustyczny. Dzięki temu egzamin 
jest prowadzony w warunkach niemal 
idealnie zbliżonych do rzeczywistych – 
mówi Dariusz Szlachta.

NAUKA Z ODZYSKU
Sztolnia jest więc powrotem do spraw-

dzania wiedzy w praktyce w warunkach 

niewiele odbiegających od pracy w ko-
palni, przynajmniej pod względem wy-
konywanych czynności. Plusem jest to, 
że można je wykonywać w bezpiecznych 
warunkach, dysponując czasem koniecz-
nym do starannego szkolenia. Wartością 
jest zwłaszcza zamontowanie w sztolni 
takich samych urządzeń jak rzeczywiście 
stosowane pod ziemią. Najistotniejsze 
i najtrudniejsze są tzw. kursy specjali-
styczne, na przykład obsługi kombajnów, 
maszyn i urządzeń, których obsługa pod 
ziemią wiąże się z zagrożeniami bez-
pieczeństwa dla pracujących przy nich 
ludzi. – W warunkach dołowych, w wa-
runkach wydobycia jesteśmy ograniczeni 
czasowo – możemy pokazać urządzenie 
i jego pracę, ale to wszystko. W sztolni 
mamy zabudowane urządzenie, na któ-
rym się szkolimy. Mamy tam czas na to, 
żeby móc każdego sprawdzić, przepytać, 
zobaczyć, jak się zachowuje – wyjaśnia 
Dariusz Szlachta.

Kopalnia odzyskała sztolnię w roku 
2015 i rozpoczęła jej powolną odbudowę, 
wykorzystując własnych pracowników, 
którzy zdaniem dyrektora chętnie an-
gażują się w tę działalność. – Kiedy lu-
dzie widzą, że coś może przynieść efekt, 
widzą sens dobrze wykonanej pracy, 
to chętnie się angażują do działania – 
mówi Dariusz Szlachta.

Kopalnia rekonstruując sztolnię, 
wykorzystała także własne materiały 
i urządzenia wycofywane spod ziemi. 
Oczywiście nie znaczy to, że sprzęt 
jest przestarzały. – Eksploatacja pod 
ziemią jest bardzo intensywna. Stoso-
wane urządzenia bardzo często trzeba 
wymieniać, bo szybko są wyeksplo-
atowane i zastąpione nowymi, co nie 
znaczy bardziej nowoczesnymi – mówi 
dyrektor ds. pracowniczych ruchu 
Chwałowice-Jankowice.

STRATEGICZNY PLAN DLA 
PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO
Oprócz ścianki strzałowej w sztolni 

działają: podwieszana kolejka linowa, 
przenośniki zgrzebłowe i obudowy zme-
chanizowane. Kopalnia chce rozwijać 
sztolnię. W planach jest budowa nowe-
go naziemnego wyrobiska, w którym 
mają zostać zamontowane przenośnik 

taśmowy i kolejka podwieszana (spali-
nowa, bo te są najczęściej stosowane pod 
ziemią). – Przenośnik taśmowy to bardzo 
strategiczne urządzenie z uwagi na to, 
że to najczęściej spotykana maszyna 
na dole, w związku z czym dochodzi 
na nim do największej liczby wypadków. 
Do tego chcemy przywiązać największą 
wagę. Ten egzamin będzie przeprowa-
dzany szczególnie starannie. Kiedy uru-
chomimy to wyrobisko, to w sztolni bę-
dzie można przeprowadzać co najmniej 
80 proc. kursów najbardziej strategicz-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
– wyjaśnia Dariusz Szlachta.

Budowa nowego wyrobiska wymaga 
pieniędzy, ale także czasu, bo jest związa-
na z koniecznością uzyskania pozwoleń 
budowlanych. Sama sztolnia jest jednym, 
bez wątpienia najważniejszym elementem 
ośrodków szkoleniowych w KWK ROW. 
Obok niej stanęła szatnia z salką do zajęć 
teoretycznych, a także salka elektryczna, 
w której zamontowano najważniejsze 
urządzenia, z jakimi elektrycy spotkają 
się pod ziemią. A to nie ostatnie słowo, 
gdyż obok salki elektrycznej jest jeszcze 
jedno duże, na razie puste pomieszczenie. 
– W tej chwili, pod egidą Śląskiego Cen-
trum Usług Wspólnych, zmieniliśmy nieco 
programy tych szkoleń, które są dla nas 

najważniejsze. Część szkolenia odbywa 
się jako teoretyczna, a część praktyczna 
jest prowadzona w dwóch fazach: prezen-
tacja na dole i finalna ewaluacja wiedzy 
w sztolni – mówi Andrzej Sączek, dyrektor 
Departamentu Wsparcia HR w PGG.

PUŁAPKI 
NA ELEKTROTECHNIKÓW
– Efekty szkolenia w salce elektrycz-

nej są bardzo dobre, bo elektrycy mogą 
się tu bez stresu, w bezpiecznych wa-
runkach zetknąć z sytuacjami awaryjny-
mi, nauczyć się rozwiązywać problemy. 
Uzyskana tu wiedza pozwala na szybszą 
pracę pod ziemią w wypadku rzeczywi-
stej awarii – mówi Cyprian Antosz, szty-
gar oddziałowy, mający pod sobą sieci 
energetyczne, jeden z współtwórców 
tego elementu szkolenia.

Marcin Oślizlok, pracujący na ruchu 
Chwałowice od 2009 roku, a obecnie 
wspierający swoją wiedzą szkolenia elek-
trotechników, uważa, że ważne jest także 
to, że widzą oni, jak te urządzenia powin-
ny wyglądać, bo to często świadczy o ich 
stanie szczelności, właściwościach prze-
ciwwybuchowych, o ich ewentualnych 
awariach. Czasami przed wejściem grupy 
szkolonych instruktorzy „montują pułap-
ki” – zmieniają stan i wygląd urządzeń 

Chwałowice rozbudowują bazę szkoleńPOLSKA GRUPA GÓRNICZA. Przykopalniane sztolnie zniknęły wraz 
ze szkołami górniczymi, które już miały być niepotrzebne. 

Jednak wciąż potrzeba nowych górników i kopalnie zaczęły 
je odbudowywać, ponieważ idealnie nadają się do wszelkiego 

rodzaju szkoleń. Ruch Chwałowice po wyposażeniu posiadanej 
sztolni myśli o budowie kolejnego naziemnego wyrobiska 

i powiększeniu bazy szkoleniowej. opartą na sztolniN
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Sztolnia jest jednym, bez wątpienia najważniejszym elementem ośrodków szkoleniowych w KWK ROW

Sztolnia jest ważna w kształceniu nowych, młodocianych pracowników, których wiek nie pozwala 
na prowadzenie szkolenia pod ziemią
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W sztolni szkolimy nowych pracowników, 
ale także ludzi pracujących już w kopalni. 
Część kursów jest obowiązkowych przed 
przekazaniem im nowego stanowiska i no-
wych czynności. Niektóre kursy są powta-
rzalne, wymagają regularnego odnawiania 
i utrwalania zdobytych umiejętności czy 
nawyków.

Najtrudniejsze, ale i najistotniejsze 
dla nas są tzw. kursy specjalistyczne, na 
przykład obsługi kombajnów, maszyn 
i urządzeń. W tej chwili zmieniliśmy nie-
co (pod egidą Śląskiego Centrum Usług 
Wspólnych) programy tych najbardziej 
dla nas strategicznych szkoleń. Część 
takiego szkolenia odbywa się jako teo-
retyczna, na dole jest część praktyczna 
i finalna ewaluacja wiedzy w sztolni. 
W warunkach dołowych, w warunkach 
wydobycia jesteśmy ograniczeni czaso-
wo – możemy pokazać urządzenie i jego 
pracę, ale to wszystko. Szkolimy ludzi 
na urządzeniach zabudowanych w sztol-
ni. Mamy tam czas na to, żeby móc każ-
dego sprawdzić, przepytać, zobaczyć, jak 
się zachowuje. 

Na dole nie jesteśmy w stanie przepro-
wadzić egzaminu, dlatego sztolnia pozwala 

nam na przeprowadzenie go w warun-
kach zbliżonych do rzeczywistych. 

Niektóre kursy, na przykład szycie 
lin, nie wymagają obecności na dole, 
więc są przeprowadzane całkowicie 
w sztolni. 

PIOTR MYSZOR

(usuwają jakieś elementy, wykręcają 
śruby), a także ich ustawienia. Znalezie-
nie nieprawidłowości bez podpowiedzi 
instruktorów jest jednym z elementów 
szkolenia. – Jeżeli tu przejdą obok niepra-
widłowości obojętnie, to zrobią to samo 
pod ziemią – mówi Cyprian Antosz.

IDEALNE MIEJSCE PRAKTYK
Sztolnia jest ważna w kształceniu 

nowych, młodocianych pracowników, 
których wiek nie pozwala na prowadze-
nie szkolenia pod ziemią. – Po reformie 
szkolnictwa i obniżeniu wieku szkolne-
go uczniowie szkół zawodowych będą 
do nas trafiać jako siedemnastolatko-
wie, a przepisy pozwalają zatrudnić pod 
ziemią dopiero osoby w wieku 18 lat. 
Sztolnia jest idealnym miejscem do re-
alizacji praktyk – mówi Andrzej Sączek 
i dodaje, że szkoły mają swoje sztolnie, 
ale praktyka u pracodawcy ma zupełnie 
inny charakter.

Sztolnia jest wykorzystywana nie 
tylko na kursy i przygotowanie nowych 
pracowników, ale także w ramach szko-
leń okresowych czy w przypadku zaist-
nienia jakichś wypadków, które skłania-
ją do szczegółowej analizy przypadku 
i wprowadzenia dodatkowych szkoleń. 
– Wówczas nie ma lepszego miejsca. 

Na dole nie dałoby się tego przeprowa-
dzić podczas pracy urządzeń. To bardzo 
ważna rzecz. To kolejny powód, dla któ-
rego sztolnie zawsze były i nadal po-
winny być najważniejszym elementem 
szkoleniowym pracowników kopalń – 
deklaruje Dariusz Szlachta. •

Chwałowice rozbudowują bazę szkoleń

opartą na sztolni
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Sztolnia umożliwia szkolenie w warunkach 
maksymalnie zbliżonych do kopalnianej 
rzeczywistości

Sztolnia jest jednym, bez wątpienia najważniejszym elementem ośrodków szkoleniowych w KWK ROW

MARCIN PAPROTNY, KIEROW-
NIK ZESPOŁU SZKOLEŃ KWK 
ROW: Tu w bezpiecznych 
warunkach można się 
zapoznać z budową 
urządzenia, jego dzia-
łaniem i dotyczącymi 

go przepisami. Tu można zadawać do-
datkowe pytania czy powtarzać próby 
pod nadzorem instruktora. To rzeczy, 
na które na dole, w ruchu nie ma cza-
su. Współpraca między ośrodkami 
szkoleń, pracodawcami i organami 
sprawującymi nadzór nad warunka-
mi pracy pozwoliła wypracować opty-
malny model szkolenia. Po dziurze 
pokoleniowej, spowodowanej przez 

likwidację szkolnictwa zawodowego, 
załoga nam się odmładza w bardzo 
szybkim tempie. 

A N D R Z E J  K U C H A R S K I , 
INSTRUKTOR OD 2009 ROKU:�
Między sztolnią a rze-
czywistym środowi-
skiem kopalnianym 
na dole jest jedna pod-
stawowa różnica, czyli 

otoczenie – nie mamy tu zapylenia, 
zagrożeń bezpieczeństwa, za to mamy 
spokój i dobre oświetlenie. Tu mamy 
ten sam sprzęt, ale wiedzę moż-
na przekazać w spokojniejszych 
warunkach. W sztolni pierwszy 

kontakt pracownika z urządzeniem 
jest bezpieczniejszy. 

S E B A S T I A N  Z N I S Z C Z O Ł ,  
INSTRUKTOR OD 2009 ROKU: 
Warunki w sztolni do-
brze oddają pracę, z jaką 
uczniowie zetkną się 
pod ziemią. Uczniowie 
mają tu w jednym miej-

scu urządzenia, których na dole musie-
libyśmy szukać na znacznym obszarze. 
Sztolnia wiernie oddaje proces pracy, 
z jakim zetkną się na dole, ale w znacz-
nie bardziej komfortowych warunkach, 
pozwalających na spokojne szkolenie.

• 

P O W I E D Z I E L I � N A M � O � S Z T O L N I

To będzie niebywały komfort
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Działalność przemysłowa w dziedzinie 
wydobycia i przerobu surowców natural-
nych, na przykład węgla, cementu czy rud 
metali, wymusza również rozwój technik 
pomiarowych niezbędnych do prawidło-
wego prowadzenia procesów pośrednich.

Do takich pomiarów należą pomia-
ry pozwalające oznaczać, a następnie 
ustalać na odpowiednim poziomie skład 
chemiczny poszczególnych składników 
biorących udział w produkcji finalnej.

Tutaj wyróżnić możemy dwa typy 
pomiarów: pomiary laboratoryjne oraz 
pomiary typu online. W kopalniach 
te drugie realizowane są na przykład 
z wykorzystywaniem promieniowania 
jonizującego. Należy jednak powiedzieć, 
że w zasadzie traktowane są informacyj-
nie. Pozwalają wstępnie określić różne 
parametry, ale ostateczną wyrocznią 
są badania chemiczne.

Aby oznaczyć dowolny parametr 
w laboratorium chemicznym, napoty-
kamy kilka problemów. Należy pobrać 
reprezentatywną próbkę, często z wie-
luset ton materiału, a następnie poddać 
ją analizie chemicznej, która nierzad-
ko trwa kilka godzin. Trzeba pamiętać, 
że analiza ta wykonywana jest z wyko-
rzystaniem próbki materiału o masie 
zwykle od jednego do kilku gramów. Wy-
selekcjonowanie reprezentatywnej pró-
by z wieluset ton materiału jest zawsze 
obarczone błędem. Dowodem na to jest 
fakt, że ten sam materiał badany, zgod-
nie z normą, przez dwa różne systemy 
wykazuje przeważnie istotnie rozbieżne 
wyniki.

PROJEKT OPRACOWANIA 
I BUDOWY ANALIZATORA 
SYSKON600
Firma Syskon, Systemy Kontroli Pro-

cesów Przemysłowych, oraz OTJ Polon 
we Wrocławiu od 10 lat interesują się 
problemem pomiarów parametrów ma-
teriałów w przemyśle węglowym oraz 
energetycznym. Pierwotnie ich głów-
nym celem była budowa analizatora 
typu online. Z czasem jednak okazało 
się, że kwestia szybkiego pomiaru skła-
du chemicznego materiału z uprosz-
czoną procedurą poboru próbki repre-
zentatywnej może też znaleźć wielu 
zainteresowanych.

Działania mające na celu opraco-
wanie i budowę prototypów laborato-
ryjnych analizatorów jakości kopalin 
zgodnie z technologią neutronowej 
analizy aktywacyjnej oraz izotopu Am-
-Be jako źródła neutronów zyskały do-
finansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w latach 2014–2020, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej – Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

ZASADA DZIAŁANIA 
URZĄDZENIA
Źródło Am-Be emituje rozproszoną 

wiązkę neutronów w stronę badanej 

próbki. Poszczególne pierwiastki wcho-
dzące w skład próbki, pod wpływem 
naświetlania neutronami o energiach 
1–10 MeV, generują charakterystyczne 

dla siebie promieniowanie gamma. Po-
przez badanie sumarycznego spektrum 
możemy określić zawartość poszczegól-
nych pierwiastków oraz określić badane 

cechy. Dzięki zastosowaniu tej techni-
ki, oprócz tradycyjnych pomiarów dla 
węgla (zawartość popiołu, wilgoci oraz 
kaloryczności), urządzenie pozwala 
na oznaczenie pierwiastków takich jak 
węgiel, wodór, tlen, wapń, chlor, krzem, 
żelazo, siarka i glin. Należy podkreślić, 
że rozproszona wiązka neutronów po-
woduje, że odczytywane spektrum pro-
mieniowania gamma pochodzi z całej 
objętości próbki, dzięki czemu mamy 
pomiar badanej cechy z całej jej masy.

GWARANCJA 
BEZPIECZEŃSTWA
Zawsze w przypadku stosowania 

promieniowania jonizującego zadajemy 
sobie pytanie: jakie niebezpieczeństwo 
niesie ze sobą praca z tym urządzeniem? 
Pytanie jest tym bardziej zasadne, po-
nieważ promieniowanie neutronowe 
ma dużą przenikliwość i jest trudne 
do ekranowania. SKPP Syskon posia-
da zezwolenie Państwowej Agencji 
Atomistyki na produkcję analizatora 
Syskon600, co już gwarantuje, że urzą-
dzenie spełnia normy bezpieczeństwa 
i jego stosowanie zgodnie z instrukcją 
nie zagraża personelowi. Dodatkowo 
należy podkreślić, że operacje odczy-
tu, wydawania dyspozycji pomiaru itp. 
odbywają się z pozycji pulpitu, który 
jest oddalony 5–10 metrów od analiza-
tora. Występujące tu promieniowanie 
ma poziom tła naturalnego. Operator 
zbliża się do urządzenia jedynie w celu 
wymiany próbki, co może trwać około 
10–20 sekund.

Oryginalnie analizator Syskon600 
został opracowany z myślą o pomiarach 
stosowanych w przemyśle węglowym. 
Okazuje się, że istnieje o wiele szersze 
pole jego zastosowania. Już widać moż-
liwość stosowania go w przemyśle ce-
mentowym i innych.

HENRYK ZASTAWNY, 
ANDRZEJ GAJDEROWICZ

Firma Syskon – Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych – która jak dotąd specjalizowała się w pomiarze składu 
chemicznego surowca wydobywanego w kopalniach węgla kamiennego, zbudowała dzięki wsparciu Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 analizator składu chemicznego urobku o nazwie Syskon600.

Neutrony w służbie przemysłu

Panel komputerowy służący do sterowania urządzeniem Syskon 600

Gotowy analizator, użytkowany w kopalni węgla kamiennego

Firma Syskon, Systemy Kontroli 
Procesów Przemysłowych, oraz 
OTJ Polon we Wrocławiu od  
10 lat interesują się problemem 
pomiarów parametrów 
materiałów w przemyśle 
węglowym oraz energetycznym. 
Pierwotnie ich głównym celem 
była budowa analizatora typu 
online. Z czasem jednak okazało 
się, że kwestia szybkiego pomiaru 
składu chemicznego materiału 
z uproszczoną procedurą poboru 
próbki reprezentatywnej 
może też znaleźć wielu 
zainteresowanych.
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Do końca tego roku w czterech na pięć sa-
mochodów Forda pojawi się nowy system 
ostrzegający o wypadkach w miejscach 
znajdujących się jeszcze poza zasięgiem 
wzroku kierowcy. 

Jeśli na trasie samochodu poza za-
sięgiem wzroku kierowcy, na przykład 
za zakrętem lub przed pojazdami po-
przedzającymi, znajduje się zagrożenie, 
wypadek, przeszkoda na drodze – pro-
wadzący, który nie jest w stanie tego 
jeszcze dostrzec, otrzymuje wcześniejsze 
powiadomienie. System wczesnego in-
formowania (Local Hazard Information 
– LHI) może ostrzegać również o innych 
zagrożeniach, od niecodziennego gra-
dobicia, nagłej powodzi, po osuwiska 
na drodze.

W praktyce działa trochę na zasadzie 
popularnego u nas Janosika – sygnały po-
chodzą z pojazdów, które w strefę zagro-
żenia wjechały przed nami, ale nie bazu-
ją na ostrzeżeniach generowanych przez 
kierowców, tylko działają autonomicz-
nie. Możliwe, że zostały aktywowane po-
duszki powietrzne, włączyły się lampki 
ostrzegawcze lub wycieraczki przedniej 
szyby – takie zmiany pozwalają na two-
rzenie sygnałów ostrzegawczych. 

Czujniki monitorują działanie wielu 
systemów, między innymi hamowanie 
awaryjne, światła przeciwmgielne i kon-
trolę trakcji, wykrywając niekorzystne 
warunki pogodowe lub drogowe. Gro-
madzone z sensorów dane podlegają 
analizom, których celem jest ustalenie 
lokalizacji zagrożenia i ocena, czy doszło 
do wypadku drogowego. 

Pojazd za pomocą modemu FordPass 
Connect zapewnia aktualizacje automa-
tycznie, poprzez bezpieczne połącze-
nie z „chmurą”. Partner technologiczny 
Forda, HERE Technologies, zarządza – 
zgodnie z umową biznesową – centralną 
platformą chmury, w której gromadzone 
są dane z pojazdów wielu marek.

– Tym, co wyróżnia system wczesne-
go informowania o niebezpieczeństwie 

na drodze, jest to, że skomunikowane 
samochody są elementami internetu rze-
czy. System nie jest zależny od aplikacji 
innych firm – powiedział Joerg Beyer, 
główny dyrektor działu konstrukcyjnego 
Ford of Europe.

Im więcej samochodów jest sko-
munikowanych z siecią, tym większa 
jest wydajność systemu. Kiedy wiele 
pojazdów generuje to samo ostrzeże-
nie, inne, znajdujące się w pobliżu, 
otrzymują z chmury informacje o wy-
darzeniu za pośrednictwem sieci ko-
mórkowej, co umożliwia dostosowanie 
prędkości lub podjęcie odpowiednich 
działań.

Informacje o zagrożeniach są pre-
zentowane na wyświetlaczu na desce 
rozdzielczej tylko wtedy, gdy zdarzenie 
może mieć wpływ na podróż kierow-
cy. System LHI zaprojektowano z myślą 
o dostarczaniu informacji o zagroże-
niach skuteczniej niż dostępne obecnie 
systemy transmisji radiowej, które za-
sypują kierowców często nieistotnymi 
komunikatami.

System wczesnego informowania 
LHI, dostępny jako nieodpłatne wypo-
sażenie standardowe w nowym Fordzie 
Puma, pojawi się do końca tego roku 
w ponad 80 proc. samochodów osobo-
wych Forda. Co najważniejsze, wynika-
jące z tego korzyści nie będą ograniczo-
ne tylko do osób podróżujących nimi. 
Rozsyłane informacje mogą ostrzegać 
także kierowców pojazdów innych pro-
ducentów i vice versa. 

NOWA GENERACJA HYUNDAIA 
I10 WCHODZI NA RYNEK
W pierwszych dniach stycznia 

w tureckim Izmicie rozpoczęła się pro-
dukcja nowego Hyundaia i10, który 
w lutym ma wchodzić na kolejne eu-
ropejskie rynki. W Polsce podstawowa 
wersja Hyundaia i10 Access jest ofe-
rowana w konfiguracji czteromiejsco-
wej z silnikiem o pojemności 1 litra 
oraz manualną skrzynią biegów już od  

42 100 złotych. Poza wymienionymi 
systemami bezpieczeństwa i10 Access 
oferuje tempomat z ogranicznikiem 
prędkości, komputer pokładowy z kolo-
rowym wyświetlaczem, centralny zamek 
i immobilizer, światła do jazdy dziennej, 
przednie szyby elektryczne oraz 14-ca-
lowe felgi stalowe z kołpakami. 

Bogatsza wersja Comfort dostępna 
jest od 49 400 złotych w konfiguracji 
pięciomiejscowej z litrowym silnikiem 
i manualną skrzynią biegów. 

W wyposażeniu tej wersji są ele-
menty wersji Access, a ponadto system 
wspomagania ruszania pod górę (HAC), 
klamki i lusterka zewnętrzne w kolo-
rze nadwozia, elektrycznie regulowa-
ne i podgrzewane lusterka, kierowni-
ca i dźwignia zmiany biegów obszyte 
skórą, system Bluetooth, także wszyst-
kie elementy pakietu Cool & Sound 
w standardzie.

Topowa wersja Premium oferowana 
jest z mocniejszym silnikiem 1,2 MPI już 
od 63 300 złotych w wersji ze skrzynią 
manualną, natomiast wersja ze skrzynią 
zautomatyzowaną jest droższa o 4 tys. 
złotych.

DRUGA GENERACJA MIRAIA 
JESZCZE W TYM ROKU 
WEJDZIE NA RYNEK
Toyota szykuje się do wprowadze-

nia na rynek drugiej generacji Miraia 
– modelu wykorzystującego ogniwa pa-
liwowe. Według Toyoty zaawansowany 
technicznie samochód „otworzy przed 
wodorową motoryzacją zupełnie nowe 
perspektywy”. 

Toyota Mirai pierwszej generacji za-
debiutowała w 2014 roku i szybko stała 
się najczęściej wybieranym samocho-
dem na ogniwa paliwowe na świecie. 
Auto miało zasięg około 500 km, jego tan-
kowanie trwało kilka minut, a podczas 
jazdy nie emitowało żadnych substancji 
oprócz wody. Do tej pory Toyota sprzeda-
ła na całym świecie 10 tys. egzemplarzy 
Miraia. 

W październiku ubiegłego roku 
na targach Tokyo Motor Show Toyota za-
prezentowała koncepcyjną wersję Mira-
ia drugiej generacji. Rynkowa premiera 
samochodu jest zaplanowana na koniec 
2020 roku, początkowo w Japonii, Sta-
nach Zjednoczonych i Europie. 

Zasięg Toyoty Mirai drugiej gene-
racji wzrośnie w porównaniu z obec-
nym modelem o około 30 proc. Wynika 
to z udoskonaleń systemu ogniw pali-
wowych oraz pochodzącego z napędu 
hybrydowego systemu zarządzania ener-
gią, a także z zastosowania większych 
zbiorników paliwa. Nowy model otrzy-
muje aż trzy zbiorniki wodoru – jeden 
dłuższy i dwa krótsze – których łączna 
pojemność pozwala zatankować o kilo-
gram wodoru więcej niż w poprzednim 
Miraiu. 

Wnętrze samochodu nowej generacji 
to nowoczesna, komfortowa przestrzeń 
o przejrzystej strukturze. Koncentracja 
na kierowcy wyraża się poprzez kształt 
deski rozdzielczej oraz łatwy dostęp 
do 12,3-calowego ekranu dotykowego 
na konsoli centralnej. Nowa platforma 
TNGA i inteligentny rozkład komponen-
tów auta pozwoliły swobodnie wygospo-
darować miejsce dla pięciu pasażerów.

Modułowa platforma została tak 
opracowana, by można było na niej 
zamontować różnego rodzaju napędy 
– w tym napęd na ogniwa paliwowe. 
Nowa architektura zapewnia Miraio-
wi większą sztywność nadwozia, któ-
ra przekłada się na zwinność i szybsze 
reakcje na działania kierowcy. Nowy 
model ma też niżej położony środek cięż-
kości, który sprawia, że auto jest bardziej 
zwrotne i przyjemniej się prowadzi. 

Według Toyoty efektywniejsza praca 
systemu ogniw paliwowych nie tylko 
pozwoliła zwiększyć zasięg auta na jed-
nym tankowaniu, ale też przekłada się 
na bardziej płynne, linearne przyspie-
szenie, większą kulturę pracy napędu 
i jego bezpośrednie reakcje.

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Toyota szykuje się do wprowadzenia na rynek drugiej generacji Miraia Topowa wersja Premium oferowana jest z mocniejszym silnikiem 1,2 MPI już od 63 300 złotych
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Elektryzujące nowości

Ford zobaczy niebezpieczeństwo
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Tak wielkich miłości się nie widuje. 
Pisano o nich książki, są tematami fil-

mów, ale w rzeczywistości – nie bardzo. 
Związek Katarzyny i Grega, bo on sam 
tak kazał się nazywać, uchodził za przy-
kład takiego bez wad. Nie była to para 
od zawsze. Poznali się, gdy oboje byli już 
grubo po trzydziestce, a on już po swo-
im pierwszym małżeństwie. Zaręczyli 
i pobrali się jednak błyskawicznie, już 
po trzech miesiącach. Kaśka twierdzi-
ła, że nie ma na co czekać – ona czuła 
całą sobą, że znalazła swoją brakującą 
połówkę.

Oboje dbali o swój wymuskany wi-
zerunek. Zawsze trzymający się za ręce, 
zawsze w siebie wpatrzeni, często ubra-
ni nawet pod kolor – było tego tak wiele, 
że wrażliwszym osobom mogło się robić 
niedobrze od nadmiaru słodyczy. I o ile 
Kaśka kochała swojego Grześka nie-
przerwanie tak samo, o tyle po upływie 
dwóch lat jego uczucia zaczęły słabnąć. 
Na początku było to niemal niezauważal-
ne dla otoczenia, ale nie dla niej. Zaczęły 
się niewielkie sprzeczki, jego znikania 
z domu na samotne spacery, wycho-
dzenie na spotkania ze znajomymi bez 
„drugiej połówki”. Właściwie – wszystko 
to, co normalne i zwyczajne w każdym 
działającym związku, ale totalnie nie 
do pomyślenia w ich układzie.

Kaśka już wtedy zaczęła chodzić 
po ścianach przepełniona mieszaniną 

wściekłości i strachu. Dokładnie prze-
szukiwała rzeczy Grzegorza, który zresz-
tą musiał zdawać sobie dobrze z tego 
sprawę, bo, po pierwsze, na tyle zdążyli 
się już poznać, a po drugie, miał co ukry-
wać. I tak nie minęło kilka tygodni, aż 
Kaśka całkiem przypadkiem wpadła 
na pierwszy ślad jednej z licznych ta-
jemniczek jej męża. „Tajemniczki”, tak 
jej wtedy powiedział, jednocześnie kate-
gorycznie żądając, żeby się nie wtrącała 
i nie węszyła. Katarzyna nie potrzebo-
wała więcej takich zachęt. Nie chciała 
jednak dalej burzyć nienagannego wi-
zerunku jej własnego małżeństwa, więc 
zrezygnowała z zatrudnienia detektywa, 
a także nikomu, nawet przyjaciółce czy 
mamie, nie pisnęła słówka. Przetrzepała 
jednak dom od fundamentów aż po za-
kończenie anteny satelitarnej.

Grzegorz nie docenił żony. Znala-
zła na niego wystarczająco dużo ha-
ków, żeby był skończony – niezależnie 
od tego, czy chciałaby go podkablować 
policji, czy dwóm skłóconym z sobą gan-
gom, między którymi lawirował. W su-
mie bawiło go to, że do tej pory Kaśka 
może raz zapytała, jak niewielki sklep 
z roślinami, który prowadził, przynosił 
dochody wystarczające na ich podróże, 
jej ubrania, kosmetyki i całe to dostatnie 
życie…

Grzegorz nie wziął pod uwagę jesz-
cze jednego. Kaśka wolała, żeby zginął, 

niż ją zostawił albo co gorsza poszedł 
siedzieć i zostawił ją z piętnem żony 
kryminalisty. Nie zamierzała ukrywać 
swojego odkrycia. Od razu sama poinfor-
mowała o nim męża, jednocześnie dając 
mu do zrozumienia, że zrobiła na wszel-
ki wypadek kopie zapasowe wszystkich 
swoich znalezisk, gdyby wpadły mu 
do głowy inne niemądre pomysły. Ale 
ponieważ już znała powody jego czaso-
wej nerwowości, to wszystko mogło wró-
cić do stanu sprzed wszelkich sprzeczek.

Na to Grzegorz też nie do końca 
był przygotowany. Oczekiwał wielkich 
kłótni, szantażu, był w stanie nawet 
przekupić swoją żonę, a gdyby to nie 
zadziałało – jakoś ją spacyfikować, ale 
okazało się to zbędne. Znowu była naj-
ukochańsza, znowu układało im się tak 

jak na początku. Czasem wypytywała 
o jakieś fragmenty dokumentów, które 
widziała, ale generalnie sprawa została 
zamieciona pod dywan.

Niewielkie problemy zaczęły się 
jednak wczesną zimą, kilka tygodni 
później. Grzesiek złapał paskudną gry-
pę, a że od dłuższego czasu pokasływał 
i słabł, to przechodził ją dużo gorzej niż 
normalnie. Leki nie działały, choroba 
ciągnęła się w nieskończoność, ale Kaś-
ka dzielnie przy nim trwała. Aż do mo-
mentu, kiedy lekarz bezradnie rozkładał 
ręce, nie znając przyczyn jego pogarsza-
jącego się stanu, a on zaczął pluć krwią, 
nie był już w stanie wstać z łóżka i reszt-
kami swojej świadomości zorientował 
się, że w porę nie docenił, na co było stać 
jego żonę.  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Tajemniczki

Na pierwsze spotkanie z babcią swojego 
chłopaka Inga kupiła geriavit. Pomyśla-
ła, że to dobry prezent na Dzień Babci, 
bo taki termin zaplanował kandydat na jej 
narzeczonego. Niemłoda pani otworzyła 
torebkę prezentową i zaproponowała: 
„Geriavit to ty może daj swojej mamie, 
bo ja taka stara nie jestem”. I wszystkim 
zrobiło się przykro. 

Babcia powinna być dobrotliwa, 
uśmiechnięta i zawsze zachwycona wi-
zytą wnuka z jego ukochaną. Tak kom-
binują młodzi. Starszy człowiek bywa 
jednak humorzasty. Podobnie jak młodzi 
może wpaść na pole zaminowane gafa-
mi. Seniorka mogła być milsza dla świe-
żo poznanej Ingi, ale z jakiegoś powodu 
nie chciała. Może miała żal do wnuka, 
że rzadko ją odwiedza, i wylała złość 
na dziewczynę. Może była zaskoczona 
jej wizytą, bo jej nie uprzedzono. Może 
miała depresję lub cierpiała na inną cho-
robę degradującą przyzwoite zachowa-
nie. Można zgadywać przyczyny nietak-
townego zachowania. Będą to jednak 
domysły prawdopodobnie rozmijające 
się z faktami. 

Wyobraziłam sobie, że facet mo-
jej córki daje mi w prezencie geriavit 
na urodziny. Oj, miałabym wówczas 
wielką ochotę wylać zawartość butelki 
na jego blond czuprynę. Na szczęście on 
mi przywozi łakocie i jestem rozczulona, 
widząc go z pudełeczkiem ciastek z do-
brej cukierni. To miły człowiek, który 
prezentem nie wytyka mi wieku, lecz 
trafia w czuły punkt łasucha.

W wieku Ingi nie miałam wątpliwo-
ści, że praktyczny prezent to radość dla 
obdarowanej osoby. Ale moja babcia 
nauczyła mnie, że niestety taki upo-
minek bywa nietaktem. Chcąc sprawić 
komuś radość, warto pochylić się nad 
jego upodobaniami i deficytami. Czego 
potrzebuje senior? Dziś myślę, że przede 
wszystkim uwagi, ekscytujących bodź-
ców i wspólnie spędzonego czasu. Nie 
pyta się babci o radę, jak przyrządzić 
wołowinę lub upiec szarlotkę. Szybciej 
potrzebne informacje uzyska się z inter-
netu. A każdy chce czuć się ważny dla 
swoich bliskich, czyli prezentowe pomy-
sły lepiej zawiesić na tej właśnie potrze-
bie. Od geriavitu lepszy jest na przykład 
bilet do kina lub teatru, który jest okazją 
dla seniora na spędzenie chwili razem 
z młodymi.

 JOLANTA TALARCZYK

Chrapanie polega na bezwiednym wyda-
waniu podczas snu odgłosu przypomina-
jącego charczenie, przeważnie spowo-
dowanego przez drgania i trzepotanie 
podniebienia miękkiego, które wiotczeje. 
Może powstawać zarówno podczas wde-
chu, jak i wydechu. Chrapanie męczy aż 
45 proc. Polaków i choć najczęściej nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia, nie wolno 
go lekceważyć, szczególnie w przypadku 
towarzyszących mu bezdechów.

CZYM JEST BEZDECH? Gdy odgłosy chra-
pania narastają, a po nich następuje 
długa chwila ciszy zakończona nagłym 
chrapnięciem – mamy do czynienia 
z bezdechem. Jeśli przerwy w oddy-
chaniu trwają minutę i powtarzają się 
kilkadziesiąt razy w ciągu nocy, mogą 
powodować niewystarczające dotle-
nienie mózgu, serca, nerek i wątroby. 
W rezultacie cierpiący na tę dolegliwość 
odczuwają zmęczenie i niewyspanie. 
Bezdechy mogą też prowadzić do aryt-
mii, nadciśnienia, przerostu prawej ko-
mory serca i zawału. W przypadku ich 
częstego występowania warto wybrać 
się do laryngologa.

JAK ZWALCZYĆ CHRAPANIE? Kluczowe 
znaczenie ma dobór poduszki, ponie-
waż właściwe podparcie głowy, szyi 
i kręgosłupa wpływa na zdrowy spo-
czynek. Śpijmy na płaskiej poduszce, 
przy wysokiej drogi oddechowe się zwę-
żają. Najlepsza będzie poduszka anato-
miczna, dopasowująca się do kształtu 

głowy. Jeśli śpimy na wznak, zmieńmy 
pozycję na boczną – ułożenie na plecach 
pogłębia chrapanie, gdyż język opada 
ku tyłowi, przez co otwierają się usta 
i następuje zwężenie kanału nosogardła 
i cieśni gardła. Odpowiednia tempera-
tura i wilgotność powietrza w nocy po-
mogą nam lepiej wypocząć – optymalnie 
to 18–21 stopni Celsjusza, a idealna wil-
gotność jest w granicach 40–60 procent. 
Często wietrzona sypialnia zapobiegnie 
wysuszeniu błony śluzowej, czyli częstej 
przyczynie chrapania.

JAKĄ PROFILAKTYKĘ STOSOWAĆ? Osoby 
z nadwagą powinny przejść na die-
tę, ponieważ w ich przypadku ryzyko 
chrapania jest zdecydowanie większe. 
Gimnastyka poprawi napięcie mięśni, 
a szczuplejsza szyja przestanie wywierać 
ucisk na drogi oddechowe. Zrezygnujmy 
z używek – nikotyna powoduje zalega-
nie śliny w tchawicy i krtani, podrażnia 
gardło oraz powoduje obrzęk śluzówki, 
co znacznie utrudnia wydobywanie się 
powietrza z płuc. Na dwie godziny przed 
snem warto też zrezygnować z alkoho-
lu, po którym wiotczeją mięśnie gardła 
i języka. •

Z D R O W I E

Przechrapane, czyli 
problemy we śnie
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Krzyżówka panoramiczna nr 3

POLACY CORAZ BARDZIEJ SIĘ ZADŁUŻAJĄ. Na ko-
niec trzeciego kwartału 2019 roku na-
sze długi wzrosły o ponad 2 mld złotych 
– do kwoty 78,7 mld złotych. Średnia 
kwota zadłużenia wynosi ponad 27 tys. 
złotych na osobę – wynika z najnow-
szego raportu Rejestru Dłużników BIG 
InfoMonitor. Obecnie w Polsce proble-
my ze spłatą zobowiązań ma prawie 
2,83 mln osób. Więcej jest zadłużonych 
mężczyzn (61,4 proc.) niż kobiet. Mają 
też oni wyższe zaległości. Rekordzistą 
jest mężczyzna z województwa lubel-
skiego, którego długi sięgają 71,7 mln 
złotych. Z badania „Wizerunek osoby 
zadłużonej” wynika, że dłużnicy są źle 
postrzegani przez społeczeństwo. Warto 
zatem przed wzięciem kredytu rozważyć 
realne możliwości spłaty zadłużenia.

POLACY CORAZ ŁATWIEJ AKCEPTUJĄ MIGRANTÓW ZA-
ROBKOWYCH. W badaniu CBOS już 62 proc. 
osób twierdzi, że powinno się pozwolić 
cudzoziemcom na podejmowanie pra-
cy w naszym kraju. Tylko 4 proc. jest 
temu przeciwne. Wśród mieszkańców 
największych miast odsetek zwolenni-
ków zatrudniania cudzoziemców sięga 
nawet 75 proc. Wpływ na akceptację 
dla pracy obcokrajowców ma ich duży 
napływ, a także problemy kadrowe firm. 
Już co piąty Polak twierdzi, że codzien-
nie styka się z cudzoziemcami pracują-
cymi w naszym kraju. Rośnie też grupa 
rodaków, którzy wśród znajomych mają 
cudzoziemców mieszkających w Polsce 
– ta grupa zwiększyła się do 40 proc. 
Jeszcze więcej osób zna kogoś zatrud-
niającego obcokrajowców. Ta zmiana 
postaw to głównie efekt masowej imi-
gracji pracowników z Ukrainy, którzy 
są największą grupą obcokrajowców 
w Polsce. Ich liczba sięga 1,5–2 mln. 
W ostatnich latach szybko przybywa też 
migrantów spoza Unii. Nasza akceptacja 
dotyczy również nich, bo aż trzy czwarte 
Polaków ocenia, że praca wszystkich cu-
dzoziemców jest korzystna dla polskiej 
gospodarki, a 51 proc. uważa, że jest ko-
rzystna także dla ogółu pracujących. •

Od 24 stycznia goście sosnowieckiego 
pubu Cesarska będą mogli poczuć się jak 
w Japonii lub Stanach Zjednoczonych. 
Dlaczego? W tych krajach bowiem cieszą 
się popularnością rozwiązania, które po-
zwalają bywalcom pubów samemu nalać 
sobie piwo. Na ścianie lokalu pod nowym 
adresem, przy Małachowskiego, pojawiło 
się 20 kranów, z których popłynęły piwa, 
ale też białe i czerwone wino. Podobny 
system działa też w gliwickim pubie IBU. 

Multitap Cesarska działa od wrze-
śnia 2017 roku, przez pierwsze dwa lata 
mieścił się w Domu Potoka przy ulicy  
3 Maja. Zgodnie z zamysłem właścicieli 
przyciągał do Sosnowca amatorów piwa 
kraftowego także z Będzina, Czeladzi czy 
Dąbrowy Górniczej. Pomimo powodze-
nia nadszedł czas na zmiany – dla wielu 
będą one wręcz rewolucyjne. W nowej 
siedzibie piwa nie naleje nam barman, 
od stycznia zadanie to należy do nas. 
Do wyboru mamy 20 piw, które zama-
wiamy, korzystając z ekranu dotykowe-
go. Za 3 złote klienci otrzymują na stałe 
kartę, którą mogą doładować dowolną 
kwotą. Przy kranach przyłożą ją do czyt-
nika i naleją sobie tyle piwa, na ile mają 
ochotę. Każde piwo jest drobiazgowo 
opisane – na ekranach widać wykres 
ilości goryczki, kwaśności i słodkości. 
Początkowo właściciele mieli obawy, 
że piwa nalewane przez klientów będą 
się zbyt mocno pieniły, jednak szybko 
zostały one rozwiane, ponieważ cała 
linia jest schładzana aż do kranów, co za-
pobiega powstawaniu piany.

Cesarska wprowadza jednocześnie 
program lojalnościowy. Jego zasady 

są proste: im więcej wydamy w da-
nym miesiącu, tym większe zniżki 
czekają na nas w kolejnych. Od-
zwierciedlać to będą również ko-
lory kart – na start wszyscy dostaną 
zieloną, następne etapy to karta srebrna, 
złota i platynowa. Po przyłożeniu swojej 
karty do czytnika jej posiadacz zobaczy, 
jaki ma status i ile brakuje mu do ko-
lejnego. Właściciele liczą na to, że brak 
kontaktu z żywym barmanem gościom 
Cesarskiej wynagrodzi frajda z własno-
ręcznego nalewania piwa. 

PIWO NA RATUNEK
Przez ostatnie miesiące cały świat 

przyglądał się Australii, którą trawi-
ły pożary. Kontynent ten dotknęła 
katastrofa – zginęło 29 osób, w tym 
dwóch strażaków, spłonęło ponad  

10 mln hektarów ziemi, zgi-
nął miliard zwierząt, a ogień 
pochłonął tysiące domów. Po-

żary odcięły też wiele miejsco-
wości i pojedynczych farm. Jednym 

z nich było małe miasteczko Mallacoota 
w stanie Victoria, z którego ewakuowa-
no ponad tysiąc osób. Dla tych, którzy 
pozostali, w tym strażaków, najważ-
niejszym miejscem stał się pub – mogli 
w nim odpocząć, spotkać znajomych 
i podzielić się najnowszymi wiadomo-
ściami. Jednak gdy zaczęło brakować 
w nim piwa, sytuacja stała się poważ-
na. Browar Carlton & United Breweries 
z Melbourne zaproponował, że prze-
każe je za darmo. Jak stwierdził jego 
właściciel, pub bez piwa jest wystarcza-
jąco złym miejscem nawet w dobrych 
czasach. Podkreślił, że najlepsze, co jego 
firma mogła zrobić po tym, co przeszli 
mieszkańcy Mallacooty, to upewnić się, 
że będą mogli napić się piwa. Jednak 
jedyną drogą zaopatrzenia miasteczka 
w piwo był port. 

Wtedy do akcji wkroczyła austra-
lijska marynarka wojenna, która i tak 
miała dostarczyć mieszkańcom zapasy, 
czyli paliwo, wodę i jedzenie. Na prośbę 
browaru zrealizowała też specjalną do-
stawę 20 beczek z piwem oraz czterech 
palet piwa i cydru (800 galonów, czyli 
3636 litrów). Gdy do portu w Western 
Port Bay wpłynęła jednostka HMAS 
„Choules”, nastąpiło uroczyste przeka-
zanie wszystkich zapasów. Można się 
tylko domyślać, że dostawa podniosła 
morale zarówno strażaków, jak i zwy-
kłych mieszkańców. 

MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
ZIMOWE PEJZAŻE
Nagrodę wylosowała: ANDRZEJ RUDNICKI.
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Fundacja JSW wsparła Schronisko dla Bezdomnych pro-
wadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Dzięki 
darowiznom od Fundacji zakupiono samochód trans-
portowy i sfinansowano wyposażenie przygotowanych 
w schronisku miejsc z usługami opiekuńczymi.

Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się  
16 stycznia 2020 roku w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowi-
cach, gdzie znajduje się Schronisko dla Bezdomnych. 
W uroczystości – obok biskupa sosnowieckiego ks. 
Grzegorza Kaszaka, udział wzięli między innymi Ar-
tur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy 
i polityki społecznej, Gabriel Cyrulik, członek zarządu 
Fundacji JSW, i Katarzyna Dutkiewicz, koordynator 
Biura Zarządu Fundacji JSW. Podczas uroczystości dy-
rektor sosnowieckiej Caritas, ks. Tomasz Folga, podzię-
kował przedstawicielom Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
i Fundacji JSW. Podkreślił też wielką wagę otrzyma-
nej przez Caritas pomocy w tak ważnej, potrzebnej 
i trudnej zarazem działalności, jaką jest świadczenie 
pomocy osobom wykluczonym. Prezes Artur Wojtków 
podziękował wszystkim zaangażowanym w codzienne 
działania Caritas Diecezji Sosnowieckiej na rzecz osób 
bezdomnych, wyrażając równocześnie uznanie dla 
efektów wspólnych inicjatyw, skierowanych do najbar-
dziej potrzebujących – chorych, niepełnosprawnych 
oraz samotnych osób. 

Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górni-
czej-Ząbkowicach działa od 2002 roku i ma 55 miejsc. 
Od stycznia 2020 roku powstało 15 nowych miejsc 
z usługami opiekuńczymi. Ich utworzenie było możliwe 

dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz Caritas Polska, które 
w całości sfinansowały to przedsięwzięcie. To pierwsza 
w Zagłębiu Dąbrowskim placówka o takim standardzie, 

która spełnia wszystkie wymogi ustawy o pomocy 
społecznej.
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Schronisko pod dobrą opieką
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